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План
заходів щодо запобігання корупції

Державної архівної служби України
на 2018 рік

№
з/п

Найменування заходу
Термін

виконання
Відповідальні виконавці

Проведення  навчальних  та  роз’яснювальних  заходів  із  запобігання,
виявлення і протидії корупції для працівників Укрдержархіву

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

Надання  методичної  та  консультаційної  допомоги  працівникам
Укрдержархіву  з  питань  дотримання  вимог  антикорупційного
законодавства

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

Проведення  експертизи  проектів  нормативно-правових  актів,
організаційно-розпорядчих документів,  що видаються  Укрдержархівом, з
метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

Забезпечення  якісного  добору  і  розстановки  кадрів  на  засадах
неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог законів України
«Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

протягом року

Відділ управління
персоналом,

Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції



Надання  допомоги  в  заповненні  декларації  особи,  уповноваженої  на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

Забезпечення  проведення  спеціальної  перевірки  стосовно  осіб,  які
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального
або  особливо  відповідального  становища,  та  посад  з  підвищеним
корупційним ризиком

протягом року

Відділ управління
персоналом,

Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

Перевірка факту подання декларації  особи,  уповноваженої  на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування суб’єктами декларування,
відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  та
повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про
випадки неподання чи несвоєчасного подання декларації

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

Вжиття  заходів  до  виявлення  конфлікту  інтересів  та  сприяння  його
усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання
конфлікту  інтересів,  а  також  виявлення  сприятливих  для  вчинення
корупційних  правопорушень  ризиків  в  діяльності  працівників
Укрдержархіву, та в установах, що належать до сфери його управління

протягом року

Відділ управління
персоналом,

Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

Проведення  в  установленому  порядку  службового  розслідування
(перевірки)  в  Укрдержархіві з  метою  виявлення  причин  та  умов,  що
призвели  до  вчинення  корупційного  або  пов’язаного  з  корупцією
правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

10.
Ведення  обліку  працівників  Укрдержархіву,  притягнутих  до
відповідальності  за  вчинення  корупційних,  або  пов’язаних  з  корупцією
правопорушень

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

11.

Забезпечення  розгляду  повідомлень  щодо  причетності  працівників
Укрдержархіву  до  вчинення  корупційних  або  пов’язаних  з  корупцією
правопорушень.

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції



12.
Здійснення  інформаційної  підтримки  та  наповнення  відповідними
матеріалами  на  офіційному  веб-сайті  Укрдержархіву  у  рубриках
«Запобігання проявам корупції» та «Повідом про корупцію».

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

13.
Участь  у  нарадах,  семінарах,  конференціях  та  інших  заходах  з  питань
запобігання  та  виявлення  корупції,  організованих  іншими  органами
державної влади, міжнародними організаціями

протягом року
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

14.

Подання  до  Національного  агентства  з  питань  запобігання  корупції
інформації про стан виконання в Укрдержархіві Державної програми щодо
реалізації  засад  державної  антикорупційної  політики  в  Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

до 15.01.2018 
Головний спеціаліст з
питань запобігання і
виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань 
запобігання і виявлення корупції                                                                                                                                О.О. Герасименко


