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І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та
протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання
Антикорупційної стратегії і Державної антикорупційної програми
Державна архівна служба України (Укрдержархів) утворена з метою
реалізації державної політики у сфері архівної справи, діловодства та
створення і функціонування державної системи страхового фонду
документації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року № 870. Укрдержархів є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра юстиції.
Антикорупційна програма Укрдержархіву на 2017 рік (далі –
Програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про
запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації
засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2015-2017 роки», з урахуванням Методичних рекомендацій
щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня
2017 року № 31.
Антикорупційна програма на 2017 рік – це комплекс правил,
стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у
роботі Укрдержархіву. Дія цієї програми поширюється на всіх державних
службовців Укрдержархіву.
Загальна антикорупційна політика Укрдержархіву ґрунтується на
забезпеченні комплексного поєднання профілактичних, попереджувальних та
правових заходів, спрямованих на дотримання норм чинного
антикорупційного законодавства та усунення сприятливих умов для
вчинення корупційних правопорушень в органі державної влади.
Метою Програми є створення у сфері діяльності Укрдержархіву
ефективної системи запобігання і протидії корупції, забезпечення здійснення
відповідно до законодавства організаційних заходів щодо попередження та
унеможливлення корупції.
Основними завданнями програми є:
1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання
та протидії корупції у сфері діяльності Укрдержархіву, заходів з їх реалізації,
а також виконання Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на
2015-2017 роки;
2) проведення оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності
Укрдержархіву, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм
сприяють;
3) визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних
ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;
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4) забезпечення підвищення рівня правової свідомості державних
службовців Укрдержархіву шляхом проведення відповідних заходів
навчального спрямування;
5) здійснення моніторингу ефективності реалізації антикорупційних
заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.
Засадами загальної відомчої політики в Укрдержархіві щодо
запобігання та протидії корупції є:
1) запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання
корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики;
2) підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості
державних службовців Укрдержархіву;
3) висвітлення негативних соціальних та економічних наслідків
проявів корупції на офіційному веб-сайті Укрдержархіву та в засобах масової
інформації;
4) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його
усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для
вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних
службовців Укрдержархіву;
5) забезпечення неухильного виконання державними службовцями
Укрдержархіву антикорупційного законодавства;
6) виявлення ризиків, які негативно вплинуть на виконання функцій
та завдань Укрдержархіву;
7) забезпечення
своєчасного
подання
декларацій
осіб,
уповноважених на виконання функцій держави;
8) проведення службових розслідувань та створення умов
невідворотності відповідальних осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення;
9) удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації
та професійного рівня працівників;
10) вжиття заходів щодо матеріально-побутового забезпечення та
соціального захисту працівників як важливих чинників стимулювання праці
й запобігання корупційним проявам;
11) взаємодія з міжнародними і національними органами,
установами і організаціями в питаннях розроблення заходів, спрямованих на
запобігання і протидію корупційним і пов’язаним із корупцією
правопорушенням в діяльності Укрдержархіву.
Укрдержархівом проводиться моніторинг дотримання законодавства
щодо конфлікту інтересів та вжиття заходів задля його усунення.
Укрдержархів постійно проводить роз’яснювальну роботу та надає
консультації працівникам Укрдержархіву з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства, заповнення декларацій, перевірки факту
подання декларацій суб’єктами декларування, настання відповідальності за
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неподання, несвоєчасне подання чи внесення завідомо неправдивих
відомостей суб’єктами декларування у декларації, тощо.
При погодженні проектів нормативно-правових актів з метою
виявлення причин, які призводять чи можуть призвести до вчинення
корупційних правопорушень, здійснюється їх антикорупційна експертиза.
Здійснюються заходи щодо залучення громадськості до участі в
реалізації державної антикорупційної політики.
Так, нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти у сфері
архівної справи та страхового фонду документації висвітлюються на вебсайті Укрдержархіву та Міністерства юстиції України.
Заходами з виконання антикорупційної стратегії і державної
антикорупційної програми в Укрдержархіві є заходи, які наведені у
додатку 1.
II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Державної архівної
служби України, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків,
особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси
Наказом Укрдержархіву від 29 грудня 2016 року № 356-к утворено
комісію з оцінки ризиків в апараті Укрдержархіву та затверджено Положення
про її діяльність.
Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 року за № 1718/29848.
При дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища об’єктів
оцінки корупційних ризиків визначено вразливі до ризиків сфери їх
діяльності, функції та завдання.
Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних
ризиків визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних
ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення або
правопорушення, пов’язаного з корупцією.
За результатами проведеної оцінки ймовірності виникнення
корупційних ризиків складено звіт (додається), який містить ідентифіковані
корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією,
пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених
корупційних ризиків (додатки до звіту 1, 2).
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III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи,
відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси
За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків встановлені
заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або
мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків. Дані заходи викладені у
таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток
до звіту 2).
IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування
З метою запобігання корупції, забезпечення неухильного виконання
Закону України «Про запобігання корупції», поширення інформації щодо
програм антикорупційного законодавства для працівників Укрдержархіву
забезпечується навчання та підвищення кваліфікації працівників
Укрдержархіву. Такі заходи відбувається на базі Інституту підвищення
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління
при Президентові України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства юстиції України, Національного агентства з питань запобігання
корупції, Національного агентства України з питань державної служби та ін.
Інформацію про заплановані начальні заходи в обов’язковому
порядку доводиться до відома працівників Укрдержархіву.
Під час навчання працівників Укрдержархіву пріоритетними
визначено такі теми: правовий механізм протидії корупції в Україні, етичні
основи антикорупційної поведінки працівників, психологічні аспекти
формування
антикорупційної
поведінки
працівників,
загальна
характеристика основних антикорупційних обмежень, обмеження щодо
одержання подарунків; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
працівників; основні вимоги фінансового контролю в діяльності працівників;
адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією;
кримінальна відповідальність за корупційні злочини; усунення наслідків
корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
Варто зазначити, що Укрдержархівом разом з представниками
інститутів громадянського суспільства планується проведення спеціальних
інформаційних кампаній, результатом яких стане формування нетерпимості
до проявів корупції у населення.
Організація навчання та підвищення кваліфікації державних
службовців Укрдержархіву на антикорупційну тематику із залученням
фахівців Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії державного управління при Президентові України, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національного
агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з
питань державної служби:
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1. Проведення для працівників Відділу управління персоналом
Укрдержархіву навчального заходу на тему «Організація проведення
спеціальних перевірок відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції»
(головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення
корупції, жовтень).
2. Участь у постійно діючому семінарі-навчанні для працівників юридичних
служб установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву на
антикорупційну тематику, а саме: «Запобігання та протидія проявам
корупції», «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»,
«Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням».
(Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів
Національної академії державного управління при
Президентові України, Національне агентство з
питань запобігання корупції, Міністерство юстиції
України
(жовтень, листопад, грудень)).
V. Процедури щодо моніторингу, оцінки
періодичного перегляду антикорупційної програми

виконання

та

1. Координація та контроль за ходом виконання Програми
здійснюється Головою Укрдержархіву.
2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Укрдержархіву:
забезпечує узагальнення наданої співвиконавцями Програми
інформації про стан її виконання щоквартально до 5 числа місяця,
наступного за звітним, для узагальнення та інформування керівництва
щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом;
до 15 лютого, 15 липня, 15 жовтня 2017 року інформує Національне
агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Державної
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки;
за результатами оцінки виконання Програми та у разі внесення змін
та доповнень до чинного антикорупційного законодавства України вносить
пропозиції Голові Укрдержархіву щодо перегляду Програми та внесення змін
до неї.
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VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням, заходи
1. Організація надання структурним підрозділам Укрдержархіву
методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства
головний спеціаліст з питань
запобігання і виявлення корупції
постійно
2. Забезпечення якісного добору й розстановки кадрів на засадах
неупередженого конкурсного відбору
Відділ управління персоналом
3. Забезпечення оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції»
на офіційному веб-сайті Укрдержархіву, висвітлення інформації про заходи
щодо запобігання проявам корупції та іншої контактної інформації
головний спеціаліст з питань запобігання
і виявлення корупції,
відділ взаємодії із державними
органами та інформаційноаналітичного забезпечення
постійно

Головний спеціаліст з питань
запобігання і виявлення корупції

О.О. Герасименко

