
 

Додаток 3 

до наказу ДСА України  

від 30.07.2021 року № 262 

 

 

СХЕМА 

розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону 

України "Про запобігання корупції", що надходять захищеними анонімними каналами зв’язку  

№  

з/п 

Види повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону 

України "Про запобігання корупції" 

Процедури розгляду повідомлень, які надходять: 

із зазначенням авторства анонімно 

1 2 3 4 

1. Повідомлення не містить інформації 

щодо конкретної особи та (або) 

фактичних даних, що підтверджують 

можливе вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення, інших порушень 

Закону України "Про запобігання 

корупції", які можуть бути перевірені 

За результатами первинного розгляду повідомлення у триденний строк уповноважена 

особа з питань запобігання та виявлення корупції в ДСА України, відповідальна за роботу 

з повідомленням, готує доповідну записку Голові ДСА України або особі, яка виконує 

його обовʼязки з пропозицією щодо залишення повідомлення без розгляду 

2. Повідомлення містить інформацію щодо 

фактів вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону України "Про 

запобігання корупції посадовими 

особами центрального апарату ДСА 

України, її територіальних управлінь, 

установ і підприємств, що належать до 

сфери управління ДСА України. 

За дорученням Голови ДСА України (або 

особи, яка виконує його обов’язки) до 

доповідної записки уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України за такими повідомленнями 

призначається попередня перевірка.  

Таку перевірку проводить уповноважена 

особа з питань запобігання та виявлення 

корупції в ДСА України, із залученням, за 

потреби, посадових осіб інших структурних 

підрозділів центрального апарату ДСА 

України у строк не більше як 10 робочих 

днів. 

За дорученням Голови ДСА України (або 

особи, яка виконує його обов’язки) до 

доповідної записки уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України за такими повідомленнями 

призначається перевірка.  

Таку перевірку проводить уповноважена 

особа з питань запобігання та виявлення 

корупції в ДСА України, із залученням, за 

потреби, посадових осіб інших структурних 

підрозділів центрального апарату ДСА 

України, у строк не більше 15 днів. 
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  У разі якщо викладені в повідомленні факти 

за результатами попередньої перевірки 

підтвердилися та є потреба в подальшому 

з’ясуванні їх достовірності, за дорученням 

Голови ДСА України (або особи, яка 

виконує його обов’язки) до доповідної 

записки уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції в ДСА 

України призначається проведення 

перевірки або службового розслідування, які 

проводяться у строк не більше 30 днів з дня 

завершення попередньої перевірки. 

Якщо у тридцятиденний строк перевірити 

повідомлену інформацію неможливо, за 

дорученням Голови ДСА України (або 

особи, яка виконує його обов’язки) до 

доповідної записки уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України строк перевірки або 

службового розслідування інформації може 

бути подовжено до 45 днів, про що 

повідомляється авторові повідомлення.* 

Якщо за результатами попередньої 

перевірки встановлено ознаки 

кримінального правопорушення, матеріали 

передаються органу досудового 

розслідування. 

У разі якщо викладена в повідомленні 

інформація за результатами попередньої 

перевірки не підтвердилася, уповноважена 

особа з питань запобігання та виявлення 

корупції в ДСА України готує доповідну 

записку Голові ДСА України (або особи, яка 

Якщо в зазначений строк перевірити 

інформацію, що міститься в повідомленні, 

неможливо, за дорученням Голови ДСА 

України (або особи, яка виконує його 

обов’язки) до доповідної записки 

уповноваженої особи з питань запобігання 

та виявлення корупції в ДСА України строк 

розгляду повідомлення продовжуються до 

30 днів із дня його отримання. 

У разі якщо викладена в повідомленні 

інформація підтвердилася, уповноважена 

особа з питань запобігання та виявлення 

корупції в ДСА України готує доповідну 

записку Голові ДСА України (або особі, яка 

виконує його обов’язки) із пропозиціями 

щодо припинення виявленого порушення, 

усунення його наслідків та притягнення 

винних осіб до дисциплінарної 

відповідальності.   

У разі виявлення ознак кримінального або 

адміністративного правопорушення листом 

ДСА України відповідно до абзацу п’ятого 

частини п’ятої статті 53 Закону України 

"Про запобігання корупції" протягом 24 

годин інформуються спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері протидії 

корупції.  

У разі якщо викладена в повідомленні 

інформація не підтвердилася, 

уповноважена особа з питань запобігання 

та виявлення корупції в ДСА України 

готує  доповідну  записку  Голові ДСА 

України із зазначенням установлених за 



3 

 

виконує його обов’язки) про закриття 

провадження із зазначенням установлених 

обставин, що спростовують викладену в 

повідомленні інформацію. 

Листом ДСА України у триденний строк 

автору повідомлення надається детальна 

інформація про результати попередньої 

перевірки. 

результатами перевірки обставин, що 

спростовують викладену в повідомленні 

інформацію 

   

3. Повідомлення містить інформацію щодо 

фактів учинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону України "Про 

запобігання корупції" посадовими 

особами територіальних управлінь ДСА 

України, установ та підприємств, що 

належать до сфери управління ДСА 

України. 

За дорученням  Голови ДСА України (або особи, яка виконує його обов’язки) до 

доповідної записки  уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України  такі повідомлення надсилаються керівникам територіальних управлінь ДСА 

України, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, для 

подальшого розгляду згідно з визначеними внутрішніми процедурами та механізмами 

прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, перевірки та належного реагування на такі повідомлення.  
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ДСА України  здійснює 

облік таких повідомлень та результатів їх розгляду 

    

  4. Повідомлення містить інформацію щодо 

фактів корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України "Про 

запобігання корупції", які не належать до 

компетенції ДСА України 

У триденний строк листом ДСА України 

авторові повідомляється про це без 

проведення попередньої перевірки, із 

роз’ясненням компетенції органів або 

юридичних осіб, уповноважених на 

проведення перевірки або розслідування 

відповідної інформації 

У триденний строк уповноважена особа з 

питань запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України, готує доповідну записку 

Голові ДСА України (або особі, яка 

виконує його обов’язки) з обґрунтуванням 

компетенції органів або юридичних осіб, 

що уповноважені здійснювати розгляд 

повідомлення, та пропозицією щодо 

залишення повідомлення без розгляду  

 

5. Повідомлення містить інформацію щодо 

фактів корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України "Про 

запобігання корупції" Головою ДСА 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 53 та абзацу восьмого частини третьої 

статті 532 Закону України "Про запобігання корупції" повідомлення у триденний строк 

надсилаються до Національного агентства з питань запобігання корупції 
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*Перевірка або службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 

року № 950 (із змінами).  

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції  

Державної судової адміністрації України                         /підпис/                                             М. Петрушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

України (або особою, яка виконує його 

обов’язки) 

 


