
РІШЕННЯ 
колегії Державного архіву Запорізької області 

 
27.10.2021                               м. Запоріжжя                                   № 4 
 

Про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області  
за 9 місяців 2021 року 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача сектора правового 

забезпечення та роботи з персоналом – юрисконсульта відділу підготовки 
аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення Терьохіної Цвєтани, 
колегія Державного архіву Запорізької області визначає, що у Державному 
архіві Запорізької області організація роботи з питань недопущення та 
профілактики корупційних правопорушень здійснюється відповідно до вимог 
законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції». 

 
Постійно забезпечується виконання вимог Закону України від 14.10.2014 

№ 1700-VII «Про запобігання корупції», Указів Президента України від 
06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему 
заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і 
корупції», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо оцінювання 
корупційних ризиків та вжиття заходів, необхідних для запобігання корупції та 
інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у 
сфері державної служби. Питання про роботу Державного архіву Запорізької 
області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання 
корупції періодично розглядаються на нарадах, засіданнях колегії. 

Проводилась робота з державними службовцями Державного архіву 
Запорізької області щодо недопущення вчинення ними корупційних діянь, 
здійснюється інформаційний супровід та роз’яснення з питань 
антикорупційного законодавства.  

Протягом 9 місяців 2021 року на нарадах у керівництва Державного архіву 
Запорізької області розглядалися питання щодо попередження корупційних 
діянь.  

На засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 26.02.2021 було 
розглянуто питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо 
дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії 
корупції у 2020 році, з цього питання прийняте відповідне рішення за № 3. 

Відповідно вимог статті 50 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII 
«Про запобігання корупції» організовано подання державними службовцями 
Державного архіву Запорізької області шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування, 
за 2020 рік. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» серед 
працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків 
безпосереднього підпорядкування. Також архівом взято до уваги те, що 
ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку 
тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником 
обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю. 

Державний архів Запорізької області постійно вживає заходи щодо 
забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, встановлених 
Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції». 

У квітні 2021 брали участь у розробці Плану заходів щодо забезпечення 
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення 
антикорупційних дій в Запорізькій області на 2021-2023 роки. 
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Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення 
отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних 
осіб безоплатно послуг та майна. 

У Державному архіві Запорізької області постійно вивчається практика 
реагування керівниками державних органів та органів місцевого 
самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно 
корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими 
особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької 
області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та 
роз’яснювальна робота.  

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебуває 
на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі 
виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців архіву. 
Протягом 9 місяців 2021 року серед державних службовців фактів корупційних 
проявів не виявлено. 

У Державному архіві Запорізької області постійно тримається на контролі 
питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення 
державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності 
за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням 
обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». 

Протягом звітного періоду присвоєння чергових рангів державним 
службовцям, встановлення надбавок за вислугу років здійснюється відповідно 
до чинного законодавства. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Державного 
архіву Запорізької області, постійно оприлюднюється на вебсайті архіву              
у рубриці «Запобігання проявам корупції» інформація про стан протидії 
корупції в Державному архіві Запорізької області. 

Станом на 01.10.2021 звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів 
корупції серед працівників архіву не надходило. Посадові особи архіву до 
відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з 
корупцією, не притягалися.  

Протягом 9 місяців 2021 року осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, звільнених у зв’язку з притягненням до 
відповідальності за корупційні правопорушення немає. 

Додержання вимог антикорупційного законодавства постійно перебуває на 
контролі у керівництва Державного архіву Запорізької області. 

 
Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області 
 

ВИРІШИЛА:  
1. Інформацію завідувача сектора правового забезпечення та роботи з 

персоналом – юрисконсульта відділу підготовки аналітичних матеріалів та 

документаційного забезпечення Терьохіної Цвєтани взяти до відома. 
2. Рівень діяльності Державного архіву Запорізької області щодо роботи 

Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного 

законодавства з питань запобігання і протидії корупції протягом 9 місяців 

2021 року визнати як достатній. 
3. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі , керівникам відділів: 
1) продовжити здійснювати необхідні організаційні, інформаційно-

роз’яснювальні, методичні та профілактичні заходи для підвищення 

ефективності роботи щодо попередження, запобігання та протидії корупційним 

проявам у діяльності державних службовців; 
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2) забезпечувати дотримання працівниками Державного архіву Запорізької 

області службової дисципліни, належний контроль за роботою державних 

службовців, негайно реагувати на випадки порушень; термін виконання – 
постійно. 

4. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення     

Ядловській Ользі , завідувачу сектору правового забезпечення та роботи з 
персоналом – юрисконсульту відділу підготовки аналітичних матеріалів та 

документаційного забезпечення Терьохіній Цвєтані: 
1) організовувати проведення заходів щодо підвищення рівня знань 

державних службовців та інших працівників щодо вимог антикорупційного 

законодавства; 
2) продовжити обов’язковий постійний розгляд на засіданнях колегій та на 

нарадах питання щодо виконання Законів України «Про державну службу» та 

«Про запобігання корупції» здійснення заходів щодо запобігання корупційним 

проявам та реагування на них; термін виконання – постійно; 
3) забезпечити вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості 

виникнення конфлікту інтересів; термін виконання – постійно; 
4) вживати заходи для подання державними службовцями декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в системі                       

е-декларування Національного агентства з питань запобігання корупції у 

визначені законодавством терміни; термін виконання – постійно. 
5. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення і 

Ядловській Ользі , начальнику відділу інформації та використання документів 

Величко Олені вживати заходів щодо забезпечення прозорості та відкритості  

діяльності Державного архіву Запорізької області, продовжити інформування 

громадськості про роботу архіву та структурних підрозділів; термін виконання 

– постійно. 
6. Заступнику директора Державного архіву − начальнику відділу  

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській Ользі до 29.10.2021 забезпечити підготовку проекту наказу про 

оголошення рішення колегії. 
7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора 

Державного архіву Запорізької області Тедєєва Олександра. 
 
 
 
Голова колегії Олександр ТЕДЄЄВ 
 
Секретар колегії Антоніна ФЕДЬКО 


