
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я
та нижнього Дунаю

Білгород-Дністровське міжрайонне управління водного господарства

Н А К А З

10.12.2020 рік с. Бритівка №89

Про визначення процедур і механізмів 
прийняття та розгляду повідомлень про 
корупцію.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (зі змінами), 
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 
корупції, з метою визначення в Білгород-Дністровському МУВГ внутрішніх 
процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, перевірки та 
належного реагування на такі повідомлення.

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про визначення внутрішніх процедур і 

механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі корупційні або 
пов’язаних з корупцією правопорушення в Білгород-Дністровському МУВГ.

2. Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції 
забезпечити виконання та дотримання Закону України «Про запобігання 
корупції» під час роботи з повідомленнями про можливі корупційні або 
пов’язаних з корупцією правопорушення та захисту інформації про викривачів 
та їхніх близьких осіб.

3. Здійснювати своєчасний розгляд повідомлень викривачів про можливі 
корупційні або пов’язаних з корупцією правопорушення та всебічну перевірку 
інформації викладеної в них.

4. Вносити подання за результатами розгляду повідомлень начальнику 
управління про притягнення винних осіб до відповідальності за порушення 
Закону України «Про запобігання корупції».

5. Керівникам структурних підрозділів надавати відповідальному з питань 
запобігання та виявлення корупції інформацію та документи необхідні для 
розгляду повідомлень викривачів про можливі корупційні або пов’язаних з 
корупцією правопорушення.

6. Не допускати розголошення інформації про особу викривача, його 
близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати викривача третім

за собою.

Голова комісії з реорганізації 
Начальник управління Б.І.Бурлак



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Білгород -Дністровського 
МУВГ
від 10.12.2010 року № 89

ПОЛОЖЕННЯ

Про визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду
повідомлень про можливі корупційні або пов’язаних з корупцією 

правопорушень в Білгород-Дністровському МУВГ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 .Це положення визначає порядок прийняття повідомлень про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про запобігання корупції», які надходять на 
внутрішні, зовнішні та регулярні канали зв’язку Білгород-Дністровського 
МУВГ.

1.1. Повідомлення зазначені в п. 1 можуть надаватися:
- на поштову адресу Білгород-Дністровського МУВГ: 67755, Білгород- 

Дністровський район, с.Бритівка, вул.Артільна, 2а
- на електронну адресу stop-kradiy@ukr.net
- на телефонну лінію (048- 49) 6-11-20

2. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень може бути здійснене без зазначення авторства 
(анонімно) будь яким способом зазначеним в п. 1.1.цього Положення.

3. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 
повідомлення про факти корупційних правопорушень може бути як письмовим, 
так і усним.

Усне повідомлення про факти корупційних правопорушень може 
викладатися викривачем на особистому прийомі, за допомогою телефонного 
зв’язку.

4. Інформація про отримані повідомлення вноситься уповноваженою 
особою з питань запобігання та виявлення корупції до Реєстру обліку 
повідомлень.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПОВІДОМЛЕННЯМИ

1. Організація роботи з повідомлення про факти корупційних 
правопорушень здійснюється на засадах:

1.1.Забезпечення інформування працівників Підприємства про 
можливість подання повідомлення про корупцію та про повноваження 
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо його 
розгляду.
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1.2. Забезпечення викривачам безперешкодного доступу для подання 
повідомлення та забезпечення зручності процесу подання таких повідомлень.

1.3. Інформування викривачів про їхні права та гарантії захисту і 
результати розгляду повідомлень.

1.4. Забезпечення працівниками Підприємства, які мають доступ до 
повідомлень про факти корупційних правопорушень захисту прав викривачів та 
їхніх близьких осіб в зв’язку з поданням повідомлень.

1.5. Забезпечення виконання працівниками Підприємства, які мають 
доступ до повідомлень заборони розкриття інформації про викривача, його 
близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, 
його близьких осіб, третім особам.

1.6. Забезпечення розгляду повідомлення по суті та без жодних 
упереджень, надання повної і об’єктивної оцінки одержаній під час розгляду 
повідомлення інформації.

III. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕНЬ

2. Повідомлення про факти корупційних правопорушень, що надходять 
до Підприємства з використанням засобів поштового або телефонного зв’язку, 
електронної пошти, подані особисто або через поштову скриньку приймаються 
та реєструються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення 
корупції.

2.1. Попередній розгляд повідомлень про факти корупційних 
правопорушень, які надійшли до Підприємства здійснюється уповноваженою 
особою з питань запобігання та виявлення корупції.

2.2. Повідомлення про факти корупційних правопорушень незалежно 
від способів їх надходження (подання) підлягають реєстрації в Реєстрі обліку 
повідомлень внесених викривачами, який ведеться уповноваженою особою з 
питань запобігання та виявлення корупції.

У разі отримання анонімного повідомлення у відповідній графі 
проставляється позначка «Анонімно».

2.3. За результатами попередньої перевірки інформації викладеної у 
повідомлення про факти корупційних правопорушень уповноваженою особою з 
питань запобігання та виявлення корупції на ім’я начальника управління 
здійснюється підготовка доповідної записки, у якій викладається суть вжитих 
заходів з перевірки викладеної інформації, їх результати та пропонується одне з 
рішень:

- необхідність проведення службової перевірки або службового 
розслідування у разі підтвердження фактів викладених у повідомленні,

- передачу повідомлення про факти корупційних правопорушень та 
матеріалів попередньої перевірки до органів уповноважених реагувати на 
виявлені правопорушення.

- закриття провадження попередньої перевірки - у разі не підтвердження 
фактів викладених у повідомленні про факти корупційних правопорушень.

2.4. Повідомлення вважається повністю опрацьованим, якщо розглянуто 
всі порушені у повідомленні питання та у разі необхідності вжито заходів щодо 
їх вирішення.



2.5. Окремо по кожному повідомленню про факти корупційних 
правопорушень, яке підлягає розгляду уповноваженою особою з питань 
запобігання та виявлення корупції формується справа.

2.5. Інформація про результати розгляду повідомлення вноситься до 
Реєстру обліку повідомлень внесених викривачами Уповноваженою особою з 
питань запобігання та виявлення корупції і надається викривачеві.

IV. ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ

ВИКРИВАЧІВ.

1. До повноважень Уповноваженої особи з питань запобігання та 
виявлення корупції у сфері захисту викривачів належить:

1.1. Організація роботи внутрішніх та зовнішніх каналів надання 
повідомлення про факти корупційних правопорушень, отримання і організація 
розгляду отриманої інформації.

1.2. Співпраця з викривачами, забезпечення їхніх прав та гарантій захисту 
передбачених законодавством.

1.3.Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його 
близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача.

1.4. Здійснювати своєчасний розгляд повідомлень про факти 
корупційних правопорушень, об’єктивну та всебічну перевірку інформації, 
викладеної у них.

1.5. Не допускати створення перешкод викривачу у подальшому 
здійсненні ним трудової діяльності та вживати до нього будь-яких 
дискримінаційних заходів у зв’язку з повідомленням.

1.6. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає 
відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Відповідальна особа з питань 
запобігання та виявлення корупції Л.А. Новак


