
Про виконання заходів щодо запобігання та врегулювання  

конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання  

функцій держави, у І півріччі 2022 року 

 

  На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 21.03.2018 № 179-ОД «Про заходи щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави» Державний архів Сумської області повідомляє. 

 Протягом січня-червня 2022 року в архіві проводилась роз'яснювальна 

робота щодо обов'язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та 

шляхи його врегулювання, що передбачено Законом України «Про запобігання 

корупції».  

У Державному архіві Сумської області осіб, які підпадають під ознаки 

частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції», до 

яких діє обмеження спільної роботи близьких осіб у прямому 

підпорядкуванні або підпорядкованості у зв 'язку з виконанням повноважень 

та посадових обов'язків, станом на 01.07.2022  немає. 

Відповідно до Плану проведення внутрішніх занять з підвищення 

фахового рівня співробітників архіву на 2022 рік проведено 5 занять із 

вивчення нового в антикорупційному законодавстві України, з них три 

заняття відбулися вже під час дії Закону України від 15 березня 2022 р.      

№ 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на 

яких було розглянуто: 

1. Деякі питання організації роботи державних службовців та 

працівників державних органів у період воєнного стану.  

2. Роз'яснення щодо окремих підстав припинення державної служби.  

3. Про особливості організації кампанії декларування 2022 року в умовах 

воєнного стану. 

4. Методичні рекомендації щодо роботи з виявлення фактів 

колабораційної діяльності. 

5. Роз'яснення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів під час 

реалізації повноважень з окремих питань оплати праці.   

На виконання перспективного Плану-графіку підвищення кваліфікації 

державних службовців (січень-червень 2022 року) на базі Сумського 

регіонального центру підвищення кваліфікації 10  державних службовців 

взяли участь у 23 короткострокових семінарах, 3 особи навчалися за 

професійною програмою. 

 На офіційному вебсайті Держархіву області у рубриці «Запобігання 

проявам корупції» інформація періодично переглядається та оновлюється. 

Забезпечено зворотній зв’язок з громадськістю з метою отримання від її 

представників повідомлень про можливу наявність у державних службовців 

конфлікту інтересів, зокрема через телефони «гарячої» лінії ,  офіційний 

вебсайт, засоби електронного зв’язку, за допомогою скриньки «Стоп 

корупція», що розміщена на першому поверсі Держархіву та на особистому 

прийомі громадян.  



Здійснюється постійний моніторинг можливих випадків виникнення 

конфлікту інтересів державних службовців під час розгляду звернень 

громадян та листів юридичних осіб. 

Повідомлення про наявність конфлікту інтересів станом на 01.07.2022 

у Державному архіві Сумської області відсутні. 

 

 

Головний спеціаліст  

відділу організаційної, кадрової  

та режимно-секретної роботи                                                  Наталія ГРИЩЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


