
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ  

 05.12.2008  м. Київ №   245  
Про затвердження плану виконання 
та контролю за здійсненням 
заходів, передбачених розпоряд-
женням Кабінету Міністрів 
України від 15.08.2007 № 657-р 

 
З метою забезпечення виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції 

подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 
року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
15.08.2007 року № 657-р, 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити План виконання та контролю за здійсненням заходів, 

передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 
2007 року № 657-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 
подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 
2010 року» Державного комітету архівів України на 2009 рік (далі - план заходів), 
що додається. 

2. Керівникам структурних підрозділів Держкомархіву, керівникам 
центральних державних архівних установ: 

2.1. Забезпечити своєчасне виконання  плану заходів. 
2.2. До 5 січня 2009 року подати відділу правового та кадрового 

забезпечення Держкомархіву інформацію про стан виконання плану заходів за 
2008 рік разом з пропозиціями щодо внесення у разі потреби необхідних змін. 

2.3. Відділу правового та кадрового забезпечення (Баранова О. В.) до 
20 січня 2009 року надіслати Міністерству внутрішніх справ України зведену 
інформацію про стан виконання плану заходів за 2008 рік. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Держкомархіву Новохатського К. Є. 
 
 
Голова Державного комітету    О. А. Удод 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету 
архівів України 
від ____________  2008 № ____ 

 
  
 
 

ПЛАН 
виконання та контролю за здійсненням заходів, передбачених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 657-р 
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції  

в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року»  
Державного комітету архівів України на 2009 рік 

 
 

№ п/п Назва заходу Відповідальний 
виконавець 

Термін 
виконання 

1 Забезпечити створення прозорої 
системи прийняття та просування по 
службі державних службовців, яка 
передбачає посилення значення 
кадрового резерву, заміщення 
вакантних посад на відкритій 
конкурсній основі, врахування 
результатів атестації 

відділ правового 
та кадрового 
забезпечення 

Держкомархіву,  
центральні 

державні архіви  

постійно 

2 Передбачити, починаючи з 
2008 року, в межах доведеного 
граничного обсягу видатків державного 
бюджету кошти для здійснення заходів 
щодо подолання корупції  

фінансово-
економічний 

відділ 
Держкомархіву,  
центральні 

державні архіви 

2008-2010 
роки 

3 Забезпечити запровадження 
антикорупційної оцінки законопроектів 
під час проведення їх правової 
експертизи, з метою запобігання 
виникненню можливих корупційних 
ризиків 

управління 
організаційно-
аналітичного, 
правового та 
кадрового 

забезпечення 
Держкомархіву 

постійно 



 
1 2 3 4 

4 Забезпечити реалізацію положень 
Закону України “Про боротьбу з 
корупцією” 

 

структурні 
підрозділи 

Держкомархіву, 
центральні 

державні архіви 

постійно 

5 Розглядати на засіданнях колегій 
питання щодо виконання законодавства 
про державну службу, боротьбу з 
корупцією, здійснення заходів щодо 
запобігання проявам корупції та 
реагування на них 

відділ правового 
та кадрового 
забезпечення 

Держкомархіву, 
центральні 

державні архіви 
 

щорічно 

6 Забезпечити направлення на 
навчання для підвищення кваліфікації 
державних службовців, на яких 
покладено обов’язки з організації 
роботи із запобігання корупції 

відділ правового 
та кадрового 
забезпечення 

Держкомархіву, 
центральні 

державні архіви 

протягом 
року 

7 Забезпечити проведення перевірок 
дотримання вимог Законів України 
“Про державну службу”, “Про боротьбу 
з корупцією” та інших нормативно-
правових актів з питань проходження 
державної служби в галузі, з метою 
запобігання корупції  

 

управління 
організаційно-
аналітичного, 
правового та 
кадрового 

забезпечення, 
фінансово-
економічний 

відділ 

щорічно 

8 Забезпечити широке інформування 
громадськості про розроблені 
законопроекти щодо боротьби з 
корупцією та запобігання її 
виникненню, зокрема із запрошенням 
громадян і представників громадських 
організацій до участі в обговоренні 
таких проектів  

управління 
інформації та 
міжнародного 
співробітництва 

постійно 

9 Надавати в Головдержслужбу 
України аналітичну інформацію про 
виконання вимог Закону України “Про 
боротьбу з корупцією” 

відділ правового 
та кадрового 
забезпечення 
Держкомархіву 

щорічно до 
1 лютого та 

1 серпня 

1 2 3 4



10 Посилити кадрове забезпечення 
підрозділів внутрішнього контролю в 
галузі або їх створити (у разі їх 
відсутності) у межах граничної 
чисельності працівників, з метою 
забезпечення додержання вимог 
антикорупційного законодавства, 
ефективної взаємодії з відповідними 
підрозділами правоохоронних органів 
та зв’язків із громадськістю 

фінансово-
економічний 

відділ 
Держкомархіву 

постійно 

11 Забезпечити додержання 
законодавства в бюджетній сфері, 
вжити заходів протидії незаконному  
розподілу, розкраданню, нецільовому 
використанню бюджетних коштів 

фінансово-
економічний 

відділ 
Дежкомархіву, 
центральні 

державні архівні 
установи 

постійно 

 
 
 
 
 


