Д ЕРЖ А В Н А А РХ ІВН А С Л УЖ БА У К РА ЇН И

НАКАЗ
29.03.2013

Київ

№

44

Про затвердження Переліку посад з
підвищеним корупційним ризиком в
апараті Укрдержархіву, Державному
департаменті СФД та установах, що
належать
до
сфери
управління
Укрдержархіву

Згідно з Планом заходів щодо попередження та профілактики корупційних
правопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та
установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву, на 2013 рік,
затвердженого наказом Укрдержархіву від 18.03.2013 № 36, та з метою
належного дотримання вимог антикорупційного законодавства України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком в
апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що
належать до сфери управління Укрдержархіву (далі – Перелік), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву, директору
Державного департаменту СФД, керівникам центральних державних архівних
установ та установ СФД неухильно дотримуватися вимог законів України «Про
державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших
нормативно-правових актів антикорупційного характеру.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укрдержархіву
від 07.12.2011 № 113 «Про затвердження Переліку посад державних службовців
апарату Укрдержархіву, Державного департаменту страхового фонду
документації та центральних державних архівів, які працюють у сферах, де
існує високий ризик прояву корупції».
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Голови Укрдержархіву Вороніна В. М.

Голова служби

О. П. Гінзбург

Перший заступник Голови
________________________ В. М. Воронін
Директор департаменту організації архівної
роботи
_________________________ Т. П. Прись
Заступник директора департаменту начальник відділу нормативно-методичного
забезпечення
_______________________ О. В. Денисенко
Завідувач сектору нормативно-правового
забезпечення
________________________ О. І. Швець
Начальник відділу кадрового забезпечення
_______________________ О. В. Баранова
Головний спеціаліст з питань запобігання та
протидії корупції
______________________ Д. О. Задорожко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
______________ 2013 р. № _______
Перелік
посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Укрдержархіву,
Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління
Укрдержархіву
№
з/п

1.

Сфера
діяльністі, де
існує високий
ризик прояву
корупції
Управлінська
діяльність

Орган (підрозділ), у
сфері діяльності якого
існує високий ризик
прояву корупції

Перелік посад
за штатним розписом

Апарат Укрдержархіву,
Державний департамент
СФД,
центральні державні
архівні установи,
установи СФД

Голова Укрдержархіву,
перший заступник Голови,
заступник Голови,
директори департаментів Укрдержархіву
Директор
Державного департаменту СФД,
заступник директора,
заступники директора-начальники
управлінь Державного департаменту
СФД
Директори
заступники директорів,
заступники директорівголовні зберігачі фондів центральних
державних архівів
Директори, заступники директорів
центральних державних архівних
установ та установ СФД

2.

Адміністративно
-господарська
діяльність:
розпорядження
коштами;
здійснення
державних
закупівель

Апарат Укрдержархіву,
Державний департамент
СФД,
центральні державні
архівні установи,
установи СФД

Голова Укрдержархіву,
перший заступник Голови,
заступник Голови,
начальник фінансово-економічного
управління, заступник начальника
управління-начальник відділу
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності та спеціалісти цього відділу,
начальник відділу планово- економічної
діяльності та бюджетної звітності та
спеціалісти цього відділу Укрдержархіву
Директор
Державного департаменту СФД,
заступник директора,

№
з/п

Сфера
діяльністі, де
існує високий
ризик прояву
корупції

Орган (підрозділ), у
сфері діяльності якого
існує високий ризик
прояву корупції

Перелік посад
за штатним розписом

начальник відділу економічного аналізу
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності та спеціалісти цього відділу
Державного департаменту СФД
Директори,
заступники директорів,
начальники фінансово-економічних
відділів та спеціалісти цих відділів
центральних державних архівних
установ
Директори,
заступники директорів,
головні бухгалтери, начальники
фінансових служб та спеціалісти цих
служб установ СФД
3.

Контрольноінспекційна
діяльність:
проведення
перевірок,
службових
розслідувань

Використання
інформації.
4.1 Робота із
зверненнями
громадян

Апарат Укрдержархіву,
Державний департамент
СФД

Голова Укрдержархіву,
перший заступник Голови,
заступник Голови,
керівники структурних підрозділів,
спеціалісти Укрдержархіву
Директор
Державного департаменту СФД,
заступник Директора, заступники
директора-начальники управлінь
Державного департаменту СФД,
начальник, заступник начальника,
головні державні інспектори відділу
контролю за додержанням законодавства
у сфері формування та ведення
страхового фонду документації
Державного департаменту СФД

4.

Апарат Укрдержархіву,
Державний департамент
СФД,
центральні державні
архівні установи,
установи СФД

Голова Укрдержархіву,
перший заступник Голови,
заступник Голови, керівники
структурних підрозділів Укрдержархіву
Директор, заступник директора,
керівники структурних підрозділів
Державного департаменту СФД
Директори, заступники директорів,
керівники структурних підрозділів
центральних державних архівних
установ та установ СФД

№
з/п

Сфера
діяльністі, де
існує високий
ризик прояву
корупції
4.2 Видача архівних
документів у
користування;
видача архівних
довідок; видача
документів СФД

Орган (підрозділ), у
сфері діяльності якого
існує високий ризик
прояву корупції

Перелік посад
за штатним розписом

Державний департамент
СФД,
центральні державні
архівні установи,
установи СФД

Директор, заступник директора,
заступники директора – начальники
управлінь, начальник відділу економіки,
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності; завідувач сектору кадрової
роботи та головний спеціаліст цього
сектору Державного департаменту СФД
Директори,
заступники директорів,
заступники директорів-головні зберігачі
фондів, начальники, завідувачі секторів,
спеціалісти відділів використання
інформації документів
центральних державних архівів
Директори, заступники директорів,
керівники структурних підрозділів
установ СФД

4.3

Видача довідок з
місця роботи

Апарат Укрдержархіву,
Державний департамент
СФД,
центральні державні
архівні установи,
установи СФД

Голова Укрдержархіву,
перший заступник Голови,
заступник Голови,
начальник фінансово-економічного
управління, заступник начальника
управління-начальник відділу
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності та спеціалісти відділу,
начальник відділу кадрового
забезпечення та головний спеціаліст
цього відділу Укрдержархіву
Директор Державного департаменту
СФД, заступник директора, заступник
директора-начальник управління
стратегії розвитку, виробничої діяльності
та економічного аналізу, начальник
відділу економіки, бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, завідувач
сектору кадрової роботи та головний
спеціаліст цього сектору Державного
департаменту СФД.
Директори,
заступники директорів,
начальники фінансово-економічних
відділів, завідувачі секторів та
спеціалісти, відповідальні за роботу з
кадрами центральних державних
архівних установ

№
з/п

5.

6.

Сфера
діяльністі, де
існує високий
ризик прояву
корупції

Юридична
робота:
підготовка
проектів
нормативно правових актів,
договорів тощо

Робота з
кадрами

Орган (підрозділ), у
сфері діяльності якого
існує високий ризик
прояву корупції

Перелік посад
за штатним розписом

Директори,
заступники директорів,
головні бухгалтери, керівники та
спеціалісти фінансових та кадрових
служб установ СФД
Апарат Укрдержархіву,
Директор департаменту організації
Державний департамент
архівної роботи, начальник фінансовоСФД
економічного управління, завідувач
сектору нормативно-правового
забезпечення Укрдержархіву та головний
спеціаліст цього сектору

Апарат Укрдержархіву,
Державний департамент
СФД,
центральні державні
архівні установи,
установи СФД

Завідувач сектору
методично-правового забезпечення та
головний спеціаліст цього сектору
Державного департаменту СФД
Голова Укрдержархіву, перший
заступник Голови,
директор департаменту організації
архівної роботи, начальник та головні
спеціалісти відділу кадрового
забезпечення Укрдержархіву
Директор, заступник директора,
завідувач сектору кадрової роботи та
головний спеціаліст цього сектору
Державного департаменту СФД
Директори, заступники директорів,
завідувачі секторів та спеціалісти,
відповідальні за роботу з кадрами
центральних державних архівних
установ
Директори, заступники директорів,
керівники та спеціалісти кадрових служб
установ СФД

Начальник відділу
кадрового забезпечення

О. В. Баранова

