
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ 
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СЕМІНАР 

На тему: Канали повідомлень про корупцію у

Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному

заповіднику. Вимоги до анонімних повідомлень про можливі

факти корупційних або пов'язаних з корупцією

правопорушень, інших порушень Закону України «Про

запобігання корупції» та порядок їх розгляду.



Види повідомлень 

внутрішнє повідомлення – доведення інформації про порушення
до відома всередині юридичної особи в приватному чи державному
секторі в усній чи письмовій формі (внутрішні канали мають бути
створені юридичними особами у приватному та державному секторі,
якщо кількість працюючих перевищує 50 осіб);

зовнішнє повідомлення – доведення інформації про порушення до
відома компетентних органів в усній чи письмовій формі;

публічне розкриття – інформація про порушення з’являється в
публічній сфері.



Види каналів повідомлення
Внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного
повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або
уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких
викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких
виконує роботу.

Регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного
повідомлення інформації викривачем НАЗК, іншому суб’єкту владних
повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з
питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. Регулярні канали
обов’язково створюються спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері
протидії корупції, органами досудового розслідування, органами,
відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у
відповідних сферах, іншими державними органами, установами,
організаціями.

Зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем
через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової
інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки



Канали для надання повідомлень від викривачів до 

Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного 

заповідника

Електронна поштова скринька: anticor_zapovidnyk@ukr.net

Поштова адреса Заповідника: 07201, Київська область, Вишгородський
район, смт. Іванків вул. Толочина, 28.

Інформаційний банер на офіційному веб-сайті Заповідника:
http://zapovidnyk.org.ua





Порядок розгляду повідомлень 

без зазначення авторства (анонімно)

Анонімне повідомлення про корупцію підлягає розгляду,
якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи,
містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

У разі якщо розгляд повідомлення про корупцію не належить
до компетенції установи, до якої воно надійшло, установа інформує про
це викривача у 3-денний строк. Крім того, викривачу має бути чітко
роз’яснено, який орган може перевірити або розслідувати інформацію,
зазначену у повідомленні про корупцію.

Законом передбачено, що у випадку, якщо повідомлення
містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,
вчинених працівником відповідної установи, установа зобов’язана
упродовж 24 годин письмово повідомляє спеціально уповноважений
суб’єкт у сфері протидії корупції (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ).



Якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника
установи, таке повідомлення не перевіряється, а надсилається до НАЗК
у 3-денний строк. НАЗК визначає подальший порядок розгляду
такого повідомлення.

Перевірка викладеної в анонімному повідомленні інформації
триває не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо не
вистачає часу для перевірки інформації, то керівник установи або його
заступник можуть продовжити строк розгляду повідомлення до 30

днів від дня його отримання.

Якщо викладена у повідомленні інформація підтвердиться, то
керівник установи вживає наступних заходів:
 припинення виявленого порушення;
 усунення наслідків порушення;
 притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;
 у випадку виявлення ознак кримінального або адміністративного

правопорушення здійснює інформування упродовж 24 годин

спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції
(прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ).

У разі непідтвердження викладеної у повідомленні інформації
розгляд його припиняється, про що обов’язково інформується
викривач.



Порядок розгляду повідомлень 

із зазначенням авторства

Повідомлення про корупцію буде розглянуте, якщо наведена у
ньому інформація містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

У разі якщо розгляд повідомлення про корупцію не належить до
компетенції установи, до якої воно надійшло, установа інформує про це
викривача у 3-денний строк. Крім того, викривачу має бути чітко
роз’яснено, який орган може перевірити або розслідувати інформацію,
зазначену у повідомленні про корупцію.

У випадку, якщо повідомлення містить факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівником
відповідної установи, установа зобов’язана упродовж 24 годин

письмово повідомляє спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії
корупції (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ).

Якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника
установи, таке повідомлення не перевіряється, а надсилається до НАЗК у
3-денний строк. НАЗК визначає подальший порядок розгляду такого
повідомлення.



При встановленні, що розгляд повідомлення належить до
повноважень установи, проводиться попередня перевірка у строк не більше

10 робочих днів.

Після закінчення попередньої перевірки службова особа, яка її
проводила, приймає рішення про:
 призначення проведення внутрішньої (службової) перевірки або

розслідування інформації;
 передачу матеріалів до органу досудового розслідування у разі

встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів,
уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку,
передбаченому Кримінальним процесуальним кодексомУкраїни;

 закриття провадження у разі непідтвердження фактів, викладених у
повідомленні.

Про результати попередньої перевірки повідомлення про корупцію
установа надає викривачу детальну письмову інформацію у 3-денний строк

з дня її завершення.
Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням

про корупцію проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення
попередньої перевірки.



Якщо є необхідність, строк проведення продовжується до 45 днів, про
що обов’язково має бути поінформований викривач.

Важливо зазначити, що проведення такої внутрішньої (службової)
перевірки або розслідування не може бути доручене особі, якої або її близьких
осіб стосується повідомлення про корупцію.

Після проведення внутрішньої (службової) перевірки або
розслідування керівник приймає рішення про:
 передачу матеріалів до органу досудового розслідування у разі встановлення

ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених
реагувати на виявлені правопорушення;

 притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні
законодавства, інформаціющодо яких повідомлено;

 усунення причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ним
наслідків;

 здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та законних інтересів
осіб та відшкодування збитків, завданої порушенням шкоди








