
                                                                                                                                      Додаток № 1 до Звіту за  результатами  

                                                                                                                                      оцінки корупційних ризиків у діяльності    

                                                                                                                                      Укрдержархіву 

 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Укрдержархіву та можливі наслідки корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 

 

№ 

п/п 

п/ 

Ідентифікований 

корупційний ризик 

Опис ідентифікованого 

корупційного ризику 

Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

корупційного 

правопорушення чи 

правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

 

Формування, зберігання та облік документів Національного архівного фонду та науково-методологічне забезпечення 

1. Ймовірне втручання 

зацікавлених осіб на процес 

прийняття рішень щодо 

складання актів перевірок та  

протоколів про адміністративні 

правопорушення за порушення 

законодавства про 

Національний архівний фонд. 

Відсутність удосконаленої 

процедури перевірок.  

Недоброчесність 

державних службовців, 

зловживання службовим 

становищем.  

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

2. Вплив сторонніх осіб на процес 

формування та виконання 

замовлень наукових 

досліджень.  

Недоброчесність державних 

службовців, зловживання 

службовим становищем. 

Недоброчесність 

державних службовців, 

зловживання службовим 

становищем, бажання 

отримати особисту 

вигоду. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

           Створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України 



3. Вплив сторонніх осіб на процес 

організація проведення 

науково-дослідних робіт у сфері 

формування та зберігання 

страхового фонду документації 

України. 

Недоброчесність державних 

службовців, зловживання 

службовим становищем. 

Недоброчесність 

державних службовців, 

зловживання службовим 

становищем, бажання 

отримати особисту 

вигоду. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

4. Ймовірне втручання 

зацікавлених осіб на процес 

прийняття рішень щодо 

складання актів перевірок та  

протоколів про адміністративні 

правопорушення за порушення 

законодавства у сфері 

формування, ведення, 

використання страхового фонду 

документації України. 

Недоброчесність державних 

службовців, зловживання 

службовим становищем. 

Недоброчесність 

державних службовців, 

зловживання службовим 

становищем, бажання 

отримати особисту 

вигоду. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

                                 Управління комунікаціями (зі ЗМІ, громадськістю та доступу до публічної інформації) 

5. Можливе втручання сторонніх 

осіб на процес проведення 

установчих зборів з формування 

складу громадської ради при 

Укрдержархіві. 

Недоброчесність державних 

службовців, зловживання 

службовим становищем. 

Недоброчесність 

державних службовців, 

зловживання службовим 

становищем, бажання 

отримати особисту 

вигоду. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

6. Можливе втручання сторонніх 

осіб  на  процесс прийму 

громадян, розгляду звернень 

громадян та запитів на 

інформацію. 

Недоброчесність державних 

службовців, зловживання 

службовим становищем. 

Недоброчесність 

державних службовців, 

зловживання службовим 

становищем, бажання 

отримати особисту 

вигоду. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

                                                           Управління інформацією та цифровою трансформацією 

7. Можливе використання Недоброчесність державних Недоброчесність Притягнення посадових 



посадовими особами в 

особистих цілях службової 

інформації, отриманої під час 

виконання службових 

обов’язків. 

службовців, зловживання 

службовим становищем. 

державних службовців, 

зловживання службовим 

становищем, бажання 

отримати особисту 

вигоду. 

осіб до відповідальності. 

8. Можливе втручання сторонніх 

осіб у процес забезпечення 

розвитку й удосконалення 

єдиного інформаційного 

простору Укрдержархіву. 

Недоброчесність державних 

службовців, зловживання 

службовим становищем. 

Недоброчесність 

державних службовців, 

зловживання службовим 

становищем, бажання 

отримати особисту 

вигоду. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

 Управління матеріальними ресурсами, фінансовим забезпечення, бухгалтерським обліком та фінансовою звітністю 

9. Ймовірність безпідставного 

нарахування стимулюючих 

виплат, премій та надбавок. 

Відсутність подань на 

преміювання працівників та 

законних підстав для виплат 

стимулюючих виплат. 

Недоброчесність 

посадових осіб, бажання 

отримати особисту 

вигоду. 

Погіршення психологічного 

клімату в колективі та 

зниження рівня 

виконавської дисципліни. 

10. Ймовірний вплив зацікавлених 

осіб на процес прийняття 

рішень під час реалізації 

повноважень при 

розпорядженні бюджетних 

коштів, майном та 

матеріальними ресурсами. 

Відсутність удосконаленої 

процедури проведення 

перевірок. 

Недоброчесність 

державних службовців, 

зловживання службовим 

становищем. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

             Управління роботою з персоналом та організаційним забезпеченням 

11. Вплив осіб, які претендують на 

зайняття вакантних посад 

керівників центральних 

державних архівних установ, 

що належать до сфери 

управління Укрдержархіву на 

члена конкурсної комісії та 

Можливість сприяння 

особам, які претендують на 

зайняття вакантних посад 

керівників центральних 

державних архівних 

установ, що належать до 

сфери управління 

Недоброчесність осіб, які 

претендують на зайняття 

вакантних посад 

керівників центральних 

державних архівних 

установ, що належать до 

сфери управління 

Порушення порядку  

призначення на посади 

державної служби, судові 

справи.  



зайняття вакантних посад 

державної служби з метою 

сприяння у прийнятті на 

державну службу. 

Укрдержархіву, 

зловживаючи своїм 

службовим становищем, у 

прийнятті на державну 

службу.  

Укрдержархіву, бажання 

отримати особисту 

вигоду або сприяти 

отриманню такій вигоді. 

12. Вплив посадових або сторонніх 

осіб на члена конкурсної комісії 

та зайняття вакантних посад 

державної служби з метою 

сприяння у прийнятті на 

державну службу. 

Можливість сприяння  

сторонніми особам, 

зловживаючи своїм 

службовим становищем, у 

прийнятті на державну 

службу через члена 

конкурсної комісії. 

Недоброчесність 

посадових осіб, бажання 

отримати особисту 

вигоду або сприяти 

отриманню такої вигоди. 

Порушення порядку  

призначення на посади 

державної служби, судові 

справи. 

                                                              Організація діловодства та контролю  

13. Недоброчесність під час 

опрацювання вхідної та 

вихідної кореспонденції. 

Відсутність персональної 

відповідальності посадових 

осіб за порушення під час 

опрацювання вхідної та 

вихідної кореспонденції. 

Проведення 

роз’яснювальних заходів 

щодо доброчесності під 

час опрацювання вхідної 

та вихідної 

кореспонденції, а також  

про персональну 

відповідальність  

посадових осіб за 

порушення під час 

опрацювання вхідної та 

вихідної кореспонденції. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

14. Відсутність контролю за 

опрацюванням вхідної та 

вихідної кореспонденції. 

Не встановлення контролю з 

боку керівництва за 

своєчасним опрацювання 

вхідної та вихідної  

кореспонденції. 

Запровадження/посилення 

контролю з боку 

керівництва  за 

своєчасним опрацювання 

вхідної та вихідної  

кореспонденції. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 



                                                                Юридичне забезпечення діяльності Укрдержархіву 

15. Неурегульованість/недостатня 

урегульованість питання про 

порядок ведення договірної 

роботи в Укрдержархіві. 

Внесення іншою стороною 

завідомо невигідних або 

обтяжливих умов у 

договори, стороною у яких є 

Укрдержархів, у тому числі 

відсутність у таких 

договорах антикорупційних 

застережень. 

Відсутність порядку 

ведення договірної 

роботи або 

недосконалість його 

положень.  

Спричинення безпідставних 

фінансових втрат. 

16. Ймовірність впливу 

зацікавлених осіб на посадових 

осіб сектору правового 

забезпечення під час здійснення 

представництва інтересів 

Укрдержархіву в судах.  

Визнання позову у справах, 

у яких Укрдержархів є 

відповідачем, укладання 

безпідставної мирової угоди 

у справах про стягнення 

коштів з Укрдержархіву.   

Широке коло осіб, 

уповноважених 

представляти інтереси 

Укрдержархіву в судах. 

Спричинення фінансових 

втрат. 

                                                         Режимно-секретна робота та охорона державної таємниці 

17. Ймовірність розголошення 

відомостей про секретне 

діловодства Укрдержархіву. 

 

Ймовірність розголошення 

відомостей про секретне 

діловодство Укрдержархіву  

стороннім особам. 

Контактування із 

малознайомими, 

підозрілими  особами, які 

налаштовані отримати 

інформацію про секретне 

діловодство 

Укрдержархіву з метою 

передачі таких даних 

воюючим проти України 

державам або в інших 

цілях. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

                                                         Планування, організація та проведення внутрішніх аудитів 

18. Ймовірність отримання 

неправомірної винагороди 

працівником внутрішнього 

При здійсненні 

внутрішнього аудиту 

одноособово працівником 

Одноособове проведення 

внутрішнього аудиту  

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності, 

можливі фінансові втрати.  



аудиту від заінтересованих осіб 

об’єкта аудиту за прийняття 

рішень щодо 

включення/виключення 

виявлених порушень в 

аудиторський звіт. 

внутрішнього аудиту існує 

ймовірність впливу 

заінтересованих осіб об’єкта 

аудиту на прийняття 

аудитором рішень щодо 

включення/виключення 

виявлених порушень в 

аудиторський звіт та 

отримання за це 

неправомірної винагороди. 

При здійсненні 

внутрішнього аудиту 

одноособово працівником 

внутрішнього аудиту, існує 

ймовірність виникнення 

конфлікту інтересів з 

відповідальними особами 

об’єкта аудиту в частині 

роботи родичів, неприязних 

відносин тощо.  

      Здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх реалізацією в Укрдержархіві та установах, що 

належать до сфери його управління       

19. Ймовірність порушення строків 

розгляду повідомлень про 

корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення в 

Укрдержархіві. 

У зв’язку зі зміною 

законодавства, а також 

структури Укрдержархіву, 

деякі порядки можуть 

потребувати приведення їх у 

відповідність до вимог 

законодавства, зокрема 

щодо внутрішніх процедур і 

механізмів прийняття та 

розгляду повідомлень про 

Необхідність оновлення 

(не актуальність) 

внутрішніх процедур і 

механізмів прийняття та 

розгляду повідомлень 

про можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень у разі  

зміни законодавства, а 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 



можливі факти корупційних 

або пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

також структури 

Укрдержархіву. 

                                                                     Мобілізаційна підготовка і мобілізація 

20. Ймовірність порушення режиму 

секретності під  час  здійснення 

заходів з мобілізаційної 

підготовки. 

Ймовірність порушення 

режиму секретності під час  

здійснення заходів з 

мобілізаційної підготовки  у 

зв’язку з розголошенням 

секретних відомостей про 

здійснення заходів з 

мобілізаційної підготовки  

стороннім особам/ 

колабораціоніз́м.  

Контактування із 

малознайомими, 

підозрілими  особами, які 

налаштовані отримати 

секретну інформацію про 

здійснення заходів з 

мобілізаційної 

підготовки. 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності. 

 

 


