
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ОНЛАЙН-ФОРМИ ЗВІТУВАННЯ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАЛЬНОЇ 

КАМПАНІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У 2020 РОЦІ 

У цій формі наведено перелік питань, згрупованих за напрямами діяльності 

уповноважених; додаткова інформація, яка пояснює очікування щодо варіантів відповідей. 

Напрям 1. Інформація про антикорупційного уповноваженого та організацію його 

діяльності із запобігання та виявлення корупції 

1. Яка штатна чисельність працівників 

організації? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрите поле для заповнення кількості 

працівників організації 

Штатна чисельність працівників організації - це 

встановлений на перше число звітного періоду 

роботодавцем склад працівників (персонал), з 

якими укладено трудовий договір (контракт) 

відповідно до затвердженого роботодавцем 

переліку посад (з урахуванням вакантних).  

Якщо ви уповноважений міністерства чи іншого 

ЦОВВ, іншого державного органу, юрисдикція 

якого поширюється на всю територію України, 

потрібно зазначити штатну чисельність 

працівників апарату (без урахування 

територіальних органів, підприємств, установ, 

організацій) цього органу відповідно до 

затвердженого штатного розпису. 

Якщо ви уповноважений територіального органу 

міністерства чи іншого ЦОВВ, іншого державного 

органу, юрисдикція якого поширюється на всю 

територію України, потрібно зазначити 

чисельність апарату відповідного органу з 

урахуванням його структурних підрозділів, у тому 

числі зі статусом окремої юридичної особи. 

Якщо ви уповноважений обласної державної 

адміністрації або районної державної адміністрації, 

потрібно зазначити штатну чисельність апарату 

адміністрації з урахуванням структурних 

підрозділів (у тому числі які мають статус 

юридичної особи). 

Якщо ви уповноважений обласної, міської, 

районної ради (ОТГ), потрібно зазначити штатну 

чисельність апарату ради (в радах, в яких не 

створено апарату, рахуємо чисельність апарату 

виконавчого комітету). 

Якщо ви уповноважений підприємства, установи, 

організації, потрібно зазначити штатну чисельність 

та назву органу, до сфери управління якого 

належить ваше підприємство, установа, 

організація. 

2. В якій організаційній формі утворений 

антикорупційний уповноважений? 



У відповіді на це запитання потрібно обрати 

організаційну форму відповідно до затвердженого 

штатного розпису. 

Якщо реалізацію функції із запобігання та 

виявлення корупції в організації покладено на дві і 

більше посади, вони вже утворюють окремий 

структурний підрозділ - потрібно обрати перший 

варіант. 

Якщо антикорупційний уповноважений - це 

визначена окрема штатна одиниця, яка не входить 

до складу будь-якого структурного підрозділу 

організації, наприклад посада спеціаліста 

(консультанта тощо) - то потрібно обрати 2-й 

варіант відповіді.  

Якщо ви займаєте посаду у складі будь-якого 

підрозділу в організації, але на вас додатково 

покладено функцію із запобігання та виявлення 

корупції в організації - ви обираєте 3-й варіант 

відповіді.  

Якщо ви обрали 3-й варіант, вам потрібно 

додатково визначити тип вашої основної посади із 

запропонованого переліку (лише один варіант); у 

разі якщо у переліку немає цієї посади – то в 

останньому варіанті ви маєте можливість 

зазначити цю посаду самостійно вручну 

• Підрозділ з питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

• Уповноважена особа з питань запобігання 

та виявлення корупції 

 

• Уповноважена особа з питань запобігання 

та виявлення корупції, що суміщає цю 

діяльність з іншою посадою: 

- працівник управління персоналу 

- працівник відділу документообігу 

- працівник юридичної служби  

- заступник керівника організації 

- секретар ради 

- консультант ради 

- інше (зазначте, яка саме) 

 

3. Яка чисельність уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення 

корупції організації? 

3.1. Штатна чисельність працівників 

уповноваженого підрозділу (особи) з питань 

запобігання та виявлення корупції 

 

Відкрите поле для заповнення 

Штатна чисельність підрозділу (особи) передбачає 

відображення кількості структурних одиниць, з 

якої він складається.  

Якщо ви представляєте уповноважений підрозділ – 

кількість штатних одиниць має бути не менше 

двох. 

Якщо ви уповноважена особа, яка визначена як 

окрема штатна одиниця, потрібно зазначати один. 

Якщо ви уповноважена особа, на яку функція із 

запобігання та виявлення корупції покладена 

додатково (суміщення), то у штатній чисельності 

потрібно зазначити 0 

3.2. Фактична чисельність працівників 

уповноваженого підрозділу (особи) з питань 

запобігання та виявлення корупції 

 

Відкрите поле для заповнення 

Фактична чисельність має передбачати кількість 

штатних одиниць в уповноваженому підрозділі 

(особі) з питань запобігання та виявлення корупції, 

які є зайнятими (заміщеними) станом на 

31.12.2020. 



Якщо працівники уповноваженого підрозділу 

(уповноважена особа) не призначені – потрібно 

зазначити 0. 

Якщо на особу такі обов’язки покладені тимчасово 

(на період відпустки, лікарняного, вакантної 

посади) - то потрібно вказати 0 

4. Які види інформації, що стосується 

запобігання та виявлення корупції в організації, 

висвітлено на її офіційному веб-сайті? 

• Немає систематизованої інформації, що 

стосується запобігання та виявлення 

корупції 

• Інформація про основні функції, 

повноваження, основні завдання та 

напрями діяльності антикорупційного 

уповноваженого (зазначити посилання) 

• Інформація про утворені в організації 

регулярні та внутрішні канали для 

повідомлення про корупційні та пов’язані з 

корупцією правопорушення (зазначити 

посилання) 

• Інформаційні матеріали щодо роботи з 

викривачами (зазначити посилання) 

• Плани роботи та звіти про їх виконання 

антикорупційного уповноваженого 

(зазначити посилання) 

• Локальні акти, що стосуються організації 

роботи із запобігання корупції в установі 

(зазначити посилання) 

• Антикорупційна програма або інший 

локальний документ для організацій, на 

яких не покладено обов’язку 

затверджувати антикорупційні програми 

(зазначити посилання) 

• Інформація про результати моніторингів 

виконання заходів або підсумкову оцінку 

антикорупційної програми або іншого 

локального документа  (зазначити 

посилання) 

• Власні методичні матеріали з питань 

запобігання та виявлення корупції  

(зазначити посилання) 

• Посилання на матеріали з питань 

запобігання та виявлення корупції НАЗК 

та інших організацій (зазначити 

посилання) 

• Інша інформація щодо діяльності 

уповноваженого (зазначте, яка саме) 

У відповіді на це запитання потрібно зазначити 

інформацію, що стосується даних, які 

висвітлюються на офіційному веб-сайті організації, 

щодо діяльності антикорупційного 

уповноваженого, а також в цілому щодо 

запобігання та виявлення корупції в організації. 

Зазначте розділ(и) офіційного веб-сайту 

організації, де узагальнено інформацію про роботу 

антикорупційного уповноваженого. 

В останньому полі потрібно зазначити інформацію, 

яка розміщена на офіційному веб-сайті організації, 

крім визначеного вище переліку (із посиланням). 

Якщо обираєте варіант відповіді біля нього 

потрібно вказати посилання на розділ офіційного 

веб-сайту, де розміщена така інформація. 

Якщо зазначені дані зосереджені в одному місці, то 

достатньо зазначити одне посилання на такий 

розділ на сайті 

5. Чи було організовано антикорупційним 

уповноваженим навчання з питань запобігання 

та виявлення корупції для працівників своєї 

організації у 2020 році? 

• Ні, антикорупційний уповноважений не 

проводив навчання з питань запобігання та 



Якщо уповноважений проводив навчання в рамках 

заходів, визначених антикорупційною програмою, 

то він має зазначити посилання на її розміщення на 

сайті або додати сканований файл.  

Якщо для навчання було розроблено окремий план 

чи інший аналогічний документ, можна також 

додати посилання на нього або завантажити 

скановану версію. 

Для завантаження на сайт плану треба 

відсканувати документ одним файлом у форматі 

*pdf ( якщо такий план розміщено на сайті 

організації, можна зазначити лише посилання на 

нього 

виявлення корупції для працівників 

організації 

• Так, антикорупційний уповноважений 

проводив навчання з питань запобігання та 

виявлення корупції для працівників 

організації 

• Так, антикорупційний уповноважений 

проводив навчання з питань запобігання та 

виявлення корупції для працівників 

організації відповідно до затвердженого 

плану (графіка) навчання (зазначити 

посилання або завантажити файл 

формату pdf) 

 

6. Які тематичні напрями охоплені 

навчальними заходами, що проведені 

антикорупційним уповноваженим для 

працівників організації протягом 2020 року? 

• Навчання не проводилось 

• Оцінка корупційних ризиків (управління 

корупційними ризиками) 

• Дотримання антикорупційних заборон і 

обмежень 

• Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів 

• Декларування та інші вимоги фінансового 

контролю 

• Ознайомлення з механізмами 

повідомлення про можливі факти 

корупційних правопорушень в органі та 

захисту викривачів 

• Дотримання вимог етичної поведінки і 

доброчесності 

• Інші тематичні напрями (зазначте, які 

саме) 

Антикорупційний уповноважений має 

забезпечувати превентивні заходи із запобігання 

корупції в організації, зокрема шляхом проведення 

навчання. 

Тематичне спрямування навчання має бути 

орієнтоване за напрямами роботи уповноваженого, 

визначеними Законом України «Про запобігання 

корупції» та Типовим положенням. 

Із переліку потрібно обрати ті напрями, за якими 

протягом 2020 року було проведене навчання з 

працівниками організації. 

Якщо перелік тем був ширший, ніж зазначений, то 

в останньому полі потрібно вказати ці теми вручну 

7. Скільки працівників організації відвідали 

внутрішні навчання антикорупційного 

уповноваженого з питань запобігання та 

виявлення корупції протягом 2020 року? 

 

Відкрите поле для заповнення 

У цьому полі потрібно зазначити загальну 

кількість працівників організації, які пройшли 

навчання з питань запобігання та виявлення 

корупції, проведене антикорупційним 

уповноваженим 

8. Чи застосовував антикорупційний 

уповноважений форми контролю засвоєння 

отриманих знань за результатами навчання 

працівників організації з питань запобігання та 

виявлення корупції протягом 2020 року? 

• Не застосовуються форми контролю 

засвоєння отриманих знань 

• Тести на знання матеріалу 

• Анкетування, опитування (оцінка рівня 

задоволеності) 

• Підсумкова співбесіда з формальною 

оцінкою 

• Інша форма (зазначте, яка саме) 

Формою контролю отриманих знань можна 

вважати будь-яку перевірку закріплення 

інформації після проведення навчального заходу, 

що дає змогу оцінити якість та зрозумілість 



матеріалу, виявити питання, як були проблемними 

і потребують додаткового опрацювання. 

Антикорупційним уповноваженим могли бути 

використані декілька форм. Потрібно обрати 

варіанти з переліку, якщо такі здійснювались 

протягом 2020 року. 

Якщо уповноваженим були розроблені інші форми, 

то в останньому полі їх можна зазначити вручну, за 

умови, що вони не тотожні вказаним у варіантах 

9. Чи забезпечував антикорупційний 

уповноважений надання консультаційної 

допомоги працівникам організації з питань 

дотримання вимог антикорупційного 

законодавства протягом 2020 року? 

• Ні, така робота не здійснюється 

• Консультаційна допомога надається 

телефоном 

• Консультаційна допомога здійснюється на 

особистому прийомі 

• Консультаційна допомога надавалась у 

письмовій формі 

• Консультації надавались електронною 

поштою 

• Уповноважений забезпечив ведення 

обліку такої діяльності 

• Інша форма (зазначте, яка саме) 

У відповідь на це запитання потрібно обрати 

форму(и) консультування працівників організації з 

питань запобігання та виявлення корупції, які 

звертаються за допомогою до антикорупційного 

уповноваженого. 

Якщо уповноваженим були розроблені інші форми, 

то в останньому полі їх можна зазначити вручну, за 

умови, що вони не тотожні вказаним у варіантах 

10. Скільком працівникам організації 

антикорупційний уповноважений надав 

консультації з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства протягом 2020 

року? 

 

 

Відкрите поле для заповнення 

У відповіді на це запитання потрібно зазначити 

кількість працівників, яким надано консультації 

(якщо такий облік ведеться). 

Якщо протягом 2020 року обліку такої кількості не 

велося, потрібно поставити 0 

11. За якими напрямами у 2020 році 

антикорупційний уповноважений розробив та 

довів до відома працівників організації 

методичні матеріали з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства 

(настанови, пам’ятки, алгоритми, інфографіки 

тощо)? 

• Не розроблялись методичні матеріали 

протягом звітного періоду 

• Проведення оцінки корупційних ризиків 

(управління корупційними ризиками) 

• Дотримання антикорупційних заборон і 

обмежень 

• Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів 

• Декларування та інші вимоги фінансового 

контролю 

• Ознайомлення з механізмами 

повідомлення про можливі факти 

корупційних правопорушень в органі та 

захисту викривачів 

• Дотримання вимог етичної поведінки і 

доброчесності 

• Інші напрями (зазначити, які саме) 

У відповіді на це запитання потрібно обрати з 

переліку тематичні напрями, за якими 

антикорупційний уповноважений протягом 2020 

року розробив методичні та інформаційні 

матеріали. 

Якщо уповноважений розробив матеріали з інших 

тем, то в останньому полі їх можна зазначити 

вручну, за умови, що вони не тотожні вказаним у 

варіантах 



12. Чи було організовано антикорупційним 

уповноваженим проведення заходів 

внутрішньої взаємодії (робочих нарад, зустрічей 

тощо з уповноваженими підвідомчих державних 

підприємств, установ та організацій щодо 

запобігання корупції) протягом 2020 року? 

 

 

 

 

 

 

 

• Ні 

• Так 

Якщо антикорупційний уповноважений був 

запрошений взяти участь (виявив ініціативу взяти 

участь) або виступити на зустрічі/нараді з 

уповноваженими підвідомчих державних 

підприємств, установ та організацій щодо 

запобігання корупції, то потрібно обрати 2-й 

варіант. 

Якщо антикорупційний уповноважений самостійно 

та/або у партнерстві організував проведення 

зустрічі/наради з уповноваженими підвідомчих 

державних підприємств, установ та організацій 

щодо запобігання корупції, то потрібно обрати 2-й 

варіант відповіді. 

Якщо захід або результати були висвітлені на 

офіційному веб-сайті, інших медіа-ресурсах, в 

мережі Інтернет, то потрібно зазначити посилання 

на цю подію 

13. Чи було організовано заходи для зовнішньої 

взаємодії з уповноваженими інших 

непідпорядкованих суб'єктів та/або взято 

участь у заходах, організованих іншими 

непідпорядкованими суб'єктами (або 

спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері 

запобігання корупції), протягом 2020 року? 

 

 

 

 

• Ні, такі заходи взаємодії не проводились 

• Так, взято участь у заходах, організованих 

іншими непідпорядкованими суб'єктами 

• Так, організовано такі заходи із 

залученням інших непідпорядкованих 

суб'єктів та/або суб'єктів у сфері протидії 

корупції, такий захід було висвітлено 

публічно (зазначити посилання) 

Якщо антикорупційний уповноважений був 

запрошений взяти участь (виявив ініціативу взяти 

участь) або виступити спікером на заході з 

антикорупції, організованому іншими 

уповноваженими суб’єктами у сфері запобігання 

корупції, то потрібно обрати варіант 2. 

Якщо антикорупційний уповноважений самостійно 

та/або у партнерстві організував проведення 

заходу з антикорупції, а також взяв у ньому участь, 

то потрібно обрати третій варіант відповіді. 

Якщо захід або результати були висвітлені на 

офіційному веб-сайті, інших медіа-ресурсах, в 

мережі Інтернет, то потрібно зазначити посилання 

на цю подію 

14. Чи здійснював антикорупційний 

уповноважений контроль за направленням 

управлінням персоналу (кадровою службою) 

документа про накладення дисциплінарного 

стягнення на працівника, який вчинив 

корупційне або пов’язане з корупцією 

правопорушення, для внесення Національним 

• Ні, не здійснював 

• Так, здійснював за домовленістю 

• Так, здійснював відповідно до механізму, 

визначеного внутрішнім актом 

(зазначити посилання або 

завантажити файл формату pdf) 



агентством відомостей до Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, 

протягом 2020 року? 

Такий контроль може здійснюватися у визначеній 

антикорупційним уповноваженим формі. 

Для ефективної організації виконання цього 

повноваження та розмежування обов’язків за ним 

доцільно розробити внутрішній акт, яким 

затвердити такий механізм. 

Для завантаження внутрішнього акта треба 

відсканувати документ одним файлом у форматі 

*pdf (якщо такий документ розміщено на 

офіційному веб- сайті організації, достатньо 

зазначити лише посилання на нього) 

  



 

Напрям 2. Діяльність уповноваженого з управління корупційними ризиками 

 

15. Чи мала організація антикорупційну 

програму або інший локальний документ (для 

організацій, на яких не покладено обов’язку 

затверджувати антикорупційні програми) 

протягом 2020 року? 

 

 

 

 

 

• Ні 

• Так (зазначити посилання) 

 

Робота з управління корупційними ризиками має 

здійснюватися в усіх організаціях, незалежно від 

необхідності затвердження антикорупційної 

програми відповідно до статті 19 Закону України 

«Про запобігання корупції». 

Відповідно, антикорупційні уповноважені 

організацій, які не мають обов'язку затверджувати 

антикорупційну програму, надають відповідь щодо 

наявності/відсутності іншого документа 

локального рівня (план, ризик-реєстр тощо), що 

визначає ідентифіковані корупційні ризики та 

заходи за їх усунення. 

Для підтвердження наявності такого документа 

потрібно у визначеному полі зазначити посилання 

на нього 

16. Які вимірювані результати уповноваженого з усунення ідентифікованих корупційних 

ризиків у 2020 році? 

16.1. Загальна кількість усіх запланованих заходів з 

усунення корупційних ризиків на 2020 рік 

 

 

Відкрите поле для заповнення Вкажіть загальну кількість заходів з усунення 

корупційних ризиків (з певним терміном 

виконання) за 2020 рік, визначених в 

антикорупційній програмі (або іншому локальному 

акті) організації.  

Для визначення цих заходів потрібно враховувати 

період дії програми, який охоплює 2020 рік.  

Якщо програму затверджено протягом 2020 року, 

враховується період 2020 року, з якого вона діє 

16.2. Кількість запланованих строкових заходів з 

усунення внутрішніх корупційних ризиків на 2020 

рік 

 

 

Відкрите поле для заповнення 

Зазначте кількість строкових заходів з усунення 

корупційних ризиків, визначених в 

антикорупційній програмі (або іншому локальному 

акті) організації на 2020 рік.  

Якщо програма була затверджена протягом 2020 

року, враховується період 2020 року, з якого вона 

діє, до кінця 2020 року. 

Строковими заходами є ті заходи, які мають 

визначений термін виконання, а саме відповідний 

день та/або місяць, квартал/півріччя 2020 року. 

Якщо таких заходів немає, потрібно поставити 0 



16.3. Кількість виконаних строкових заходів з 

усунення внутрішніх корупційних ризиків із числа 

тих, які були заплановані на 2020 рік 

 

 

Відкрите поле для заповнення 

Зазначте кількість виконаних строкових заходів з 

усунення корупційних ризиків протягом 2020 року 

( із зазначеного числа заходів у попередньому 

пункті), визначених в антикорупційній програмі 

(або іншому локальному акті) організації на 2020 

рік.  

Якщо програма була затверджена протягом 2020 

року, враховується період 2020 року, з якого вона 

діє до кінця 2020 року. 

Якщо таких заходів немає, потрібно поставити 0 

17. Чи здійснював антикорупційний 

уповноважений моніторинг (або інші форми 

контролю) виконання антикорупційної 

програми організації (або іншого локального 

акта, що визначав роботу з корупційними 

ризиками) протягом 2020 року? 

• Не здійснював моніторинг у звітному 

періоді 

• Проводив моніторинг раз на півріччя або 

рідше 

• Проводив моніторинг частіше, ніж раз на 

півріччя 
Зазначте ті характеристики, які описують 

періодичність здійснення моніторингу виконання 

антикорупційної програми (або іншого документа 

для організацій, які не зобов'язані її розробляти) 

18. Як антикорупційний уповноважений 

здійснював моніторинг (або інші форми 

контролю) виконання заходів з усунення 

внутрішніх корупційних ризиків, визначених 

чинною антикорупційною програмою або 

іншим локальним актом, протягом 2020 року? 

 

 

 

• Залучались працівники організації 

• Оцінювались рівні виконання заходів 

• Залучались зовнішні заінтересовані 

сторони (стейкхолдери) 

• Оцінено актуальність ідентифікованих 

ризиків та розглянуто потреби перегляду 

програми 

• Результати моніторингу оприлюднено 

(зазначити посилання) 

 

Зазначте ті характеристики, які описують порядок 

здійснення моніторингу виконання 

антикорупційної програми (або іншого документа 

для організацій, які не зобов'язані її розробляти). 

У п’ятому варіанті відповіді необхідно 

завантажити файл про результати моніторингу або 

зазначити посилання на цей документ, розміщений 

на офіційному веб-сайті організації. 

Для завантаження внутрішнього акта треба 

відсканувати документ одним файлом у форматі 

*pdf (якщо такий документ розміщено на 

офіційному веб-сайті організації, достатньо 

зазначити лише посилання на нього) 

19. Які акти організації були предметом 

візування антикорупційним уповноваженим у 

2020 році? 

• Не здійснював візування жодного 

локального акта 

• Здійснював візування актів з основної 

діяльності 

• Здійснював візування актів з 

адміністративно-господарських питань 

• Здійснював візування актів з кадрових 

питань 

Визначте усі види локальних актів (наказів тощо), 

візування з яких антикорупційний уповноважений 

здійснював у 2020 році. 

Якщо антикорупційний уповноважений візує інші, 

не визначені в Типовому положенні види наказів 



(розпоряджень), то в останньому полі потрібно 

вручну зазначити, які саме види 
• Здійснював візування інших актів 

(зазначте, яких саме) 

20. Чи здійснював антикорупційний 

уповноважений перевірку контрагентів 

організації у 2020 році? 

• Не використовував механізм перевірки 

контрагентів 

• Здійснював перевірку контрагентів за 

договорами про публічні закупівлі (участь 

у засіданнях тендерного комітету / 

погодження проектів договорів) 

• Здійснював перевірку контрагентів за 

договорами про публічні закупівлі та 

іншими договорами, угодами, 

меморандумами, які були укладені 

органом 

Якщо антикорупційний уповноважений 

використовує право з перевірки контрагентів, 

визначене Типовим положенням, то потрібно 

обрати, за якими видами документів він це 

здійснює 

  



Напрям 3. Робота уповноваженого у напрямі запобігання конфлікту інтересів та інших 

обмежень і заборон 

21. Скільки випадків конфлікту інтересів 

виявив антикорупційний уповноважений у 2020 

році? 

• Скільки повідомлень про потенційний 

конфлікт інтересів надійшло керівнику від 

працівника організації (відкрите поле для 

заповнення) 

• Скільки випадків потенційного конфлікту 

виявив антикорупційний уповноважений 

самостійно (відкрите поле для 

заповнення) 

• Скільки випадків вчинення дій в умовах 

реального конфлікту інтересів було 

виявлено (відкрите поле для заповнення) 

Зазначте кількість виявлених фактів потенційного 

та реального конфлікту інтересів залежно від видів 

конфлікту інтересів. 

Якщо таких порушень протягом 2020 року не було 

виявлено, потрібно поставити 0 у відповідному 

полі 

22. Які способи виявлення конфлікту інтересів 

антикорупційний уповноважений 

використовував у 2020 році? 

• Не виявляв протягом звітного періоду 

• Аналізував під час візування актів з 

кадрових питань 

• Опитував працівників організації 

• Аналізував під час моніторингу особових 

справ працівників організації 

• Аналізував під час візування актів з 

основної та адміністративно-господарської 

діяльності 

• Аналізував під час моніторингу декларацій 

працівників організації 

• Надавав доручення, службові записки, інші 

внутрішні акти взаємодії зі структурними 

підрозділами організації 

• Аналізував під час перевірки контрагентів 

• Враховував під час розгляду повідомлень 

про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень 

• Проводив моніторинг відкритих баз даних 

(державних реєстрів) 

• Використовував інші способи, зазначте які 

саме 

Якщо такі заходи вживались, то потрібно обрати 

один чи декілька таких способів із переліку. 

Якщо антикорупційний уповноважений 

використовував інші способи виявлення, то в 

останньому варіанті їх потрібно зазначити вручну. 

Якщо антикорупційний уповноважений виявляв 

конфлікт інтересів тільки шляхом розгляду 

заяв/повідомлень працівників про наявний у них 

потенційний чи реальний конфлікт інтересів, то 

потрібно обрати другий варіант відповіді. 

Якщо протягом 2020 року таких фактів взагалі не 

було виявлено, то потрібно обрати 1-й варіант 

відповіді 

23. Як антикорупційний уповноважений 

реагував протягом 2020 року на виявлені факти 

конфлікту інтересів? 

• Кількість фактів конфлікту інтересів, які 

було самостійно врегульовано працівником 

(шляхом позбавлення працівника 

приватного інтересу із наданням 

підтверджених документів) (ч. 2 статті 29 

Закону України «Про запобігання 

корупції») або в результаті зникнення 

обставин, які зумовлювали існування 

конфлікту інтересів  (відкрите поле для 

заповнення) 

• Кількість фактів конфлікту інтересів, які 

було врегульовано заходами зовнішнього 

врегулювання за сприяння уповноваженого 

(ч.1 статті 29 Закону України «Про 

Потрібно заповнити кількісні дані залежно від 

обраних способів врегулювання конфлікту 

інтересів, передбачених у статті 29 Закону України 

«Про запобігання корупції». 

Якщо визначених форм реагування протягом 2020 

року не було, то потрібно зазначити 0 



запобігання корупції») (відкрите поле для 

заповнення) 

• Кількість направлених повідомлень до 

Національного агентства або Національної 

поліції про виявлений факт вчинення дій та 

прийняття рішення працівником організації 

в умовах реального конфлікту інтересів 

(відкрите поле для заповнення) 

24. Скільки випадків порушення обмеження 

спільної роботи близьких осіб виявив 

антикорупційний уповноважений упродовж 

2020 року? 

• Кількість виявлених фактів порушення 

обмеження спільної роботи близьких осіб 

(відкрите поле для заповнення) 

• Кількість фактів їх врегулювання шляхом 

переведення особи (абц. 2 ч. 2 статті 27 

Закону України «Про запобігання 

корупції») (відкрите поле для заповнення) 

• Кількість фактів їх врегулювання шляхом 

звільнення особи (абц. 3 ч. 2 статті 27 

Закону України «Про запобігання 

корупції») (відкрите поле для заповнення) 

Зазначте кількість виявлених фактів порушення 

цього обмеження, визначеного Законом України 

«Про запобігання корупції».  

Друге та третє поле потрібно заповнити залежно 

від способу врегулювання такої ситуації у випадку, 

якщо близькими особами не було вжито заходів 

щодо усунення таких обставин. 

Якщо таких запитуваних даних протягом 2020 

року не було, зазначте 0 

25. Скільки фактів порушення обмеження щодо 

отримання подарунків та поводження з ними 

виявив антикорупційний уповноважений у 2020 

році? 

• Кількість виявлених фактів порушення 

обмеження щодо заборони отримання 

подарунків та поводження з ними (відкрите 

поле для заповнення) 

• Кількість складених актів про виявлення 

майна відповідно до абз. 2 ч. 2 статті 24 

Закону України «Про запобігання корупції» 

(відкрите поле для заповнення) 

• Кількість направлених повідомлень до 

Національного агентства або Національної 

поліції за виявленими фактами такого 

порушення (відкрите поле для 

заповнення) 

Зазначте кількість виявлених фактів порушення 

цього обмеження, визначеного Законом України 

«Про запобігання корупції». 

Якщо таких запитуваних даних протягом 2020 

року не було, зазначте 0 

26. Скільки порушень працівниками організації 

щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності було виявлено 

антикорупційним уповноваженим у 2020 році? 

• Кількість виявлених фактів порушення 

обмеження щодо сумісництва та суміщення 

з іншими видами діяльності (відкрите поле 

для заповнення) 

• Кількість направлених повідомлень про такі 

факти до спеціально уповноважених у сфері 

протидії корупції органів 

(відкрите поле для заповнення) 

Зазначте кількість виявлених фактів порушення 

цього обмеження, визначеного Законом України 

«Про запобігання корупції» 

Якщо таких запитуваних даних протягом 2020 

року не було, зазначте 0 

27. Які способи контролю за дотриманням 

працівниками організації інших обмежень та 

заборон, визначених Законом України «Про 

запобігання корупції», використовував 

антикорупційний уповноважений у 2020 році? 

• Не виявляв протягом звітного періоду 

• Аналізував під час візування актів з 

кадрових питань 

• Опитував працівників організації 

• Аналізував під час моніторингу особових 

справ працівників організації Потрібно обрати одну або декілька відповідей із 

запропонованого переліку. 



Якщо антикорупційний уповноважений 

використовував інші способи контролю, то в 

останньому варіанті потрібно зазначити такі 

способи вручну. 

Якщо антикорупційний уповноважений не 

здійснював такий контроль, то потрібно обрати 1 

варіант 

• Аналізував під час візування актів з 

основної та адміністративно-господарської 

діяльності 

• Аналізував під час моніторингу декларацій 

працівників організації 

• Надавав доручення, службові записки, інші 

внутрішні акти взаємодії зі структурними 

підрозділами організації 

• Аналізував під час перевірки контрагентів 

• Враховував під час розгляду повідомлень 

про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень 

• Проводив моніторинг відкритих баз даних 

(державних реєстрів) 

  



Напрям 4. Організація антикорупційним уповноваженим дотримання вимог фінансового 

контролю 

28. Які вимірювані результати з проведення перевірки своєчасності подання декларацій 

суб'єктами декларування організації у 2020 році? 

28.1. Кількість суб'єктів декларування організації  

 

Відкрите поле для заповнення 
Зазначте загальну кількість суб'єктів декларування 

у 2020 році (в тому числі осіб, які припинили 

діяльність з виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування у 2019 році).  

Для органів місцевого самоврядування також 

враховується кількість депутатів ради 

28.2. Кількість виявлених випадків неподання чи 

несвоєчасного подання електронних декларацій 

суб'єктами декларування організації 

 

 

Відкрите поле для заповнення 

Зазначте кількість виявлених за результатами 

перевірки своєчасності подання декларацій 

випадків неподання чи несвоєчасного подання 

електронних декларацій суб'єктами декларування 

організації (сукупно за всіма типами декларацій) 

28.3. Кількість направлених до Національного 

агентства повідомлень про факти неподання чи 

несвоєчасного подання електронних декларацій 

суб'єктами декларування організації 

 

 

Відкрите поле для заповнення 

Зазначте загальну кількість повідомлень про факти 

неподання чи несвоєчасного подання електронних 

декларацій суб'єктами декларування організації у 

2020 році, які були направлені до Національного 

агентства (сукупно за всіма типами декларацій) 

29. Чи забезпечував антикорупційний 

уповноважений отримання актуальної 

інформації від управління персоналом про 

працівників для здійснення обліку суб'єктів 

декларування організації протягом 2020 року? 

 

 

 

• Ні, не забезпечував 

• Так, за домовленістю 

• Так, відповідно до затвердженого 

локального акта (зазначити посилання або 

завантажити файл формату pdf) 

Якщо антикорупційний уповноважений забезпечив 

порядок взаємодії з управлінням персоналу з 

метою здійснення свого повноваження із перевірки 

подання суб’єктами декларування організації 

декларацій та цей порядок було закріплено 

локальним актом, то потрібно завантажити 

сканований файл з цим актом. 

Якщо такого документа немає, то потрібно обрати 

перший або другий варіант відповіді. Таким актом 

може визнаватись як окремий акт (наприклад, 

положення про структурний підрозділ), що 

затверджує обов’язок інформувати 

уповноваженого про осіб, на яких покладено 

обов’язок декларування). 

Для завантаження локального акта треба 

відсканувати документ одним файлом у форматі 

*pdf (якщо такий документ розміщено на 



офіційному веб- сайті організації, достатньо 

зазначити лише посилання на нього) 

30. Яких заходів вживав антикорупційний 

уповноважений протягом 2020 року для 

забезпечення дотримання вимог фінансового 

контролю в організації? 

• Не вживались заходи із забезпечення 

дотримання вимог фінансового контролю 

• Розміщено посилання на нормативну базу 

та роз'яснення Національного агентства 

• Розроблено методичні матеріали щодо 

вимог фінансового контролю та 

ознайомлення з ними працівників 

• Організовано та проведено навчання 

працівників організації з питань 

дотримання вимог фінансового контролю 

• Надано консультації щодо заповнення 

декларацій 

• Розроблено доручення, службові записки, 

інші внутрішні документи з питань 

дотримання вимог фінансового контролю 

працівниками організації 

• Вживались інші заходи (зазначити, які саме) 

Якщо протягом 2020 року антикорупційний 

уповноважений здійснював заходи, що сприяють 

дотриманню вимог фінансового контролю 

працівниками організації, то потрібно поставити 

позначку біля тих заходів з переліку, які 

вживались. 

Якщо таких заходів було декілька, то біля кожного 

з них потрібно поставити позначку. 

Якщо антикорупційний уповноважений вживав 

інших заходів, які не визначені у цьому переліку, 

то потрібно в останньому полі перелічити власні 

способи вручну. 

Якщо антикорупційний уповноважений протягом 

2020 року таких заходів не вживав, потрібно 

обрати перший варіант відповіді 

31. Оберіть з переліку заходи, які вживав 

антикорупційний уповноважений протягом 

2020 року для забезпечення подання декларацій 

після звільнення особами, які припинили 

діяльність з виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування протягом 2019 року? 

• Не вживались заходи із забезпечення 

дотримання вимог фінансового контролю 

звільненими особами 

• Ознайомлення працівника з вимогами абз. 2 

ч. 2 статті 45 Закону України «Про 

запобігання корупції» під час звільнення 

• Направлення листів-нагадувань про 

дотримання зазначених вимог на адресу 

місця проживання/ реєстрації особи 

• Нагадування телефоном або іншим 

способом про такий обов'язок 

• Вживались інші заходи (зазначте, які саме) 

Для забезпечення дотримання вимог фінансового 

контролю особами, які припинили діяльність в 

організації протягом 2019 року, антикорупційний 

уповноважений може вживати додаткових заходів. 

Якщо протягом 2020 року антикорупційний 

уповноважений здійснював один або декілька із 

запропонованих заходів, що сприяють дотриманню 

вимог фінансового контролю такими особами, то 

потрібно поставити позначку біля тих заходів із 

переліку, які вживались. 

Якщо таких заходів було декілька, то біля кожного 

з них потрібно поставити позначку.  

Якщо антикорупційний уповноважений вживав 

інших заходів, які не визначені у цьому переліку, 

то потрібно в останньому полі перелічити власні 

заходи вручну. 

Якщо антикорупційний уповноважений протягом 

2020 року таких заходів не вживав, потрібно 

обрати 1-й варіант відповіді 

  



Напрям 5. Організація роботи уповноваженого з повідомленнями про можливе вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та викривачами 

32. Скільки повідомлень щодо можливого вчинення 

корупційного або пов'язаного з корупцією 

правопорушення надійшло на розгляд 

антикорупційному уповноваженому залежно від 

типів каналів зв'язку протягом 2020 року? 

 

• Регулярними (відкрите поле для 

заповнення) 

• Внутрішніми (відкрите поле для 

заповнення) 

• Зовнішніми (відкрите поле для 

заповнення) 

Загальну кількість повідомлень про можливе вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення, які надходили на розгляд 

антикорупційного уповноваженого, потрібно розділити 

за графами залежно від каналів зв’язку, якими вони 

надходили. 

Якщо повідомлень за конкретним каналом зв’язку не 

надходило протягом 2020 року, то потрібно зазначити 0 

33. Скільки повідомлень від викривачів надійшло на 

розгляд антикорупційному уповноваженому залежно 

від типів каналів зв’язку протягом 2020 року? 

 

• Регулярними (відкрите поле для 

заповнення) 

• Внутрішніми (відкрите поле для 

заповнення) 

Зовнішніми (відкрите поле для 

заповнення) 

Загальну кількість повідомлень викривачів, які 

надходили на розгляд антикорупційного 

уповноваженого, потрібно розділити за графами залежно 

від каналів зв’язку, якими вони надходили.  

Якщо повідомлень за конкретним каналом зв’язку не 

надходило протягом 2020 року, то потрібно зазначити 0. 

34. Стосовно скількох викривачів протягом 2020 

року антикорупційний уповноважений вжив заходи 

щодо захисту їхніх прав відповідно до вимог Закону 

України "Про запобігання корупції" протягом 2020 

року? 

 

 

 

Відкрите поле для заповнення 

Під такими заходами розуміємо формалізовані дії 

антикорупційного уповноваженого (службові записки, 

заяви, листи тощо) до посадових осіб органів, які мають 

повноваження приймати рішення щодо захисту 

викривачів.  

Якщо протягом року не було випадків захисту прав 

викривачів, то потрібно зазначити 0 

35. Скільки працівників організації було притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності за вчинення 

корупційного або пов'язаного з корупцією 

правопорушення у 2020 році? 

 

 

Відкрите поле для заповнення 

У цьому полі потрібно кількісно зазначити всі факти 

притягнення працівників організації до дисциплінарної 

відповідальності за вчинення корупційного або 

пов'язаного з корупцією правопорушення незалежно від 

того, чи це було за ініціативою антикорупційного 

уповноваженого чи ні. 

Якщо таких фактів протягом 2020 року не було 

зафіксовано, то потрібно зазначити 

36. Чи було забезпечено функціонування внутрішніх 

каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

• Не забезпечено 



правопорушень, інших порушень Закону України 

«Про запобігання корупції» в організації протягом 

2020 року? 

• Зазначено телефон анонімної 

гарячої лінії для повідомлення про 

можливі факти корупційних або 

пов'язаних з корупцією 

правопорушень (зазначити 

посилання) 

• Зазначено електронну поштову 

скриньку для повідомлення про 

корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (зазначити 

посилання) 

• Наявна форма онлайн-зв’язку 

для заповнення повідомлення про 

можливі факти корупційних або 

пов'язаних з корупцією 

правопорушень (зазначити 

посилання) 

• Інші форми (зазначте, які саме) 

У цьому полі із запропонованого переліку потрібно 

обрати ті форми внутрішніх анонімних каналів, які 

утворені в організації. 

Якщо уповноваженим були визначені інші форми таких 

каналів, то в останньому варіанті потрібно зазначити 

інші заходи вручну. 

Якщо такі канали не забезпечено, то потрібно обрати 1-й 

варіант відповіді 

37. Чи було забезпечено функціонування регулярних 

каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України 

«Про запобігання корупції» в організації протягом 

2020 року? 

• Не було забезпечено 

• Зазначено телефон анонімної 

гарячої лінії для повідомлення про 

можливі факти корупційних або 

пов'язаних з корупцією 

правопорушень (зазначити 

посилання) 

• Зазначено електронну поштову 

скриньку для повідомлення про 

корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення (зазначити 

посилання) 

• Наявна форма онлайн-зв’язку 

для заповнення повідомлення про 

можливі факти корупційних 

правопорушень або пов'язаних з 

корупцією правопорушення 

(зазначити посилання) 

• Інші форми (зазначте, які саме) 

Якщо уповноваженим забезпечено функціонування 

регулярних каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції», то потрібно обрати, в яких саме 

формах. Можна обрати декілька варіантів. 

Якщо уповноваженим були визначені інші форми таких 

каналів, то в останньому варіанті потрібно її зазначити 

вручну. 

Якщо такі канали не були утворені в 2020 році, то 

потрібно обрати перший варіант відповіді 

38. Чи було визначено в організації окрему особу, 

відповідальну за реалізацію повноважень із захисту 

викривачів, у 2020 році? 

• Ні 

• Так (необхідно завантажити файл з 

локальним, актом, яким це 

закріплено або посилання цей 

документ на офіційному веб-сайті 

сайті організації) 

Якщо це уповноважений підрозділ з питань запобігання 

та виявлення корупції, то потрібно зазначити «так», 

якщо керівником уповноваженого підрозділу окремим 

актом було визначено таку особу (файл з документом 

(наприклад, положення або посадова інструкція), яким 

це закріплено, або посилання на цей документ на 

офіційному веб-сайті організації). 

Якщо в організації утворено лише уповноважену особу з 

питань запобігання та виявлення корупції , то таке 

повноваження для неї має бути визначено у посадовій 

інструкції (файл з документом, яким це закріплено, або 



посилання на цей документ на офіційному веб-сайті 

організації) 

39. Яких заходів вживав антикорупційний 

уповноважений для забезпечення прийняття та 

розгляду повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов'язаних з корупцією 

правопорушень протягом 2020 року? 

• Не вживаються такі заходи 

• Забезпечено функціонування каналів 

для повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень цього Закону 

• Проводились навчання щодо порядку 

повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень цього Закону 

• Надавались консультації щодо 

порядку повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону 

• Розроблені інформаційні матеріали: 

пам’ятки, алгоритми, інфографіки, 

плакати, візуальна реклама з цього 

питання 

• Визначені механізми та процедури 

прийняття та розгляду повідомлень 

про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання 

корупції, що затверджені локальним 

актом (зазначити посилання або 

завантажити файл формату pdf) 

• Вживались інші заходи (зазначте, які 

саме) 

Якщо антикорупційний уповноважений протягом 2020 

року вживав заходів, які спрямовані на забезпечення 

прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов'язаних з корупцією 

правопорушень, то потрібно обрати один або декілька 

варіантів. 

Якщо обрати варіант 6, то потрібно завантажити файл з 

локальним актом, яким це затверджено, або посилання 

на цей документ на офіційному веб-сайті організації. 

Якщо уповноважений вживав інших заходів для 

реалізації цього напряму діяльності, то в останньому 

варіанті потрібно їх зазначити вручну. 

Якщо такі заходи не забезпечувались, то потрібно 

обрати 1-й варіант. 

Для завантаження локального акта треба відсканувати 

документ одним файлом у форматі *pdf (якщо такий 

документ розміщено на офіційному веб-сайті 

організації, достатньо зазначити лише посилання на 

нього) 

40. Яких заходів вживав антикорупційний 

уповноважений протягом 2020 року для забезпечення 

заохочення до викривання в організації? 

• Не вживались такі заходи 

• Проводились просвітницька робота 

та/або комунікаційні кампанії з питань 

заохочення до викривання 

• Надавались консультації стосовно 

захисту викривачів 

• Розроблено інформаційні матеріали: 

пам’ятки, алгоритми, інфографіки, 

плакати, візуальна реклама з питань 

заохочення викривачів та формування 

культури викривання 

• Визначено засади матеріального та 

морального заохочення викривачів 

• Закріплені локальним актом 

механізми заохочення викривачів та 

формування культури повідомлення 

Якщо антикорупційний уповноважений протягом 2020 

року вживав заходів, які спрямовані на формування 

культури викривання в організації, то потрібно обрати 

один або декілька варіантів. 

Якщо обрати варіант 6, то потрібно завантажити файл з 

локальним актом, яким це затверджено, або посилання 

на цей документ на офіційному веб-сайті організації. 

Якщо уповноважений вживав інших заходів для 

реалізації цього напряму діяльності, то в останньому 

варіанті потрібно зазначити їх вручну. 

Якщо такі заходи не забезпечувались, то потрібно 

обрати 1-й варіант. 

Для завантаження на сайт локального акта треба 

відсканувати документ одним файлом у форматі pdf 

(якщо такий документ розміщено на офіційному веб-



сайті організації, достатньо зазначити лише посилання 

на нього) 

(зазначити посилання або 

завантажити файл формату pdf) 

• Вживались інші заходи (зазначте, які 

саме) 

 


