
Інформація про стан виконання  
антикорупційного  законодавства  
в держархіві області у 2013 року   
 
 1. Загальний аналіз стану виконання вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» свідчить, що в держархіві Чернівецької 
області протягом 2013 року проводилася робота щодо забезпечення 
дотримання вимог законодавства про боротьбу з корупцією, ознайомлення 
працівників архіву з вимогами законів України «Про державну службу» та 
«Про засади запобігання і протидії корупції». Особливу увагу приділено 
самостійному вивченню положень цих законів державними службовцями 
архіву. В особових справах державних службовців знаходяться підписані 
ними Попередження про спеціальні обмеження, встановлені законодавством 
України щодо прийняття на державну службу та проходження державної 
служби.  
 2. Детальний аналіз виконання окремих положень Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції», що встановлюють відповідні вимоги 
чи обмеження, свідчить: 
   а)   Порушень вимог статті 6-9 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» не було.  
   б) Порушень вимог фінансового контролю не було. Державними 
службовцям архіву були вчасно здані декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. 
   в) Держслужбовцям архіву було роз’яснено Розділ IV Закону про 
відповідальність за вчинені корупційні правопорушення. 
   г) Не було складено жодного протоколу про корупційні 
правопорушення серед держслужбовців працівників архіву, про що щотижня 
подається інформація до обласної державної адміністрації. 
   д) Рішень суду про заборону займати посади в державних органах 
влади протягом трьох років з дня звільнення не було.  
   є) Рішень суду про звільнення з посади державних службовців архіву 
не було. 

3. На засіданнях колегії держархіву області розглядалися питання про 
стан виконання антикорупційного законодавства в держархіві області за 2013 
та розглядався проект плану заходів щодо запобігання проявам корупції у 
Державному архіві Чернівецької області на 2014 рік (Протокол Колегії від 
23.01.2014р.  №1). 

4. Затверджено перелік посад з підвищеним корупційним ризиком в 
Державному архіві Чернівецької області наказом держархіву Чернівецької 
області від 23.09.2013р. № 110. 

5. В 2013 році в Чернівецькому регіональному центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та 
організацій держслужбовці Державного архіву Чернівецької області пройшли 



навчання за програмою короткотермінового семінару з питань запобігання і 
протидії корупції в органах влади. Також на виконання п.3 Протоколу 
доручень наданих головою Чернівецької облдержадміністрації від 24.09.2013 
№ 41-п/п в приміщенні Державного архіву Чернівецької області 14 жовтня 
2013 року проведений короткотерміновий семінар-навчання для працівників 
держархіву області  на тему: «Запобігання і протидія корупції в органах 
виконавчої влади».  

6. Був проведений конкурс на заміщення вакантної посади державного 
службовця. Кандидата на посаду було попереджено про встановлені 
законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та 
проходженням державної служби. Було взято згоду на проведення 
спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття 
посади державного службовця. Кандидат був ознайомлений із загальними 
правилами поведінки державного службовця. 

7. На офіційному веб-сайті державного архіву Чернівецької області 
(Web: cv.archives.gov.ua) функціонує рубрика «Запобігання проявам 
корупції». В рубриці представлені річні плани заходів, звітність про 
виконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії 
корупції” за попередні роки та інші документи, які стосуються запобігання 
проявам корупції.  

8. З державними службовцями архіву постійно проводяться співбесіди 
з питань запобігання проявам корупції. Заміщення вакантних посад 
державних службовців проводиться на засадах конкурсного відбору. 
Інформація про наявність вакантних посад в держархіві розміщується у 
друкованих засобах масової інформації та на сайті держархіву області.  

9. У звітному періоді було здійснено п’ять виїзних прийомів громадян. 
Так, 18 квітня 2013 р. було прийнято до розгляду звернення від 4 осіб, що 
звернулись до Трудового архіву при Чернівецькій міській раді, 30 травня 
2013 р. був здійснений виїзний прийом громадян директором держархіву 
Чернівецької області, які звернулися до архівного відділу Кіцманської РДА . 
Були розглянуті звернення від 5 осіб, , а 19 червня 2013 р. – звернення від 9 
осіб, які звернулись до КУ «Хотинський трудовий архів». Також 19 вересня 
2013р. було проведено виїзний прийом  громадян (3 особи), які звернулись до  
Сторожинецького трудового архіву. Ще один виїзний прийом було 
проведено 16 жовтня 2013р. у приміщенні Трудового архіву Заставнівської 
райради і прийнято на розгляд звернення від 4 осіб. 

10. Прогалин чи колізій у правових нормах, що можуть сприяти 
вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено. 

11. Ведеться «Книга відгуків та пропозицій відвідувачів Державного 
архіву Чернівецької області (стіл довідок)». Книга прошита,  пронумерована, 
перебуває у вільному доступі для громадян. Містить відгуки та подяки. Скарг 
не надходило. 

http://cv.archives.gov.ua/


12. З державними службовцями архіву постійно проводяться співбесіди 
з питань запобігання проявам корупції. Заміщення вакантних посад 
державних службовців проводиться на засадах конкурсного відбору. 
Інформація про наявність вакантних посад в архіві розміщується у 
друкованих засобах масової інформації. В держархіві Чернівецької області 
чітко регламентовано доступ до документів громадянам, установам, 
організаціям, надається методична допомога по роботі з документами.  
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