
Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача 

1. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні 

або зовнішні канали. 

2. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе 

вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших 

порушень цього Закону, які можуть бути перевірені. 

3. Повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону через регулярні 

або внутрішні канали повідомлення такої інформації підлягає попередній 

перевірці у строк не більш як десяти робочих днів. 

За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна 

за її проведення, приймає 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 цього 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 цього Закону не 

належить до компетенції органу або юридичної особи, до якого (якої) вона 

надійшла, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення 

попередньої перевірки із роз’ясненням щодо компетенції органів або 

юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування 

відповідної інформації. 

У разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності 

керівника відповідного органу або юридичної особи, до якого (якої) надійшла 

інформація, така інформація без проведення попередньої перевірки у 
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триденний строк надсилається до Національного агентства, що визначає 

порядок подальшого розгляду такої 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 30 днів з дня 

завершення попередньої перевірки. Якщо 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. 

Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування не 

може бути доручене особі, якої або близьких осіб якої стосується повідомлена 

інформація. 

За результатами внутрішньої (службової) перевірки службова особа, 

відповідальна за її проведення, приймає 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 цього Закону 

зберігаються відповідним органом або юридичною особою протягом трьох 

років з дня отримання такої інформації. 

Інформація про кримінальне правопорушення, одержана органами 

досудового розслідування, розглядається в порядку, 

визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Інформація про адміністративне правопорушення, одержана органами, 

уповноважені особи яких мають право складати протоколи про відповідні 

адміністративні правопорушення, розглядається в порядку, визначеному 

законом. 

Розгляд анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону 
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здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання 

корупції". 

4. Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім 

інформації, яка містить державну таємницю, порядок повідомлення якої 

визначений законом) викривач може використовувати зовнішні канали 

повідомлення інформації у разі якщо: 

1) повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не дало 

ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування 

строк (відмовлено у проведенні перевірки або розслідування повідомленої 

інформації; виявлені порушення не привели до притягнення чи початку 

процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення 

порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито 

заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію про які 

повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, 

інформацію про які повідомлено тощо); 

2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про 

шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до 

інформації, яка згідно із Законом України "Про інформацію" вважається 

предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію 

переважає над потенційною шкодою від її поширення; 

3) викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано 

дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу 

чи заходи дискримінації у зв’язку з повідомленням про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

цього Закону; 

4) відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень цього Закону, через які може бути повідомлена відповідна 

інформація; 

5) є реальна загроза знищення документів або доказів, що стосуються 

поширюваної інформації. 
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