
 

Комунікаційний розділ для 
викривачів корупції 

Вдала практика полягає у створенні на сайті 

Мінрегіону окремого розділу "Співпраця з 

викривачами корупції", у якому зосереджена 

корисна інформація щодо організації роботи з 

викривачами, забезпеченні їхніх прав та 

гарантій захисту.  
 

Цей розділ містить рубрики: 

• "Повідомити про корупційне 

правопорушення" 

• "Права та гарантії захисту викривачів" 

• "Методичні рекомендації щодо організації 

роботи із повідомленнями про корупцію, 

внесеними викривачами" 

• "Гарантії державного захисту викривачів" 

• "Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері 

протидії корупції" 
 

Наприклад, рубрика "Права та гарантії захисту 

викривачів" складається з двох блоків:  
 

1) права та гарантії захисту викривачів, де 

надані не лише витяги із Закону України 

"Про запобігання корупції", а й роз’яснення 

окремих його положень 

 

2) права та гарантії захисту викривачів 

узагальнені іншими нормативно-

правовими актами, зокрема тих, що 

містяться у Кодексі законів про працю 

України, Кодексі України про 

адміністративні правопорушення, 

Кримінальному кодексі України, 

Цивільному кодексі України,  

Кримінальному процесуальному кодексі 

України,  Цивільному процесуальному 

кодексі України, Кодексі адміністративного 

судочинства України, у низці законів 

України 

 

 

Рубрика "Гарантії державного захисту 

викривачів", крім текстового матеріалу, 

супроводжується зручною інфографікою. 

 

У рубриці "Спеціально уповноважені суб’єкти у 

сфері протидії корупції" наведено перелік 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції із зазначенням їх повноважень 

з посиланням на спеціальні закони.  

 

Позитивним також є представлення на 

окремому зображенні каналів анонімного 

повідомлення про корупцію кожного з цих 

органів. 
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Забезпечити створення каналів зв’язку для 

повідомлень викривачів 

Підготувати роз’яснення та інші інформаційні 

матеріали щодо прав та гарантій викривачів 

Створити розділ на офіційному вебсайті 

організації та розмістити актуальну інформацію 

Забезпечувати оперативне реагування на 

повідомлення викривачів та дотримання їх прав 

Розробити порядок подання та розгляду  

повідомлень про корупцію  

Проводити моніторинг та оновлювати існуючу 

базу напрацювань  
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Така практика буде актуальна для всіх 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, а також юридичних осіб 

різних типів. 

 

Розміщення в окремому розділі з 

поділом на рубрики детальної 

інформації щодо співпраці з 

викривачами корупції підвищує 

правосвідомість громадян та 

заохочуватиме їх до повідомлення про 

можливі факти вчинення корупційних 

або пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

 

Інформування про створені захищені 

анонімні зовнішні та внутрішні канали 

зв’язку, інші методично-роз’яснювальні  

матеріали сприятимуть поширенню 

культури викривання. 

 

Окремий розділ "Співпраця з викривачами 

корупції" розміщений на офіційному вебсайті 

Мінрегіону: https://cutt.ly/xkjzySb  

 

https://cutt.ly/xkjzySb

