
питань цивільної авіації -  Державна авіаційна служба (Державіаслужба).
Безпосереднім та вагомим об’єктом державної кадрової політики в 

сфері цивільної авіації виступає кадровий потенціал Державіаслужби, 
який в умовах реформування системи державної служби повинен 
базуватися на особистих професійних заслугах державних службовців. 
Стратегія реформування системи державної служби в Україні містить 
положення про активізацію роботи щодо запобігання проявам корупції. 
Тому, з метою організації своєї діяльності Державіаслужба забезпечує в 
межах повноважень, передбачених антикорупційним законодавством, 
здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції і контролює їх 
виконання в апараті Державіаслужби [1, п. 5.1].

На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» в 
структурі Державіаслужби створено та забезпечено функціонування 
Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. З метою реалізації 
законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і 
протидії корупції», «Про запобігання корупції» та у відповідності до 
Питань запобігання та виявлення корупції, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706, та з метою запобігання 
та протидії фактів корупційних правопорушень та правопорушень, 
пов’язаних з корупцією в Державіаслужбі, наказом від 14.02.2015 № 92 
затверджений План заходів Державіаслужби щодо запобігання та протидії 
корупції.

Серед основних заходів, спрямованих щодо запобігання і протидії 
корупції, є посилена робота з працівниками Державіаслужби. Зокрема це:

- здійснюється добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого 
конкурсного відбору з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»;

- здійснюється спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на 
заняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави. Згідно плану 
заходів Державіаслужби щодо запобігання та протидії корупції 
передбачено проведення атестації працівників Державіаслужби, яка надає 
можливість оцінити виконання працівниками покладених на них 
обов’язків і завдань, вивчити рівень їх практичних та теоретичних знань 
при здійсненні своїх функціональних обов’язків, а також нормативних 
актів, що регулюють професійну діяльність державних службовців та 
посадових осіб Державіаслужби;

- забезпечується подання працівниками Державіаслужби відомостей 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 
Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
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