
  

АЛГОРИТМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ 

ФУНКЦІЯ 

організація роботи внутрішніх 
каналів повідомлення про 

можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 
порушень вимог Закону, 
отримання та організація 

розгляду повідомленої через 
такі канали інформації 



 
 
 

        
 
 

      МЕТА 
 

1. Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень вимог Закону1. 

 
2. Організація отримання та розгляд повідомлень вказаної категорії. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ        
 

➢ Закон України «Про запобігання корупції»2; 
 

➢ Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві»; 

 

➢ Закон України «Про звернення громадян»; 
 

➢ Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену 
особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене 
наказом Національного агентства з питань запобігання корупції3  
від 17.03.2020 № 102/20; 

 

➢ Роз’яснення Національного агентства від 23.06.2020 № 5 «Щодо 
правового статусу викривача»; 

 

➢ Роз’яснення Національного агентства  від 14.07.2020 № 7 «Щодо 
особливостей перевірки повідомлень про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 

 

➢ Роз’яснення Національного агентства  від 26.10.2020 № 10 «Щодо 
правового статусу викривача у кримінальному провадженні»; 

 

➢ Роз’яснення Національного агентства від 09.12.2020 № 11 «Щодо 
правового статусу викривача у провадженні про адміністративні 
правопорушення, пов’язані з корупцією»; 

 

➢ Роз’яснення Національного агентства від 24.02.2021 № 3 «Щодо 
механізмів заохочення та формування культури повідомлення 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону України «Про 
запобігання корупції»; 

 

➢ Роз’яснення Національного агентства від 24.02.2021 № 4 «Щодо 
забезпечення права викривача на конфіденційність та 
анонімність»; 

 

➢ постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
використання доменних імен державними органами в 
українському сегменті Інтернету» від 21.10.2015 № 851. 

                                                           
2
 Далі - Закон 

3 Далі – Національне агентство 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  

 

• Директива (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту і Ради Європи 

ЄС від 23.10.2019 «Про захист осіб, які повідомляють про порушення 

законодавства Союзу»; 

 

• Практичний посібник щодо роботи з викривачами для 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції (Департамент запобігання та 

виявлення корупції Національного агентства). 

 

 

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ 

 

➢ Виконується на постійній основі. 
 

 

 

 

ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО  

З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

•  з питань організації внутрішніх каналів Повідомлення: 
 

–  з підрозділом документообігу; 
– службою матеріально-технічного забезпечення; 
– ІТ- підрозділом. 
 

•  з питань організації розгляду Повідомлень: 
 

– з підрозділом документообігу;  
– з юридичною службою. 
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     З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНИЙ МАЄ ПРАВО 

 

• мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких 
є відповідна установа, з урахуванням обмежень, встановлених 
законом; 
 

• витребовувати від структурних підрозділів організації 
документи, у тому числі ті, що містять інформацію з 
обмеженим доступом (крім державної таємниці); 

 

• вносити керівнику відповідного органу подання про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 
відповідного органу, винних у порушенні Закону; 

 

• виконувати інші визначені Законом повноваження, 
спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та 
інших порушень вимог Закону, в тому числі повідомлень 
викривачів, та захист їхніх прав і свобод; 

 

• вести листування з Національним агентством, іншими 
спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії 
корупції з питань, що належать до компетенції 
уповноваженого.  
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АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ 

 

КРОК 1.  
МОНІТОРИНГ НАЯВНОСТІ ВНУТРІШНІХ КАНАЛІВ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО МОЖЛИВІ ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З 
КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ІНШИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНУ   
 

1.1. Моніторинг стану дотримання організацією вимог ст. 531 Закону 
щодо забезпечення умов для повідомлення інформації про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень цього Закону: 
 

• визначення внутрішніх процедур  і механізмів прийняття та 
розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
цього Закону; 
 

• моніторинг наявності внутрішніх каналів повідомлення. 
 

1.2. Інформування керівника про стан виконання організацією вимог 
законодавства з цих питань та відповідальність за недотримання 
вимог Закону. 
 

1.3. Пропозиції щодо створення/вдосконалення/приведення у 
відповідність до вимог Закону внутрішніх каналів повідомлення.  
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КРОК 2. 
НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО З ІНШИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНІХ 
КАНАЛІВ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ АБО 
ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ІНШИХ ПОРУШЕНЬ 
ВИМОГ ЗАКОНУ   
 

2.1. Налагодження взаємодії з підрозділом документообігу, 
службою матеріально-технічного забезпечення, ІТ-підрозділом 
щодо створення/вдосконалення/тестування функціонування 
внутрішніх каналів повідомлення. 
 

2.2. Розробка внутрішнього нормативного акта, який регламентує 
питання взаємодії уповноваженого з іншими підрозділами та 
службами, з метою забезпечення роботи внутрішніх каналів 
повідомлення. 

 
2.3. Взаємодія з підрозділом документообігу щодо організації 

розгляду повідомлень  про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього 
Закону. 
 

 
 

КРОК 3.  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОТРИМАННЯ  
ПОВІДОМЛЕНЬ   
 

3.1. Інформаційне забезпечення працівників організації  щодо 
наявності, функціонування внутрішніх каналів та порядку 
розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог 
Закону. 
  

3.2. Перевірка стану функціонування запроваджених в організації 
механізмів отримання повідомлень цієї категорії.  
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КРОК 4.   
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ  
ПОВІДОМЛЕНЬ 
 

4.1. Моніторинг наявності в організації внутрішнього акта, який 
регулює механізм розгляду повідомлень зазначеної категорії, 
та його відповідності вимогам Закону. 

 
4.2. Розроблення та впровадження/удосконалення  в організації 

механізму розгляду повідомлення  про корупцію: 
 

• розробка проєкту локального акта, який визначає внутрішні 
процедури і механізми, послідовність дій посадових осіб 
організації при прийнятті, реєстрації, розгляді та перевірці 
повідомлення про корупцію; 
 

• проведення навчання з цих питань.  
 

4.3. Забезпечення контролю за розглядом повідомлень 
зазначеної категорії, їх облік. 
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