ПАМ'ЯТКА
щодо внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень,
перевірки та належного реагування на такі повідомлення
Відповідно до статті 53 Закону України „Про запобігання корупції" (далі - Закон)
викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави; за наявності загрози життю,
житлу, здоров'ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв'язку із здійсненим повідомленням
про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень
Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційнотехнічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом
України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"; для
захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися всіма видами
правової допомоги, передбаченої Законом України „Про безоплатну правову допомогу", або
залучити адвоката самостійно.
Згідно зі статтею 532 Закону викривач самостійно визначає, які канали використовувати
для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.
У разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого
порушення Закону чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівником
Конституційного Суду України можна про це повідомити через внутрішні та регулярні канали:
1) за номером: (+38 044) 238-13-17 головному спеціалістові з питань запобігання і
виявлення корупції Секретаріату Конституційного Суду України (далі - головний спеціаліст);
2) через електронну адресу: protk@ccu.gov.ua;
3) на поштову адресу: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 14;
4) через спеціальне електронне повідомлення, створене у підрубриці „Запобігання
корупції" рубрики „Публічна інформація" на вебсайті Конституційного Суду України;
5) під час особистого прийому головним спеціалістом.
Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення
корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть
бути перевірені (частина друга статті 532 Закону). Повідомлення про порушення вимог Закону
може бути як письмовим, так і усним. Письмове повідомлення можна надіслати поштою, подати
особисто до канцелярії Конституційного Суду України, через вебсайт Конституційного Суду
України, засобами електронного зв'язку, на особистому прийомі головного спеціаліста. Усне
повідомлення можна здійснити за допомогою засобу телефонного зв'язку та на особистому
прийомі головного спеціаліста.
Повідомлення має містити такі реквізити:
прізвище, ім'я, по батькові особи, яка, ймовірно, вчинила корупційне або пов'язане з
корупцією правопорушення, інше порушення Закону її посада та місце роботи;
у тексті повідомлення викладається інформація про факти вчинення корупційного або
пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону працівником
Конституційного Суду України та дані, які можуть бути перевірені;
прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце проживання викривача (автора повідомлення);
письмове повідомлення повинно бути підписано викривачем (автором повідомлення) із
зазначенням дати;
повідомлення, які надходять через офіційний вебсайт Конституційного Суду України,
електронну пошту, направляються з підписом у сканованому вигляді із зазначенням дати.
Перевірка за повідомленням викривача здійснюється в порядку, передбаченому Законом.
Вимоги до анонімних повідомлень та порядок їх розгляду визначаються частиною п'ятою
статті 53 Закону.
Викривач, який вважає, що головним спеціалістом неналежно розглянуто його
повідомлення, щодо до нього як викривача застосовано негативні заходи впливу або існує загроза
їх застосування, розголошено інформацію про нього як викривача, може звернутися до Голови
Конституційного Суду України із письмовою заявою для вжиття заходів відповідно до Закону.

