Про стан дотримання антикорупційного законодавства
працівниками держархіву
Робота в цьому напрямі проводиться у відповідності до Указів
Президента України
від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 «Про
Національну антикорупційну стратегію на 20111-2015 роки», від 23 квітня
2013 року №229/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році
положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки»,
Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії
корупції» ( з 1 липня 2011 року ), «Про запобігання корупції» (з 26 квітня
2015 року), інших нормативно-правових актів антикорупційного
спрямування.
Окремого структурного підрозділу, посади спеціаліста з питань
запобігання та протидії корупції в межах штатної чисельності працівників
немає. Відповідальним за провадження діяльності, пов’язаної із запобіганням
та протидією корупції призначено заступника директора держархіву.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня
2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» затверджено
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення
корупції в держархіві.
Законом від 26 квітня 2015 року передбачено ряд інших нововведень,
зокрема:
-матиме місце зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, яке
здійснюється шляхом:
1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного
конфлікту інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою
відповідного завдання, вчинення нею певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження доступу особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу службових повноважень особи;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.
Змінюються
обсяги
відповідальності
за
адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12 січня
2011 року №7 здійснюється План заходів держархіву щодо виконання
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки,
яким передбачено проведення ряду постійних заходів, зокрема,
запровадження системи електронного документообігу; надання фізичним і
юридичним особам якісних послуг; забезпечення функціонування, ведення та
своєчасного оновлення веб-сторінки; забезпечення доступу громадськості
для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів; висвітлення у
засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються
держархівом; сприяння залученню державних службовців до навчань та
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підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції,
забезпечення звітування щодо виконання антикорупційних заходів,
передбачених законодавством, зокрема, до відділу взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації,
Укрдержархіву.
Планом передбачено і всебічне вивчення кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців, дотримання процедури проведення
спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
дотримання встановлених чинним законодавством вимог при проведенні
конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців відповідно
до ст. 15 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169.
Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється через засоби
масової інформації. Особи, які претендують на зайняття посад державних
службовців підписують спеціальні обмеження, встановлені Законом України
«Про засади запобігання і протидії корупції» та Загальні правила поведінки
державного службовця.
Прийому на роботу державних службовців за звітній рік не було. Звільнення
у зв’язку з виходом на пенсію та за власним бажанням,згодою сторін.
Дотримуються вимоги щодо стажування, атестації, просування по службі,
присвоєнні чергових рангів.
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про державну службу» та згідно
з Положенням про формування кадрового резерву для державної служби,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001
№199 щорічно переглядається кадровий резерв державних службовців.
Вживаються дієві заходи щодо своєчасності подачі державним
службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов‘язання
фінансового характеру, передбачених статтею 12 Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції». З метою роз’яснення заповнення
окремих позицій декларації, дотримання єдиного порядку її заповнення було
надано методичну допомогу працівникам. Неподання декларацій за місцем
роботи у встановлені терміни не було. Проведено перевірку відомостей,
зазначених у деклараціях державних службовців.
У першому кварталі 2015 року проведено щорічну оцінку виконання
державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за
підсумками роботи у 2014 році. За результатами оцінювання затверджено
підсумкові оцінки, які є позитивними. Держслужбовців, які підлягали
щорічній оцінці, було ознайомлено з її результатами під розписку. Бланки
долучено до особових справ.
Щорічно аналізується стан підвищення кваліфікації працівників для
надання відповідних пропозицій та внесення їх до плану роботи з кадрами.
На навчання в тренінг-семінарі «Впровадження системи електронних
закупівель» за участю представників Мінекономрозвитку України та
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координатора платформи електронних закупівель PROZORRO направлено
працівників, членів тендерного комітету.
Для участі в навчальному семінарі «Механізми ефективного
забезпечення доступу до публічної інформації органами місцевої влади»,
який проведений Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини спільно з Центром політичних студій та аналітики, за підтримки
спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи направлено
відповідальну особу за цей напрямок роботи.
Проаналізовано стан підвищення кваліфікації за останні 5 років.
Надано пропозиції щодо потреб підвищенні кваліфікації державних
службовців на 2016 рік, а саме: пропозиції щодо осіб, які потребують
підвищення кваліфікації з ділової англійської мови з метою включення
мовних курсів до плану-графіка навчання державних службовців на
виконання Указу Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015
«Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні».
Щодо вищезазначеного, на виконання Плану заходів проводиться ще
й наступна робота:
Відповідно до п.1 здійснюється електронний обіг документів.
Відповідно до п.3 для підвищення ефективності роботи зі
зверненнями громадян, прискорення виконання запитів на веб-сайті
держархіву розміщено зразки заяв для одержання довідок, графік особистого
прийому громадян керівництвом, інформаційні стенди з відомостями про
роботу установи ( робочий час, адреси архівних установ, контактні телефони,
інша необхідна інформація з профільних питань).
Відповідно до п.4 забезпечено функціонування, ведення, своєчасне
оновлення веб-сторінки.
Відповідно до п.7 постійно вживаються заходи щодо посилення
відкритості та прозорості в роботі держархіву, зокрема, забезпечено доступ
громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів,
діяльність держархіву постійно висвітлюється в засобах масової інформації
під час проведення заходів, конференцій, прямих телефонних ліній,
навчальних семінарів, екскурсій для студенті. Зокрема, протягом звітного
періоду з питань діяльності держархіву та умов зберігання документів -для
гімназистів Берегівської гімназії, студентів Ужгородського коледжу культури
і мистецтв спеціальності «Бібліотечна справа»,
студентів ІІІ курсу
історичного факультету державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет».
Щомісячно надається інформація до Головного Управління юстиції у
Закарпатській області про внутрішні акти, прийняті суб’єктом
нормотворення, за результатами її надання проводиться перевірка органом
юстиції стану додержання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів.
Постійно здійснюється моніторинг чинності виданих держархівом
наказів.
Відповідно до пп.11-14
відсутні порушення строків подання
передбачених звітів та інформацій.
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Відповідно до п.15 з січня місяця 2012 року введено процедуру
проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття
посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування. У зв’язку з чим розроблено відповідний наказ
від
27 лютого 2012 року № 09 «Про організацію проведення спеціальної
перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».
Відповідно до п.16дотримуються встановлені чинним законодавством
вимоги при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних
службовців, стажування, атестації, ротації, присвоєнні чергових рангів.
Відповідно до п.17 забезпечено подання державним службовцями
відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового
характеру за 2014 рік , передбачених ст. 12 Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції» та ст. 13 Закону України «Про державну
службу».
Факти притягнення державних службовців до кримінальної,
адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності
відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» відсутні. Скарги та звернення, в яких вбачається порушення Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції», від громадян не
надходили.
Відповідно до Закону України «Про очищення влади», постанови
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання
реалізації Закону України «Про очищення влади», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р «Про затвердження
плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення
влади», розпочато перевірку державних службовців-керівників відповідно до
розпорядження голови облдержадміністрації від 17 березня 2015 року
№ 87, для інших категорій державних службовців -відповідно до наказу
державного архіву Закарпатської області
від 10 листопада 2015 року
№ 142-к.
Відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану
додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових
актів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012
за № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19січня 2012 за
№ 67/20380, проводиться щомісячна перевірка органом юстиції стану
додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових
актів.

