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ПРО ЗатверДження Методичних рекомепдацiй щодо впровадження в Головному
УпРавлiннi Щержгеокадастру у Житомирськiй областi механiзмiв заохочення
ВИКРИВачiв та формування культури повiдомлеЕI Iя про можгrивi факти
КОРУПЦiЙНих або пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших порушень
Закону Украiни < < Про запобiгання корупцiТ> >

ВiДПОвiдно До вимог Закону Украiни оПро запобiгання корупцiТ> , Типового
ПОлОження про уповноважений пiдроздiл (уповноважону особу) з питань'запобiгання
та вIдIвленнrI  корупцiт, затвердженого наказом Нацiонального агентства з питань
ЗаПОбiганIuI  корупцiТ вiд 27.05.202|  Nр2'77l2| , зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ
УКРаiЪИ 14 лилня 202l р. за Ns914/36536, керуючись ПоложеннrIм про Головне
УПРаВЛiння ,Щержгеокадастру у Хtитомирськiй областi затвердженого наказом
!ержгеокадастру вiд 21 TpaBIuI202l } lЪ248,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичнi рекомендацii щодо впровадженнrI  в Головному
УПРавлiннi !ержгеокадастру у Житомирськiй областi механiзмiв заохочення
викривачiв та формування культури повiдомленIUI  про можливi факти корупцiйних
або пов'язаних з корупцiею гIравопорушень, iнших порушенЬ Закону УкраТни < Про
запобiгання корупцii>  (далiМетодичнi рекомендацiТ), що додаються.

2. КеРiВНиКаМ структурних пiдроздiлiв Головного управлiння забезпечити
ознайомлення з Методичними рекомендацiями пiдлеглих працiвникiв.

3. Контроль за виконанIuIм цього нак} зу поюIасти на Соктор з питань запобiгання
та виявлентtя корупцii.

В.о. начальника

гу дЕржгЕOкАдАстру у житOIиирськtй оьлдстl
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ЗАТВЕРДЖЕНО
нак€Lзом Головного

управлiння Щержгеокадастру

у Хtитомирсъкiй областi вiд

{ fu"pe"nizlzt J{ n t{

МЕТОДИЧНI  РЕКОМЕНДАЦI i
щодо впровадження в Головному управлiннi Щержгеокадастру у

Житомирськiй областi механiзмiв заохочення викривачiв та формування
культури повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з

корупцiсю правопорушень, iнших порушень Закону Украiни < Про запобiгання
корупцЬ

I . Загальнi rrоложення

1. Методичнi рекомендацii щодо 
"rrро"uд* Ъннrl 

в Головному управлiннi
,,Щержгеокадастру у Житомирсъкiй областi механiзмiв заохоченнrI  викривачiв
та формування культури повiдомлення про можливi факти корупцiйних або
пов'язаних з корупцiсю правопорушенъ, iнших порушень Закону Украiни
< Про запобiгання,корупцii> >  (далiМетодичнi рекомендацii) визйачають
порядок застосування механiзму заохоченнrI  та формування культури
повiдомленнrl про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю.
правопорушень. Iнших порушень Закону УкраiЪи кПро запобiгання
корупцiii>  (далiЗакону) в структурних пiдроздiлах Головного управлiння
,Щержгеокадастру у Житомирськiй областi (далiГоловне управлiння).

2. У Методичних рекомендацiях термiни вживаються в таких
значенIUIх:

мiстить iнформацiю
правопорушення, iнше

повiдомлення про порушення вимог Закону, яке
про корупцiйне або пов'язане з корупцiею

порушення Закону особами, визначеними у cTaTTi 3

Закону;
викривач  фiзична особа, яка за н€ulвностi переконанюI , що iнформацiя

е достовiрною, повiдомила про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з
корупцiею правопорушень, iнших порушень Закону, вчинених iншою особою

 працiвником Головного управлiння, якщо така iнформацiя стала iй вiдома у
Зв'язку з fi трудовою, професiйною, господарською, громадською, науковою
дiяльнiотю; прохо.щженням нею служби чи навчання або if участю у
передбачених законодавством процедурах, якi е обов'язковими для початку
такоi дiяльностi, проходженнrI  служби чи навчаншI ;

працiвник не е викривачем, якщо BiH повiдомитъ iнформацiю, що е

Заг€шьновiдомою (вiдкритою), або вiдомостi, зазначенi у повiдомленнi, не
мiстять фактичних даних, що пiдтверджують можливе вчинення
корупцiЙного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, iнших порушень
Закону, якi можуть бути перевiренi.

Iншi термiни вживаються у значеннях, наведених у Законi.

3. ЩержгеокадастЁЩURtltЧfr?Шffiry+ Чl$ЛffiI  сприяе iM у повiдомленнi про
* 9.ffiJЕ6* Ь,+ ,iь"чЯ* ýlфЙmifiТfriПfifrilffilft 'iiгfil1fi 

ffiflоrпцiею 
правопорушень



iнших порушенъ Закону усно та письмово, зокрема через телефонну лiнiю,
офiцiйний вебсайт,,Щержгеокадастру, засоби електронного зв'язку, шляхом
звернення до засобiв масовоТ iнформацiТ, журналiв, громадських обеднань,
професiйних спiлок.

4. Методичнi рекомендацii поширюються на Bcix працiвникiв
структурних пiдроздiлiв Головного управлiння.

I I . Мета заохочення та формування культури повiдомлення

Метою заохочення та формування культури повiдомлення с сприяння
працiвникам Головного управлiння у виявленнi та повiдомлення ними про

можливi факти корупцiйних або пов'язаних з. корупцiею правопорушень,
iнших порушень Закону, вчиненi працiвниками Головного управлiння
Зазначене мае викJIикати поваry до викривачiв як частини корпоративноТ

культури Щержгеокадастру та формувати сприrIтливе середовище для
здiйснення повiдомлень викривачам.

I I I . Форми заохочення та формування культури rrовiдомлення

Формами заохоченIuI  та формування кулътури повiдомленнrl е:

1) проведення навчань дJuI  працiвникiв Головного управлiння щодо
здiйснення повiдомлення, прав та гарантiй захисry викривачiв;

2) надання працiвникам Головного управлiння методичноТ

допомоги та коЕсультацiй стосовно здiйснення повiдомлення;
3) створення та доведеннrI  до вiдома методичних матерiалiв

(пам'яток) щодо здiйснення повiдомлення, прав та гарантiй викривачiв;
4) перевiрка та нalIежне реагування на повiдомлення, зdбезпечення

спiвпрацi з викривачами;
5) винагорода, яка виплачуеться викривачу у розмiрах та порядку,

встановлених Законом.

IV. Органiзацiйнi засади щодо функцiонування механiзму
заохочення та формування культури повiдомлення

1. Працiвник структурного пiдроздiлу Головного управлiння, якому
cT€ulo вiдома iнформацiя про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з

корупцiею правопорушень, iнших порушень Закону, вчинених uрацiвником
Головного управлiння, зобов'язаний негайно повiдомити про це керiвника
Головного управлiння та Сектор з питань запобiганнll та виявлення корупцii
(далiСектор).

2. Керiвник Головного управлiння органiзовуе та контролюе роботу
щодо формування культури повiдомлення про корупцiю та забезпечус

функцiонування механiзму заохочення викривачiв.
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J. Органiзацiйне

a
J

забезuеченнrI функuiонуваннrI механlзмч
J

заохочення та формування культури повiдомлення здiйснюс Сектор шляхом:

розгляду повiдомлення у випадках передбачених Законом;
надання методичноi допомоги, ,консультацiй, проведення
навчань щодо здiйснення повiдомлень та захисry викривачiв;

1) органiзацii роботи регулярних канагI iв повiдомлення Головного

управлiння;
2) якiсного та свосчасного розгjIяду повiдомленъ, якi надiйшли

через внутрiшнi канали ,,Щержгеокадастру та реryлярнi канalIи Головного

управлiння, щодо порушень корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю
правопорушень, iнших порушенъ Закону працiвниками Головного

управлiння;
3)

результати
4)

внутрiшнiх
5)

постiйноi взаемодiТ з викривачем та iнформування його про стан i

розмiщення на офiцiйному вебсайтi Головного управлiння
iнформацiТ про внутрiшнi та регулярнi канали для повiдомлень.

4.Керiвник Головного управлiння визначае окрему
вiдгrовiдальну за реалiзацiю повноважень iз захисту викривачiв.

особу,

6.Сектор

управлiння, якi
Сектор

розголошення

культури повiдомленнjl шJuIхом :

1) послiдовноi та систематичноТ роботи щодо запобiгання корупцiТ в

Головному управлiннi;
2) непригryстимостi корупцiйних практик у Головному управлiннi;
З) об'сктиRного та неупередженого реаryвання на кожне обГрунтоване

повiдомлення про корупцiю;
4) забезпечення конфiденцiйностi при взаемодiТ iз викривачами;
5) негайного pearyBaнHrl на Bci Еегативнi заходи впливу або загрозу ik

застосуваннrI  щодо викривачiв.

вживае заходiв щодо захисту працiвникiв Головного
е викривачами.
зобов'язаний перевiряти кожен факт розкриття або
конфiденцiйноi iнформацiТ про' особу, яка здiйснила

повiдомленнrl, та вжити заходiв з притягнення винноТ особи до
вiдповiдальностi.

7. Право на винагороду мае викривач, який повiдомив про корупцiйний
злочин, грошовий розмiр предмета якого або завданi державi збитки вiд
якого у п'ять тисяч i бiльше разiв перевищують розмiр прожиткового
MiHiMyMy для працездатних осiб, установленого законом на час вчинення
злочину.

Розмiр винагороди становить 10 вiдсоткiв вiд грошового розмiру
предмета корупцiйного :* 93у5й.* "бр_rвffi,ж iяуr# fruоuних державi збиткiв вiдпредмета корупцlиного злочину 

с$рр_l4вffiж} ру# f,
зл очину пi сля ух в€Lп е н н" Ъffi'ЁУраfr } Ё. шft й р6* уiфЁбф .уду. Розмiр винагороди не

5.Головне управлiння органiзовуе заходи заохочення та формування
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може перевищувати трьох тисяч мiнiмалъних заробiтних плат, установлених
на час вчинення злочину.

У випадках повiдомлення декiлькома викривачами рiзноТ iнформацii
про один i той самий корупцiйний злочин, у тому числi iнформацiТ, що
доповнюе вiдповiднi факти, розмiр винагороди роздiляеться у рiвних
частинах мiж такими викривачами.

8. З метою заохоченнrI  та формування культури повiдомлення
Сектором розроблено:

1) пам'ятку щодо загzшьних правил етичноТ поведiнки працiвникiв
Головного управлiння (додаток 1);

2) пам'ятку працiвнику Головного управлiння щодо правового статусу
викривача, прав та гарантiй його захисту (додатод 2);

3) пам'ятку щодо внутрiшнiх процедур i механiзмiв прийняття та

розгляду повiдомлень, перевiрки та н€Lлежного реаryвання на TaKi

повiдомлення (додаток 3).

V.Права та гарантii захисту викривачiв

1. Права викривача виникають з моменту повiдомлення iнформацii
про можJIивi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень,
iнших порушенъ Закону.

2. Викривач мае право:

1)

Законом;
бути повiдомленим про своi права та обов'язки, передбаченi

2) подавати док€tзи на пiдтвердження своеТ зzulви;

3) отримувати вiд Головного управлiння або вiд Щержгеокадастру
пiдтвердження прийняття та реестрацii повiдомлення про корупцiю, яке BiH
подав;

4) давати пояснення, свiдчення або вiдмовитисяiхдавати;
5) на безплатну правову допомоry у зв'язку iз захистом прав

викривача;

6) на конфiденцiйнiсть;
7) повiдомляти I Iро можливi факти корупцiйних або пов'язаних з

корупцiею правопорушень, iнших порушень Закону без з€вначення
вiдомостей про себе (aHoHiMHo);

8) у разi загрози життю i здоров'ю  на забезпеченнrI  безпеки щодо
себе та близьких осiб, майна та житла вiдповiдно до Закону або на вiдмову
вiд таких заходiв;

9) на вiдшкодування витрат у зв'язку iз захистом прав викривачiв,
витрат на адвоката у зв'язку iз захистом прав особи як викривача, витрат на
судовий збiр;

10) на винагороду у визначених законодавством випадках;
11) на отримання психологiчноiдопомоги;
12) на звiльнення вiд юридичноi вiдповiдалъностi у визначених

законодавством ви

та результати розгляду,
пення ним iHбooMaTriT.',or,no 
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3. Права та гарантiТ захисту викривачiв поширюються на близьких
осiб викривача.

4. Викривач може звернутися за роз'ясненням своiх прав до Сектору.

VI .Проведення аналiзу та самооцiнки успiшностi заохочення та
формування культури повiдомлення

1.За резулътатами впроваджеЕнrI  Головним управлiнням заходiв,
передбачених Методичними рекомендацiями, Сектором здiйснюетъся аналiз
стану культури повiдомлення.

2.Пiд час здiйсненнrl аналiзу застосовуються TaKi iндикатори:
1) кiлькiсть просвiтницьких заходiв, сцрямованих на формування

поваги до викривачiв проведених у Головному управлiннi;
2) кiлъкiсть методичнLж та просвiтницьких матерiалiв;
3) кiлъкiсть повiдомлень вiд викривачiв;
4) кiлькiсть звернень щодо порушення прав викривачiв через здiйснене

повiдомлення; '

5) кiлькiсть та види застосованих повiдомлень.

Завiдувач Сектору з

питань загrобiгання та
виявлення корупцii

I y лI : l)} кгt] оклддсl l,у у )(итоl,,] rlрськ Й 0БлАс ll

7Bl0l721 вiд 24,09 2021
, 

lllýIýfi ill l!! llýlfrlЁшlýlllll шl llж l lll lllI fi

Олександр БОНДАР

л / 
l| .lL

[ !ондtар 0; lексаr:лр Георr itович



Додаток 1 до Методичних рекомендацiй
щодо впровадження механiзмiв
викривачiв та формрання культури
повiдомлення про можтlивi факти
корlтцiйних або пов'язаних з коррrцiею
прtlвоI Iорушень, iнших rrорушень Закону
УкраiЪи < Про запобiгання корщrчii>

Пам'ятка щодо загальних правил етичноi поведiнки працiвникiв Головноfо

управлiнпя

Основним принципом дiяльностi працiвникiв структурних пiдроздiлiв
Головного управлiння е доброчеснiсть, тобто дiТ працiвникiв мають бути
спрямованi на захист гryблiчних iHTepeciB та вiдмову вiд превilIюваннrI  приватного
irrгересу пiд час здiйснення наданих повнов€Dкень.

Працiвники структурцих пЦроздiлiв Головноrо у.rрu"лiння зобовОязанi:

 неухильно додержуватись загаJIьновизнаних етиЕIних норм поведiнки, бути
ввiчливими у стосунках з цромадянами, керiвниками, колегами i пiдлеглими як пiд
час виконання своТх службових повноважень, так i в повсякденному життi;  ,

 дiяти викJIючно в iHTepecax держави i суспiльства;
 виконувати службовi повноваженнrI  та професiйнi обов'язки, рiшення та

дорученшI  керiвникiв, яким вони пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi,
сумлiнно, компетеЕгно,вчасно, результативно i вiдповiдttльно;

 не допускати зловживань та неефективного використаншI  власностi держави,
територiальноТ громади, установ ;

 дiжи неупереджено, незважаючи на приватнi iнтереси, особисте ставлення

до будьяких осiб, на cBoi полiтичнi погJuIди, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi
особистi погляди чи переконаншI ;

 дотримуватись полiтичноi нейтра;rьностi, уникати демонстрацii у бульякому
виглядi власних полiтичних переконань або поглядiв;

 утриматись вiд виконаннrI  рiшень чи доручень керiвництва Головного

управлiння, якщо вони суперечать закону;
 не вчинrIти i не брати участi у вчиненнi корупцiйного або пов'язаного з

корупцiсю правопорушенFuI  ;

 невiдrоrадно iнформувати керiвника Головного управлiння , Сектор з питань
запобiгання та виJIвленняI  корупцii про можливi випадки корупцiйного або
пов'язаного з корупцiею правопорушеннrI ;

 вжити заходiв щодо недопущеннlI  виникненшI  та вреryлювання реzLпьного,
потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.

Працiвникам структурних пiдроздiлiв Головного управлiння заборопено:

 використовувати своТ службовi повнова.lкенI rI  або свос становище та
пов'язанi з цим можливостi з метою одержаншI  He[paBoмipHoi вигоди для себе чи
iнших осiб, у тому числi використовувати будьяке державне чи комунrtльне майно
або коrrrги в приватних iHTepecax;

 розголошувати або використовувати в iнший спосiб конфiденцiйну та iншу
iнформацiю з обмеженим доступом, що стЕlпа вiдома у зв'язку з виконанням cBoix
службових гIовноважень т?у fi1вftфеqiйндж,абftЕifiЕdiiк;т

 використодувлти слуйбOБi2rlоiлid# * 0fiЪя в iHTepecax полiтичних партiй чи Тх
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.Щодаток 2 до МетодичЕих рекомендацiй
щодо впровадження механiзмiв
викривачiв та формування культ} ри
повiдомлення про можrrивi факти
корупцiйних або пов'язаних з корупчiею
правопорушень, iнших порушень Закону
УкраiЪи кПро запобiгання корупuiТ>

Пам'ятка працiвнику Головного управлiння щодо правового статусу
викривача, прав та гарантiй йоrо захисту

Викривач  особа, яка повiдомила про можливi факти корупцiйних або

пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших порушень Закону Украihи < Про

запобiганнrl корупцii> > , вчинених iншою особою, якщо така iнформацiя cTarra iй
вiдома у зв'язку з ii дiяльнiстю, проходженнrI  нею с.lryжби чи навчаншI .

вАжливо!
 викривач  це фiзична особа (громадянин Украiни, iноземець, особа без

громадянства), яка мас пepeKoHaHHlI , що iнформацiя е достовiрною;
 повiдомлення викривача мае мiстити iнформацiю про факти корупцiйних або

пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших lrорушень Закону Украiни < Про

запобiгання корупцiil> , тобто TaKi фактичнi данi, що пiдтверджують йожливе
вчинення правоlrорушення та можуть бути перевiренi (зокрема, це вiдомостi про:

обставини правопорушеннrI , мiсце i час його вчиненнlI , особу, яка його вчинилq
тощо);

 iнформацiя стала вiдома викривачу у зв'язку з його трудовою дiяльнiстю,
професiйною, господарською, громадською, науковою дiяльнiстю, проходження
служби чи навчанIuI , участю у передбачених законодавством процедурах, якi е

обов'язковими для початку такоТ дiяльностi, проходженшI  службичи навчанIuI .

Викривач мае насryпнi права:
 буr" повiдомленим про його права i обов'язки;
 на отриманшI  iнформацii про стан та результати розгляду;
 rrодавати док€lзи, давати пояснення, свiдчення або вiдмовитися ik давати;
 на безоплатну правову допомоry у зв'язку iз захистом прав викривача;
 на вiдшкодуваннrl витрат у зв'язку iз захистом прав виIФивачiв, витрат на

адвоката та судовiй збiр;
 на конфiденцiйнiсть та aHoHiMHicTb;

 на забезпечення безгlеки щодо себе та близьких осiб, майна та житла у разi
загрози життю i здоров'ю або вiдмову вiд таких заходiв;

 на винагороду;
 на отриманIш психологiчноi допомоги;
 на звiльнення вiд юридичноi вiдповiдальностi у визначених випадках.

0.12
Бонлар 0лексанлр Георгiйович
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Ви

Ви

llкривач ма€ пнr гарантп:
Захист трудових прав Виплата заробiтку за час

вимушеного прогулу та
грошових компенсацiй за

порyшення його трyдових прав
Заборона звiльнення чи rrримушеншI  до
звiльнення, притягненшI  до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi, iнших
Еегативних заходiв впливу
(переведення, атестацiя, змiна умов
працi, вiдмова у призначеннi на вищу
посаду, зменшення заробiтноТ плати

р
тощо, аоо загрозl таких заходlв впливу у
зв'язку з повiдомленням про корупцiю

ивач може за захистом прав до:
Сектору з питань запобiгання та
виявлепня корупцiТ

для забезпеченrrя захисту вiд
застосування негативних ,заходiв

впливу з боку керiвника або

роботодавчя
Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцiI

для забезпечення rrравового та
iншого захисту, перевiрки

дотримання законодавства з питань
захисту викривачiв, внесення
приписiв з вимогою про усунення
порушень трудових та iнших прав
викривача i притягненнrI  до
вiдповiдальностi осiб, винних у
порушеннi TxHix прав, у зв'язку з

такими повiдомленшIми
Правоохоронних органiв для захисту життя9 житл4 здоров'я

та майна

Щентрiв безоплатноi правовоi
допомоги

дJuI  отриманIuI  безоплатноI
вторинноi допомоги

Суду для захисту cBoix прав i свобод

cBorx
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,Щодаток З до Методичних рекомендацiй
щодо впровадження мехаrriзмiв
викривачiв та формування культ} ри
повiдомленIuI  про можливi факти
корщrцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень, iнших порушонь Закону
УкраiЪи кПро запобiгання корупчii>

Пам'ятка щодо внутрiшнiх процедур i механiзмiв прийняття та розгляду
повiдомлень, перевiрки та належного реаryванця на TaKi повИомлення

Викривач може самостiйно обрати , через якi канали подати повiдомлення:
BHyTpimHi, реryлярнi чи зовнiшнi.

ВАЖЛИВо:
 викривач може подати повiдомлення як iз зазначенням авторства, так i

aHoHiMHo;

 якщо повiдомленнrl викривача не мiстить фактичних даних, якi можуть бути
перевiренi, викривача iнформують про зiLлишення його повiдомлення без

розгляду.

пп гл овiдомлепь в Головному управлiнн
Викривач подав повiдомлення iз |  Викривач подав повiдомлення без

} азначенням авторства |  зазначенням авторства (aHoHiMHo)

якщо розгляд повiдомлення не нztлежить до компетенцiТ установи  про

це установа iнформус викривача у 3денний строк
якщо повiдомлентrя мiстить факти корупцiйних або пов'язаних з

корlтlцiсю правопорушень  установа упродовж 24 годин письмово
повiдомляе спецiально уповноважених суб'ектiв (прокураryру, НПУ,
нАзк, нлБу)
якщо повiдомленtul стосуеться дiй або бездiяльнiсть керiвника установи

повiдомлення у 3денний строк без попередньоТ перевiрки
надсилаеться до НАЗК
попереднr{  перевlрка викJIаденоl у
зверненнi iнформацii  до 10

робочих днiв, про iT результати
викривача iнформують у 3денний
строк
пiсля попередньоi перевiрки
приймаеться рiшення про:

 I Iризначення проведення
перевiрки або розслiдувitння  до
30 (45) днiв

 передачу упродовж 24 годин
матерiалiв до органу.досудового

розслlдування у раз1 виявлення
ознак кримiна_шьного

правопорушення
 передачу упродовж 24 годин

матерiалiв до органiв дiзнання у
разi виявлення ознак
кримiнального rrростyпкy

 перевiрка викладеноi у
повiдомленнi iнформацii  15 (30)

днiв
 у разi пiдтвердження викJIаденоi у

повiдомленнi iнформацiТ керiвник

установи вживае заходiв щодо:
 припиненняпор} aшення
 усунення наслiдкiв
 притягнення винних осiб до

дисциплiнарноi вiдповiдальностi
 письмового повiдомлення

упродовж 24 tодпrl спецiально

уповноважених суб'ектiв
(прокуратуру, НПУ, НАЗК,
нАБу)

 у разi не пiдтвердженнll викладеноi

у повiдомленнi iнформацiТ  розгJuIд
припинясться
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 закриття провадження у р.lзi не
пiдтвердження фактiв

пiсля проведення перевiрки або

розслiдрання керiвник приймае

рiшення про:
 усуненняпорушення
 здiйснення заходiв щодо
вiдновлення порушених прав та
iHTepeciB
 притягнення винних осiб до
дисциплiнарноТ вiдповiдальностi
 передачу упродовж 24 годин
матерiалiв до орг.шу досудового

розслiдувшня у разi виявлення ознак
кримiнального правопорушенЕя

упродовж 24 годин спецiально

уповновЕDкених суб'ектiв
(прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

 iнформування викривача про кiнцевi результати розгляду повiдомлення

Виrqривач мае право отримувати iнформацiю про стан та результати розгляду
його повiдомленнJ{ . Для цього BiH гrодае зzulву до установи, а установа протягом 5

днiв пiсля отриманшI  заяви надае запитувану iнформацiю

0"12
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