
 
Інформація щодо виконання Державним департаментом страхового фонду 
документації та установами СФД Плану заходів щодо попередження та 
профілактики корупційних правопорушень в апараті Державної архівної 

служби, Державному департаменті СФД та центральних державних 
архівах, що безпосередньо підпорядковані Державній архівній службі  

2013 рік 
 

На виконання п. 25 Плану заходів, затвердженого наказом Укрдержархіву 
від 18.03.2013 № 36, повідомляємо, що в Державному департаменті страхового 
фонду документації (далі – Департамент) робота з питань недопущення та 
профілактики корупційних правопорушень здійснюється на підставі законів 
України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії 
корупції». 
  Усі державні службовці письмово попереджені про спеціальні 
обмеження, встановлені зазначеними законами.  Спеціальні обмеження, 
установлені для державних службовців та інших осіб, що уповноважені 
виконувати функції держави, виконуються.  

При прийнятті на роботу подаються відомості щодо працюючих близьких 
осіб та протягом року періодично актуалізується така інформація стосовно уже 
працюючих державних службовців. 

Згідно із Законом України «Про державну службу» прийом на службу до 
Департаменту проводиться на конкурсній основі та за переведенням. На 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців» 11.03.2013 проведено засідання конкурсної комісії, на 
якому було розглянуто 2 кандидати. За результатами конкурсного відбору було 
визначено переможця конкурсу на заміщення вакантної посади провідного 
спеціаліста сектору режимно-секретної роботи. У ході проведення іспиту та 
відбору кандидатів на заміщення вакантної посади були перевірені знання 
законодавства України, у тому числі Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції». Претенденти були попереджені про спеціальні обмеження, 
встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади 
запобігання і протидії корупції».  

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» та Порядку організації проведення спеціальної перевірки 
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом 
Президента України від 25 січня 2012 року № 33, Державним департаментом 
страхового фонду документації Укрдержархіву організовано проведення 
спеціальної перевірки відомостей щодо переможця конкурсу. Для проведення 
спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди кандидата на зайняття 
посади на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, 
документів про освіту, декларації про майно, доходи та витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік, медичної довідки про стан здоров’я, 
військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці, копії 
ідентифікаційного номера, форми П2-ДС. Запити про надання відомостей  про 



переможця конкурсу надсилалися до Дергачівської міжрайонної ДПІ 
Харківської області, Державної реєстраційної служби України, Головного 
управління МВС України у Харківській області, Департаменту охорони 
здоров'я Харківської ОДА, Департаменту науки і освіти Харківської ОДА, 
Головного управління юстиції у Харківській області. Інформації, що 
перешкоджає зайняттю посади, пов’язаної з виконанням функцій держави, не 
виявлено. 

Присвоєння чергових рангів державним службовцям проводиться 
своєчасно, з дотриманням вимог чинного законодавства. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 
2011 року № 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» підвищили кваліфікацію при Харківському регіональному 
інституті державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України на тематичних семінарах-тренінгах з питань 
запобігання та протидії проявам корупції 55 державних службовців 
Департаменту, що становить 90 % особового складу (25 чол. – протягом 
2013 року). Слухачі додатково одержали спеціально розроблені навчально-
методичні матеріали відповідної тематики та збірники практичних завдань для 
їх виконання. 

Керівництвом Державного департаменту страхового фонду документації, 
сектором кадрової роботи та керівниками структурних підрозділів постійно 
вживаються заходи щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів серед 
державних службовців та проводиться роз’яснювальна робота щодо 
безумовного виконання вимог статті 14 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» в частині невідкладного повідомлення 
безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його 
виникнення. Питання про стан виконання заходів щодо запобігання 
корупційним правопорушенням, зміцнення законності та дисципліни 
заслуховуються на оперативних нарадах у Директора та заступника Директора 
Департаменту, на нарадах з керівниками спеціальних установ СФД, 
керівниками кадрових служб, головними бухгалтерами та іншими особами, які 
відповідають за розподіл фінансових та матеріальних ресурсів. 

Інформацію про здійснені заходи щодо виконання законодавства про 
державну службу, запобігання та протидії корупції розглянуто на засіданні 
Дирекції Департаменту у грудні 2013 року (рішення Дирекції Департаменту  
від 13.12.2013 № 7/3).  

Розгляд звернень громадян у Департаменті ведеться відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України             
від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за 
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 
від форми власності, в засобах масової інформації». Звернення, в яких 
вбачається порушення Закону України «Про засади запобігання та протидії 
корупції» працівниками Департаменту, не надходили. 



У Державному департаменті страхового фонду документації та установах 
СФД корупційних діянь з боку державних службовців у 2013 році не виявлено, 
службові розслідування щодо недодержання державними службовцями 
законодавства про державну службу, про запобігання та протидію корупції не 
проводились. 

У березні 2013 року всі державні службовці в терміни, встановлені 
законодавством, надали декларації, які залучені до особових справ.  

Випадків декларування посадовими особами Державного департаменту 
страхового фонду документації та установ СФД наявності конфлікту інтересів 
в їх службовій діяльності не було. Державні службовці до відповідальності за 
скоєння корупційних правопорушень не притягувалися. 

 На підставі вищевикладеного вважаємо, що у Державному департаменті 
страхового фонду документації та установах СФД вимоги Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» виконуються повністю, стан 
дисципліни і законності задовільний. 

Організацію проведення заходів та контроль за дотриманням вимог 
законодавства з питань запобігання корупційних правопорушень у 
Департаменті та установах СФД покладено на сектор методично-правового 
забезпечення (завідувач сектору Лайков С.М.). Згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України  від 4 вересня 2013 р. № 706 уповноваженою особою з 
питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті визначено головного 
спеціаліста сектору методично-правового забезпечення Сороку К.Г., у посадову 
інструкцію якого внесені відповідні доповнення.  

 
 


