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СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
ТА СПОСОБИ ЇХ ІНФОРМУВАННЯ 

За даними соціологічних опитувань, у 2014 році лише 13 % 
громадян України були готові повідомляти про відомі їм випадки 
корупції [1]. У результаті проведеної у 2015 році Transparency 
International інформаційної кампанії «Вони б не мовчали», коли 
впродовж декількох місяців у різних містах країни було розміщено 
сітілайти із закликом не мовчати про корупцію, потенційних ви-
кривачів стало майже втричі більше. Нині вже 45 % українців де-
кларують готовність повідомляти про відомі їм випадки корупції. 
Водночас до правоохоронних органів з такими даними звертаються 
лише 2 % інформаторів. 

З огляду на вказане, фахівцями Національної академії внутріш-
ніх справ спільно з представниками громадської спілки «Центр 
запобігання та протидії корупції» та представниками Управління 
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запобігання корупції та проведення люстрації МВС України розроб-
лено методичні рекомендації, в яких розкрито порядок здійснення 
перевірки посадовими особами Управління запобігання корупції та 
проведення люстрації МВС України, а також особами, відповідаль-
ними за реалізацію антикорупційної програми в закладах, устано-
вах, підприємствах, що належать до сфери управління МВС України, 
заяв і повідомлень про вчинення в системі МВС України корупцій-
них або пов’язаних із корупцією правопорушень [2]. 

Відтак, до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції, яким викривач може повідомити про порушення Закону 
України «Про запобігання корупції» слід віднести: Генеральну про-
куратуру України (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, телефон 
гарячої лінії: (044) 200 79 87; е-mail: korrupcia.centr@gp.gov.ua); 
Національну поліцію України (01601, м. Київ, вул. Академіка Бого-
мольця, 10, телефони гарячої лінії: 0800 500 202, (044) 254 93 90;  
e-mail: upzkpl@police.gov.ua); Національне антикорупційне бюро 
України, НАБУ (03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, телефон 
гарячої лінії: 0800 503 200; офіційний сайт: https://nabu.gov.ua/); 
Національне агентство з питань запобігання корупції, НАЗК (01103, 
м. Київ, б-р Дружби народів, 28, телефон гарячої лінії: (044) 200 06 
91, факс: (044) 200 06 97; офіційний сайт: https://nazk.gov.ua/); Дер-
жавне бюро розслідувань, ДБР (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
15, телефон: (044) 294 64 04; офіційний сайт: https://dbr.gov.ua/) [2]. 

До інших органів у сфері протидії корупції можна віднести 
Службу безпеки України, СБУ (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
33, телефон гарячої лінії: 0800 501 482; e-mail: callcenter@ssu.gov.ua; 
Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС Ук-
раїни (01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10, телефон: (044) 254 93 90; 
e-mail: anticor@mvs.gov.ua). 

Так, з метою налагодження інформування про корупційні 
зв’язки в системі МВС України Управління запобігання корупції та 
проведення люстрації забезпечує розміщені на офіційному веб-
сайті МВС України, веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрі-
шніх справ України, територіальних органах, закладах, установах і 
на підприємствах, що належать до сфери управління МВС України, а 
також на інформаційних стендах: роз’яснення інформації про поря-
док повідомлення фактів порушення вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» працівниками органів та підрозділів МВС 
України (хто, коли та в який спосіб може надати повідомлення; 
щодо чого може бути надане повідомлення; правові підстави надан-
ня повідомлення; інформація про строки розгляду повідомлення); 
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інформацію про спеціально уповноважені органи, до яких може 
звернутись викривач із відповідним повідомленням, із зазначенням 
номерів спеціальних телефонних ліній, адреси електронної пошти 
для звернення з відповідними повідомленнями, контактів особи, 
уповноваженої на розгляд таких повідомлень; алгоритм дій викри-
вачів під час звернення у зв’язку з учиненням корупційних дій праці-
вниками системи МВС України; умови конфіденційності інформуван-
ня працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного 
правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; перелік гара-
нтованих прав на захист, включаючи конфіденційність та анонім-
ність; результати, яких можна очікувати від розгляду повідомлення; 
статистика надання повідомлень і вирішення питань, пов’язаних із 
повідомленнями (кількість одержаних, розглянутих або відхилених 
повідомлень); питання, які найчастіше є предметом повідомлень. 

Зокрема, викривач може повідомити про вчинене корупційне 
або пов’язане з корупцією правопорушення в системі МВС України в 
такий спосіб: поштою; особисто під час прийому у визначені дні, 
який веде керівник чи визначена особа суб’єкта у сфері запобігання 
та протидії корупції; через веб-сайт МВС України; шляхом направ-
лення відповідного повідомлення засобами поштового зв’язку на 
спеціалізовану електронну пошту (у тому числі анонімно) Управ-
ління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України 
anticor@mvs.gov.ua; за допомогою засобів телефонного зв’язку, на-
приклад, звернувшись за номером (044) 254 93 90. 

У разі виявлення працівником Управління запобігання корупції 
та проведення люстрації МВС України ознак учинення корупційних 
або пов’язаних із корупцією правопорушень він повинен письмово 
доповісти керівництву вказаного управління з метою ініціювання 
проведення службових розслідувань і вжиття заходів щодо притяг-
нення до відповідальності осіб, винних у вчинені корупційних або 
пов’язаних із корупцією правопорушень. 
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