
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

17.02.2020                                             Суми                                             № 6-ОД 

 

 

Про затвердження Плану заходів  

запобігання та протидії корупції 

в Державному архіві Сумської 

області на 2020 рік 

 

На виконання Закону України «Про Запобігання корупції», з метою 

неухильного виконання антикорупційного законодавства, створення ефективної 

системи протидії корупції в Державному архіві Сумської області, забезпечення 

відкритості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції 

  

НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити План заходів запобігання та протидії корупції в 

Державному архіві Сумської області на 2020 рік (додається). 

 2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції 

(Грищенко Наталія), керівникам структурних підрозділів архіву забезпечити 

неухильне та своєчасне виконання Плану заходів запобігання та протидії 

корупції в Державному архіві Сумської області на 2020 рік.  

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

 

Директор                                             Юрій  ОЛІЙНИК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Державного архіву 

Сумської області 

17.02.2020 № 6-ОД   
                                                                  

План заходів запобігання та протидії корупції в Державному архіві 

Сумської області на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін виконання Відповідальні за 

виконання 

1. Безумовна реалізація державної 

антикорупційної політики, а саме: 

дотримання вимог Законів України 

«Про запобігання корупції», «Про 

державну службу» та забезпечення 

виконання заходів щодо 

запобігання корупції, визначених 

цим планом 

постійно уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

керівництво архіву, 

керівники структурних 

підрозділів, співробіт-

ники архіву 

2. Створення прозорої системи добору 

кадрів та забезпечення прозорості 

діяльності Державного архіву 

Сумської області щодо управління 

персоналом 

постійно керівництво, головний 

спеціаліст з питань 

управління персоналом, 

члени конкурсної 

комісії 

3. Розгляд питань із запобігання та 

протидії корупції на засіданнях 

колегії Державного архіву Сумської 

області 

раз у півріччя та  

за необхідності 

 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

секретар колегії архіву 

4. Забезпечення дотримання загальних 

правил етичної поведінки 

державних службовців 

постійно уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

5. Забезпечення виконання заходів 

щодо своєчасного електронного 

декларування доходів державними 

службовцями відповідно до вимог 

Закону України «Про запобігання 

корупції» 

згідно з 

встановленими 

законодавством 

термінами 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення  корупції, 

державні службовці 

архіву 

6. Своєчасне надання достовірної та 

повної інформації на звернення 

юридичних і фізичних осіб до 

Держархіву області відповідно до 

Законів України: «Про інформа-

цію», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про звернення грома-

дян», «Про запобігання корупції». 

постійно керівництво, керівники 

структурних підроз-

ділів, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення  корупції 

7. Надання у межах компетенції 

методичної та консультативної 

допомоги з питань дотримання 

вимог антикорупційного законо-

давства 

 

постійно уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення  корупції 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80


8 Забезпечення своєчасного  

доведення до відома співробітників 

архіву інформації щодо змін в 

антикорупційному законодавстві 

постійно уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення  корупції 

9. Забезпечення оприлюднення на 

офіційному вебсайті Держархіву 

Сумської області інформації про 

вжиті заходи щодо запобігання і 

виявлення корупції та 

попередження корупційних право-

порушень  

протягом  

2020 року 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

10. Забезпечення зворотного зв’язку з 

громадськістю щодо повідомлень 

про факти корупційних право-

порушень на електронну пошту, 

«гарячу» телефонну лінію та до 

скриньки для повідомлень «Стоп 

корупції»  

постійно керівництво архіву, 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції  

11. Проведення внутрішніх навчань для 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, із вивчення, 

роз’яснення та впровадження норм 

антикорупційного законодавства та 

законодавства про державну службу 

протягом  

2020 року 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції   

12. Підвищення кваліфікації державних 

службовців з питань запобігання 

корупції, врегулювання конфлікту 

інтересів за спеціальними 

програмами семінарів, тренінгів в 

державних закладах післядипломної 

освіти 

протягом  

2020 року 

головний спеціаліст з 

питань персоналу -

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції   

13. Проведення моніторингу 

електронних декларацій на 

своєчасність подання 

протягом  

2020 року 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції   

14. Проведення відповідного службо-

вого розслідування (перевірки) 

відносно осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, у 

випадку встановлення факту 

недодержання такими особами 

антикорупційного законодавства. 

у випадку 

встановленого  

факту 

керівник державної 

служби, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та виявлен-

ня корупції, комісія 

 

15. Забезпечення заходів щодо 

проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних 

службовців за звітний період 

моніторинг 

щокварталу, 

підсумки 

листопад-грудень 

2020 року 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

керівництво архіву, 

державні службовці  

16. Вжиття заходів щодо виявлення 

серед осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, 

конфлікту інтересів та сприяння 

його врегулюванню  

постійно керівник державної 

служби, керівники 

структурних підрозді-

лів, уповноважена осо-

ба з питань запобігання 

та виявлення корупції 



17. Участь у здійсненні процедур 

закупівлі товарів, послуг за рахунок 

державних коштів з метою 

запобігання можливим проявам 

корупції, фінансовим правопо-

рушенням та іншим зловживанням, 

вжиття заходів з посилення 

фінансового контролю за 

використанням бюджетних коштів 

постійно тендерний комітет 

Державного архіву 

Сумської області, 

головний бухгалтер, 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

18. Моніторинг виконання плану 

заходів щодо запобігання та 

протидії корупції у 2020 році  

протягом  

2020 року 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

 

Головний спеціаліст                                                           Наталія ГРИЩЕНКО 


