
Контактна інформація про спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції 

 
 

1 липня 2011 року набрав чинності Закон України «Про засади запобігання і протидії 

корупції». 

 

Статтею 18 цього Закону регламентована участь громадськості в заходах щодо запобігання і 

протидії корупції. Одним із видів такої участі є право об’єднань громадян, їх членів або 

уповноважених представників, а також окремих громадян повідомляти про виявлені 

факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноважених суб'єктів у 

сфері протидії корупції, інші органи, зазначені у статті 5 Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції», керівництво та колективи підприємства, установи чи 

організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськість. 
 

Відповідно до абзацу 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи 

прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства 

внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України, підрозділи внутрішньої безпеки митних органів, якщо інше не передбачено 

законом. 

 

На території Сумської області такими органами (обласного рівня) є: 
 

Прокуратура Сумської області (40000, м. Суми, вул. Кірова 33, 

тел. (0542) 22-60-11); 

 

Управління по боротьбі з організованою злочинністю Управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Сумській області (40030,  

м. Суми, вул. Покровська, 9, тел. (0542) 66-74-58); 

 

Відділ внутрішньої безпеки при ДПС у Сумській області Управління внутрішньої 

безпеки Державної податкової служби України (40030,  

м. Суми, вул. Іллінська, 13, тел. (0542) 77-05-28, (0542) 77-05-29); 

 

Відділ боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби 

безпеки України в Сумській області (40030, м. Суми, вул. Кірова, 32, тел. (0542) 22-25-71); 

 

Відділення Військової служби правопорядку Харківського зонального відділу 

Військової служби правопорядку (40021, м. Суми,  

вул. Кірова, 165, тел. (0542) 79-34-62); 

 

Головний інспектор з питань внутрішньої безпеки Сумської митниці (Савченко Вадим 

Анатолійович, Сафронов Геннадій Вікторович, 40020,  

м. Суми, вул. Воровського, 24, тел. (0542) 68-71-39). 

 

 

Також додатково повідомляємо, що при Сумській обласній адміністрації за номером 

телефону (0542) 60-01-66 функціонує цілодобова «гаряча» телефонна лінія «Стоп 

корупція», на яку приймаються повідомлення про конкретні факти вчинення корупційних 

правопорушень. 


