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ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності Державної архівної служби України

Відповідно до наказу Укрдержархіву від 25 лютого 2019 року № 23 «Про проведення
оцінки  корупційних  ризиків  в  Укрдержархіві»,  з  метою  підготовки  Антикорупційної
програми Укрдержархіву на  2019-2021 роки прийнято  рішення  про проведення  оцінки
корупційних ризиків.

З метою  залучення до складу комісії  представників громадськості  та експертів  до
процесу оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіві зазначений наказ був розміщений на
офіційному веб-сайті Укрдержархіву.

Наказом Укрдержархіву від 29 грудня 2016 року № 356-к «Про утворення Комісії з
оцінки  корупційних  ризиків  в  Укрдержархіві»  затверджено  положення  про  Комісію  з
оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіві та її склад (із змінами до складу Комісії в
редакції наказу Укрдержархіву від 11 лютого 2019 року № к/1-29).

У  зв’язку  з  цим,  Комісія  з  оцінки  корупційних  ризиків  в  Укрдержархіві  (далі  –
Комісія)  розпочала  роботу  щодо  визначення  об’єктів  оцінки,  джерел  інформації  та  їх
опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та
оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Ідентифікація  корупційних  ризиків  проводилась  Комісією  шляхом  вивчення  та
аналізу  організаційної  структури,  положень  про  структурні  підрозділи,  посадових
інструкцій  працівників  даних  підрозділів,  системи  внутрішнього  контролю,  управління
персоналом, процедур закупівель та інших документів.

З метою визначення найбільш вразливих до корупції напрямів роботи на офіційному
веб-сайті  Укрдержархіву  розміщено  розроблену Головним  спеціалістом  з  питань
запобігання і виявлення корупції анкету для визначення напрямів роботи Укрдержархіву
для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків.

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 в
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

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  оцінки  корупційних  ризиків  у  діяльності  Укрдержархіву
підготовлено  опис  ідентифікованих  корупційних  ризиків  у  діяльності  Укрдержархіву,
чинники  корупційних  ризиків  та  можливі  наслідки  корупційного  правопорушення  чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток до звіту 1), а також пропозиції щодо
заходів  з  усунення  та  зменшення  рівня  виявлених  корупційних  ризиків,  викладені  в
таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток до звіту 2).

Додатки: на 16 арк. в 1 прим.

Голова комісії з оцінки корупційних
ризиків в Укрдержархіві                       І.В. Бондарчук
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