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________________ № ______________ 

На № 5050/8/0 від 23.12.2020  

 Щодо дотримання вимог 

 антикорупційного законодавства 

 у II кварталі 2022 року 

 

 

У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 

України на виконання вимог чинного законодавства проводиться робота щодо 

забезпечення виконання законів України «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», «Про очищення влади» та вживаються відповідні заходи 

спрямовані на виконання державної антикорупційної політики та інших 

нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності.  
 

 

У II кварталі суб'єктам декларування ЦДАВО України доведено до відома: 
 

Лист Національного агентства з питань запобігання корупції                                     

від 23.02.2022 № 22 -03,9976-22 «Про окремі питання перевірки факту подання 

декларацій» та роз’яснення від 07.03.2022 № 4 щодо застосування окремих 

положень ЗУ «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю 

в умовах воєнного стану (подання декларацій, повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі 

банку-нерезидента, проведення перевірок) і в який строк подаються декларації у 

2022 році; 
 

Лист Національного агентства з питань запобігання корупції                                         

від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 «Про організацію із запобігання та виявлення 

корупції в умовах воєнного стану»; 

Ознайомлено працівників архіву з листом Національного агентства              

з питань запобігання корупції від 03.05.2022 № 22-03/11144-22 «Про особливості 

організації кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану»; 

Ознайомлено працівників архіву з листом Національного агентства              

з питань запобігання корупції від 12.05.2022 № 461-04/11675-22; 

Ознайомлено працівників архіву з листом Укрдержархіву щодо 

застосування статті 40 Кримінального кодексу України в умовах воєнного стану. 

 

Також  повідомляємо, що у  II кварталі 2022 року в ЦДАВО України: 

- не виявлено фактів наявності конфлікту інтересів серед державних 
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службовців;  

- не надходили повідомлення щодо причетності працівників архіву до 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; 
  

- відсутні факти притягнення державних службовців ЦДАВО України до 

кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності відповідно до вимог Закону України «Про запобігання 

корупції». 
 

Впродовж II кварталу 2022 року скарг та звернень, у яких вбачається 

порушення Закону України «Про запобігання корупції» від громадян  не 

надходили.  
 

Усі державні службовці підвищують рівень своєї професійної 

компетентності та удосконалюють організацію службової діяльності, 

дотримуються посадових інструкцій, принципів державної служби та Загальних 

правил етичної поведінки державних службовців. 

 

Наказом Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України  від 18.05.2022 № 14 (внесення змін до наказу ЦДАВО 

України від 18.12.2019 № 26) визначено уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції. 

 

 

 

 

Директор                                                                             Лариса ЛЕВЧЕНКО 
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