Звіт
про виконання заходів Регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016
2017 роки Державного архіву Донецької області
за II квартал 2017 року

З метою виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» здійснено низку організаційних і практичних заходів щодо поліпшення стану
справ з попередження корупційних проявів серед державних службовців та працівників
Державного архіву Донецької області (далі - державний архів).
В державному архіві дотримуються спеціальні обмеження щодо проходження
державної служби, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про
запобігання корупції».
Добір кваліфікованих кадрів здійснюється за принципом відкритості шляхом
конкурсного відбору. Відповідно до наказу державного архіву від 20.04.2017 № 22 «Про
оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад» з 13 по 15 травня 2017 року проведено
конкурс на заміщення 3 вакантних посад державної служби. За рішенням конкурсної комісії
з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» в
державному архіві Донецької області (протоколи від 13.05.2017 № 3,та від 15.05.2017 № 4), 1
претендент успішно склав іспит та став переможцем, визначено другого за результатами
конкурсу. Призначено переможця конкурсу, який пройшов перевірку, передбачену Законом
України «Про очищення влади» за попереднім місцем роботи на посаді державної служби.
Відповідно до Закону України «Про очищення влади», керуючись Порядком
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563
«Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», розпочато перевірку
відносно 1 державного службовця, який став переможцем конкурсу.
За звітний період надіслано до Управління взаємодії з правоохоронними органами,
запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації звіт про виконання заходів
Регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016-2017 роки державного
архіву Донецької області за І квартал 2017 року (лист від 03.04.2017 № 01-03/10вх.);
Аналіз проведеної роботи щодо запобігання і протидії корупції свідчить про вжиті
заходи, які дали певні позитивні результати.
1. Факти притягнення працівників до кримінальної, адміністративної, цивільноправової та дисциплінарної відповідальності згідно вимог законів України «Про державну
службу» та «Про запобігання корупції», відсутні.
2. Постанови судів у справах про вчинення корупційних правопорушень відносно
працівників державного архіву не надходили.
3. Скарги та звернення, в яких вбачається порушення Закону України «Про
запобігання корупції», від громадян не надходили.
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