ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК
З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
ДЛЯ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ
КОРУПЦІЇ ПО РОБОТІ
З ВИКРИВАЧАМИ
У ФОРМАТІ КВЕСТУ

Цей практичний посібник розроблено з метою покращення процесу навчання працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення
корупції в органах державної влади та/або місцевого самоврядування, осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми в юридичних особах публічного права по
роботі з викривачами.
Він містить опис організації тренінгу/навчального семінару для Уповноважених у форматі
квесту і присвячений основним аспектами їх роботи з викривачами.

Укладач: Білецький А.В.

Практичний посібник з організації навчання для уповноважених з питань запобігання та
виявлення корупції по роботі з викривачами у форматі квесту. Укладач: Білецький А.В. .
Київ, ACREC, 2021.

Публікація видана в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Думки та позиції викладені у цій публікації є позицією автора та не
обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).

ВСТУПНЕ СЛОВО
Станом на сьогодні, більшість органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування повинні мати в своїй структурі уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з
питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважені). Уповноважені, відповідно
до законодавства, мають організувати роботу по виявленню і запобіганню корупційним
правопорушенням, правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у відповідному органі. Одним з повноважень варто виділити організацію роботи з викривачами – особами,
які мають намір повідомити про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень. Така робота є трудомісткою, вимагає значних часових витрат
і ресурсів та експертних знань. Ми в ACREC вирішили допомогти не тільки Уповноваженим, але й особам, які проводитимуть тренінги для таких спеціалістів у сфері захисту
викривачів, і створили спеціальний посібник, який дозволяє зрозуміти основні аспекти
роботи Уповноваженого з викривачами у форматі квесту.
Квест – це командна гра, зміст якої полягає у виконанні спеціального завдання, яке ставиться на початку гри. Квест допомагає учасникам більше поринути у спеціально-створену атмосферу, що сприяє кращому аналізу інформації. На відміну від класичних лекцій та/
або семінарів, квест включає елементи інтерактиву, що допоможе активізувати візуальне
сприйняття інформації з якою працюватимуть учасники, їх просторове мислення в окремих ситуаціях.
Перший квест було апробовано в рамках Міжнародної Конференції «Викривачі корупції в Україні: успіхи та виклики», учасниками якого стали Уповноважені органів влади. Їх
позитивні відгуки, а також існуючий запит на навчання Уповноважених спонукав нас на
створення цього Посібника.

Правила квесту

Перелік завдань:

Умови:

Завдання №1 – «Знайди мене»:

Загальний час тренінгу – 1 год.

Кожна група отримує 3 повідомлення від
викривачів та картки з описами людей, які
здійснили повідомлення (див. додаток 1).
Групі потрібно відгадати, хто з цих осіб
є викривачем. Кожна група отримує три
різних повідомлення, які містять ознаки
корупційних та/або пов’язаних з корупцією
правопорушень.

План тренінгу:
ÎÎ Інструктаж – 5 хв.
ÎÎ Завдання №1 – 15 хв.
ÎÎ Завдання №2 – 15 хв.
ÎÎ Завдання №3 – 10 хв.
ÎÎ Завдання №4 – 10 хв.

Завдання №2 – «Що далі?»

ÎÎ Підведення підсумків – 5 хв.

Зрозумівши, хто з заявників є викривачем,
групі потрібно візуалізувати їх подальший
алгоритм дій, направлених на з’ясування
і розслідування інформації, зазначеної у
повідомленні викривача.

Аудиторію буде поділено на 3 команди, в
залежності від кількості осіб. Усі команди мають виконати завдання, поставлене
перед ними.

За підсумком, група має направити повідомлення органу, до компетенції якого
належить розгляд такого повідомлення.

Завдання №3 –
«Несподіванка»
Поки групи чекають на відповідь від уповноважених органів про прийняті рішення,
виникає несподівана ситуація: до викривача застосовуються один з дискримінаційних заходів: звільнення, переведення на
нижче оплачувану посаду, переатестація,
тощо (див. додаток 2). Групам потрібно
зрозуміти алгоритм дій у цій ситуації задля
здійснення належного захисту викривача.

Завдання №4 – «Відповідь
отримано»
Групи отримують відповіді від уповноважених органів про прийняті ними рішення.
Ставимо перед ними завдання сформулювати перелік заходів, які допоможуть
у майбутньому уникнути такої ситуації –
тут має чітко прослідковуватись зв’язок з
механізмами формування культури поваги
до викривачів та культури повідомлення у
ввіреному Уповноваженим органі.

CASE NO#: 000001
ПІБ ОСОБИ,
ЩО ПОВІДОМИЛА:
Березняк Павло Ігорович

ПОСАДА:
провідний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Шановний уповноважений!
Звертаюсь до Вас з наступною ситуацією: я є провідним спеціалістом відділу
бухгалтерського обліку нашої організації. На цій посаді працюю вже протягом
7 років. Останнім часом я почав помічати фінансову документації, яка містить
дані про видатки на утримання секретаріату нашої організації. Документація
містить мою візу, начальника нашого відділу, секретаря, підпис голови організації та печатку організації. Проте, цю документацію я побачив вперше. Я спитав у колег по відділу (інших спеціалістів, без залучення начальника відділу)
про цю документацію, однак вони не знають, хто займався її підготовкою. Самі
документи містять значний перерозподіл бюджету організації в бік утримання секретаріату, виплати премій секретарю організації, що суперечить раніше
затвердженому бюджету і мінімізує витрати, наприклад, на утримання відділу
по зв’язкам з громадськістю.
До цього звернення я надаю копії вказаних документів. Прошу
Вас розглянути моє звернення і повідомити мене про результат
його розгляду.
Додатки:
1. Копії актів бухгалтерського обліку видатків
на утримання підрозділів організації М. на 25 арк.

CASE NO#: 000002
ПІБ ОСОБИ,
ЩО ПОВІДОМИЛА:
Хутор Тарас Олексійович

ПОСАДА:
представник громадської
організації «Чесна громада»

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Шановний уповноважений!
Мене звати Хутор Тарас Олексійович, я представляю громадську організацію «Чесна громада». Наша організація займається моніторингом діяльності державних установ, зокрема, моніторингом закупівель, які
здійснюються такими установами. Хочемо повідомити Вам про таке.
Ваша установа 19.04.2021 проводила тендерну закупівлю засобів індивідуального захисту для здійснення
заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, респіраторів (297 шт.), санитайзерів (50 шт.) та медичних рукавичок (300 пар). У тендері брали участь 5
постачальників, переможцем серед яких було обрано ТОВ «МедСервіс». Під час аналізу вказаної закупівлі
нами було виявлено, по-перше, що ціна закупівлі, яку було запропоновано переможцем, значно перевищує
ринкову вартість вказаних товарів (перевитрати становлять 7500 грн.). По-друге, шляхом надсилання запиту до Вашої установи та ТОВ «МедСервіс» ми з’ясували, що спеціаліст відділу закупівель Вашої установи
та бухгалтер ТОВ є пов’язаними між собою особами (перебувають у родинних стосунках). Відтак, є підстави
вважати цю закупівлю корупційною.
Просимо Вас відреагувати на наше звернення та провести службове розслідування виявлених нами фактів.
Усі підтверджуючі документи додаються.
Додатки: 1. Скріншот з сайду prozorro.gov.ua який містить закупівлю №235678 щодо тендерної закупівлі
засобів індивідуального захисту для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, респіраторів (297 шт.), санитайзерів (50 шт.) та медичних
рукавичок (300 пар).
2. Копія запиту до державної установи К. від 28.04.2021.
3. Копія запиту до ТОВ «МедСервіс» від 28.04.2021.
4. Копія відповіді на запит державної установи К. від 11.05.2021.
5. Копія відповіді на запит ТОВ «МедСервіс» від 15.05.2021.
6. Аналіз ринкових цін на засоби індивідуального захисту для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, респіраторів, санитайзерів та
медичних рукавичок.

CASE NO#: 000003
ПІБ ОСОБИ,
ЩО ПОВІДОМИЛА:
Котіна Ангеліна Юріївна

ПОСАДА:
спеціаліст відділу кадрового
забезпечення органу П.

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Шановний уповноважений!
Я є спеціалістом відділу кадрового забезпечення нашого органу П.
Хочу повідомити Вам про виявлену мною ситуацію: нещодавно,
я чула як начальник мого відділу Р. спілкувався з громадянкою О.,
яка є близькою родичкою Л., який, своєю чергою, планує отримання від нас направлення на навчання до Юридичного Університету.
Вони обговорювали ситуацію з необхідною документацією для
отримання направлення. Наприкінці розмови я почула слова мого
безпосереднього керівника Р.: «Не переймайтесь, все буде гаразд,
все оформимо». Я підозрюю, що такі слова були сказані через те,
що йому було запропоновано неправомірну вигоду, бо я знаю, що
батьки зазвичай приходять саме для цього.
Прошу Вас призначити службове розслідування стосовно начальника відділу кадрового забезпечення Р. і повідомити мене про його
результати.

CASE NO#: 000004
ПІБ ОСОБИ,
ЩО ПОВІДОМИЛА:
невідомо

ПОСАДА:
невідомо

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Шановний уповноважений!
Звертаюсь до Вас на правах анонімності і хочу повідомити про виявлені
мною факти корупційних правопорушень, які систематично вчиняються в
апараті установи М.
Мені достеменно відомо і це підтверджується документами, аудіо записами,
які були зроблені, що заступник керівника апарату Д. разом з співробітником відділу інформаційних технологій та безпеки здійснюють систематичний
тиск на співробітників інших підрозділів з метою ухвалення тих чи інших
потрібних їм рішень. З аудіо записів Вам стане відомо, що такі дії пов’язані з
тим, що вони отримують матеріальну вигоду від громадянина С., на користь
якого потенційно ухвалюються чи не ухвалюються ці рішення. Чи відома ця
ситуація керівнику апарату – невідомо.
Дуже прошу Вас сумлінно поставитись до Ваших обов’язків
і дослідити надіслані Вам документи та аудіо записи.
Додатки:
1. Проекти рішень від 28.02.2021 №7, 8, 9 та копії
ухвалених рішень від 28.02.2021 №7, 8, 9.
2. Аудіофайл_1.mp3, Аудіофайл_2.mp3, Аудіофайл_3.mp3,
Аудіофайл_4.mp3

CASE NO#: 000005
ПІБ ОСОБИ,
ЩО ПОВІДОМИЛА:
Грановська Олена Андріївна

ПОСАДА:
завідувачка відділу
бібліотеки університету Л.

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Шановний уповноважений!
Я, Грановська Олена Андріївна, працюю в Університеті Л. на посаді завідувача відділу
бібліотеки з 01.02.2019р.
Протягом лютого-квітня 2019 року мною було виявлено безпосереднього керівника, директора бібліотеки Н. про проблеми з працевлаштуванням працівників усієї бібліотеки –
на моє прохання надати штатний розпис бібліотеки для ознайомлення, мені було відмовлено та вказано, що це питання стосується відділу кадрів Університету і щодо штатного
розпису необхідно звертатись саме до них. Отримавши копію штатного розпису бібліотеки, я з’ясувала, що він не має структури, яка вимагається законодавством. На мою думку,
така ситуація використовувалась директором бібліотеки Н. для самовільного переформатування бібліотеки без будь-якого оформлення (що відображено у наявних у мене графіках роботи з різними назвами відділів, проте без будь-яких наказів, змін до посадових
інструкцій, трудових книжок, тощо). 02 квітня 2019 року я звернулась до директора бібліотеки про необхідність приведення штатного розпису бібліотеки у відповідність до нормативно-правових актів, проте жодної реакції не було. Так само, я зверталась до ректора
Університету Л., але також не отримала відповіді.
Дуже прошу Вас сприяти проведенню службового розслідування та зверненню
до правоохоронних органів у зв’язку з цією ситуацією.
Додатки:
1. Копія звернення до директора бібліотеки Н.
2. Копія звернення до ректора Університету Л.

CASE NO#: 000006
ПІБ ОСОБИ,
ЩО ПОВІДОМИЛА:
Шовковичний Олег Геннадійович

ПОСАДА:
журналіст «Інфо-24»

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Шановний уповноважений!
Я є представником ЗМІ «Інфо-24». У своєму журналістському розслідуванні під робочою назвою «Службові Родинні обов’язки» я
здійснював аналіз декларацій посадових осіб органу, в якому Ви є
уповноваженою особою з питань антикорупції. У рамках цього розслідування було виявлено наступні факти зловживань:
•

Співробітник відділу документообігу А., у 2021 році придбав
автівку вартістю 425 тис. грн (в доларовому еквіваленті ≈ 15 500
USD). Проте, вказаний службовець не було повідомлено НАЗК
про суттєві зміни в майновому стані;

•

Співробітниця відділу кадрів та керівник відділу інформаційної
безпеки мають родинні зв’язки, що створює ситуацію потенційного конфлікту інтересів.

Звертаюсь до Вас з проханням провести службове розслідування
щодо вказаних подій.

CASE NO#: 000007
ПІБ ОСОБИ,
ЩО ПОВІДОМИЛА:
Альошина Аліна Євгенівна

ПОСАДА:
керівник департаменту
стратегічного розвитку
організації К.

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Шановний колего!
Звертаюсь до Вас з повідомленням щодо якого мені необхідна допомога.
На честь дня народження однієї з колежанок, куди було запрошено майже весь склад нашої
організації, я дізналась про наступну ситуацію. У якийсь момент ми почали розмовляти про
роботу, наші взаємини з керівництвом. Виявилось, що одна з моїх колег регулярно допомагає знайомим нашого керівника: десь прийняти неправильно оформлені документи, десь
пришвидшити процес видачі документу. Я почула, що одного разу вона взагалі зареєструвала документи без наявності людини. І, начебто, це приносить їй якийсь додатковий дохід. У
подальшому, я вирішила перевірити документацію, про яку йшлося, і дійсно, я побачила, що
вона була неналежним чином оформлена. Проте, заявники отримали необхідні послуги. Копії
цих документів додаються.
Так само, я попросила в служби охорони організації відеозаписи прийомів одного з днів, коли
нібито проводився прийом, і виявила, що колежанка у цей час дійсно не приймала відвідувачів. Я не могла взяти копію відеозапису, тому зняла екран на телефон. Відео з телефону також
додаю. Прошу Вас відреагувати на наведені мною факти, а також порадити мені як діяти у
подальшому.
Додатки:
1. Копії документів, які були подані громадянами К,
С та Ш та надані їм офіційні відповіді.
2. Video_IMG_3486.mp4

CASE NO#: 000008
ПІБ ОСОБИ,
ЩО ПОВІДОМИЛА:
невідомо

ПОСАДА:
невідомо

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Шановний уповноважений!
Хочу повідомити Вас про викрите мною корупційне правопорушення. Втім, через побоювання за власну безпеку я вимушений повідомити анонімно. 10.05.2021 я став свідком наступної ситуації: начальник відділу безпеки у свєму кабінеті зустрічався з адвокатом, який
здійснює представництво АТ «ДВТ», у якого наявний господарський
спір з установою Л. На мою думку, така зустріч може свідчити про
неофіційні домовленості, оскільки адвокат залишив кабінет начальника відділу безпеки задоволеним.
Прошу Вас розглянути моє звернення і повідомити мене
про результат його розгляду.

CASE NO#: 000009
ПІБ ОСОБИ,
ЩО ПОВІДОМИЛА:
Ізотов Ілля Миколайович

ПОСАДА:
спеціаліст відділу інформаційного забезпечення діяльності
інформаційних систем

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ:
Шановний уповноважений!
Я, Ізотов Ілля Миколайович, хочу звернутись до Вас
з приводу наступного.
Нещодавно, 27.03.2021 відбулась негативна ситуація: заступник керівника нашого відділу, у присутності керівника,
вчинив перешкоджання моїй безпосередній діяльності. Конкретно, мені було відмовлено у доступі до серверів на яких
знаходиться інформаційна система управління документообігом нашої установи. Хоча, за попередньою резолюцією
керівництва установи, мене було визнано відповідальним
за виконання аудиту роботи серверів.
Прошу відреагувати на це порушення з боку керівництва
належним чином.

Березняк Павло. Повідомлення
Pavlo Berezniak

ПІБ особи, що повідомила:
Березняк Павло Ігорович
Посада:
провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку
Зміст повідомлення:
Шановний уповноважений!
Хочу повідомити Вам про наступне: про моє повідомлення до Вас дізнались особи, щодо яких я здійснив повідомлення, конкретно, голова
організації та начальник відділу бухгалтерського обліку. Внаслідок
цього, до мене почали застосовувати психологічний тиск. Зокрема,
нещодавно в мене помер дідусь по лінії матері. Мною було направлено
заяву про надання відпустки (від 04.06.2021) на 2 дні (07-08.06.2021)
яку було прийнято і погоджено начальником відділу кадрів. У подальшому, в дні моєї відсутності, іншими співробітниками мого відділу, за
незаконної вказівки керівництва були складені акти про відсутність
мене на роботі. На підставі цього керівництво порушило питання про
моє звільнення.
Прошу Вас розглянути моє звернення та додатки до нього.
Додатки:
1. Копія заяви про надання відпустки за власний рахунок.
2. Копії актів про відсутність на робочому місці провідного
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку Березняка П.І.

Верютін Євген. Повідомлення
Veriutin Eugene

ПІБ особи, що повідомила:
Верютін Євген Володимирович
Посада:
спеціаліст аналітично-статистичного управління апарату установи М.
Зміст повідомлення:
Шановний уповноважений!
Раніше я звертався до Вас на правах анонімності щодо виявлених
мною фактів корупційних правопорушень, які систематично вчиняються в апараті установи М., а саме заступником керівника апарату
і співробітником відділу інформаційних технологій.
Хочу повідомити, що мої особисті дані були розкриті і тепер особи,
щодо яких я повідомив були проінформовані про мої дії.
Прошу Вас забезпечити мій захист від незаконних дій вказаних
працівників.

Альошина Аліна. Повідомлення
Alyoshyna Alina

ПІБ особи, що повідомила:
Альошина Аліна Євгенівна
Посада:
керівник департаменту стратегічного
розвитку організації К.
Зміст повідомлення:
Шановний колего!
Змушена знову звернутись до Вас щодо попереднього
повідомлення, яке я надсилала Вам.
На жаль, у зв'язку з моїм повідомленням, було ініційовано дисциплінарне провадження на підставі анонімного
повідомлення про те, що я неналежним чином виконую
свої обов’язки і що мною було вчинено факти привласнення коштів, які надійшли на стратегічний розвиток нашої
організації. Щодо цього було направлено повідомлення до
Національної поліції про що мене вже було повідомлено.
Дуже прошу Вас посприяти питанню мого захисту від вказаних дій.
Додатки:
1. Копія Наказу керівника організації про відкриття
дисциплінарного провадження;
2. Копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження
№12888884777724655.
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