
  

Про стан забезпечення реалізації заходів Антикорупційної програми 

у  2020  році 

 

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 

01.01.2021. 

 На виконання п. 1 Заходів на засіданнях колегії Державного архіву 

Сумської області розглядалися питання про стан виконання антикорупційного 

законодавства та ефективності реалізації заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію корупції (протоколи засідань колегії ДАСО від 30.06.2020 № 6 та  

від 16.12.2020 № 11).   

 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. У звітному періоді, 

суб'єктів декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням 

функцій держави (звільнених), або суб'єктів декларування, які суттєво змінили 

майновий стан, в Держархіві не було.  Станом на 01.01.2021 повідомлень про 

несвоєчасне подання або неподання декларацій до Національного агентства з 

питань запобігання корупції архівом не надсилалося. 

 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 01.01.2021 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 



2 

 

Державного архіву Сумської області. Станом на 01.01.2021 року в Держархіві 

вакансії державних службовців відсутні. У звітному періоді конкурсів на 

заміщення вакантних посад не проводилося. 

 Протягом листопада 2020 року, відповідно до Порядку проведення 

оцінювання в підрозділах архіву проведено оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців, співробітників архіву, які займають посади 

категорій «Б» і «В», визначені оцінки та затверджений висновок щодо 

оцінювання (Наказ від 07.12.2020 № 40-К) 

 У грудні 2020 року затверджені завдання і ключові показники 

результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 

службовців категорії «Б» і «В» на 2021 рік, складені та затверджені 

індивідуальні програм професійного розвитку державних службовців на 

2021 рік згідно з вимогами, передбаченими законодавством.  

 Практика системної освіти працівників архіву у сфері антикорупційного 

законодавства є одним з пріоритетних напрямків. На базі Центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій Сумської області протягом 2020 року підвищили кваліфікацію        

12 державних службовців, співробітників архіву, які взяли участь у 

24 короткострокових семінарах, тренінгах, спеціальних навчаннях та 4 з них 

взяли участь у загальній професійній програмі підвищення кваліфікації 

державних службовців. З метою системної освіти працівників архіву у сфері 

антикорупційного законодавства, забезпечення дотримання загальних правил 

етичної поведінки державних службовців, проходження державної служби у 

Держархіві області станом на 31.12.2020 проведено 7 внутрішніх навчань.  

 

 

Головний спеціаліст відділу 

організаційної, кадрової та  

режимно-секретної роботи                                                      Наталія  ГРИЩЕНКО 

 


