
 

 
 

ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  

 НАКАЗ 

05.06.2015 Київ № 98 

Про введення в дію рішення 
колегії Укрдержархіву 
від 26.05.2015 № 4/2 «Про стан 
виконання антикорупційного 
законодавства в Державній 
архівній службі України у 
2014 році» 

 

 

Відповідно до пункту 12 Положення про Державну архівну службу 
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 р. 
№ 407, та пункту 41 Положення про колегію Державної архівної служби 
України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 25 липня 2011 р. № 13, 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію рішення колегії Укрдержархіву від 26.05.2015 № 4/2 «Про 
стан виконання антикорупційного законодавства в Державній архівній службі 
України у 2014 році». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова Т. І. Баранова 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

 

  26.05.2015          Київ                       № 4/2 

 
 

Про стан виконання 
антикорупційного законодавства в 
Державній архівній службі України 
у 2014 році 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу кадрового 
забезпечення Щебликіну Н.Д. про стан виконання антикорупційного законодавства 
в Державній архівній службі, колегія Укрдержархіву відзначає, що 
Укрдержархівом проводиться відповідна робота, спрямована на виконання 
вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», та 
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки,  
інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру. 

Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних 
правопорушень здійснюється відповідно до Плану заходів щодо попередження 
та профілактики корупційних правопорушень в Укрдержархіві, Державному 
департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління 
Укрдержархіву. 

Здійснюється комплекс заходів з якісного добору та розстановки кадрів, 
підвищення кваліфікації державних службовців. Державних службовців 
ознайомлено зі спеціальними обмеженнями, встановленими Законом України 
«Про засади запобігання і протидії корупції», пов’язаними з прийняттям на 
державну службу та проходженням державної служби та Загальними правилами 
поведінки державних службовців. 

Наказом Укрдержархіву від 31 березня 2014 року № 44 затверджено 
Список осіб, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання 
проявам корупції в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД, та установах, 
що належать до сфери управління Укрдержархіву. 

Наказом Укрдержархіву від 29 березня 2013 № 44 року затверджено Перелік 
посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Укрдержархіву, Державному 
департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву. 

Організовано декларування доходів державних службовців. Проведено 
аналіз та узагальнення інформації від державних архівів щодо забезпечення 
подання державними службовцями відомостей, зазначених у деклараціях про 
майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік про 
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що поінформовано  Національне агентство з питань державної служби 
України у встановлені терміни. 

Продовжують діяти телефонна «Лінія довіри» та журнал «Відгуків та 
пропозицій», на які можливе подання повідомлень, що заслуговують на увагу в 
контексті боротьби з корупцією, а також інших найбільш гострих, суспільно 
значущих проблем, які потребують негайного вирішення. 

З метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів 
прозорості та відкритості діяльності Укрдержархіву на офіційному веб-порталі 
діє рубрика «Запобігання проявам корупції», в якій розміщуються нормативно-
правові акти з питань державної служби та запобігання проявам корупції, інші 
матеріали стосовно організації роботи щодо запобігання проявам корупції. 

На офіційному веб-порталі Укрдержархіву постійно діє рубрика 
«Обговорюємо проекти документів», де громадяни або їх об'єднання мають 
можливість ознайомитись з проектами нормативно-правових актів та  вносити 
пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що 
виникають у сфері запобігання та протидії корупції. 

Скарги та звернення, в яких вбачається порушення Закону України «Про 
засади запобігання та протидії корупції», від громадян не надходили. Порушень 
строків виконання доручень Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції та 
інших центральних органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії 
корупції немає. 
 З метою підвищення рівня організації роботи з протидії корупції та 
забезпечення безумовного дотримання антикорупційного законодавства в 
Укрдержархіві колегія  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію начальника відділу кадрового забезпечення 
Щебликіної Н.Д. про стан виконання антикорупційного законодавства в 
Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та установах, що належать до 
сфери управління Укрдержархіву. 

2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву забезпечити: 
1) здійснення заходів, спрямованих на запобігання корупційним проявам, 

посилення роз’яснювальної роботи, спрямованої на виявлення і припинення 
корупційних діянь, звернувши особливу увагу на знання державними 
службовцями вимог законів України «Про державну службу» та «Про засади 
запобігання і протидії корупції»; 

2) безумовне виконання законів України «Про державну службу» та «Про 
запобігання корупції» та інших нормативно–правових актів  антикорупційного 
характеру. 

 
3. начальнику відділу кадрового забезпечення Щебликіній Н.Д.: 
1) забезпечити надання звітів та інформацій щодо запобігання та протидії 

корупції до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та 
Національного агентства України з питань державної служби у визначені 
терміни; 

2) продовжити належну організацію роботи із запобігання та виявлення 
корупції в Укрдержархіві та установах, що належать до сфери діяльності 
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Укрдержархіву;  

3) продовжити посилений моніторинг антикорупційного законодавства; 
4) продовжити контроль за наповненням рубрик «Запобігання корупції» на 

веб-сайтах центральних державних архівів. 
 
4. Керівникам Державного департаменту СФД та установ, що належать до 

сфери управління Укрдержархіву: 
1) продовжити обов'язковий щорічний розгляд на засіданнях дирекції, 

колегій, службових нарадах питань виконання законодавства про державну 
службу, боротьби з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним 
проявам та реагування на них; 

2) сприяти підвищенню кваліфікації працівників з зазначених питань; 
3) забезпечувати своєчасне та достовірне подання працівниками 

декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, 
проводити роз’яснювальну роботу щодо їх заповнення, а також забезпечити 
контроль за поданням декларацій осіб, які припинили свою діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій держави, за період, не охоплений раніше 
поданими деклараціями; 

4) своєчасно інформувати Укрдержархів про виявлені випадки порушення 
антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу при 
виконанні своїх обов’язків працівниками Державного департаменту СФД та 
установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву; 

5) провести моніторинг наповнення рубрики «Запобігання корупції» на 
власних веб-сайтах та у разі необхідності розмістити актуальну та оновлену 
інформацію (чинні нормативні акти, інформацію по виконанню Планів заходів щодо 
попередження та профілактики корупції за минулий та поточний роки, телефони 
«лінії довіри» тощо) до 20 червня 2015 року; 

6) вживати заходів щодо посилення відкритості, гласності та прозорості у 
діяльності установ, забезпечивши своєчасне постійне інформаційне наповнення 
власних веб-сайтів про наявність вакантних посад, порядок надання послуг, 
графіки прийому керівництвом тощо; 

7) забезпечити своєчасне подання до Укрдержархіву, за наростаючим 
підсумком, інформації про виконання Плану заходів щодо попередження та 
профілактики корупційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, 
Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління 
Укрдержархіву у строки, визначені зазначеним Планом. 

8) надати пропозиції до відділу кадрового забезпечення Укрдержархіву 
щодо актуальних питань та організації проведення семінару з орієнтовної 
тематики «Запобігання та протидії корупції з урахуванням вимог нового 
антикорупційного законодавства» до 15 серпня 2015 року. 

9) виконуючому обов'язки директора Дирекції з експлуатації комплексу 
споруд центральних державних архівних установ України Мікунову В.М. 
надіслати лист про надання інформації стосовно осіб, які являються 
близькими родичами чи свояками, що знаходяться у безпосередньому 
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підпорядкуванні або являються підлеглими особами серед 
працівників Дирекції з експлуатації споруд центральних державних архівних 
установ України. 

 
 
 

 
Голова колегії, 
Голова Державної архівної служби     Т. І. Баранова 
 
 
 
 
 
Секретар колегії        Т. В. Галицька  



 

 

ДОВІДКА 
про стан виконання антикорупційного законодавства  
в Державній архівній службі України у 2014 році 

 
Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних 

правопорушень в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД, установах, що 
належать до сфери управлення Укрдержархіву, державних архівах областей, 
Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя здійснюється відповідно 
до основних нормативно-правових актів таких як:  
 Указ Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001/2011 «Про 
Національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки»; 

 Указ Президента України від 23 квітня 2013 року  
№ 229/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії 
державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки»; 

 Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723 – ХІІ; 
 Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 7 квітня 2011 
року № 3206- VI; 

 постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про 
затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 
2011 – 2015 роки» із змінами та доповненнями; 

 план заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень 
в центральному апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції 
та органах, що координуються через Міністра юстиції; 

 та інші нормативно-правих актів антикорупційного спрямування.  
З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, 

профілактики, попередження причин та умов, які сприяють проявам корупції та 
іншим правопорушенням, Укрдержархівом розроблено План заходів щодо 
попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті 
Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що належать до 
сфери управління Укрдержархіву, затверджений наказом Укрдержархіву         
від 13.02.2014 № 28. 

Поновлено Список осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи 
щодо запобігання проявам корупції в Укрдержархіві, Державному департаменті 
СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву, 
затверджений наказом Укрдержархіву від 31.03.2014 № 44. 

Для попередження і виявлення корупційних діянь, інших правопорушень, 
пов’язаних із службовою діяльністю працівників галузі постійно здійснювалися 
заходи щодо попередження можливих ризиків у сфері їх діяльності відповідно до 
Переліку посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Укрдержархіву, 
Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління 
Укрдержархіву, затвердженого наказом Укрдержархіву від 29.03.2013 № 44. 

Так, на виконання зазначених Планів здійснено низку організаційних і 
практичних заходів щодо поліпшення стану справ з питань попередження 
корупційних проявів серед державних службовців та працівників установ, а саме:  

Протягом 2014 року реалізовувався комплекс заходів з добору, розстановки, 
підвищення кваліфікації державних службовців, спрямованих на дотримання 
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вимог законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і 
протидії корупції». Добір кваліфікованих кадрів здійснювався за принципом 
відкритості на конкурсних засадах відповідно до статті 15 Закону України «Про 
державну службу», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України    
від 15 лютого 2002 року №169. Оголошення про проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців оприлюднюється через ЗМІ та 
на веб-сайті Укрдержархіву. Особи, які претендують на зайняття посад державних 
службовців, ознайомлюються зі спеціальними обмеженнями, встановленими 
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», пов’язаними з 
прийняттям та проходженням державної служби, та з Загальними правилами 
поведінки державних службовців. Довідка про ознайомлення підписується 
кандидатом власноруч, а в подальшому долучається до його особової справи.  

Особлива увага в Укрдержархіві приділялася організації проведення 
спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 
пов’язаних із виконанням функції держави.  

В жовтні 2014 року на базі Укрдержархіву проведено семінар на тему 
«Запобігання та протидія корупції з урахуванням вимог нового антикорупційного 
законодавства для співробітників архівної системи за участю представників 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, 
Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, Державної 
фіскальної служби, Національної академії державного управління при 
Президентові України та висвітлено актуальні питання, які були цікаві для 
працівників, це – правила декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань 
фінансового характеру, відповідальність за корупційні правопорушення. 
         На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011         
№ 642 – р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на 
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, відповідно до 
Плану – графіка навчання державних службовців у ХарРІ НАДУ, у 2014 році 
підвищили кваліфікацію 11 осіб, із них: за професійною програмою – 4 державних 
службовця; на тематичних семінарах: «Актуальні проблеми державного 
управління» - 2, «Європейська інтеграція України» - 1, «Запобігання та протидія 
проявам корупції в органах влади» - 2, «Формування та реалізація місцевих 
соціально – економічних програм» - 1, «Державно – управлінські, економіко – 
правові та соціально – психологічні аспекти управлінської діяльності» - 1. Крім 
того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 
«Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту» 5 працівників 
Державного департаменту СФД було направлено на навчання до обласних та 
міських курсів цивільного захисту. 

На виконання статті 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» Укрдержархівом постійно вживалися заходи щодо виявлення конфлікту 
інтересів та сприяння їх усуненню шляхом виявлення будь-яких суперечностей 
між особистими інтересами особи та її повноваженнями. Для виявлення 
сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності 
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посадових та службових осіб, а також з метою належного дотримання вимог 
антикорупційного законодавства, наказом Укрдержархіву від 27 червня 2013 року 
№ 88 затверджені заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту 
інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання 
конфлікту інтересів у разі його виникнення. Забезпечено щоквартальне звітування 
центральними державними архівами щодо виконання зазначеного наказу. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну службу» 
організовано декларування доходів державних службовців. У зв’язку з 
надходженням від державних службовців численних запитів щодо заповнення 
декларації та з метою роз’яснення заповнення окремих її позицій, забезпечення 
дотримання єдиного порядку заповнення, уникнення помилок, а також вирішення 
певних спірних питань, було забезпечено надання методичної допомоги в 
заповненні декларацій та на виконання Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» державними службовцями Укрдержархіву забезпечено 100% 
своєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік. 

В Укрдержархіві постійно діє телефонна «Лінія довіри» та журнал «Відгуків 
та пропозицій», до яких, за необхідності, можна подати повідомлення, що 
заслуговують на увагу в контексті боротьби з корупцією, а також з інших 
найбільш гострих, суспільно значущих проблем, які потребують негайного 
вирішення. З метою здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня знань 
різних верств населення стосовно розвитку інститутів громадського суспільства та 
їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її 
зумовлюють, діяльність Укрдержархіву постійно висвітлюється в засобах масової 
інформації під час проведення заходів, прес – конференцій, прямих телефонних 
ліній, на офіційному веб – порталі Укрдержархіву. Для посилення відомчого 
контролю за дотриманням принципів прозорості та відкритості діяльності 
Укрдержархіву на офіційному веб – порталі запроваджено рубрику «Запобігання 
проявам корупції», в якій протягом 2014 року постійно розміщувалися 
нормативно – правові акти з питань державної служби та запобігання проявам 
корупції; зазначено телефон довіри для повідомлень від громадськості про факти 
корупційних правопорушень. 

Аналізуючи проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції, можна 
стверджувати, що вжиті заходи дають певні позитивні результати.  

Упродовж 2014 року фактів притягнення державних службовців 
Укрдержархіву до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 
дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» відсутні, постанови судів у справах про корупційні 
діяння працівників не надходили. Скарги та звернення, в яких вбачається порушення 
Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», від громадян не 
надходили. Порушень строків виконання доручень Кабінету Міністрів України, 
Міністерства юстиції та інших центральних органів виконавчої влади з питань 
запобігання та протидії корупції немає. 

Оскільки належна організація протидії корупції є одним з найважливіших 
завдань, слід чітко керуватись чинним законодавством України за для 
недопущення випадків його порушення; надалі продовжувати здійснення заходів з 
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метою запобігання корупційним проявам; визначати недосконалі організаційні 
структури, механізми, в яких можуть виникати прояви корупції; продовжити 
постійний моніторинг антикорупційного законодавства; посилювати 
роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання і припинення корупційних 
діянь, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями вимог 
антикорупційного законодавства. 

 


