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 На виконання листа Укрдержархіву від 23.12.2020 р. №5050/8/0 

повідомляємо що керівництвом архіву та відповідальним за організацію заходів 

щодо запобігання проявам корупції забезпечувалось виконання плану заходів 

щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень. 

 З метою завчасної підготовки суб’єктів декларування до подання 

декларацій, сектором управління персоналом була проведена робота з 

інформування суб’єктів .декларування щодо підготовки до чергового етапу 

електронного декларування, який розпочався 1 січня 2021 р. 

 Для уникнення помилок при заповненні щорічних декларацій у ЦДАВО 

України був запрошений головний спеціаліст відділу правового забезпечення 

Укрдержархіву Негуляєв Ю. М. який провів семінар (заняття) щодо 

користування оновленим Реєстром декларацій НАЗК. 

 На виконання вимог статті 12 Закону України “Про засади запобігання і 

протидії корупції” до ЦДАВО України був запрошений начальник відділу з 

питань запобігання корупції Управління з питань запобігання та виявлення 

корупції Міністерства юстиції України Олександр Кузнєцов. Під час зустрічі 

було надано роз’яснення щодо повноти, об’єктивності та всебічності виконання 

вимог чинного законодавства України в частині складання та надання декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік. 

 Відповідно до пункту 4 Порядку перевірки факту подання суб’єктами 

декларування декларацій відповідно до закону України “Про запобігання 

корупції”  всі державні службовці Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України категорій “Б” і “В” подали електронні 

декларації у встановлений строк — до 1 квітня 2021 року. 

 Відповідно до вимог п. 11 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання 

корупції» Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України подав звітну інформацію щодо діяльності уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення корупції за 2020 рік. Форма звітування була 

заповнена та підтверджена за номером 20203341. 
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 Для попередження та профілактики корупційних правопорушень 

співробітниками сектору управління персоналом постійно надається 

консультативно-методична допомога структурним підрозділам архіву з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства. 

 Локальні інформаційні кампанії, з питань запобігання та протидії проявам 

корупції, відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язану 

тематику у І кварталі 2021 року не проводилися. 

 Аналіз здійснення заходів у І кварталі 2021 року показав, що випадків 

виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців та інших 

працівників архіву не виявлено, службові розслідування не проводилися. 

 

 

 

 

 

Директор архіву       Олександр БУХАНЕЦЬ 
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