
Схема стандартної процедури розгляду 

повідомлень про корупцію

Якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності 
керівника відповідного органу або юридичної особи, до якого (якої) 
надійшла інформація, таку інформацію без проведення попередньої 
перевірки у триденний строк надсилають до Національного 
агентства, що визначає порядок подальшого розгляду такої 
інформації

За змістом відповідає вимогам закону (має містити фактичні дані, які 
можуть бути перевірені)

Перевірка інформації, 
викладеної в анонімному 
повідомленні (строк 
розгляду не більший ніж 

15 днів від дня отримання 
цього повідомлення або 
подовжено до 30 днів)

У разі одержання повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного 
з корупцією правопорушення, негайно, протягом 24 годин, письмово 
повідомити про його вчинення спеціально уповноважених об’єктів у сфері 
протидії корупції (прокуратуру, НПУ, НАБУ, НАЗК)

У разі непідтвердження 
фактів, викладених у 
повідомленні — закрити 
провадження

У разі підтвердження інформації, викладеної 

у повідомленні, керівник вживає заходів щодо

Припинення 
порушення

Усунення 
наслідків

Притягнення 

до дисциплінарної 
відповідальності

Призначити проведення 
внутрішньої (службової) 
перевірки або розслідування 
інформації у разі підтвердження 
фактів, викладених 

у повідомленні, або необхідності 
подальшого з’ясування їхньої 
достовірності (строк проведення 
не більший ніж 30 днів)

Повідомлення без зазначення авторства (анонімне) Повідомлення із зазначенням авторства

За змістом відповідає вимогам закону 
(інформація стосується конкретної особи, 
містить фактичні дані, які можуть бути 
перевірені)

Якщо отримана інформація не належить до 
компетенції органу або юридичної особи, до якого 
(якої) вона надійшла, викривача повідомляють 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

Негайно, протягом 24 годин, 
письмово повідомити спеціально 
уповноважений суб’єкт у сфері 
протидії корупції (прокуратуру, 
НПУ, НАБУ, НАЗК)

Надати викривачу 
інформацію 

за кінцевими результатами 
розгляду, перевірки, та/або 
розслідування

Здійснення заходів щодо 
відновлення прав і законних 
інтересів осіб 

та відшкодування збитків

Притягнення до 
відповідальності осіб, винних 

у порушенні законодавства

Передати матеріали до органу 
досудового розслідування у разі 
виявлення ознак кримінального 
правопорушення (протягом 24 
годин)

Повідомити спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції (прокуратуру, 
НПУ, НАБУ, НАЗК) протягом 24 
годин

Попередня перевірка 
впродовж 10 днів за 
результатами якої

Передати матеріали 
до органу 
досудового 
розслідування у разі 
встановлення ознак 
кримінального 
правопорушення 
(протягом 24 годин)

Передати матеріали 
до органу дізнання 
у разі виявлення 
ознак 
кримінального 
проступку 
(протягом 24 годин)

Закрити 
провадження у разі 
непідтвердження 
фактів, викладених 
у повідомленні

За рішенням керівника відповідного 
органу строк може бути 
продовжений до 45 днів

Викривачу надають детальну письмову інформацію про 
результати попередньої перевірки за його повідомленням 

у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки

Усунення 
виявлених 
порушень


