
Додаток 1

Інформація про стан виконання державної Програми щодо запобігання і 
протидії корупції на 2011 - 2015 роки в ЦДІАК України за 2013 рік.

I. Реформування системи державного управління та адміністративних 
процедур.

1.2 в архіві не поєднуються в одному органі інспекційні функції та функції з 
надання адміністративних послуг;
2.2 станом  на  01.01.2014 в  архіві  не  запроваджено  систем  електронного 
документообігу,  в  тому  числі  електронного  обігу  медичних  форм,  та 
електронного цифрового підпису;
8.3 в архіві  забезпечено функціонування, ведення та своєчасного оновлення 
веб-сторінки (http://cdiak.archives.gov.ua), що містить інформацію, необхідну 
для отримання адміністративних послуг.

ІІ. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації 
економіки.

3.1. архів не є контролюючим органом та не проводить перевірок суб’єктів 
господарської діяльності;

III. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах 
місцевого самоврядування.

1.3 в  архіві  діє  механізм ротації  державних службовців,  так в  2013 році  і 
призначено трьох провідних спеціалістів на посади головних спеціалістів;
1.5 в архіві розроблено та затверджено внутрішні плани щодо запобігання і 
протидії  корупції.  До  особистих  планів  роботи  державних  службовців  на 
2014 рік включено питання щодо вивчення документів з питань державної 
служби,  основних  засад  запобігання  і  протидії  корупції  в  публічній  і 
приватній сферах для проведення роз’яснювальної  роботи, спрямованої  на 
запобігання корупційних діянь, організації виконання нормативно-правових 
актів антикорупційного спрямування; 
- в особових справах державних службовців зберігаються  попередження про 
спеціальні обмеження, документ про ознайомлення із Загальними правилами 
поведінки  державного  службовця  встановлені  Законами  України  „Про 
запобігання та протидію корупції”, відомості про доходи, отримані протягом 
попереднього року;
-  у  2013  році  проведено  засідання  колегії  ЦДІАК  України,  на  якому 
розглянуто  питання  про  стан  виконання  вимог  Закону  України  „Про 
запобігання та протидію корупції”;
2.2 працівники архіву у роботі з установами, організаціями, відвідувачами та 
дослідниками  суворо  дотримуються  посадових  інструкцій  та  нормативно-



правових  актів,  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  (затверджено 
наказом  ЦДІАК  України  №  14  від  27.02.07),  кодексу  етики  поведінки 
державного службовця та кодексу етики архівіста. Робота в архіві  базується 
виключно  на  використанні  „Цін  на  роботи  та  послуги  із  забезпечення 
збереженості,  науково-технічного  опрацювання  документів  на 
підприємствах,  в  установах  і  організаціях,  які  надаються  державними 
архівами”  та  „Цін  на  роботи  та  послуги  у  сфері  використання  архівних 
документів, які надаються державними архівами на договірних засадах”;

IV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань 
громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів 

державної влади.

1.1 архів без порушень реалізує положення Закону України від 13.01.2011 
№ 2939-VI „Про доступ до публічної інформації”, на офіційному веб-сайті 
архіву  (http://cdiak.archives.gov.ua)  забезпечено  доступ  до  інформації  про 
склад документів та діяльність архіву, також на сайті діє пошукова система;
- відповідо до Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР „Про звернення 
громадян”  приймаються  та  розглядаються  запити  (соціально-правового 
характеру, тематичні, генеалогічні, від іноземних громадян) які надходять на 
електронну адресу архіву (mail@cdiak.archives.gov.ua);
2.1  для  зворотного  зв'язку  з  громадськістю  щодо  повідомлень  про  факти 
корупційних правопорушень співробітниками архіву, наказом від 30.08.2010 
№  35  затверджено  Порядок  організації  та  прийому  громадян  у  ЦДІАК 
України;
- відкритість та доступність для фізичних та юридичних осіб інформації про 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, яка друкується в газеті 
„AVISO”,  призначення  на  вакантні  посади  державних  службовців 
відбувається  відповідно  до  вимог  нормативних  документів  шляхом 
конкурсного  відбору,  що забезпечує  конституційне  право  рівного  доступу 
громадян України до державної служби;
-  у  2013 році  проведено  засідання  колегії  ЦДІАК  України,  на  якому 
розглянуто  питання  про  стан  виконання  вимог  Закону  України  „Про 
звернення громадян”

V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних 
коштів.

2.2 в архіві щороку проводиться інвентаризація об'єктів державної власності;
4.1  запроваджено систему  дієвого  контролю  за  витратами  осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, а також членів їх сімей. Всі 
державні  службовці  архіву  своєчасно  подали  декларації  про  доходи. 
Інформація про результати декларування доходів державними службовцями 
ЦДІАК  України  надана  Укрдержархіву  листом  від  21 березня 2013 року 
№ 01-88;
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-  проведено засідання колегії ЦДІАК України, на якому розглянуто питання 
про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни;

VII. Удосконалення антикорупційної експертизи.

1.3 доступ громадськості для ознайомлення з нормативно-правовими актами 
забезпечено на веб-сайті архіву;

VIII. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії 
корупції.

1.1  у 2013 році у ЗМІ архівом не висвітлялися антикорупційні заходи, що 
вживаються архівом з метою формування негативного ставлення громадян до 
проявів координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній 
діяльності;
2.1 архівом не  запроваджено систем моніторингу впливу антикорупційного 
законодавства  на  стан  справ  з  корупцією  в  державі  та  підготовок  із 
залученням  громадських  (неурядових)  організацій  відповідних  змін  до 
законодавства;

2.2 на веб-сайті архіву постійно оприлюднюється інформація про вжиті 
заходи щодо запобігання і протидії корупції.

За звітний період на одну особу було складено протокол про вчинення 
адміністративного корупційного правопорушення за ч. 1 ст.  172-4 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, це питання було розглянуто 
на  засіданні  колегії  ЦДІАК  України  (наказ  №  26  від  26.07.2013  „З 
оголошенням  рішення  колегії  ЦДІАК  України  „Про  стан  виконання 
антикорупційного  законодавства”).  Рішенням  колегії  та  відповідно  до  п.1 
ст. 21  Закону  України  „Про  засади  запобігання  та  протидії  корупції”  від 
від 07.04.2011 № 3206-VI до  цього  працівника  застосовано  дисциплінарне 
стягнення – оголошено догану.

XIII. Зниження рівня корупції у приватному секторі
1.1. архів не організовує поширення знань про антикорупційне законодавство 
серед представників громадськості;
1.3. у 2013 році працівники архіву не навчалися на базі Навчально-наукового 
інституту  управління  Національної  академії  внутрішніх  справ  з  питань 
запобігання  та  протидії  корупції.  Бажаючі  беруть  участь у  щорічному 
Всеукраїнському  конкурсі  „Кращий  державний  службовець.  Підвищують 
кваліфікацію  в  Міністерстві  юстиції  України  на  тренінгах,  відвідують 
короткотермінові тематичні семінари;
1.5  співробітники  архіву  беруть  участь  у науково-методичних  і  науково-
практичних конференціях,  семінарах,  засіданнях  за  круглим столом,  прес-
конференціях,  зустрічах  із  представниками  органів  державної  влади  та 
засобів  масової  інформації  з  метою  формування  негативного  ставлення 
молоді до корупції;



1.6 при наявності до Укрдержархіву вносяться пропозиції щодо підготовки 
проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції;

ХІ. Активізація міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії 
корупції

2.1  в  архіві  немає  міждержавних,  дво-  та  багатостороннії  угод  про 
співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції. 

Завідувач сектору 
організаційно-кадрової роботи О.В. Кабанова


