
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
НАКАЗ

________________ м. Київ №_______________

Про затвердження Порядку 
прийняття та розгляду повідомлень 
про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень 
Закону України «Про запобігання 
корупції»

Відповідно до статті 531 Закону України «Про запобігання корупції», 
підпункту 1 пункту 5 Положення про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого 
Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011, з метою визначення в 
НКРЗІ внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та 
належного реагування на такі повідомлення, забезпечення належної організації 
роботи з цих питань

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про запобігання корупції», що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Голови НКРЗІ 
 

_________№______ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону 

України «Про запобігання корупції» 

 

1. Цей Порядок визначає внутрішні процедури і механізми прийняття 

та розгляду працівниками Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) повідомлень 

про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – 

повідомлення), перевірки та належного реагування на такі повідомлення. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у 

законах України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист 

персональних даних». 

3. До НКРЗІ повідомлення можуть надходити: 

1) електронною поштою на адресу: anticor@nkrzi.gov.ua; 

2) засобами телефонного зв’язку за виділеною телефонною лінією за 

номером: 044 202 00 23; 

3) під час особистого прийому працівників НКРЗІ працівником 

уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції 

НКРЗІ (далі – уповноважений підрозділ); 

4) засобами поштового зв’язку на адресу: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 

01001 та електронною поштою на визначені електронні адреси для 

кореспонденції; 

5) під час особистого прийому громадян керівництвом та посадовими 

особами НКРЗІ (інформація про порядок запису на прийом та графік 

особистого прийому розміщуються на офіційному вебсайті НКРЗІ) та 

електронною поштою на визначену електронну адресу для звернення 

громадян. 

4. Прийняття повідомлень здійснюються: 

уповноваженим підрозділом – щодо повідомлень, які надійшли у 

порядку, визначеному підпунктами 1-3 пункту 3 цього Порядку; 

структурним підрозділом, на який покладається організація 

діловодства, за участі уповноваженого підрозділу – щодо повідомлень, які 

надійшли у порядку, визначеному підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку; 



2 
 

структурним підрозділом, уповноваженим здійснювати розгляд 

звернень громадян, за участі уповноваженого підрозділу – щодо повідомлень, 

які надійшли у порядку, визначеному підпунктом 5 пункту 3 цього Порядку. 

5. Прийняттю підлягають як письмові, так і усні повідомлення. 

Працівник уповноваженого підрозділу під час прийняття усних повідомлень 

для фіксації відповідної інформації використовує Опитувальний лист, що 

додається. 

6. У разі, коли інформація, що надійшла, за змістом не відповідає 

встановленим вимогам Закону, але порушені питання належать до 

компетенції НКРЗІ, таке повідомлення підлягає розгляду в порядку, 

визначеному Законом України «Про звернення громадян». 

7. Повідомлення реєструє керівник структурного підрозділу, на який 

покладається організація діловодства, в системі електронного 

документообігу НКРЗІ, не пізніше наступного робочого дня з дня його 

надходження. На повідомленні, що надійшло у паперовій формі, після 

реєстрації шляхом друку наноситься його штрих-код (QR-код), присвоєний 

системою електронного документообігу НКРЗІ, без створення його 

фотокопії. Повідомленню присвоюється найменування виду документа 

«Повідомлення про корупцію». 

8. Після реєстрації повідомлення передаються на розгляд 

уповноваженому підрозділу. 

9. Не пізніше наступного робочого дня після надходження 

повідомлення уповноважений підрозділ інформує про нього Голову НКРЗІ та 

керівника Апарату НКРЗІ. 

10. Анонімне повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому 

інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть 

бути перевірені. Анонімне повідомлення підлягає перевірці у строк не більше 

15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити 

інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Голова НКРЗІ 

продовжує строк розгляду повідомлення до 30 днів від дня отримання 

повідомлення НКРЗІ, шляхом накладення резолюції на доповідну записку 

уповноваженого підрозділу (погоджену керівником Апарату НКРЗІ) з 

обґрунтуванням необхідності продовження терміну розгляду. 

11. Повідомлення, які не є анонімними, підлягають попередній 

перевірці у строк не більш як 10 робочих днів. 

12. За результатами попередньої перевірки повідомлення, 

уповноваженим підрозділом на ім’я Голови НКРЗІ направляється доповідна 

записка (погоджена керівником Апарату НКРЗІ), у якій викладається суть 

вжитих заходів з перевірки викладеної у повідомленні інформації та їх 

результати. 

До доповідної записки додається одне з таких рішень: 

1) ініціювати призначення проведення внутрішньої (службової) 

перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, 
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викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх 

достовірності; 

2) передати повідомлення та матеріали попередньої перевірки 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; 

3) закрити провадження попередньої перевірки у разі непідтвердження 

фактів, викладених у повідомленні. 

13. Викривачу надається детальна письмова інформація про результати 

попередньої перевірки за його повідомленням у триденний строк з дня 

завершення відповідної перевірки. Якщо отримана інформація про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону не належить до компетенції НКРЗІ, 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. 

14. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону, уповноважений підрозділ інформує Голову НКРЗІ 

та керівника Апарату НКРЗІ для вжиття ними заходів у межах компетенції 

щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та 

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках 

виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення для 

повідомлення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. 

15. У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого 

правопорушення працівниками НКРЗІ, уповноважений підрозділ готує 

протягом 24 годин письмове повідомлення про його вчинення до спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за підписом Голови 

НКРЗІ. 

16. Якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності Голови НКРЗІ, 

таке повідомлення без проведення попередньої перевірки у триденний строк 

надсилається уповноваженим підрозділом до Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

17. Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за 

повідомленням проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення 

попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену 

інформацію неможливо, Голова НКРЗІ, шляхом накладення резолюції на 

доповідну записку уповноваженого підрозділу з обґрунтуванням 

необхідності продовження терміну (погоджену керівником Апарату НКРЗІ), 

подовжує строк перевірки або розслідування інформації до 45 днів, про що 

повідомляється викривач. 
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18. Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування 

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

повідомлена інформація. 

19. За результатами внутрішньої (службової) перевірки службовою 

особою, відповідальною за її проведення, приймається одне з таких рішень: 

1) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі 

встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, 

уповноважених реагувати на виявлені правопорушення; 

2) 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. 

20. Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або 

розслідувань за повідомленням зберігаються уповноваженим підрозділом 

протягом 3 років з дня отримання такої інформації. 

21. Працівник НКРЗІ, який приймає та розглядає повідомлення 

викривача, зобов’язаний: 

1) зберігати в таємниці інформацію про викривача, його близьких осіб 

чи інформацію, що може ідентифікувати особу викривача; 

2) додержуватись правил користування конфіденційною інформацією; 

3) користуватися повідомленнями, іншими документами, які містять 

інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що може 

ідентифікувати особу викривача, таким чином, аби унеможливити 

ознайомлення з ними інших осіб; 

4) у разі виходу з робочого кабінету повідомлення, інші документи, які 

містять інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що 

може ідентифікувати особу викривача, закривати в металевому сейфі (шафі). 

22. Уповноваженому підрозділу під час розгляду повідомлень 

надається право: 

1) витребувати від інших структурних підрозділів та посадових осіб, 

які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, документи, у 

тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної 

таємниці), та робити чи отримувати їх копії; 

2) викликати та опитувати осіб (за їх згодою), дій або бездіяльності 

яких стосуються повідомлені викривачем факти, у тому числі Голову НКРЗІ, 

членів НКРЗІ та керівника Апарату НКРЗІ; 

3) взаємодіяти із викривачем у разі потреби для уточнення інформації, 

одержувати від нього (за його згодою) усні або письмові пояснення, інші 

матеріали стосовно змісту повідомлення; 

4) звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції 

щодо порушених прав викривача, його близьких осіб; 



5 
 

5) вносити подання Голові НКРЗІ про притягнення винних осіб до 

дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону; 

6) виконувати інші визначені законом повноваження, спрямовані на 

всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та свобод. 

 

 

Головний спеціаліст Сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції   Антон ДОЛГІЙ 

 



 
 

Додаток 

до Порядку прийняття та розгляду 

повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про 

запобігання корупції» 

 

Опитувальний лист 

 

1) Ви готові повідомити нам Ваше прізвище, ім’я, по батькові? Ви 

також можете залишитися анонімним. 

2) Ви готові надати нам свою контактну інформацію (поштову адресу, 

електронну пошту, номер телефону)? Ця інформація не буде 

передаватись нікому без Вашої згоди. Ви також можете не надавати 

контактну інформацію, однак зауважте, що розгляд повідомлення 

часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність 

зв’язатись з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо таку 

інформацію. 

3) Надайте інформацію (ПІБ, місце роботи, посаду) особи, яка 

ймовірно вчинила правопорушення. 

4) Надайте інформацію про можливий факт вчинення корупційного 

або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення 

Закону України «Про запобігання корупції» (обставини 

правопорушення, місце та час його вчинення тощо). 

5) Чи змогли б Ви відповісти на додаткові питання у зв’язку з цим 

повідомленням, якщо у цьому буде потреба? 

6) Чи можете Ви надати докази (документи) у зв’язку з цим 

повідомленням? 

7) Чи бажаєте Ви щось додати? 

 

У разі необхідності можуть ставитись інші запитання з метою 

детального з’ясування факту можливого правопорушення, який 

повідомляється викривачем. 


