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Про виконання плану заходів
щодо
реалізації
Концепції
подолання корупції в Україні
«На шляху до доброчесності» та
державної
антикорупційної
політики на період до 2011 року

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007
№ 657-р, надсилаємо інформацію про стан виконання плану заходів щодо
реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до
доброчесності» та державної антикорупційної політики на період до 2011
року. Для забезпечення відповідної Концепції в Держкомархіві був
розроблений і здійснювався протягом року план заходів на 2010 рік (від
10.12.2009 № 208), який випливав зі змісту єдиної державної політики у сфері
запобігання та протидії корупції.
Керівництвом Держкомархіву та державних архівів вживалися заходи
щодо підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання та протидії
корупції і дотримання актів чинного законодавства. Державні службовці, які
відповідають за організацію роботи з питань запобігання корупційним
проявам, підвищували кваліфікацію у Національній академії внутрішніх справ
України та Академії МВС України, в регіональних інститутах підвищення
кваліфікації.
Для посилення відомчого контролю за дотриманням принципів
прозорості та відкритості діяльності Держкомархіву, а також інформаційного
забезпечення в сфері запобігання та протидії корупції, на офіційному сайті
діє постійна рубрика «Запобігання проявам корупції», в якій розміщуються
нормативно-правові акти з питань державної служби та запобігання проявам
корупції. Визначено, що прийом на державну службу здійснюється на
конкурсній основі, крім випадків, коли інше передбачено чинним
законодавством. Всіх державних службовців у письмовій формі попереджено
про обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та
«Про боротьбу з корупцією», а також ознайомлено з загальними правилами
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поведінки державних службовців. Серед працівників Держкомархіву та
державних архівних установ корупційних діянь та інших порушень такого
характеру не виявлено. З метою попередження і виявлення фактів
корупційних діянь, інших правопорушень, пов'язаних із службовою
діяльністю працівників Держкомархіву, здійснювалися відповідні заходи
щодо попередження можливих ризиків у сфері їх діяльності.
Наказами Держкомархіву поновлено Список осіб, на яких покладено
обов'язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції у
Держкомархіві та центральних державних архівах (від 11.10.2010 № 161) і
Перелік посад державних службовців апарату Держкомархіву та центральних
державних архівів, які працюють у сфері, де існує високий ризик прояву
корупції (від 11.10.2010 № 162). Також виданий наказ «Про організацію роботи
з кадровим резервом в центральних державних архівних установах» (від
03.12.2010 № 183-к) та наказ «Про затвердження списків осіб, зарахованих до
кадрового резерву на 2011 рік для державної служби на посади керівників
центральних державних архівів» (від 03.12.2010 № 182-к).
Відповідно до листа Урядового уповноваженого з питань антикорупційної
політики від 21.09.2010 № 12044/0/2-10 щодо планування роботи підрозділу з
питань запобігання та протидії корупції на IV квартал, план роботи погоджений з
Урядовим уповноваженим (30.09.2010) та затверджений наказом Держкомархіву
(07.10.2010). Зокрема, до плану включено написання статті в журналі «Архіви
України» на тему: «Форми і методи здійснення антикорупційної політики
України (на прикладі Державного комітету архівів України)». Для проведення
ефективної роботи Держкомархіву в напрямі подолання корупції в Україні,
розроблений і погоджений з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної
політики та затверджений Головою Держкомархіву план роботи підрозділу з
питань запобігання та протидії корупції на І півріччя 2011 року (від 16.12.2010 №
3924/07-2).
З метою забезпечення відкритості, діяльність Держкомархіву і
державних архівних установ постійно висвітлюється в засобах масової
інформації, на офіційному веб-порталі Держкомархіву, обговорюється під час
проведення заходів, прес-конференцій, круглих столів, прямих телефонних
ліній на тему: «Суспільство проти корупції». В рамках проведення тижня
права в Держкомархіві протягом 6-10 грудня 2010 року, відбувся круглий стіл з
питань антикорупційної політики. Тема обговорення: «Здійснення
антикорупційної політики України». Серед питань, які обговорювалися,
відзначено основні засади запобігання проявам корупції та процедура
декларування прибутків державних службовців.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 849, а
також у зв’язку з тим, що у чинних нормативно-правових актах мають місце
чинники, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень, а в Україні аналіз нормативно-правових актів на предмет
виявлення корупціогенних чинників не проводився, та з метою приведення їх
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у відповідність до чинного законодавства, подали пропозиції щодо внесення
змін до нормативно-правових актів, які належить до компетенції Державного
комітету архівів України та центральних державних архівних установ,
провели аналіз нормативно-правових актів України на предмет наявності
корупціогенних чинників. Результати проведеної юридичної експертизи
направлено Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики
(лист від 29.11.2010 № 2940/07-2).
В межах виконання Держкомархівом плану заходів щодо реалізації
Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» та
державної антикорупційної політики на період до 2011 року, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р,
протягом 2010 року здійснювалося щомісячне звітування відповідним
центральним органам виконавчої влади та Урядовому уповноваженому з питань
антикорупційної політики про здійснення заходів щодо реалізації державної
антикорупційної політики та виконання нормативно-правових актів у цій сфері.

Перший заступник Голови Держкомархіву,
голова комісії з реорганізації
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