ЗВІТ
про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в
апараті Державної архівної служби, Державному департаменті СФД та
установах, що належать до сфери управлення Укрдержархіву за 2014 рік
1) Результати проведення заходів щодо запобігання і 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.
Упродовж 2014 року Державною архівною службою, Державним
департаментом СФД та установами, що належать до сфери управління
Укрдержархіву, здійснювалися заходи на виконання вимог законів України
«Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції»,
Національної антикорупційної стратегії на 2011 – 2015 роки, затвердженої
Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001/2011, Державної
програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада
2011 року № 1240 та інших нормативно-правових актів антикорупційного
спрямування.
З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції,
профілактики та попередження причин та умов, які сприяють проявам корупції
та іншим правопорушенням, Укрдержархівом розроблено План заходів щодо
попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті
Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що належать до
сфери управління Укрдержархіву, затверджений наказом Укрдержархіву від
13 лютого 2014 року № 28.
Поновлено Список осіб, на яких покладено обов'язки з організації роботи
щодо запобігання проявам корупції в Укрдержархіві, Державному департаменті
СФД, та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву,
затверджений наказом Укрдержархіву від 31 березня 2014 року № 44.
Для попередження і виявлення корупційних діянь, інших правопорушень,
пов’язаних із службовою діяльністю працівників постійно здійснюються заходи
щодо попередження можливих ризиків у сфері їх діяльності. Визначено Перелік
посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Укрдержархіву,
Державного департаменту СФД та установах, що належать до сфери управління
Укрдержархіву, затверджений наказом Укрдержархіву від 29 березня 2013 року
№ 44.
Наказом Укрдержархіву від 27 червня 2013 року № 88 затверджено
заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту
інтересів у разі його виникнення.
Упродовж 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».

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу» прийняття
на державну службу на посади III-VI категорій, передбачених статтею 25 цього
Закону, здійснювалося на конкурсній основі, крім випадків, коли інше
встановлено законами України.
Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців оприлюднюється через ЗМІ та на веб-порталі
Укрдержархіву. На зазначеному порталі оприлюднюються і оголошення про
конкурс для зарахування до кадрового резерву на посади державних
службовців першої-другої категорій (Голови служби, першого заступника та
заступника Голови служби), призначення на які здійснюється Кабінетом
Міністрів України.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» та Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 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 12, 16 Закону України «Про
державну службу», статей 6, 7, 8, 9, 12 Закону України «Про засади запобігання
і протидії корупції», в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної
служби, про що ними підписувались відповідні попередження, які долучалися
до особових справ. Також претенденти на посаду ознайомлюються із
Загальними правилами поведінки державного службовця.
Усі співробітники установ дотримуються спеціальних обмежень,
встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
У лютому 2014 року проведено щорічну оцінку виконання державними
службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2013
році. Загальна кількість державних службовців апарату Укрдержархіву,
Державного департаменту СФД, центральних державних архівів, що підлягали
щорічній оцінці становить 334 державних службовці, фактично пройшли щорічну
оцінку 268 державних службовців, не підлягали щорічній оцінці 66 в основному
через призначення у звітному періоді. За результатами оцінки високу підсумкову
оцінку отримали 139 осіб, добру – 127 осіб, задовільну – 2 особи. За результатами
оцінювання: 34 особи рекомендовано на зайняття більш високої посади, 39 направити на навчання чи підвищення кваліфікації.
З метою попередження і виявлення корупційних діянь, інших
правопорушень, пов'язаних із службовою діяльністю працівників апарату
Укрдержархіву, Державного департаменту СФД та установ, що належать до
сфери управлення Укрдержархіву, здійснюються заходи щодо попередження

можливих ризиків у сфері дотримання вимог фінансового контролю.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну службу» в установлені
терміни організовано декларування доходів державних службовців за
встановленою формою. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну
службу» забезпечено подання державними службовцями декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Всього
декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за
2013 рік подали 339 осіб, з них 118 державних службовців апарату
Укрдержархіву, Державного департаменту СФД, 221 - центральних державних
архівів.
Окрім того, відповідно до абзацу другого частини першої статті 12 Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції» державні службовці, які
звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не
охоплений раніше поданими деклараціями. Всього зазначені декларації подали
8 осіб.
Про результати декларування, у встановленому порядку, поінформовано
Національне агентство України з питань державної служби.
Проводилася відповідна робота щодо вивчення Закону України «Про
очищення влади».
З метою забезпечення додержання законодавства в бюджетній сфері,
вжиття відповідних заходів протидії незаконному розподілу, розкраданню,
нецільовому використанню бюджетних коштів проведено інвентаризацію
матеріальних цінностей в Укрдержархіві. Укрдержархівом проводяться планові
перевірки фінансово-господарської діяльності установ, що належать до сфери
його управління.
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 установами, що
належать до сфери управління Укрдержархіву, 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 державних
службовців.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня
2011 року № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії
проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування» працівники Укрдержархіву, Державного департаменту СФД
та установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, підвищували
кваліфікацію в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
юстиції, Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії державного управління при Президентові України.
У жовтні в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії державного управління при Президентові України було організовано
двотижневе навчання за професійною програмою для керівників структурних
підрозділів Укрдержархіву, керівників державних архівів областей. У
зазначеному навчанні участь взяли 16 державних службовців. На базі
Укрдержархіву проведено семінар за темою «Запобігання та протидія корупції з
урахуванням
вимог
нового
антикорупційного
законодавства»
для
співробітників архівної системи за участю представників Секретаріату Кабінету
Міністрів України, Міністерства юстиції, Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю МВС, Державної фіскальної служби, Національної
академії державного управління при Президентові України та висвітлено
актуальні питання, які були цікаві для працівників, це - правила декларування
майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру, відповідальність за
корупційні правопорушення, було представлено новий проект Закону України
«Про державну службу». Участь у семінарі взяли 70 працівників центральних
державних архівних установ.
В Укрдержархіві у звітному періоді факти 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 офіційному веб-порталі Укрдержархіву
постійно діють тематичні рубрики, зокрема «Обговорюємо проекти
документів», «Доступ до публічної інформації», «Запобігання проявам
корупції», «Громадянське суспільство й влада», «Звернення громадян» та інші,
на яких громадяни або їх об'єднання мають можливість ознайомитись з
проектами нормативно-правових актів та вносити пропозиції щодо
вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері
запобігання та протидії корупції. На веб-порталі Укрдержархіву та веб-сайтах
архівних установ розміщується 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» 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.
Протягом 2014 року Укрдержархівом надано відповіді на понад
220 звернень громадян України. Проводилась робота щодо оперативного
реагування на звернення громадян, що надходять до Укрдержархіву від
Державної установи «Урядовий контактний центр». Всього розглянуто понад
185 звернень. Розглянуто 430 звернень іноземних громадян, що надійшли від
МЗС України та безпосередньо від іноземців. Надано відповіді майже на 400
звернень громадян України та іноземних громадян, що надійшли електронною
поштою.
Скарг та звернень громадян, в яких вбачається порушення Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції» працівниками апарату
Укрдержархіву, Державного департаменту СФД та установ, що належать до
сфери управління Укрдержархіву, протягом 2014 року не надходило.
20 травня 2014 року на черговому засіданні колегії Укрдержархіву було
розглянуто питання про стан виконання антикорупційного законодавства в
державних архівних установах; 17 червня 2014 року - про стан виконання
Державною архівною службою у І півріччі 2014 року завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері
державної кадрової політики; 23 грудня 2014 року - про стан виконання
Державною архівною службою у ІІ півріччі 2014 року завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері
державної кадрової політики. Колегією Укрдержархіву прийняті відповідні
рішення та надіслано для виконання до державних архівних установ. Рішення
колегії опубліковуються на веб-порталі Укрдержархіву у рубриці «Запобігання
проявам корупції». Питання «Про виконання антикорупційного законодавства»
розглянуто на засіданнях колегій всіх центральних державних архівів.
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 у 2014 році. Антикорупційна експертиза проводилася як
складова частина правової експертизи. Так, у звітному році було проведено 24
експертизи проектів нормативно-правових актів, розроблених Укрдержархівом.
Результати проведення експертизи відображалися у висновках юридичної
служби. Проекти нормативно-правових актів з найбільш гострих, соціально
вагомих та антикорупційних питань, надаються для розгляду Громадській раді
при Укрдержархіві.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад,
пов’язаних з виконанням функцій держави
за 2014 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 архіви,
що належать до
сфери
управління
Укрдержархіву
Разом
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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
виявленням
притягненням
виявленням
виявленням
перебуванням
виявленням
особи до
інших
факту про те, недостовірних
особи на
недостовірни
кримінальної
відомостей
порушень,
що особа
диспансерному
х даних про
передбачених
відповідальності,
зазначених у
піддана,
психіатричному
освіту,
в тому числі за
законодавством
піддавалася
декларації про
та/або
наявність
раніше
корупційні
майно, доходи, наркологічному
наукового
ступеня,
правопорушення, адміністрати
витрати і
обліку
вним
вченого
наявності
зобов’язання
стягненням
звання,
судимості
фінансового
за корупційні
характеру
підвищення
правопоруше
ння
_
_
_
_
_
_

_

_

_

_

_
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