Аналітична інформація про виконання вимог
Закону України „Про боротьбу з корупцією”
Держархівом Одеської області у 2010 р.
Питання дотримання антикорупційного законодавства, виконання заходів на попередження негативних
явищ, пов’язаних з проявами корупції, знайшли своє відображення у планах організаційної роботи, а також в
річному плані роботи з кадрами Держархіву на 2010 рік. Проводиться роз’яснювальна робота, спрямована на
запобігання і припинення корупційних діянь, ознайомлення з вимогами і удосконалення знань державними
службовцями антикорупційного законодавства. У зв’язку з чим начальником відділу організації і координації
архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І. та головним спеціалістом-керівником кадрової служби
Скальською З.О. були розроблені заходи щодо впровадження і організацію вимог нового антикорупційного
законодавства.
Було проведено тематичні наради (25.12.2009р., 12.01.2010р., 15.02.2010р.) за темами:
- Закон України від 11.06.2009р. № 1506-VI „Про засади запобігання та протидії корупції”;
- Закон України від 11.06.2009р. № 1507-VI „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень”;
- Закон України від 11.06.2009р. № 1508-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за корупційні правопорушення”.
Внутрішнє навчання (15.03.2010р., 12.04.2010р., 17.05.2010р.) - розглядалися наступні питання:
Постанова Кабінету Міністрів від 08.12.2009р. № 1315 „Про затвердження Порядку накопичення та
оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення”,
Постанова Кабінету Міністрів від 08.12.2009р. № 1316 „Про затвердження Порядку інформування
громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції”
Постанова Кабінету Міністрів від 08.12.2009р. № 1317 „Про заходи щодо посилення протидії корупції”
На виконання Указу Президента України від 1 серпня 2002 року № 693 „Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” та постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня
2002 року № 3 „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”
керівництвом Державного архіву Одеської області проведено заходи, які забезпечують відкритість і прозорість
роботи архіву, зокрема чітко регламентовано доступ до документів громадянам, установам, організаціям,
надається методична допомога по роботі з документами. В широкому обсязі надається інформація про роботу
Державного архіву області та архівних установ області у друкованих засобах масової інформації, телепередачах
та на офіційних веб-сайтах Держкомархіву та Одеської обласної адміністрації. Щодня оновлюється сторінка
„Хроніка подій”.
Призначення на посади державних службовців здійснюється згідно чинного законодавства: з кадрового
резерву, за конкурсом, стажування. Конкурс проводиться відповідно до статті 15 Закону України «Про державну
службу» прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 цього
Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України. Кандидатури
на призначення в районні та міські архівні установи погоджує директор державного архіву області.
Постійно здійснювався контроль за виконанням відповідних заходів по суворому дотриманню державними
службовцями обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, при
виконанні своїх службових
обов’язків:
- проводяться атестації державних службовців, щорічні оцінки. Так відповідно до наказу директора від 02
лютого 2010 року № 3 в Державному архіві області було проведено з 03 лютого по 19 лютого 2010 року щорічну
оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань. Щорічну оцінку проходили 24
державних службовців ( 1осба призначена у звітному періоді) , за підсумками 3 особи одержали оцінку відмінно,
інші - добре, задовільно – немає.
- просування по службі здійснюється з кадрового резерву.
- ранги державним службовцям присвоєні вчасно.
Ведеться облік вислуги років на державній службі і виплати надбавок згідно ст. 33 Закону України „Про
державну службу”, контроль та встановлення відповідних рангів ( ст. 26 Закону України „Про державну службу”),
контроль за вислугу років та виплата надбавок за роботу в архівних установах відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 2004р. № 1018.
Порушень Закону України „Про боротьбу з корупцією” не виявлено.

