
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

               10  .  12  .  2009                      м. Київ №                   208                     
Про  затвердження  плану заходів
щодо  реалізації  Концепції
подолання  корупції  в  Україні  «На
шляху  до  доброчесності»  та
державної  антикорупційної  полі-
тики Держкомархіву на 2010 рік 

З  метою  запобігання  проявам  корупції  та  на  виконання  розпорядження
Кабінету  Міністрів  України  від  15.08.2007  №  657-р  „Про  затвердження  плану
заходів  щодо  реалізації  Концепції  подолання  корупції  в  Україні  «На  шляху  до
доброчесності» та державної антикорупційної політики” на період до 2011 року 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в

Україні  «На  шляху  до  доброчесності»  та  державної  антикорупційної  політики
Державного  комітету  архівів  України  на  2010  рік  (далі  –  план  заходів),  що
додається.

2.  Керівникам  структурних  підрозділів  Держкомархіву  забезпечити
своєчасне виконання плану заходів.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  першого  заступника
Голови Держкомархіву Матяш І. Б.

Голова Державного комітету О. П. Гінзбург

Начальник відділу правового та кадрового
забезпечення  
_____________________О. В. Баранова
Погоджено:
Перший заступник Голови комітету
_____________________І. Б. Матяш
Головний спеціаліст-юрисконсульт
_____________________О. І. Швець



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  Державного  комітету
архівів України
____________  2009 р. № ____

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні 

«На шляху до доброчесності» та державної антикорупційної політики
Державного комітету архівів України на 2010 рік

Найменування заходу Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

2 3 4
Заходи, спрямовані на визначення правових засад запобігання 

та протидії корупції
1. Подання  на  розгляд
Кабінету  Міністрів
України  пропозицій  щодо
реалізації  прикінцевих
положень  Закону  України
«Про  засади  запобігання
та протидії корупції»

структурні підрозділи 
Держкомархіву

у двомісячний строк з дня
введення в дію Закону

Заходи, спрямовані на забезпечення доброчесності 
в органах державної влади

2. Забезпечення
зменшення кількості
безпосередніх контактів
громадян і представників
юридичних осіб з
державними
службовцями,  зокрема,
шляхом запровадження
системи електронного
документообігу та
електронного цифрового
підпису

управління діловодства,
формування та зберігання

НАФ,
сектор організації
діловодства в

центральному апараті
Держкомархіву

протягом 
року

Посилення ролі інститутів громадянського суспільства

3. Здійснення  комплексу
заходів,  спрямованих  на
підвищення  рівня  знань
різних  верств  населення
щодо  розвитку  інститутів

управління інформації та
міжнародного
співробітництва
Держкомархіву

постійно



громадянського
суспільства  та  їх  ролі  у
формуванні  негативного
ставлення  до  корупції,
протидії чинниками, що її
зумовлюють,  про
особисту участь громадян
у  запобіганні  проявам
корупції  та  викритті
фактів  корупційних  діянь
та організація: 

2 3 4
інформування

громадськості  про
розроблені  законопроекти
з  питань  боротьби  з
корупцією  та  запобігання
її  виникненню,  залучення
громадян  і  представників
громадських  організацій
до  участі  в  обговоренні
таких проектів

 " – постійно

     проведення  прямих
телефонних ліній на тему:
«Суспільство  проти
корупції»  за  участю
керівництва
Держкомархіву  та
керівників  управлінь
Держкомархіву  з  метою
забезпечення  відкритості
та  прозорості  діяльності
державних  архівних
установ

 " щочетверга з 10.00 до
11.00

4. Активізувати діяльність
Громадської  ради  при
Держкомархіві

помічник першого
заступника Голови
Держкомархіву

I квартал 
2010 р.

Інформування про здійснені заходи з реалізації державної  
антикорупційної політики

5. Подання  інформації
Урядовому
уповноваженому  з питань
антикорупційної  політики

відділ правового та
кадрового забезпечення

Держкомархіву

щороку 
до 30 липня та до 15
лютого наступного за

звітним року



про  здійснення  заходів  з
реалізації  державної
антикорупційної політики


