
про проведену роботу із виявлення фактів колабораційної діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави та місцевого

самоврядування

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в 
районній військовій адміністрації в межах реалізації покладених основних 
завдань проведено відповідну роботу в напрямку виявлення колаборантів та 
фактів їх колабораційної діяльності.

У забезпечені основ національної безпеки в умовах військової агресії 
російської федерації проти України відіграє ефективне запобігання та протидія 
колабораційній діяльності.

Керуючись Методичними рекомендаціями щодо роботи з виявлення фактів 
колабораційної діяльності, розробленими Національним агентством з питань 
запобігання корупції, в районній військовій адміністрації проведено відповідну 
роботу щодо аналізу та виявлення неправомірних дій працівниками органу, що 
підпадають під ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 110, ст.ст. 111, I I I і, 1112 Кримінального кодексу України.

На виконання листа Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 20.05.2022 № 33-02/12333-22, відповідно до погодження 
начальника районної військової адміністрації, уповноваженою особою з питань 
запобігання та виявлення корупції розроблено алгоритм дій щодо організації та 
проведення роботи з виявлення колаборантів та фактів їх колабораційної 
діяльності.

Керівникам структурних підрозділів та апарату районної державної 
адміністрації надіслано лист від 03.06.2022 № 01 -709/02-31 „Щодо 
проходження опитування працівників органу”. Предметом вивчення були 
питання щодо ставлення працівників до воєнної агресії російської федерації на 
територію України з метою виявлення осіб з проросійськими поглядами, які 
можуть сприяти окупантам за певних обставин.

Під керівництвом начальника районної військової адміністрації 6 червня 
2022 року відбулась нарада з керівниками структурних підрозділів 
райдержадміністрації та її апарату (Протокол № 12). Обговорено законодавчі 
акти України, якими передбачено кримінальну відповідальність за вчинення 
низки колабораційних діянь, що сприяють збройній агресії на території Ураїни. 
Крівникам доручено довести відповідну інформацію до працівників районної 
військової адміністрації. Також начальником військової адміністрації
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акцентовано увагу на використанні та розповсюджені перевіреної інформації з 
офіційних джерел та висвітлення її на особистих інтернет-сторінках.

9 травня 2022 року під керівництвом начальника районної військової 
адміністрації проведено на раду з керівниками структурних підрозділів 
адміністрації та її апарату де розглядалося питання щодо запобігання та 
протидії колабораціної діяльності (Протокол № 11).

Керівникам структурних підрозділів та апарату районної військової 
адміністрації доведено до відома типи інформації, щодо колаборантів та фактів 
колабораційної діяльності, які можуть бути їм відомі (офіційно підтверджені, 
від третіх осіб з доказами або від третіх осіб без доказів). А саме:

1. Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза 
військовослужбовцю (ст. 435-1 КК);

2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
(ч. 1 ст. 436-1 КК);

3. Виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься 
виправдовування, заперечення збройної агресії, заперечувати тимчасову 
окупацію, називати це внутрішнім конфліктом (ч.2 ст. 436-1 КК);

4. Публічне заперечення громадянином України здійснення збройної 
агресії, окупації, заклики до підтримки рішень агресора (ч.іст. 111-1 КК);

5. Добровільне зайняття громадянином України посади, не пов’язаної з 
виконанням організаційнорозпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій (ч.2 ст. 111-1 КК);

6. Здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти (ч.З ст. 
111-1 КК);

7. Передача матеріальних ресурсів, здійснення госп.діяльності з агресором 
(ч.4 ст. 111-1 КК);

8. Добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з 
виконанням організаційнорозпорядчих або адміністративно-господарських 
функцій (ч.5 ст. 111-1 КК);

9. Організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення 
інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором (ч.б ст. 111-1 КК);

10. Добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних 
судових або правоохоронних органах, збройних силах чи надання допомоги 
збройним силам (ч.7 ст. 111-1 КК).

Станом на 15.06.2022 року 70 працівників районної військової 
адміністрації пройшли опитування на предмет виявлення інформації, яка може 
вказувати на ознаки колабораціної діяльності.

Загалом, уповноваженою особою здійснено аналіз відповідей працівників, 
за результатами якого в районній військовій адміністрації не виявлено фактів 
колабораційної діяльності.

Проаналізовано джерела інформації, якими користуються працівники 
(загалом -  це офіційні джерела органів влади).

Серед працівників адміністрації не виявлено жодної особи, яка б лояльно 
ставилася до збройної агресії російської федерації, виправдовувала б її дії чи 
мала б проросійські погляди.



Працівники адміністрації не ставали учасниками (свідками) подій, у тому 
числі під час особистого спілкування з колегами, які б дозволили сказати, що є 
прихильниками російської федерації чи мають проросійські погляди.

•  Та*
•  Ні

10 % опитуваних працівників відвідували з 2013 року країни зазначені у 
опитувані.

Працівники категорично не підтримують військову операцію російських 
військ на території України.

'  \

і Не підтримую 
і Підтримую
і Категорично не підтримую 

і Мені байдуже 

і Вкрай негативно

Працівники адміністрації готові повідомляти відповідні органи, якщо їм 
стануть відомі факти колабораційної діяльності.
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•  Так

•  Ні

Серед працівників адміністрації 1,4 % опитуваних володіє майном 
зареєстрованим на території держав, які зазначалися в опитувані та псевдо 
республік.

т/ 1І >
98.6%

і ІА

•  Т* 
« Н І

5,7 % опитуваних мають знайомих та родичів на території країн та псевдо 
республік (які зазначалися в опитувані) та підтримують з ними зв’язок.

За результатами опитування можна зробити висновок, що працівники 
районної військової адміністрації готові у цей надскладний для України час для 
України зробити внесок у надважливу роботу та зорієнтувати зусилля в 
напрямку виявлення колаборантів та фактів їх колабораційної діяльності, якщо 
їм буде відома така інформація.

В районній військовій адміністрації постійно ведеться контроль із 
виконання завдань щодо запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного 
стану з метою реалізації державної антикорупційної політики.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 
працівникам органу доведено інформації про встановлення кримінальної 
відповідальності за колабораційну діяльність. Зокрема наголошено, що 
повідомити про колаборантів та зрадників України можна до Національного 
агентства з питань запобігання корупції на сайт 5Іорггасіа@!па2к.аоу.иа. Таку
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інформацію розміщено на офіційному сайті адміністрації та на стенді 
„Запобігання та протидія корупції”.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в 
адміністрації проаналізовано акаунти працівників у соціальних мережах та не 
виявлено публікацій, які підтримують російську федерацію , проросійські 
коментарі та водночас коментарі критичні для України.

Також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 
в адміністрації проаналізовано публікації місцевих телеграм-каналів та 
місцевих новин. Здебільшого висвітлюється інформації з приватних сторінок 
Фейсбуку та телеграм-каналів органів влади та передруки з інших місцевих та 
всеукраїнських ЗМІ. Лідерами користування, як основного джерела інформації 
для населення є сторінки „Типового Кременця” та редактора Кременецького 
радіомовлення у мережі Фейсбук.

З метою забезпечення умов для перемоги України у війні проти російської 
федерації Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює 
моніторинг щодо виявлення фактів колабораційної діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, 
яка завжди здійснюється в умовах конфлікту інтересів.

На уповноважену особу з питань запобігання корупції в районній 
державній адміністрації покладена відповідальність за напрям роботи з 
виявлення інформації щодо колаборантів та фактів їх колабораційної 
діяльності. Загалом, таку інформацію необхідно надсилати щоп’ятниці до 
Національного агентства з питань запобігання корупції, яка включає наявні 
докази, а саме, факти, що свідчать про сприяння ворогу, посилання на виявлені 
джерела, переписку, фото, відео, контакти осіб, які можуть підтвердити 
інформацію.

Станом на 15.06.2022 року в районній державній адміністрації не виявлено 
фактів колабораційної діяльності чи умисних дій, вчинених працівниками, що 
можуть вказувати на ознаки співпраці з державою-агресором, не зафіксовано 
публічних закликів, що можуть нанести шкоду суверенітету, територіальній 
цілісності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці 
України.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення коруп 
в адм іністрації, Катерина КАЛГГКА


