Про стан дотримання антикорупційного законодавства
працівниками Державного архіву Закарпатської області
Робота в цьому напрямі проводиться у відповідності до Закону України
«Про запобігання корупції» (з 26 квітня 2015 року), який запроваджує чіткий
механізм формування та реалізації антикорупційної політики, відповідальність
за корупційні правопорушення, а також принципи міжнародної співпраці у цій
сфері, Закону України «Про державну службу», участі в межах повноважень
Плану заходів з виконання в області Антикорупційної стратегії на 2015-2017
роки відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 03.06.2015
№ 173.
Окремого структурного підрозділу, посади спеціаліста з питань
запобігання та протидії корупції в межах штатної чисельності працівників
держархіву немає.
Наказом держархіву від 06.04.2017 № 12 затверджено Положення про
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, а також цим
же наказом визначено, що уповноваженою особою з питань запобігання та
виявлення корупції в Державному архіві Закарпатської області є заступник
директора-головний зберігач фондів Куташі Олена Йосипівна.
Уповноважена особа питань запобігання та виявлення корупції взяла
участь за програмою короткотермінового тематичного семінару «Актуальні
питання впровадження нового законодавства про державну службу», пройшла
навчання за програмою тренінгу «Проведення конкурсу на зайняття вакантної
посади державної служби», навчання за програмою практичного заняття
«Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби: етап
електронного тестування». На даний час нею постійно аналізуються зміни в
антикорупційному законодавстві та своєчасне їх доведення до працівників.
У першому кварталі 2016 року проведено щорічну оцінку виконання
державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за
підсумками роботи у 2015 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.
Постійно вживаються заходи щодо посилення відкритості та прозорості в
роботі держархіву (доступ користувачів до документної інформації, її всебічне
використання, популяризація першоджерел, робота із засобами масової
інформації, проведення спільних заходів, конференцій, презентацій, навчальних
семінарів, екскурсій та лекцій для студентів та молоді краю, участь в межах
компетенції у міжнародному співробітництві згідно з договорами про
співпрацю, активізація роботи столу довідок, особистий прийом громадян
керівництвом та начальниками відділів держархіву, виконання запитів
юридичних та фізичних осіб, забезпечено функціонування, ведення, своєчасне
оновлення веб-сторінки).

Для підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян розроблено
Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян у держархіві (наказ від
18.07.2016 року № 28).
Щомісячно надається інформація до Головного Управління юстиції у
Закарпатській області про внутрішні акти, прийняті суб’єктом нормотворення,
за результатами їх надання проводиться перевірка органом юстиції стану
додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових
актів.
Постійно здійснюється моніторинг чинності виданих держархівом
наказів. Приведено власні нормативні акти у відповідність до нового
законодавства України «Про державну службу».
Забезпечено щоквартальне інформування відділу взаємодії з
правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної
роботи (вих. 04.07.2016 №320/04, 04.10.2016 № 414/04).
Доведено до відома державних службовців категорії роз’яснення щодо
застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»
стосовно заходів фінансового контролю відповідно до рішення Національного
агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3.
З метою забезпечення належного рівня знань антикорупційного
законодавства,
недопущення
скоєння
корупційних
правопорушень
працівниками, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, вжито заходів з ознайомлення посадових осіб з пам’яткою
державного службовця щодо подання та заповнення декларації про майно,
доходи і витрати і зобов’язання фінансового характеру та пам’яткою
державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів, Методичними
рекомендаціями з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у
діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та прирівняних до них осіб.
Методичні рекомендації розміщено також на офіційному веб-сайті
держархіву.
Державних службовців ознайомлено з постановою Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2016 року № 65 «Про затвердження Правил етичної
поведінки державних службовців».
В архівній установі відповідно до ст. 50 Закону України «Про запобігання
корупції» проведено електронне декларування декларацій про майно, доходи,
видатки та фінансові зобов’язання за 2016 рік осіб посад державної служби
категорії «Б» та «В».
В держархіві відсутні адміністративні протоколи та звільнення з посад
осіб у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні
правопорушення, а також відсутні порушення строків подання передбачених
звітів та інформацій.
Скарги та звернення, в яких вбачається порушення Закону України «Про
запобігання корупції», від громадян не надходили.

Закон України „Про запобігання корупції”
Закон України „Про Національне антикорупційне бюро України”
Закон України „Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”
Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запобігання і протидії політичній корупції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706
„Питання запобігання та виявлення корупції”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 „Про
затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—
2017 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171
„Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб,
які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 „Про
затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування”

