ЗВІТ
про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в
апараті Державної архівної служби України, Державному департаменті
СФД, центральних державних архівних установах, Держархіву Автономної
Республіки Крим, держархівах областей, міст Києва та Севастополя
за 2012 рік.
1) Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії
корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, зокрема
про результати проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на
зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави.
Протягом 2012 року Державною архівною службою України, Державним
департаментом СФД, центральними та обласними державними архівними
установами, держархівами Автономної Республіки Крим, міст Києва та
Севастополя (далі – державні архівні установи) здійснювалися заходи на
виконання вимог Законів України «Про державну службу», «Про засади
запобігання та протидії корупції», Указу Президента України від 21.10.2011
№1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки»,
постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про
затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на
2011 – 2015 роки» та інших нормативно-правих актів антикорупційного
спрямування.
З метою належного дотримання вимог законодавства України та
виконання завдань з питань запобігання та протидії корупції, передбачених
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативноправовими актами, а також організації роботи щодо запобігання корупційним
проявам та реагування на них, в Державній архівній службі України наказом
від 07.12.2011 № 111 затверджено Список посадових осіб, на яких покладено
обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції.
Для попередження і виявлення корупційних діянь, інших правопорушень,
пов'язаних із службовою діяльністю працівників Укрдержархіву та державних
архівних установ, постійно здійснюються заходи щодо попередження
можливих ризиків у сфері їх діяльності. Визначено Перелік посад державних
службовців апарату Укрдержархіву, Державного департаменту СФД та
центральних державних архівів, які працюють у сферах, де існує високий ризик
прояву корупції, який затверджено наказом Укрдержархіву від 07.12.2011
№ 113.
Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних
правопорушень здійснювалась відповідно Плану заходів щодо попередження та
профілактики корупційних правопорушень в Укрдержархіві та центральних
державних архівах на 2012 рік, затвердженого наказом Державної архівної

2
служби від 09.04.2012 р. № 56, в основу якого покладено вимоги,
передбачені Планом заходів щодо попередження та профілактики корупційних
правопорушень в центральному апараті Міністерства юстиції, територіальних
органах юстиції та органах, що координуються через Міністра юстиції на
2012 рік, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2012
№ 330/5.
Протягом звітного року
реалізовувався комплекс заходів з добору,
розстановки, підвищення кваліфікації державних службовців, спрямованих на
дотримання вимог Законів України «Про державну службу» та «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Добір кваліфікованих кадрів в апараті Укрдержархіву, Державному
департаменті СФД та державних архівних установах здійснюється за
принципом відкритості на конкурсних засадах відповідно до ст.15 Закону
України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169. Оголошення про
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців
оприлюднюється через ЗМІ, зокрема на сторінках газети «Avizo» та
розміщується на веб-сайтах відповідних установ.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» та до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про
порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функції держави або
місцевого самоврядування» при прийомі на роботу нових працівників, до
призначення на посаду, за письмової згоди кандидата, проводилась спеціальна
перевірка щодо осіб, які претендують на посади державних службовців.
Інформації, що перешкоджає зайняттю посад державних службовців не
виявлено (таблична інформація додається).
Слід зазначити, що при прийнятті документів від кандидата на посаду
державного службовця особлива увага приділялась вивченню (наявності)
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
минулий рік.
Претенденти на зайняття посади державного службовця в обов’язковому
порядку ознайомлювалися з вимогами статей 4, 5, 12, 16 Закону України «Про
державну службу», статей 6-10 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції», Загальними правилами поведінки державного службовця
(наказ Головдержслужби від 04.08.2010 №214) в частині обмежень, пов’язаних
з проходженням державної служби, про що ними підписувались відповідні
попередження, довідки про ознайомлення долучалися до особових справ.
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Всі
співробітники
установ дотримуються спеціальних обмежень,
встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу», постанови
Кабінету Міністрів України від 25.12.2000 № 1922 (із змінами) державними
архівними установами у 2012 році проводилась щорічна оцінка виконання
державними службовцями посадових обов'язків і завдань.
Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Положення про
формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199, для прозорого
просування по державній службі з урахуванням фактичної потреби сформовано
кадровий резерв, до якого зараховано професійно підготовлених працівників,
які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють
ініціативу, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових
обов'язків, постійно підвищують кваліфікацію.
З метою попередження і виявлення корупційних діянь, інших
правопорушень, пов'язаних із службовою діяльністю працівників апарату
Укрдержархіву, Державного департаменту СФД та державних архівних
установ, здійснюються заходи щодо попередження можливих ризиків у сфері
дотримання вимог фінансового контролю. Відповідно до статті 13 Закону
України «Про державну службу» та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 11.08.1995 № 641 «Про застосування статті 13 Закону України
«Про державну службу» в установлені терміни організовано декларування
доходів державних службовців. Таким чином, за місцем роботи за формою, що
додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», та
до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси було
подано декларації 111 державних службовців Укрдержархіву та Державного
департаменту СФД, про що, у встановленому порядку, поінформовано
Національне агентство з питань державної служби України.
З метою забезпечення додержання законодавства в бюджетній сфері,
вжиття відповідних заходів протидії незаконному розподілу, розкраданню,
нецільовому використанню бюджетних коштів в листопаді 2012 року
проведено річну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних
цінностей,
грошових
коштів
та
документів
Укрдержархіву. За результатами інвентаризації недостач та лишків не
виявлено, фактична наявність основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів відповідає
наявності в бухгалтерських документах. Укрдержархівом проводяться планові
перевірки фінансово-господарської діяльності підпорядкованих установ.
Протягом травня звітного періоду проведено перевірку фінансовогосподарської діяльності Центрального державного архіву громадських
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об’єднань України; протягом серпня та вересня - Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України.
Проведення закупівель товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та з
врахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань державних закупівель».
2) Результати соціологічних досліджень, що проводяться державними
та недержавними науково-дослідними установами, у сфері запобігання та
протидії корупції.
Соціологічні дослідження не проводилися.
3) Стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної
стратегії.
На виконання вимог чинного законодавства, Державною архівною
службою України, Державним департаментом СФД, та державними архівними
установами постійно проводиться робота щодо забезпечення виконання вимог
законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії
корупції» та вживаються відповідні заходи спрямовані на виконання державної
антикорупційної політики, та інших нормативно-правових актів, які регулюють
цю сферу діяльності.
З метою запобігання проявам корупції серед державних службовців
керівництвом Укрдержархіву постійно проводиться роз’яснювальна робота та
участь в заходах щодо підвищення рівня правової освіти держслужбовців.
Проведено значний обсяг роз’яснювальної роботи і в державних архівних
установах, спрямованої на забезпечення ефективного проведення заходів з
протидії та запобігання корупції. Головними її напрямками стали: забезпечення
вивчення та глибокого усвідомлення кожним державним службовцем та
посадовою
особою
основних
положень
нового
антикорупційного
законодавства, зокрема, Закону України «Про засади запобігання та протидії
корупції» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011
№ 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам
корупції на державній службі в органах місцевого самоврядування» працівники
Укрдержархіву та державних архівних установ підвищували кваліфікацію в
Національній академії внутрішніх справ, Інституті підвищення кваліфікації
керівних кадрів Національної академії державного управління при
Президентові України. Працівники підвищували кваліфікацію за основними
тематиками, такими як «Антикорупційне законодавство», «Правила етичної
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поведінки», «Проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на
посади, пов’язані із виконанням функції держави», «Про актуальні питання
щодо дотримання антикорупційного законодавства» та інші. Інформацію щодо
кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію з питань
запобігання та протидії корупції у 2011 – 2012 роках, у встановлені терміни,
надіслано до Національного агентства з питань державної служи України.
В Державній архівній службі України, Державному департаменті СФД,
державних архівних установах у звітному періоді фактів притягнення
державних службовців до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та
дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції» відсутні, постанови судів у справах про
корупційні діяння працівників не надходили.
Для посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості
та відкритості державної служби на веб-порталі Укржержархіву та веб-сайтах
архівних установ розміщувалась інформація про графіки особистого прийому
громадян керівництвом, адреси державних архівних установ, вакантні посади,
впровадження механізмів конкурсного іспиту, путівники та довідкові видання
та інша необхідна інформація, що стосується діяльності установи. На
зазначеному веб-порталі діє рубрика «Запобігання та протидія корупції», яка
постійно оновлюється та доповнюється інформацією, що стосується питань
антикорупційного законодавства.
Запроваджено телефонну «Лінію довіри», заведено «Журнал відгуків та
пропозицій» (наказ Укрдержархіву від 08.12.2011 №116), до яких, за
необхідності, можна надати повідомлення, що заслуговують на увагу в
контексті боротьби з корупцією, а також з інших найбільш гострих, суспільно
впливових проблем, які потребують негайного вирішення.
Скарги та звернення, в яких вбачається порушення Закону України «Про
засади запобігання та протидії корупції», від громадян не надходили.
Питання дотримання антикорупційного законодавства, виконання
законодавства про державну службу, реалізація заходів щодо запобігання
корупційним проявам та реагування на них протягом звітного року
заслуховувались та розглядались на засіданнях колегій Державної архівної
служби та центральних державних архівів. Так, зокрема, 17 травня 2012 року
відбулося чергове засідання колегії Укрдержархіву, на якому розглянуто
питання стану виконання антикорупційного законодавства в державних
архівних установах; 19 червня 2012 року розглядалось питання стану
виконання Державною архівною службою у І півріччі 2012 року завдань,
визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
України у сфері державної кадрової політики.
На засіданнях колегій державних архівних установ та на їх оперативних
нарадах запроваджено обов’язковий розгляд питань виконання законодавства
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про державну службу, про засади запобігання і протидію корупції.
Питання «Про виконання антикорупційного законодавства» розглянуто на
засіданнях колегії всіх центральних державних архівах та державних архівах
областей, міст Києва та Севастополя.
4) Результати антикорупційної експертизи проектів нормативноправових актів.
З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень, в обов’язковому порядку, проводилася
антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів розроблених
Укрдержархівом в 2012 році. Антикорупційна експертиза проводилася як
складова частина правової експертизи. Так, у звітному році було проведено 25
експертиз проектів нормативно-правових актів розроблених Укрдержархівом.
Результати проведення експертизи відображалися у висновках юрисконсульта
за формою затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2011
№1805/5.
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ІНФОРМАЦІЯ
Про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з
виконанням функцій держави
за 2012 рік
Державний
орган

Загальна кількість
осіб, які
претендують на
зайняття посад,
пов’язаних з
виконанням
функцій держави,
що успішно
пройшли спеціальну
перевірку

Державна
архівна служба
та Державний
департамент
СФД
Центральні
державні архівні
установи
Державні архіви
областей, АРК,
міст Києва та
Севастополя
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Кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, що не
пройшли спеціальну перевірку
У зв’язку із
У зв’язку з
У зв’язку з
У зв’язку з
У зв’язку з
У зв’язку з
притягненням
виявленням
виявленням
перебуванням
виявленням
виявленням
особи до
факту про те, недостовірних
особи на
недостовірни інших порушень,
кримінальної
що особа
відомостей
диспансерному
х даних про
передбачених
відповідальності,
піддана,
зазначених у
психіатричному
освіту,
законодавством
в тому числі за
піддавалася
декларації про
та/або
наявність
корупційні
раніше
майно, доходи, наркологічному
наукового
правопорушення, адміністрати
витрати і
обліку
ступеня,
наявності
вним
зобов’язання
вченого
судимості
стягненням
фінансового
звання,
за корупційні
характеру
підвищення
правопоруше
ння
_
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_
_
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