
 

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

30 липня 2021                                       Київ №      262 

 

Про організацію роботи з повідомленнями  

про можливі факти корупційних  

або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

вимог Закону України  "Про запобігання корупції"  

 

Відповідно до статті 53 Закону України "Про запобігання корупції",   

підпункту 13 пункту 2 Типового положення про уповноважений підрозділ 

(уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, 

затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 17.03.2020 № 102/20, з метою забезпечення у Державній судовій адміністрації 

України належної організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними 

викривачами, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Запровадити захищені анонімні канали зв’язку для отримання 

повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання 

корупції" (далі – Закон): 

 

1) внутрішній канал зв’язку отримання повідомлень за формою, визначеною 

в додатку 1 (https://dsa.court.gov.ua/dsa/forma_dsa_acor_general_new/), про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень вимог Закону з використанням офіційного веб-сайту ДСА України; 

 

2) внутрішній канал зв’язку отримання повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог 

Закону з використанням електронної поштової скриньки 

(anticor_reports@court.gov.ua); 

 

3) внутрішній канал отримання голосових повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог 

Закону з використанням телефонної мережі внутрішнього користування 

(анонімна “гаряча” телефонна лінія – (044) 277 76 27). 

 

2. Управлінню інформатизації та судової статистики (Поліщук А. П.) 

забезпечити функціонування каналів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 1 

цього наказу. 
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3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції 

(Петрушко М. М.)  забезпечити: 

1) співпрацю з викривачами, дотримання їхніх прав та гарантій захисту, 

передбачених Законом; 

2) первинний розгляд повідомлень, під час якого встановити, чи відповідає 

повідомлення вимогам, установленим абзацом третім частини п’ятої статті 53 

або частиною другою статті 532 Закону; 

3) реєстрацію повідомлень, які надходять каналами, зазначеними в пункті 1 

цього наказу, у журналі обліку повідомлень  про   можливі   факти   корупційних  

або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону 

(додаток 2), який ведеться в електронному або паперовому вигляді; 

4) організацію перевірки та попередньої перевірки повідомлень у строки та 

порядку, передбачені статтями 53 і 532 Закону, розгляду їх за схемою розгляду 

повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень вимог Закону, що надходять захищеними 

анонімними каналами зв’язку (додаток 3); 

5) інформування Голови ДСА України (або особи, яка виконує його 

обовʼязки) в разі підтвердження викладеної в повідомленні інформації з метою 

вжиття заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його 

наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а 

також інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції в разі виявлення ознак кримінального або адміністративного 

правопорушення відповідно до абзацу п’ятого частини п’ятої статті 53 Закону. 

 

4. Заступникам Голови Державної судової адміністрації України, 

керівникам самостійних структурних підрозділів Державної судової 

адміністрації України, начальникам територіальних управлінь Державної 

судової адміністрації України в разі надходження повідомлення про порушення 

вимог Закону забезпечувати повноту та своєчасність надання інформації 

уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в Державній 

судовій адміністрації України, яка використовується для перевірки фактів, 

викладених у повідомленні про корупцію. 

5. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до заступників Голови Державної 

судової адміністрації України, радника Голови Державної судової адміністрації 

України, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової 

адміністрації України та начальників територіальних управлінь Державної 

судової адміністрації України.  

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

   Т. в. о. Голови                                 /підпис/                                   О. Сальніков 


