ДЕРЖСТАТ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
30.08.2018

м. Ужгород

№ 64

Про затвердження Положення
про організацію роботи із
повідомленнями про корупцію,
внесеними викривачами в
Головному управлінні статистики
у Закарпатській області
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації роботи із
повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017
року № 286 та з метою належної організації роботи із повідомленнями про
корупцію, внесеними викривачами в Головному управлінні статистики у
Закарпатській області (далі – Головне управління статистики)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про організацію роботи із повідомленнями про
корупцію, внесеними викривачами в Головному управлінні статистики у
Закарпатській області (далі – Положення), що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного
спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції та залишаю за собою.

Начальник

Г. Д. Гриник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
статистики у Закарпатській області
«30 » _серпня 2018 року № 64

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи із повідомленнями
про корупцію, внесеними викривачами
в Головному управлінні статистики
у Закарпатській області
1. Положення про організацію роботи із повідомленнями про корупцію,
внесеними викривачами (далі - Положення) визначає порядок розгляду
повідомлень щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» в Головному управлінні статистики у Закарпатській області (далі –
Головне управління статистики).
2. Вищезгадане Положення розроблено відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції», Закону України «Про інформацію», Типового
положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та
виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04.09.2013 року № 706, Методичних рекомендацій щодо організації роботи із
повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затвердженими
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017
року № 286, Інструкції з діловодства в Головному управлінні статистики у
Закарпатській області, затвердженої наказом Головного управління статистики
від 04.04.2014 року № 30 (із змінами та доповненнями).
3. Основні терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях
наведених у Законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію».
4. Повідомлення від викривачів повинні надходити до Головного
управління статистики письмово, а саме: поштою, особисто від відкривачів до
Головного управління статистики або бути подані на особистому прийомі у
начальника Головного управління статистики або його заступників, а також
засобами електронного зв’язку.
У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку
такого змісту: «Про корупцію». Під час особистого прийому викривачам
надається для заповнення опитувальний лист.

5. Також до Головного управління статистики можуть бути подані
повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» без зазначення авторства (анонімно).
6. Подані повідомлення, як анонімно, так і неанонімно підлягають
реєстрації в системі електронного документообігу «Megapolis. DocNet”
7. Працівники, які здійснюють реєстрацію кореспонденції в Головному
управлінні статистики повинні бути попередженні про відповідальність за
розголошення інформації, що міститься у повідомленні.
8. Перевірка інформації, яка міститься в повідомленнях, поданих
викривачами або надісланих анонімно здійснюється у термін не більше
п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Проте, якщо розглянути вказане
повідомлення неможливо, то начальник Головного управління або його
заступники продовжують цей термін до тридцяти днів від дня їх отримання.
9. Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» здійснює головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції.
10. При розгляді повідомлень вищезгадана посадова особа повинна
з’ясувати:
чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону
України «Про запобігання корупції». Якщо не відповідає, тоді за анонімним
повідомленням про це необхідно інформувати начальника Головного
управління або його заступників, а за неанонімним повідомленням повідомити
викривачу.
11. У разі якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам
вищезгаданого Закону, то головному спеціалісту з питань запобігання та
виявлення корупції необхідно з’ясувати:
чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» предметом розгляду Головного
управління статистики. Якщо це виходить за межі компетенції Головного
управління статистики, таке повідомлення необхідно надіслати для розгляду до
відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. За
неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу;
хто є суб’єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону України
«Про запобігання корупції». Якщо це керівництво Головного управління чи
головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, тоді зазначене
повідомлення необхідно надіслати для розгляду до відповідного спеціально
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. У разі, якщо це працівник
головного управління статистики, таке повідомлення підлягає перевірці, про
результати якої необхідно інформувати начальника Головного управління або

його заступників. За неанонімним повідомленням про це також необхідно
повідомити викривачу.
12. При підтвердженні інформації про порушення вимог Закону України
«Про запобігання корупції», викладеної у повідомленні начальник Головного
управління або його заступники вживають заходів щодо припинення
виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до
дисциплінарної відповідальності.
13. Якщо при розгляді повідомлення виявлено ознаки кримінального або
адміністративного правопорушення начальник Головного управління або його
заступники інформують спеціального уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції – органи прокуратури, Національної поліції, Національне
антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання
корупції.
14. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його
згодою.
15. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
(викривачі), перебувають під захистом держави. Разом з тим, вони не можуть
бути звільненні чи примушенні до звільнення, притягнуті до дисциплінарної
відповідальності чи піддані з боку начальника Головного управління іншим
негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова
в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо).

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції

О. Калич

Додаток
до Положення про організацію роботи
із повідомленнями про корупцію,
внесеними викривачами

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
(ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди)

1) Ім’я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса),
рід занять, стать, вік.
2) У чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.
3) Чи стосується цей випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів,
політичної корупції, порушень антикорупційних законів, іншого питання
(спробуйте зазначити категорію).
4) Де стався випадок?
5) Коли стався випадок (час)?
6) Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?
7) Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто
саме?
8) Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть
злочинне діяння?
9) Чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося
повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?
10) Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо
так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким
чином надавалася перевага?
11) Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?
12) Чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо
так, куди/кому?
13) Чи бажаєте Ви щось додати?

