
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ директора 

державного архіву 

Тернопільської області 

від 05.04.2016 р. №14 

П Л А Н 

заходів з реалізації в державному архіві Тернопільської області 

Антикорупційної програми Тернопільської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Забезпечення прозорості та доброчесності в діяльності місцевих органів влади 

1 Забезпечити доступ громадськості для ознайомлення з 

проектами нормативно-правових актів шляхом їх розміщення 

на офіційному веб-сайті держархіву області 

2016-2017  

роки 

Дишлюк О.М. 

Кожій Ю.І. 

За умови 

функціонування  

веб-сайту 

2 Періодично заслуховувати інформацію про стан додержання в 

держархіві області Закону України «Про запобігання корупції» 

на нарадах при директорові  

2016-2017 

роки 

Керівництво архіву 

Дишлюк О.М. 

 

 

3 Проінформувати державних службовців держархіву області про 

новий порядок подання декларацій 

2016 рік Дишлюк О.М. 

Кожій Ю.І. 

З початком 

роботи системи 

подання та 

оприлюднення 

декларацій 

4 Забезпечити дотримання державними службовцями  

Правил етичної поведінки державних службовців 

2016-2017 

роки 

Керівництво 

архіву, начальники 

відділів 

 

5 Забезпечити участь осіб, відповідальних за здійснення 

державних закупівель, та уповноважених осіб з питань 

2016-2017 

роки 

Керівництво архіву 

 

 



запобігання та виявлення конфлікту інтересів та корупційних 

ризиків під час здійснення державних закупівель 

 

6 Здійснення комплексу заходів щодо реформування системи 

державної служби шляхом забезпечення виконання Закону 

України «Про державну службу» та підзаконних актів виданих 

на його виконання 

2016-2017 

роки 

Керівництво архіву 

Дишлюк О.М. 

 

 

2. Створення прозорої системи добору кадрів та запобігання виникнення конфлікту інтересів 

1 Розміщувати на офіційному веб-сайті держархіву області 

інформацію про вакантні посади та результати проведення 

конкурсу на їх заміщення 

2016-2017  

роки 

Дишлюк О.М. 

Кожій Ю.І. 

За умови 

функціонування  

веб-сайту 

2 Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного відбору, а також їх об’єктиву 

атестацію 

2016-2017 

роки 

Керівництво  

архіву 

Дишлюк О.М. 

 

3 Проводити методичну роботу щодо роз’яснення інституту 

конфлікту інтересів, заборон і обмежень встановлених 

антикорупційним законодавством 

2016-2017 

роки 

Керівництво архіву  

3. Запровадження профілактичних і просвітницьких форм  

антикорупційного впливу на свідомість громадян 

1 Сприяти проведенню громадських антикорупційних експертиз 

чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-

правових актів облдержадміністрації 

2016-2017 

роки 

Керівництво  

архіву 

 

2. Сприяти інформаційному обміну між об’єднаннями громадян, 

ЗМІ, місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування щодо запобігання та виявлення 

корупції 

2016-2017 

роки 

Керівництво 

архіву 

 

 

 

Заступник директора           О.Р. Савчин          


