


2. з метою виконання вказаного завдання керівник органу або юридичної особи зо-
бов’язаний:

a) наказом по установі визначити працівника, відповідального за реєстрацію пові-
домлень викривачів;

b) наказом по установі визначити особу (підрозділ), відповідальну(ий) за розгляд та 
вирішення повідомлень викривачів;

3. 3) організовувати проведення службових розслідувань щодо фактів незаконного 
розголошення або використання в інший спосіб працівниками органу або юри-
дичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що 
може ідентифікувати особу викривача.

ІІІ. обов’яЗки ПрАЦІвникА оргАну Або юридичної оСоби щодо 
ЗАбеЗПечення конфІденЦІйноСТІ викривАчА

1. Кожен працівник органу або юридичної особи , який приймає та розглядає пові-
домлення викривача, несе особисту відповідальність за збереження в таємниці 
інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифіку-
вати особу викривача.

2. працівник органу або юридичної особи зобов’язаний:

a) зберігати в таємниці інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформа-
цію, що може ідентифікувати особу викривача;

b) додержуватись правил користування конфіденційною інформацією;

c) користуватися повідомленнями про корупцію, іншими документами, які містять 
інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що може ідентифі-
кувати особу викривача, таким чином, аби унеможливити ознайомлення з ними 
інших осіб;

d) у разі виходу з робочого кабінету повідомлення про корупцію, інші документи, які 
містять інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що може 
ідентифікувати особу викривача, закривати в металевому сейфі (шафі).

ІV. ПрийняТТя ПовІдоМлень Про коруПЦІю, якІ нАдходяТь череЗ 
внуТрІшнІ кАнАли ПовІдоМлень

1. повідомлення про корупцію, які надходять через внутрішні канали повідомлень: 
спеціальну телефонну лінію, спеціальну електронну пошту, вебсайт органу або 
юридичної особи, приймає уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з пи-
тань запобігання та виявлення корупції.

2. інформація про спеціальну телефонну лінію та години прийому повідомлень про 
корупцію, спеціальну електронну пошту, про посилання на вебсайті, за яким здійс-
нюється прийняття повідомлень про корупцію, розміщується на офіційному веб-
сайті органу або юридичної особи.

3. попередній розгляд повідомлень про корупцію здійснює уповноважений підроз-
діл (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції.
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4. після попереднього розгляду повідомлення про корупцію в день їх отримання 
або не пізніше наступного робочого дня передаються до визначеної відповідаль-
ної посадової особи відповідного підрозділу органу або юридичної особи для ре-
єстрації.

V. ПрийняТТя ПовІдоМлень Про коруПЦІю, якІ нАдходяТь череЗ 
регулярнІ кАнАли ПовІдоМлень

1. повідомлення про корупцію, які надходять через регулярні канали повідомлень: 
спеціальну телефонну лінію, спеціальну електронну пошту, вебсайт органу або 
юридичної особи, приймає уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з пи-
тань запобігання та виявлення корупції.

2. інформація про спеціальну телефонну лінію та години прийому повідомлень про 
корупцію, спеціальну електронну пошту, про посилання на вебсайті, за яким здійс-
нюється прийняття повідомлень про корупцію, розміщується на офіційному веб-
сайті органу або юридичної особи.

3. попередній розгляд повідомлень про корупцію здійснює уповноважений підроз-
діл (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції.

4. після попереднього розгляду повідомлення про корупцію в день їх отримання 
або не пізніше наступного робочого дня передаються до визначеної відповідаль-
ної посадової особи відповідного підрозділу органу або юридичної особи для ре-
єстрації.

VІ. ПрийняТТя ПовІдоМлень Про коруПЦІю, якІ нАдходяТь 
ІншиМи ЗАСобАМи Зв’яЗку

1. повідомлення про корупцію, які надходять до органу або юридичної особи че-
рез загальну електронну пошту, поштову скриньку для кореспонденції, засобами 
поштового зв’язку та отримані на особистому прийомі громадян, приймає відпо-
відний структурний підрозділ органу або юридичної особи, який здійснює їх попе-
редній розгляд та реєстрацію.

VІІ. реєСТрАЦІя ПовІдоМлень Про коруПЦІю

1. повідомлення про корупцію реєструє відповідний структурний підрозділ органу 
або юридичної особи в системі електронного документообігу органу або юридич-
ної особи (за її наявності).

2. після реєстрації на повідомлення про корупцію наноситься штрих-код, присво-
єний системою електронного документообігу органу або юридичної особи без 
створення його фотокопії.

3. Доступ до повідомлень викривачів надається тільки ідентифікованим та автен-
тифікованим користувачам. Спроби доступу до такої інформації неідентифікова-
них осіб чи користувачів з не підтвердженою під час автентифікації відповідністю 
пред’явленого ідентифікатора повинні блокуватися.
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4. реєстрація та облік повідомлень про корупцію здійснюються згідно з такими індек-
сами:

 ZпК – повідомлення про корупцію;

 ZпКп – повідомлення про корупцію щодо працівника(ів) органу або юридичної 
особи;

 Zа-пК – анонімне повідомлення про корупцію;

 Zа-пКп – анонімне повідомлення про корупцію щодо працівника(ів) органу або 
юридичної особи.

5. повідомленню про корупцію присвоюється найменування виду документа «пові-
домлення про корупцію».

95


