
                                                                                                                                                                                                 Додаток № 2 до Звіту за  результатами  

                                                                                                                                      оцінки корупційних ризиків у діяльності    

                                                                                                                                Укрдержархіву 

        

                                   Таблиця оцінених корупційних ризиків Укрдержархіву та заходів щодо їх усунення 

№ 

п/п 

Корупційний ризик Пріоритетність  

корупційного 

ризику 

(низька, 

середня, 

висока) 

Заходи  

щодо усунення 

корупційного 

ризику 

Особа, 

відповідальна 

за 

виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходів щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Необхідні 

для 

впроваджен

ня заходів 

ресурси 

Очікувані 

результати 

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. 

Низька Удосконалення 

порядку 

проведення 

перевірок 

дотримання 

вимог 

законодавства 

про Національний 

архівний фонд. 

Дубок І.П. Жовтень 2022 

року. 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

 

Удосконале

ння 

порядку 

проведення 

перевірок 

дотримання 

вимог 

законодавст

ва про 

Національн

ий архівний 

фонд 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 



Внесено 

зміни до 

положень 

про 

порядок 

проведення 

перевірок 

дотримання 

вимог 

законодавст

ва про 

Національн

ий архівний 

фонд.  

2. Вплив сторонніх осіб на 

процес формування та 

виконання замовлень 

наукових досліджень 

науковими установами, що 

належать до сфери 

управління Укрдержархіву. 

Висока Розробка 

положення про 

організацію 

наукової 

діяльності. 

Проведення 

зовнішньої 

експертизи. 

 

Начальник 

відділу 

методичного 

забезпечення 

Чупис О.В. 

 

В ході 

виконання. 

 

 

 

Постійно. 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

 

 

 

 

Потребує 

кошти на 

зовнішню 

експертизу. 

Розробка 

положення 

про 

організацію 

наукової 

діяльності 

та  

проведення 

зовнішньої 

експертизи 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Розроблено 



положення 

про 

організацію 

наукової 

діяльності. 

Проведено 

зовнішню 

експертизу. 

3. Вплив сторонніх осіб на 

процес організації 

проведення науково-

дослідних робіт у сфері 

формування та зберігання 

страхового фонду 

документації України. 

Висока Проведення 

інструктажів 

щодо 

недопущення 

впливу сторонніх 

осіб на процес 

організації 

проведення 

науково-

дослідних робіт у 

сфері формування 

та зберігання 

страхового фонду 

документації 

України. 

Директор 

департаменту 

страхового 

фонду 

документації 

Меленець А.В. 

Постійно. Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Проведення 

інструктажі

в щодо 

недопущен

ня впливу 

сторонніх 

осіб на 

процес 

організації 

проведення 

науково-

дослідних 

робіт у 

сфері 

формування 

та 

зберігання 

страхового 

фонду 

документац

ії України 

призведе 

усунення 



корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Проведено 

інструктажі 

щодо 

недопущен

ня впливу 

сторонніх 

осіб на 

процес 

організації 

проведення 

науково-

дослідних 

робіт у 

сфері 

формування 

та 

зберігання 

страхового 

фонду 

документац

ії України. 

 

4. Ймовірне втручання 

зацікавлених осіб на процес 

прийняття рішень щодо 

складання актів перевірок 

та  протоколів про 

Низька Проведення 

інструктажів 

щодо 

недопущення 

впливу сторонніх 

Директор 

департаменту 

страхового 

фонду 

документації 

Постійно. Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Проведення 

інструктажі

в щодо 

недопущен

ня впливу 



адміністративні 

правопорушення за 

порушення законодавства у 

сфері формування, ведення, 

використання страхового 

фонду документації 

України. 

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. 

Меленець А.В. сторонніх 

осіб на 

процес 

прийняття 

рішень 

щодо 

складання 

актів 

перевірок 

та  

протоколів 

про 

адміністрат

ивні 

правопору

шення за 

порушення 

законодавст

ва у сфері 

формування

, ведення, 

використан

ня 

страхового 

фонду 

документац

ії України 

призведе до 

усунення 

корупційно

го ризику 



або його 

зменшення. 

Проведено 

інструктажі

в щодо 

недопущен

ня впливу 

сторонніх 

осіб на 

процес 

прийняття 

рішень 

щодо 

складання 

актів 

перевірок 

та  

протоколів 

про 

адміністрат

ивні 

правопору

шення за 

порушення 

законодавст

ва у сфері 

формування

, ведення, 

використан

ня 

страхового 



фонду 

документац

ії України. 

5. Можливе втручання 

сторонніх осіб на процес 

проведення установчих 

зборів з формування складу 

громадської ради при 

Укрдержархіві. 

Низька Забезпечення 

неухильного 

дотримання 

Положення про 

Громадську раду 

при Державній 

архівній службі 

України, 

затвердженого 

наказом від 

13.10.2020 № 132. 

Начальник 

управління 

комунікацій 

Прилепішева 

Ю.А. 

Постійно. Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Забезпечен

ня 

неухильног

о 

дотримання 

Положення 

про 

Громадську 

раду при 

Державній 

архівній 

службі 

України, 

затверджен

ого наказом 

від 

13.10.2020 

№ 132 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Забезпечен

о неухильне 

дотримання 

Положення 



про 

Громадську 

раду при 

Державній 

архівній 

службі 

України, 

затверджен

ого наказом 

від 

13.10.2020 

№ 132.  

6. Можливе втручання 

сторонніх осіб  на  процес 

прийму громадян, розгляду 

звернень громадян та 

запитів на інформацію. 

Низька Проведення 

працівникам 

інструктажу з 

питань 

недопущення 

стороннього 

втручання у 

процес прийму 

громадян, 

розгляду звернень 

громадян та 

запитів на 

інформацію. 

Начальник 

управління 

комунікацій 

Прилепішева 

Ю.А. 

Постійно. Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Проведення 

працівника

м 

інструктаж

у з питань 

недопущен

ня 

сторонньог

о втручання 

у процес 

прийму 

громадян, 

розгляду 

звернень 

громадян та 

запитів на 

інформацію 

призведе до 

усунення 



корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Проведено 

працівника

м 

інструктажі 

з питань 

недопущен

ня 

сторонньог

о втручання 

у процес 

прийму 

громадян, 

розгляду 

звернень 

громадян та 

запитів на 

інформацію 

7. Можливе використання 

посадовими особами в 

особистих цілях службової 

інформації, отриманої під 

час виконання службових 

обов’язків. 

Середня Забезпечити 

попередження 

працівників про 

недопущення 

використання 

особистих цілях 

службової 

інформації, 

отриманої під час 

виконання 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції  

Пригуза-

Сорока І.А. 

Головний 

спеціаліст 

Постійно. Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Забезпечен

ня 

попереджен

ня 

працівників 

про 

недопущен

ня 

використан

ня 



службових 

обов’язків. 

сектору 

правового 

забезпечення 

Іванюк Н.В. 

особистих 

цілях 

службової 

інформації, 

отриманої 

під час 

виконання 

службових 

обов’язків 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Працівникі

в 

управління 

цифрової 

трансформа

тора 

попереджен

о про 

недопущен

ня 

використан

ня 

особистих 

цілях 

службової 

інформації, 



отриманої 

під час 

виконання 

службових 

обов’язків. 

8. Можливе втручання 

сторонніх осіб у процес 

забезпечення розвитку й 

удосконалення єдиного 

інформаційного простору 

Укрдержархіву. 

Середня Проведення 

працівникам 

інструктажу з 

питань 

недопущення 

стороннього 

втручання у 

процес 

забезпечення 

розвитку й 

удосконалення 

єдиного 

інформаційного 

простору 

Укрдержархіву. 

Начальник 

відділу 

цифрового 

розвитку та 

цифровізації 

Бородін Д.О. 

Постійно. Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Проведення 

працівника

м 

інструктаж

у з питань 

недопущен

ня 

сторонньог

о втручання 

у процес 

забезпеченн

я розвитку 

й 

удосконале

ння єдиного 

інформацій

ного 

простору 

Укрдержар

хіву 

призведе до 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 



Проведено 

працівника

м 

інструктажі 

з питань 

недопущен

ня 

сторонньог

о втручання 

у процес 

забезпеченн

я розвитку 

й 

удосконале

ння єдиного 

інформацій

ного 

простору 

Укрдержар

хіву. 

 

9. Ймовірність безпідставного 

нарахування стимулюючих 

виплат, премій та надбавок 

Низька Подання 

керівниками 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Укрдержархіву 

пропозицій про 

преміювання 

кожного 

працівника, 

Начальник 

управління 

економічного 

аналізу, 

фінансового 

забезпечення, 

бухгалтерськог

о обліку та 

звітності – 

Головний 

Серпень 2022 

року. 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Подання 

керівникам

и 

самостійни

х 

структурни

х 

підрозділів 

Укрдержар

хіву 



встановлення 

надбавок. 

Прийняття 

організаційно-

розпорядчого 

документу, який 

передбачатиме 

чітку процедуру 

встановлення 

працівникам 

Укрдержархіву та 

керівникам 

центральних 

державних 

архівних установ, 

що належать до 

сфери його 

управління 

стимулюючих 

виплат. 

бухгалтер 

Кравчук Л.В. 

спільно з 

головним 

спеціалістом 

сектору 

правового 

забезпечення 

Іванюк Н.В.  

пропозицій 

про 

преміюванн

я кожного 

працівника, 

встановлен

ня надбавок 

призведе до 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Прийнято 

організацій

но-

розпорядчо

го 

документу, 

який 

передбачат

име чітку 

процедуру 

встановлен

ня 

працівника

м 

Укрдержар

хіву та 

керівникам 

центральни



х 

державних 

архівних 

установ, що 

належать до 

сфери його 

управління 

стимулююч

их виплат.   

10. Ймовірний вплив 

зацікавлених осіб на процес 

прийняття рішень під час 

реалізації повноважень при 

розпорядженні бюджетних 

коштів, майном та 

матеріальними ресурсами. 

Висока Прийняття 

організаційно-

розпорядчого 

документу, який 

передбачатиме 

чітку процедуру 

списання 

матеріальних 

цінностей. 

Посилений 

контроль з боку 

керівництва. 

Начальник 

управління 

економічного 

аналізу, 

фінансового 

забезпечення, 

бухгалтерськог

о обліку та 

звітності – 

Головний 

бухгалтер 

Кравчук Л.В. 

спільно з 

головним 

спеціалістом 

сектору 

правового 

забезпечення 

Іванюк Н.В. 

Вересень 2022 

року. 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Прийнято 

Інструкцію 

про 

порядок 

здійснення 

контролю 

за 

використан

ням 

матеріальна 

ресурсів.  

Посилено 

контроль з 

боку 

керівництва

. 

11. Вплив осіб, які претендують 

на зайняття вакантних 

посад керівників 

Середня Проведення 

інструктажів для 

членів 

Начальник 

відділу добору, 

розвитку та 

Під час 

проведення 

конкурсних 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Проведення 

інструктажі

в для членів 



центральних державних 

архівних установ, що 

належать до сфери 

управління Укрдержархіву 

на члена конкурсної комісії 

та зайняття вакантних посад 

державної служби з метою 

сприяння у прийнятті на 

державну службу. 

конкурсних 

комісій. 

Посилений 

контроль з боку 

керівництва. 

мотивації 

персоналу 

Брусілова Т.М. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції  

Пригуза-

Сорока І.А. 

Головний 

спеціаліст 

сектору 

правового 

забезпечення 

Іванюк Н.В. 

відборів. конкурсних 

комісій 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Контроль з 

боку 

керівництва 

посилено. 

12. Вплив посадових або 

сторонніх осіб на члена 

конкурсної комісії та 

зайняття вакантних посад 

державної служби з метою 

сприяння у прийнятті на 

державну службу. 

Середня Проведення 

інструктажів для 

членів 

конкурсних 

комісій. 

Посилений 

контроль з боку 

керівництва. 

Начальник 

відділу добору, 

розвитку та 

мотивації 

персоналу 

Брусілова Т.М. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції  

Пригуза-

Сорока І.А. 

Під час 

проведення 

конкурсних 

відборів. 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Проведення 

інструктажі

в для членів 

конкурсних 

комісій 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Контроль з 

боку 

керівництва 



Головний 

спеціаліст 

сектору 

правового 

забезпечення 

Іванюк Н.В. 

посилено. 

13. Недоброчесність під час 

опрацювання вхідної та 

вихідної кореспонденції. 

Середня Проведення з 

працівниками 

інструктажів з 

питань 

доброчесності під 

час опрацювання 

вхідної та 

вихідної 

кореспонденції. 

Начальник 

відділу 

діловодства та 

контролю  

Кузюбердін 

А.Ю. 

Постійно Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Проведення 

з 

працівника

ми 

інструктажі

в з питань 

доброчесно

сті під час 

опрацюван

ня вхідної 

та вихідної 

кореспонде

нції 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Інструктажі 

проведено. 

14. Відсутність контролю за 

опрацюванням вхідної та 

вихідної кореспонденції. 

Середня Посилення 

контролю за 

опрацюванням 

вхідної та 

Начальник 

відділу 

діловодства та 

контролю  

Постійно Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Посилення 

контролю 

за 

опрацюван



вихідної 

кореспонденції. 

Кузюбердін 

А.Ю. 

ням вхідної 

та вихідної 

кореспонде

нції 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення.

Контроль 

посилено. 

15. Неурегульованість/недостат

ня урегульованість питання 

про порядок ведення 

договірної роботи в 

Укрдержархіві. 

Низька Урегулювання 

питання про 

порядок ведення 

договірної роботи 

в Укрдержархіві 

шляхом 

прийняття 

організаційно-

розпорядчого 

документу. 

Головний 

спеціаліст 

сектору 

правового 

забезпечення  

Іванюк Н.В. 

Травень 2022 

року 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Прийнято 

порядок 

ведення 

договірної 

роботи в 

Укрдержар

хіві. 

 

 

16. Ймовірність впливу 

зацікавлених осіб на 

посадових осіб сектору 

правового забезпечення під 

час здійснення 

представництва інтересів 

Укрдержархіву в судах. 

Середня Перегляд 

переліку осіб, 

яким надається 

право 

представляти 

Укрдержархів в 

судах, внесення 

змін до посадових 

інструкцій, 

Головний 

спеціаліст 

сектору 

правового 

забезпечення  

Іванюк Н.В. 

Постійно Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Перегляд 

переліку 

осіб, яким 

надається 

право 

представлят

и 

Укрдержар

хів в судах, 



скасування 

довіреностей. 

внесення 

змін до 

посадових 

інструкцій, 

скасування 

довіреносте

й призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Переглянут

о перелік 

працівників 

довіреностя

ми для 

представни

цтва 

інтересів 

Укрдержар

хіву в 

судах.  

17. Ймовірність розголошення 

відомостей про секретне 

діловодства Укрдержархіву. 

 

Середня Проведення 

інструктажів 

щодо 

неухильного 

дотримання 

вимог закону про 

охорону 

державної 

Завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

Шубко О.Б. 

Постійно Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Проведення 

інструктажі

в щодо 

неухильног

о 

дотримання 

вимог 

закону про 



таємниці. охорону 

державної 

таємниці 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 

Інструктажі 

проведено. 

18. Ймовірність отримання 

неправомірної винагороди 

працівником внутрішнього 

аудиту від заінтересованих 

осіб об’єкта аудиту за 

прийняття рішень щодо 

включення/виключення. 

виявлених порушень в 

аудиторський звіт. 

Середня Постійний 

контроль за 

дотриманням 

правил етичної 

поведінки 

працівників 

внутрішнього 

аудиту та якістю 

виконання ними 

службових 

обов’язків. 

Завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту/На час 

його 

відсутності – 

начальник 

відділу 

бухгалтерськог

о обліку та 

звітності  

Бровко Н.В. 

Постійно Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Постійний 

контроль за 

дотримання

м правил 

етичної 

поведінки 

працівників 

внутрішньо

го аудиту та 

якістю 

виконання 

ними 

службових 

обов’язків 

призведе 

усунення 

корупційно

го ризику 

або його 

зменшення. 



Постійний 

контроль 

забезпечено  

19. Ймовірність порушення 

строків розгляду 

повідомлень про корупційні 

або пов’язані з корупцією 

правопорушення в 

Укрдержархіві. 

Середня Приведення у 

відповідність 

внутрішніх 

процедур і 

механізмів 

прийняття та 

розгляду 

повідомлень про 

корупційні або 

пов’язані з 

корупцією 

правопорушення 

в Укрдержархіві. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції  

Пригуза-

Сорока І.А. 

Липень 2022 

року 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів. 

Прийнято 

організацій

но - 

розпорядчи

й документ, 

яким 

внутрішні 

процедури і 

механізми 

прийняття 

та розгляду 

повідомлен

ь про 

корупційні 

або 

пов’язані з 

корупцією 

правопору

шення в 

Укрдержар

хіві 

приведено у 

відповідніс

ть до вимог 

законодавст

ва.   

20. Ймовірність порушення 

режиму секретності під  час  

Середня Проведення 

інструктажів 

Головний 

спеціаліст з 

Постійно Не потребує 

додаткових 

Проведення 

інструктажі



здійснення заходів з 

мобілізаційної підготовки. 

щодо 

неухильного 

дотримання 

режиму 

секретності під 

час здійснення 

заходів з 

мобілізаційно 

підготовки. 

мобілізаційної 

роботи  

Потапов Ю.В. 

 

ресурсів. в щодо 

неухильног

о 

дотримання 

режиму 

секретності 

під час 

здійснення 

заходів з 

мобілізацій

но 

підготовки 

призведе до 

усунення 

або 

зменшення 

рівня 

корупційно

го ризику. 

Інструктажі 

проведено. 

  


