
 Додаток 8 
До експертних пропозицій за результатами громадської 
експертизи діяльності Чернігівської обласної державної 

адміністрації стосовно виконання покладених на неї завдань і 
функцій з  реалізації Закону України «Про запобігання корупції» 

в частині розробки, прийняття і реалізації антикорупційних 
програм, проведеної АГС «Совість» в 2019 р. № Е – 201 

 

Інформація 

рекомендована для розміщення на сторіці «Антикорупція» 

сайту ЧОДА  
 

 

«Куди звернутись з повідомленням  про можливий корупційний злочин або підготовку до нього»: 

 
Чернігівська ОДА 
Чернігівська обласна державна адміністрація співпрацює з особами, які достовірно повідомляють про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону 
України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, 
перебувають під захистом держави. 
Повідомлення про корупцію можна подати через гарячу телефонну лінію, офіційний веб-сайт, захищену 
та загальну електронну пошту Чернігівської обласної державної адміністрації, іншими засобами 
поштового зв’язку, особисто.  
Захищена електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції 
(викривачів): veresockiy@regadm.gov.ua 
Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення: 
+38(0462) 675-065 
Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок, п'ятниця: з 9-ї год до 13 год., окрім святкових та 
неробочих днів. 
ВЕРЕСОЦЬКИЙ Іван Валерійович  
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, 67-58-06 veresockiy@regadm.gov.ua,  
Дні прийому 
щоп'ятниці з 15-00 до 16-00 кабінет №9, окрім святкових та неробочих днів, Розгляд повідомлень про 
корупцію проводиться у порядку визначеному статею 53 Закону України "Про запобігання корупції" 

№  Назва підрозділу 
керівник 
підрозділу, ПІБ 

Особа, 
відповідальна за 
організацію роботи 
з питань 
запобігання 
проявам корупції 

Поштова адреса  телефон е-меіл 

1 
Департамент 
економічного розвитку 

 Хомик Олександра 
Дмитрівна 

Бредюк Олена 
Василівна,   

вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 
14000,  

675-659 der_kadry@cg.gov.ua 

2 
Департамент 
агропромислового 
розвитку  

Ткалич Юрій 
Вадимович 

Ветоха Володимир 
Михайлович 

м.Чернігів, проспект Миру , 
14, 14000,  

77-47-09 
 

uagr_211@cg.gov.ua 
 

3 Департамент фінансів  
Дудко Валерій 
Володимирович 

Корнишева Олена 
Павлівна 

 проспект Миру, 43, м.Чернігів, 
14000,  

77-44-73 
dfin1002@cg.gov.ua 
 

4 
Департамент соціального 
захисту населення 

Русін Олег 
Володимирович 

Логін Іван 
В`ячеславович, 

просп. Миру, 116-а, м. Чернігів, 
14028 

72-80-68 vikrivacham@gmail.com 

5 Департамент ЖКГ та ПЕК 
Кривенко 
Володимир 
Григорович 

Ковтун Ольга 
Вікторівна, 

м.Чернігів, вул. Єлецька, 
11, 14000 
 

77-72-33   dgkg@cg.gov.ua 

6 
Департамент культури і 
туризму, національностей 
та релігій 

 Левочко Олександр 
Володимирович 
 

Вознюк Марія 
Володимирівна 

м.Чернігів, вул. Коцюбинського, 
70, 14000 

67-65-62 dep@cult.gov.ua 

7 

Департамент 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з 
громадськістю 

Слезко Ігор Іванович 
  

 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 7, 
 14000 
 

  

8 
Департамент сім'ї, молоді 
та спорту 

Лемеш Ніна 
Петрівна 

Голуб В'ячеслав 
Львович 

 14000, м.Чернігів, вул. 
Шевченка, 7 

669-520 dsms_golub@cg.gov.ua 

9 
Управління капітального 
будівництва 

Нечепа Богдан 
Миколайович  

Булат Антоніна 
Анатоліївна,  

Адреса: м.Чернігів, вул. Єлецька, 
11. 14000, 

677-467 ukb_1@cg.gov.ua. 

9  
Департамент екології та 
природних ресурсів 

Сахневич Катерина 
Вікторівна 

 
14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14  
 

67-48-72 deko_post@cg.gov.ua 
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10 
Управління 
містобудування 
та архітектури 

Дмитрюк 
Олександр Іванович  

 
м. Чернігів, 14000, вул. Єлецька, 
11 

  

11 Управління освіти і науки 
Конопацький 
Микола 
Анатолійович 

Глузд  Василь  
Іванович   

14013,  м.Чернігів, вул. 
Шевченка, 34 

95-21-64 
 

uon_post@cg.gov.ua 

12 
Управління охорони 
здоров'я 

Гармаш Петро 
Петрович  

 
14005, м.Чернігів, вул. Івана 
Мазепи, 1-б 

67-73-22, 
66-54-16 

uoz_post@cg.gov.ua 
 

13 
Державний архів 
Чернігівської області 

Воробей Раїса 
Борисівна  

Биховець Інна 
Михайлівна  

14000, м. Чернігів, вул. 
Мстиславська, 2 

645-967 archive_cn@arch.gov.ua 

14 
Департамент з питань 
цивільного захисту та 
оборонної роботи 

Болдирев Сергій 
Михайлович 

Юрченко Станіслав 
Дмитрович,  

14013, м.Чернігів, вул. Гетьмана 
Полуботка, 70  

67-88-11 dcz_post@cg.gov.ua, 

 
Прокуратура Чернігівської області 

Приймання звернень в прокуратурі області здійснюється щодня. 
Електронні звернення приймаються на адресу електронної пошти ch.obl.prok.05.09.2@gmail.com  
Усні звернення – з 9 по 18 години  в робочі дні по телефону «гарячої лінії» (0462) 77-49-14. 
Адреса прокуратури Чернігівської області: 
14000, м.Чернігів, вул.Князя Чорного, 9 
 

ГУ Національної Поліції в Чернігівській області. 

Якщо ви хочете повідомити про правопорушення, пов’язане з корупцією, дзвоніть на безкоштовну гарячу лінію, вона працює 
цілодобово: 
0-800-50-02-02 
Також ви можете подзвонити на телефони довіри чир відправити листа на електронну пошту довіри. 
Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації Національної поліції України, телефон: 
 (044) 254 93 90, upzkpl@police.gov.ua 

Телефон довіри та адреса електронної пошти довіри в Чернігівській області 

(068) 189-24-24   
 stop_corruption.chernihiv@dis.np.gov.ua  

Поштова адреса: Проспект Перемоги, 74, м. Чернігів, 14000, Україна 
 

Управління СБУ в Чернігівській обл. 
14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 28 
e-mail: usbu_chg@ssu.gov.ua 
(0462) 67-62-08 – телефон довіри, та чергова частина. 
Прийом громадян: 

 начальник Управління – вівторок з 15-00 до 17-00; 
 перший заступник начальника Управління – середа з 15-00 до 17-00; 
 заступник начальника Управління – четвер з 15-00 до 17-00; 

заступник начальника Управління – п'ятниця з 15-00 до 17-00. 
Повідомити про корупцію: callcenter@ssu.gov.ua –всеукраїнський 

 
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернiгiвській областi 

 
Відповідної сторінки немає, уповноваженого не зазначено. 

Контактні дані 

Адреса : вул. Кирпоноса, 16, м.Чернігів, 14000 
cn.court.gov.ua 
Телефон Контакт-центр: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України) 
+38(044) 207-35-46  багатоканальний (для дзвінків з-за кордону) 
E-mail inbox@cn.court.gov.ua 
Розклад роботи 
Пн-Чт: з 08:00 до 17:00 
Пт: з 08:00 до 15:45 
Перерва: з 13:00 до 13:45 
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Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції 

Національне антикорупційне бюро України 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. N 1698-VIII 

Указ Президента України «Про утворення національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 
2015 р. № 217 
03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 
безкоштовна телефонна лінія: 0-800-503-200 
контактний телефон Відділу по роботі з громадськістю (колл-центру) Управління по роботі з громадськістю: (044) 
246-34-11 
e-mail: info@nabu.gov.ua (з загальних питань) 

  

Державний правоохоронний орган, основним завданням якого є попередження, виявлення, припинення, розслідування 
та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.  
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчиненні вищими 
посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять 
загрозу національній безпеці.  

 

Національна поліція України 

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. N 580-VIII 

Постанова Кабінету Міністрів України «Прозатвердження Положення про Національнуполіцію» від 28 
жовтня 2015 р. № 877 
Поштова адреса: вул.Академіка Богомольця, 10, м.Київ, 01601, Україна 
Телефон: +380 (44) 254-93-33 
Е-mail: info@police.gov.ua (загальний) 
Е-mail: pg.npu@police.gov.ua (для електронних звернень громадян) 

  

Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.  
Національна поліція забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання 
корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному органі управління 
Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її 
управління.  

 

Прокуратура України 

Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 N 1697- VIII 

Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 N 1789-ХІІ 
Поштова адреса:  
вул. Різницька, 13/15, м.Київ, 01011 

Єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України 
функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.  

 

Урядовий уповноважений із питань антикорупційної політики 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з 
антикорупційної політики» від 4 грудня 2013 р. N 949 (зі змінами, внесеними згідно з постановами 
Кабінету Міністрів України № 295 від 17 липня 2014 р, N 666 від 2 вересня 2015 р.) 
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Урядовий уповноважений із питань антикорупційної політики є посадовою особою, на яку покладено виконання завдань 
щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в органах виконавчої влади.  

 

Національне агентство з питань запобігання корупції  

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. N 1700-VIII ,Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2015–2017 роки» від 29 квітня 2015 р. N 265  
Поштова адреса Національного агентства: Україна, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, 01103; e-mail: info@nazk.gov.ua 

Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, є відповідальним за формування 
антикорупційної політики та запобігання корупції. 

 

Робота з повідомленнями 

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути як письмовим, так і усним: 
1) письмове повідомлення можна надати: 

 поштою 
 у скриньку для кореспонденції органу 
 на особистому прийомі 
 через веб-сайт органу 
 засобами електронного зв’язку 

2) усне повідомлення можна надати через спеціальні телефонні лінії. 
Національне агентство з питань запобігання корупції, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки 
Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог 
Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, 
засоби електронного зв’язку (частина четверта статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»). 
Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в 
Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджено рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2017 № 1024, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 
60/31512. 
Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджено 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 (зі змінами). 
Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» здійснюється уповноваженим 
підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції органу виконавчої влади, підприємства, установи та 
організації, що належать до сфери управління органу виконавчої влади (підпункт 9 пункту 5 Типового положення про 
уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.09.2013 № 706). 

 

https://nazk.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248147826
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248147826
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248147826
http://info@nazk.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0060-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0060-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0060-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0060-18
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286884-17
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286884-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

