Звіт керівництва Державної архівної служби України
щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив
до Міжнародного дня боротьби з корупцією
Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних
правопорушень здійснюється відповідно до вимог законів України «Про
державну службу», «Про запобігання корупції», Державної програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 265 та інших нормативно-правових актів.
На виконання зазначених нормативних документів Укрдержархівом,
зокрема:
- Розроблено План заходів щодо запобігання корупції Державної архівної
служби України на 2017 рік;
- Затверджено Антикорупційну програму Укрдержархіву на 2017 рік;
- Оновлено інформацію щодо осіб, на яких покладено обов’язки з питань
запобігання та виявлення корупції в установах що належать до сфери
управління Укрдержархіву.
Претенденти на зайняття посади державного службовця в обов’язковому
порядку попереджаються про спеціальні обмеження, встановлені Законами
України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» щодо
прийняття на державну службу та проходження державної служби. Забезпечено
ознайомлення всіх державних службовців Укрдержархіву з Загальними
Правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства
України з питань державної служби від 5 серпня 2016 року № 158,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за №
1203/29333.
Вживаються заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту
інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання
конфлікту інтересів у разі його виникнення. Проводиться роз’яснювальна
робота серед працівників щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону
України «Про запобігання корупції» щодо забезпечення повідомлення не
пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна
була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту
інтересів безпосереднього керівника. Проведені заходи з інформування
працівників Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління суб’єктів декларування щодо підготовки до чергового етапу електронного
декларування,
Вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації працюючих державних
службовців з питань запобігання і виявлення корупції у Національній академії
державного управління при Президентові України, Інституті права та
післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Національній академії
внутрішніх справ, Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та ін.

Проведення закупівель товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та з
урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань державних закупівель».
Засади доброчесності на державній службі (сумлінне виконання службових
обов’язків, етична поведінка, врегулювання конфлікту інтересів, запобігання
проявам корупції) дотримуються.
Одним із ключових аспектів антикорупційних реформ є електронне
декларування.
Подання електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, кандидатами на посади
державної служби, державними службовцями під час перебування на посаді та
після закінчення терміну перебування на посаді та їх оприлюднення на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції є
принципом доброчесності державного службовця на публічній службі.
Іншим механізмом запобігання і протидії корупції є проведення
спеціальної перевірки та перевірки на очищення влади.
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб,
які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним
корупційним ризиком, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі
відомостей, поданих особисто.
На виконання Закону України «Про очищення влади» проходять перевірку
особи, які претендують на зайняття посад державної служби. Відомості про
результати проходження перевірки оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Національного агентства України з питань державної служби.
В Державній архівній службі України забезпечено умови для повідомлення
його працівниками про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції», зокрема: телефоном через «лінію довіри», через офіційний веб-сайт
Укрдержархіву у рубриці «Запобігання проявам корупції» та «Повідом про
корупцію» заповнюючи розміщене повідомлення про корупцію та роз’яснення
щодо його подання, та засобами електронного зв’язку шляхом направлення
повідомлення на спеціальну е-пошту. Крім того, на головній сторінці веб-сайту
Укрдержархіву розміщений банер «Повідом про корупцію».
В Укрдержархіві постійно діє телефонна «Лінія довіри» та журнал
«Відгуків та пропозицій», до яких, за необхідності, можна надати
повідомлення, що заслуговують на увагу в контексті боротьби з корупцією, а
також інших найбільш гострих, суспільно впливових проблем, які потребують
негайного вирішення. З метою здійснення заходів, спрямованих на підвищення
рівня знань різних верств населення стосовно розвитку інститутів громадського
суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії
чинникам, що її зумовлюють, діяльність Укрдержархіву постійно
висвітлюється в засобах масової інформації під час проведення заходів, пресконференцій, прямих телефонних ліній, на офіційному веб-порталі

Укрдержархіву. Для посилення відомчого контролю за додержанням принципів
прозорості та відкритості діяльності Укрдержархіву на офіційному веб-порталі
запроваджено рубрику «Запобігання проявам корупції», в якій постійно
розміщувались нормативно-правові акти з питань державної служби та
запобігання проявам корупції, інші матеріали стосовно організації роботи щодо
запобігання проявам корупції, зазначено канали повідомлення про корупцію.
Упродовж 2017 року фактів притягнення державних службовців
Укрдержархіву до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та
дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Закону України «Про
запобігання корупції» немає.
З метою посилення контролю за додержанням принципів прозорості та
відкритості діяльності Укрдержархіву забезпечено інформаційну підтримку та
наповнення відповідними актуальними матеріалами на офіційному веб-сайті
Укрдержархіву у рубриках «Запобігання проявам корупції» та «Повідом про
корупцію».

