
ЗАТВЕРДЖУЮ

Г олова Новомосковської 
райдержадміністрації

ІНСТРУКЦІЯ

щодо організації роботи із повідомленнями викривачів 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень,
внесеними до Новомосковської районної державної адміністрації, та 

впровадження механізмів заохочення та формування культури, 
процедури прийняття та розгляд таких повідомлень.

Загальні положення.

Ця інструкція розроблена відповідно до статей 53 - 539 Закону України 
«Про запобігання корупції» (далі - Закон) з метою врегулювання механізмів та 
алгоритму роботи з повідомленнями викривачів про корупцію від їх 
отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх 
розгляду, а також дотримання прав викривача на конфіденційність та 
анонімність, трудових прав та гарантій захисту викривача, як механізмів 
заохочення та формування культури повідомлень викривачів.

Викривачем є фізична особа, яка за наявності переконання, що 
інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених 
іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, 
професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, 
проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених 
законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, 
проходження служби чи навчання.

Під час виникнення спірних питань щодо встановлення статусу 
викривача варто користуватись Законом та роз’ясненнями Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового 
статусу викривача».

Канали для надання повідомлень.
В райдержадміністрації діють внутрішні та регулярні канали



повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень.

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для 
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону.

Повідомлення може бути як письмовим, так і усним.
Письмове повідомлення може надійти від викривача: поштою на адресу 

райдержадміністрації: м. Новомосковськ, вул.Шевченка,7; особисто до 
сектору по роботі зі зверненням громадян, контролю та діловодства апарату 
райдержадміністрації;

на особистому прийомі голови райдержадміністрації та його 
заступників, графік прийому яких щороку затверджується розпорядженням 
голови райдержадміністрації;

особисто головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату райдержадміністрації у каб. 310 в приміщенні 
райдержадміністрації;

засобами електронного зв'язку: 2петгбашшк@і.иа.
Усне повідомлення від викривача може надійти:
на особистому прийомі голови райдержадміністрації та його 

заступників, графік прийому яких щоквартально затверджується 
розпорядженням голови райдержадміністрації;

особисто у спілкуванні з головним спеціалістом з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату райдержадміністрації у каб. 310 в приміщенні 
райдержадміністрації;

через спеціальну телефонну лінію “Суспільство проти корупції”: 
(0569) 38-02-63.

Реєстрація повідомлень про порушення вимог Закону здійснюється 
залежно від способу повідомлення: сектором по роботі зі зверненням 
громадян, контролю та діловодства апарату райдержадміністрації, головним 
спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату 
райдержадміністрації.

Початком офіційного процесу роботи з повідомленням є дата реєстрації 
повідомлення відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації.

Забороняється розкривати інформацію про особу викривача, його 
близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його 
близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або 
розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дії або бездіяльності 
яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених 
Законом.

Алгоритм розгляду повідомлень про корупцію.
Повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення підлягає попередній перевірці у строк не більш десяти 
робочих днів.

За результатами попередньої перевірки приймається одне з таких рішень:



призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або 
розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у 
повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;

передати матеріали до органу досудового розслідування у разі 
встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, 
уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, 
передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

закрити провадження у разі, непідтвердження фактів, викладених, у 
повідомленні.

Викривачу надається детальна письмова інформація про результати 
попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
Закону у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.

У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить 
до компетенції райдержадміністрації, викривач повідомляється про це у 
триденний строк без проведення попередньої перевірки з роз’ясненням щодо 
компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення 
перевірки або розслідування відповідної інформації.

Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше ЗО днів з дня 
завершення попередньої перевіркигтЯкщо у зазначений строк перевірити 
повідомлену інформацію неможливо, керівник відповідного органу або 
юридичної особи чи його заступник подовжують строк перевірки або 
розслідування інформації до 45 днів, про що повідомляється викривач.

За результатами внутрішньої (службової) перевірки приймається одне з 
таких рішень:

передати матеріали до органу досудового розслідування у разі, 
встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, 
уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;

у межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у 
порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про 
усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, 
спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо 
відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, 
завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.

Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або 
розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону 
зберігаються протягом трьох років з дня отримання такої інформації.

Анонімні повідомлення.
Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене особою 

без зазначення авторства (анонімно) та підлягає перевірці у термін не більше



15 днів від дня його отримання, у разі якщо наведена у ньому інформація 
стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути 
перевірені.

Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в 
повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник 
продовжують строк розгляду повідомлення до ЗО днів з дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник 
відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, 
усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної 
відповідальності.

Посадові особи, яким доручено розгляд повідомлень, несуть 
відповідальність за їх несвоєчасний та неповний розгляд, а також за 
несвоєчасно підготовлену відповідь на такі повідомлення у порядку, 
передбаченому чинним законодавством.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності працівників 
райдержадміністрації за результатами розгляду повідомлень про порушення 
вимог антикорупційного законодавства здійснюється у встановленому 
чинним законодавством порядку.

Механізми заохочення та формування культури.

Правовими гарантіями заохочення викривачів до повідомлення про 
можливі факти корупційних або пов’язаними з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону є:

закріплені у законодавстві права та гарантії захисту викривачів; надання 
викривачам головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 
апарату райдержадміністрації методичної допомоги та консультацій щодо 
здійснення повідомлення;

проведення внутрішніх навчань головним спеціалістом з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації, пов’язаних із 
захистом викривачів, порядку подання повідомлень, повноваження суб’єктів у 
сфері протидії корупції та можливі наслідки за результатами розгляду 
повідомлень.

Головний спеціаліст з питань ^
запобігання та виявлення корупції
апарату райдержадміністрації Наталія ЧЕРНЕНКО


