


бути перевірені.  

Повідомлення із зазначенням авторства має містити фактичні дані, що 

підтверджують можливе вчинення корупційного правопорушення, які можуть 

бути перевірені.  

Ректор університету, у разі підтвердження інформації, викладеної в 

повідомленнях про корупцію, зобов'язаний у межах своїх повноважень вжити 

заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та 

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках 

виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також 

повідомляється спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції 

(прокуратури, національної поліції, НАБУ, НАЗК) відповідно до статті 53 Закону. 

Одним із способів отримання інформації для реалізації цілей та завдань 

відповідно до Закону є повідомлення викривача про можливі факти корупційних 

правопорушень, якщо така інформація:  

1) містить фактичні дані, зокрема про обставини правопорушення, місце і час 

його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення; 

2) є достовірною, на переконання викривача; 

3) стала відома викривачем у зв’язку з його трудовою, професійною, 

господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи 

навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, які є 

обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.  

Розгляд повідомлень про корупцію в ДНУЗТ здійснюється ректором 

університету (далі - ректор) та керівником відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції (далі – керівник відділу). 

 

ІІ. Організація процедури подання повідомлень 

 

Канали для надання повідомлень:  

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення 

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

інших порушень, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали. 

Внутрішні канали повідомлення - які пов’язані з корупцією, інших 

порушень Закону - способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, 

яка повідомляється викривачем керівнику відділу або ректору, у яких викривач 

працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу. 

Регулярні канали повідомлення - які пов’язані з корупцією, інших порушень 

Закону - шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем 

до Національного агентства з питань запобігання корупції, іншому суб’єкту 

владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття 

рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація.  



Зовнішні канали повідомлення - які пов’язані з корупцією, інших порушень 

Закону - шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи 

юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, 

громадські об’єднання, професійні спілки тощо.  

Повідомлення про корупцію може бути як письмовим, так і усним: 

1) письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу ДНУЗТ до ректора або 

керівника відділу: 49010, Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; 

2) у скриньку для кореспонденції ДНУЗТ 

3) засобами електронного зв'язку шляхом направлення повідомлення 

електронною поштою на адресу ректора або керівника відділу: 

«dnuzt@diit.edu.ua», «antikorupciya@diit.edu.ua».  

4) усно, під час проведення особистого прийому ректором: по понеділках з 

10.00 до 15.00. 

5) через «телефон довіри ректора» - 056-373-15-05, 056-793-19-00. 

Час роботи: : Пн-Чт з 8.00 до 16.45; Пт з 8.00 до 15.30; Сб, Нд – вихідний. 

6) через «антикорупційний телефон довіри уповноваженого відділу» –  

внутрішній 1-30 (каб. 344-в); (056) 373-15-20 (каб. 201)  

Керівнику відділу за тел. - 093 153-27-25. 

Час роботи: Пн-Чт з 8.00 до 16.45; Пт з 8.00 до 15.45; Сб, Нд – вихідний.  

 Прийом громадян здійснюється протягом робочого часу. 

     З метою ефективного прийому повідомлень про корупцію через спеціальну 

телефонну лінію або під час особистого прийому уповноваженому з 

антикорупційної діяльності доцільно скласти опитувальний лист (додаток 1). 

  

ІІІ. Послідовність дій при роботі з повідомленнями 

 

Реєстрація повідомлень: 

Офіційний процес роботи з повідомленням про корупцію починається з 

реєстрації такого повідомлення. 

Повідомлення, яке надійшло поштою, засобами електронного зв'язку, у тому 

числі під час особистого прийому ректором безпосередньо від викривача як 

звернення, реєструється працівником канцелярії університету в журналі вхідної 

кореспонденції, та надається ректору для прийняття рішення. Після резолюції 

ректора документ надається виконавцю.   

Працівники канцелярії попереджаються про відповідальність за розголошення 

інформації, що міститься у повідомленні.  

Діловодство університету щодо звернень громадян ведеться в порядку, який 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. (Закон України «Про звернення 

громадян»). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п


Працівник канцелярії який отримує лист з позначкою “Про корупцію”, цей 

лист не реєструє, а передає до уповноваженого відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Усі повідомлення, які надійшли до уповноваженого відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції реєструються в журналі обліку повідомлень про 

корупцію.  

При реєстрації повідомлень виконується облік повідомлень, зокрема щодо 

кількості повідомлень, які надходять, стан виконання, результати розгляду. Коли 

надходять анонімні повідомлення, у відповідних графах журналу робиться 

позначка “Анонімно”. 

 

Порядок розгляду повідомлень: 

Розгляд повідомлень здійснюється уповноваженим відділом відповідно до 

Закону. 

 

Строки розгляду повідомлень: 

Повідомлення про корупцію може бути здійснено викривачем без зазначення 

авторства (анонімно) або із зазначенням авторства. 

Коли  повідомлення про корупцію надходять до уповноваженої особи, вона не 

пізніше наступного робочого дня, повідомляє про такий факт ректора 

університету, у свою чергу ректор надає доручення про проведення перевірки 

інформації та розгляд повідомлень. 

 

Вимоги до повідомлень із зазначенням авторства 

Повідомлення про вчинення корупції з зазначенням авторства підлягають 

перевірці у строк не більш як десяти робочих днів через регулярні або внутрішні 

канали повідомлення такої інформації. 

За результатами попередньої перевірки ректор, відповідальний за її 

проведення, приймає одне з таких рішень: 

- призначає проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування 

інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або 

необхідності подальшого з’ясування їх достовірності; 

- передає матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення 

ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених 

реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінально-

процесуальним кодексом України; 

- закриває провадження у разі не підтвердження фактів, викладених у 

повідомленні. 

Викривачу надається детальна письмова інформація про результати 

попередньої перевірки за його повідомленням у триденний строк з дня завершення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


відповідної перевірки (крім анонімних повідомлень). 

У разі якщо отримана інформація про корупцію не належить до компетенції 

університету, 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 ректора, до 

якого надійшла інформація, така інформація без проведення попередньої 

перевірки у триденний строк надсилається до Національного агентства, що 

визначає порядок подальшого розгляду такої інформації. 

Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про 

корупцію, проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої 

перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію 

неможливо, керівник відділу чи його заступник подовжують строк перевірки або 

розслідування інформації до 45 днів, про що повідомляється викривач. 

 

Вимоги до анонімних повідомлень 

Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду 

визначено частиною п’ятою статті 53 Закону.  

Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у строк не більше 15 

днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що 

міститься в повідомленні, неможливо, ректор продовжує строк розгляду 

повідомлення до 30 днів з дня його отримання. 

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

цього Закону ректор вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, 

усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної 

відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або 

адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого 

суб’єкта у сфері протидії корупції. 

 

Механізм роботи з повідомленнями: 

Реєстрація та розгляд письмових звернень громадян здійснюється 

відповідно до статті 53 Закону. 

До розгляду повідомлень, крім уповноважених осіб відділу, можуть 

долучатися інші працівники ДНУЗТ, до компетенції яких належить вирішення 

питання, які вказані у повідомленні. 

Процедура розгляду таких повідомлень, складається з наступних етапів: 

1) з'ясувати, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам 

Закону; 

2) якщо не відповідає: 



а) за анонімним повідомленням уповноважений відділу інформує про це 

ректора; 

б) якщо повідомлення не анонімне, уповноважений відділу інформує про це 

ректора та викривача; 

3) якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно: 

- з'ясувати, чи є наведена у повідомленні інформація та факти про порушення 

вимог Закону предметом розгляду ДНУЗТ. 

Якщо це виходить за межі повноважень ДНУЗТ, таке повідомлення 

надсилається для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у 

сфері протидії корупції. 

 За неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити 

викривачу. 

- встановити, хто є суб'єктом їмовірного вчинення корупції.  

У разі якщо суб'єктом є працівник ДНУЗТ або його відокремленого 

структурного підрозділу, таке повідомлення підлягає перевірці, про результати 

якої інформується ректор та керівник відповідного структурного підрозділу. 

 Якщо суб’єктом є керівництво університету чи працівник уповноваженого 

відділу, тоді зазначене повідомлення необхідно надіслати до спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. За умови не анонімного 

повідомлення про це також повідомляється викривачу. 

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про корупцію, 

ректором вживаються заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення 

його наслідків і притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у 

випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення 

також інформується спеціальні уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції 

(прокуратура, національна поліція, НАБУ, НАЗК). 

У разі надходження повідомлення викривача про переслідування його або його 

близьких осіб, ректором та керівником відділу вживаються такі заходи: 

а) у разі отримання інформації про наявність загрози життю, житлу, здоров'ю 

та майну викривача, або його близьких осіб, ректор звертається до 

правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та 

інших, спрямованих на захист викривача від протиправних посягань, що 

передбачено Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві»; 

б) у разі отримання інформації про негативні заходи впливу, або загрозу таких 

заходів впливу щодо викривача, або члена його сім'ї з боку керівника відповідного 

структурного підрозділу здійснюється підготовка звернення керівником відділу до 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

По кожному отриманому повідомленню формується відповідна справа. 

 



IV. Повноваження осіб, які залучені до роботи з повідомленнями 

Особи, які залучені до роботи з повідомленнями це - ректор та уповноважений 

відділ, мають дотримуватися правил етичної поведінки. 

Посадовим особам залученим до процесу роботи з повідомленнями, відповідно 

до вимог статті 43 Закону забороняється розголошувати або використовувати в 

інший спосіб у своїх інтересах інформацію, пов'язану з прийняттям та розглядом 

повідомлення, крім випадків, встановлених законом. Не допускається з'ясування 

даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання 

громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не 

підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. 

Особи, які залучені до роботи з повідомленнями, забезпечують швидке 

реагування на повідомлення викривачів.  

Особи, які залучені до роботи з повідомленнями повинні проходити відповідні 

навчання з усіх питань, які стосуються розгляду повідомлень. 

 

V. Відповідальність посадових осіб, залучених до роботи з повідомленнями 

 

Особи, винні у порушенні порядку отримання, реєстрації, термінів розгляду 

(оброки) та прийняття рішення за повідомленнями несуть передусім 

дисциплінарну відповідальність. 

 

VI. Контроль за додержанням вимог щодо організації роботи з 

повідомленнями. 

Контроль за додержанням визначених у цьому Порядку вимог щодо організації 

роботи з повідомленнями про корупцію здійснюється шляхом: 

- постійного контролю за виконанням в ДНУЗТ вимог щодо організації роботи 

з повідомленнями; 

- періодичної звітності про кількість і види повідомлень; 

- періодичного  розміщення доступної інформації про результати розгляду 

повідомлень про корупцію на офіційному веб-сайті ДНУЗТ у розділі 

«Антикорупційна діяльність».  

 

VII. Проведення аналітичної та роз'яснювально-профілактичної роботи  

   щодо розширення практики повідомлень 

З метою проведення контролю виконання завдань у сфері запобігання 

корупції, передбачених Законом, уповноваженим відділом здійснюється аналіз 

роботи з повідомленнями про корупцію. 

Уповноважений відділ аналізує матеріали розгляду повідомлень, узагальнює їх 

результати, з’ясовує причини, що породжують повторні звернення викривачів.  

Про результати проведеного аналізу інформує ректора. 
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