
Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів 

До повноважень уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів 

належать: 

1) організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень цього Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через 

такі канали інформації; 

2) співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та 

гарантій захисту, передбачених законом; 

3) надання працівникам відповідного органу чи юридичної особи або 

особам, які проходять у них службу чи навчання, чи виконують певну роботу, 

методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

цього Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих 

питань. 

На виконання повноважень у сфері захисту викривачів уповноважені 

підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції 

мають право: 

1) витребувати від інших структурних підрозділів відповідного органу 

чи юридичної особи 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, дій або бездіяльності яких стосуються 

повідомлені викривачем факти, у тому числі керівника, заступників керівника 

органу, установи, організації; 

3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав 

викривача, його близьких осіб; 

4) вносити подання керівнику відповідного органу чи юридичної особи 

про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за 

порушення цього Закону; 

5) виконувати інші визначені законом повноваження, спрямовані на 

всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та свобод. 

Керівники та заступники керівників відповідних підрозділів чи 

відповідальні посадові особи, до повноважень яких належить організація 



роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, 

отримання та організація розгляду повідомленої через них інформації, 

співпраця з викривачами, підзвітні і відповідальні у своїй діяльності лише 

перед керівником відповідного органу чи юридичної особи. 

Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення 

корупції має визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію 

повноважень із захисту викривачів". 

 

 

 


