ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання антикорупційної
програми Укрдержархіву
_______________________Т.О. Ємельянова
«____» ________________ 2022 року
Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Укрдержархіву
Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Укрдержархіву розроблено відповідно до Методології
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої Рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016
року № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (зі змінами).
Робочий план за необхідності може корегуватися Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми Укрдержархіву на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.
№ Об’єкти
оцінки Джерела інформації для Методи та способи Особа(и),
п/п корупційних ризиків проведення
оцінки оцінки корупційних відповідальні
за
корупційних ризиків
ризиків
проведення
оцінки
корупційних ризиків
Положення про Державну
Дубок І.П.,
1. Система
аналіз Чупис О.В.
функціонування
архівну службу України, Вивчення,
архівної справи.
затверджене
постановою відповідних
та
Кабінету Міністрів України документів

Строки проведення
оцінки корупційних
ризиків
25-26
року.

травня

2022

від 21 жовтня 2015 року інформації.
№ 870, Закон України «Про
Національний архівний фонд
та
архівні
установи»,
Порядок
проведення
Державною
архівною
службою України перевірок
стану архівної справи в
державних архівах областей,
міста
Києва,
галузевих
державних архівах, архівних
відділах районних державних
адміністрацій,
архівних
відділах міських рад та
Порядок
проведення
Державною
архівною
службою України перевірок
діяльності
центральних
державних архівів України,
затверджені
наказом
Міністерства юстиції України
від 10.05.2019 № 1420/5,
Закон України «Про науку та
науково-технічну діяльність»,
положення про департамент.
2.

Система
Положення про Державну
функціонування
архівну службу України,
страхового
фонду затверджене
постановою
документації.
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року

Вивчення,
відповідних
документів
інформації.

аналіз Меленець А.В,
Кумпан С.М.,
та Токатли М.В.

25-26
року.

травня

2022

3.

Діяльність громадської
ради
при
Укрдержархіві, прийом
громадян,
розгляду
звернень громадян та
запитів на інформацію

№ 870, Закон України «Про
страховий фонд документації
України», Положення про
організацію
та
порядок
проведення заходів контролю
за
додержанням
вимог
законодавства
у
сфері
формування
та
ведення
страхового
фонду
документації
України
центральними та місцевими
органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, органами
місцевого
самоврядування,
затверджене
наказом
Міністерства юстиції України
від 29.11.2013 № 2541/5 (у
редакції
наказу
Міністерства юстиції України
від 02 жовтня 2020 року
№ 3448/5), положення про
департамент.
Положення про Державну
архівну службу України,
затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року №
870, Закон України «Про
запобігання корупції», Про
забезпечення
участі

Вивчення,
відповідних
документів
інформації.

аналіз Прилепішева Ю.А.,
Дубок І.П.
та

25-26
року.

травня

2022

4.

Функціонування
єдиного
інформаційного
простору.

5.

Нарахування
стимулюючих виплат,
премій та надбавок,
розпорядження
бюджетних
коштів,
майном
та
матеріальними

громадськості у формуванні
та
реалізації
державної
політики,
затвердженої
постановою
Кабінету
міністрів України від 3
листопада 2010 р.
№ 996,
Закон
України
«Про
звернення громадян», Закон
України «Про доступ до
публічної інформації».
Положення про Державну
архівну службу України,
затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року №
870, Про схвалення Концепції
розвитку цифрової економіки
та суспільства України на
2018-2020
роки
та
затвердження плану заходів
щодо
її
реалізації,
затверджена
постановою
Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 67-р.
Положення про Державну
архівну службу України,
затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року №
870, Питання оплати праці
працівників
державних

Вивчення,
відповідних
документів
інформації.

аналіз Бородін Д.О.,
Приймаченко Ю.О.
та

25-26
року.

травня

2022

Вивчення,
відповідних
документів
інформації.

аналіз Кравчук Л.В.,
Бровко Н.В.
та

25-26
року.

травня

2022

ресурсами.

6.

7.

органів,
затверджені
постановою
Кабінету
міністрів України від
18
січня 2017 р. № 15, Закон
України
«Про
державну
службу»,
Деякі
питання
управління
об’єктами
державної
власності,
затверджені
постановою
Кабінету міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 857.
Управління
Закон
України
«Про
персоналом.
державну службу», Закон
України «Про запобігання
корупції»,
Порядок
проведення
конкурсу на
зайняття посад державної
служби,
затвердженого
постановою
Кабінету
міністрів України від 25
березня 2016 р. № 246,
Порядок
проведення
конкурсу на зайняття посад
державної
служби,
затвердженого постановою
Кабінету міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 246.
Система діловодства та Деякі
питання
контролю.
документування
управлінської
діяльності,
затверджені
постановою

Вивчення,
відповідних
документів
інформації.

аналіз Полупан Т.В.,
Брусілова Т.М.
та

25-26
року.

травня

2022

Вивчення,
відповідних
документів
інформації.

аналіз Кузюбердін А.Ю.

25-26
року.

травня

2022

та

8.

Питання
ведення

кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 55,
Положення про Державну
архівну службу України,
затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року
№ 870, Закон України «Про
звернення громадян», Закон
України «Про доступ до
публічної
інформації»,
Типова
інструкція
про
порядок ведення обліку,
зберігання, використання і
знищення документів та
інших матеріальних носіїв
інформації,
що
містять
службову
інформацію,
затверджена
постановою
Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 2016 р.
№ 736, Звід відомостей, що
становлять
державну
таємницю,
затверджений
наказом Служби безпеки
України
від
23.12.2020
№ 383, Закон України «Про
державну таємницю», Закон
України «Про інформацію».
порядку Положення про Державну Вивчення,
договірної архівну службу України, відповідних

аналіз Іванюк Н.В.,
Пліско І.В.

26-26
року.

травня

2022

роботи,
представництво
інтересів
Укрдержархіву
судах.

9.

затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року
в № 870, Господарський кодекс
України, Цивільний кодекс
України, Загальне положення
про
юридичну
службу
міністерства, іншого органу
виконавчої
влади,
державного
підприємства,
установи
та
організації,
затверджене
постановою
Кабінету міністрів України
від 26 листопада 2008 р.
№ 1040.
Система
секретного Положення про Державну
діловодства
та архівну службу України,
документообігу.
затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року
№ 870, Типова інструкція про
порядок ведення обліку,
зберігання, використання і
знищення документів та
інших матеріальних носіїв
інформації,
що
містять
службову
інформацію,
затверджена
постановою
Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 2016 р.
№
736, Звід відомостей, що

документів
інформації.

Вивчення,
відповідних
документів
інформації.

та

аналіз Шубко О.Б.
та

25-26
року.

травня

2022

10. Система внутрішнього
аудиту,
бюджетна
система та управління
фінансами.
11. Функціональні
обов’язки
уповноваженої особи з
питань запобігання і
виявлення корупції.

становлять
державну
таємницю,
затверджений
наказом Служби безпеки
України
від
23.12.2020
№ 383, Закон України «Про
державну таємницю», Закон
України «Про інформацію».
Закон
України
«Про
запобігання корупції» під час
проведення
внутрішнього
аудиту.
Типове
положення
про
уповноважений
підрозділ
(уповноважену
особу)
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції,
затверджене
наказом
Національного агентства з
питань запобігання корупції
від 27.05.2021 № 277/21,
Порядок організації роботи з
повідомленнями
про
корупцію,
внесеними
викривачами,
у
Національному
агентстві
України з питань державної
служби,
його
територіальному органі, а
також підприємстві, установі
і організації, що належать до
сфери
його
управління,

Вивчення,
відповідних
документів
інформації.
Вивчення,
відповідних
документів
інформації.

аналіз Бровко Н.В. на період 25-26
відсутності завідувача року.
та сектором
внутрішнього аудиту
аналіз Пригуза-Сорока І.А.
25-26
року.
та

травня

2022

травня

2022

затвердженого
наказом
Національного агентства з
питань запобігання корупції
від 26.04.2021 № 70-21,
Закон
України
«Про
запобігання корупції».
положення
про
12. Режим секретності під Типове
час здійснення заходів мобілізаційний
підрозділ
мобілізаційної
органу державної влади,
підготовки.
іншого державного органу,
затверджене
постановою
Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 року
№ 587, Положення про
Державну архівну службу
України,
затверджене
постановою
Кабінету
Міністрів України від 21
жовтня 2015 року
№ 870,
Закон
України
«Про
державну таємницю», Закону
України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію».
Голова комісії з оцінки корупційних ризиків в
Укрдержархіві

Вивчення,
відповідних
документів
інформації.

аналіз Потапов Ю.В.

25-26
року.

травня

та

Тетяна ЄМЕЛЬЯНОВА

2022

