
Про стан забезпечення реалізації заходів Антикорупційної програми 

у II кварталі  2021  року 

 

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 12.08.2020 № 395-ОД «Про Антикорупційну програму 

Сумської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки» Державний 

архів Сумської області надає інформацію про забезпечення реалізації заходів 

Антикорупційної програми в Державному архіві Сумської області станом 

на 01.07.2021. 

 На виконання п. 1 Заходів до плану колегії Державного архіву Сумської 

області на 2021 рік внесено розгляд питань про стан виконання 

антикорупційного законодавства та ефективності реалізації заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію корупції (протокол засідання колегії 

від 16.06.2021 № 5). Розгляд нагальних питань, пов'язаних із запобіганням і 

протидією корупції, здійснюється постійно. 

 На виконання п. 2 у Державному архіві Сумської області постійно 

здійснюється аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в 

них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання 

конфлікту інтересів службових осіб Держархіву області. Проводиться постійна 

превентивна робота щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в 

частині унеможливлення виникнення конфлікту інтересів у працівників 

Держархіву області, роз’яснювальна робота щодо обов’язковості повідомлення 

про наявність конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання, що 

передбачено розділом V Закону України «Про запобігання корупції» та 

Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування.  

 Підпункти 1, 2 п. 3 Заходів із запобігання корупції. 04.06.2021 одна особа, 

відповідно до положень ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» 

виконала зобов'язання подання до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані, які відбулися у травні 2021 року.  

 На виконання підпункту 3 п. 4 та п. 6 Заходів на офіційному вебсайті 

Держархіву області в рубриці «Запобігання проявам корупції» інформація 

періодично переглядається та оновлюється. Створені безперешкодні умови для 

отримання від громадськості повідомлень про порушення працівниками архіву 

вимог антикорупційного законодавства, зокрема через телефон «гарячої» лінії, 

офіційний вебсайт та за допомогою скриньки «Стоп корупція», що розміщена 

на першому поверсі Держархіву. 

 Станом на 01.07.2021 випадків порушення антикорупційного 

законодавства при виконанні державними службовцями архіву своїх посадових 

обов’язків не допущено. Притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень не було. 

 На виконання п. 8 в Державному архіві Сумської області створена 

прозора система добору кадрів та забезпечена прозорість діяльності 

Державного архіву Сумської області.  У червні 2021 року відбувся конкурс на 

заняття вакантної посади державної служби – спеціаліста відділу 
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організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи.  Визначено переможця 

конкурсу. Станом на 01.07.2021 триває процедура погодження Службою 

безпеки України в Сумській області призначення на посаду. 

 Практика системної освіти працівників архіву у сфері антикорупційного 

законодавства є одним з пріоритетних напрямків. На базі Сумського 

регіонального центру підвищення кваліфікації протягом I та II кварталів 

2021 року підвищили кваліфікацію 11 державних службовців, співробітників 

архіву, які взяли участь у 22 короткострокових семінарах. З метою системної 

освіти працівників архіву у сфері антикорупційного законодавства, 

забезпечення дотримання загальних правил етичної поведінки державних 

службовців в новій редакції (наказ Національного агентства з питань державної 

служби від 28.04.2021 № 72-21 «Про внесення змін до Загальних правил 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування»), проходження державної служби у Держархіві області станом 

на 01.07.2021 проведено 5 внутрішніх навчання.  

 

 

Головний спеціаліст відділу 

організаційної, кадрової та  

режимно-секретної роботи                                                      Наталія  ГРИЩЕНКО 


