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ПерелІк уМовних Скорочень
у Посібнику вживаються такі скорочення:

ÎÎ директива – Директива (ЄС) 2019/1937 Європейського парламенту і ради ЄС 
від 23.10.2019 про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства 
Союзу;

ÎÎ Закон – закон україни «про запобігання корупції»;

ÎÎ ІТС – інформаційно-телекомунікаційна система;

ÎÎ кАС – Кодекс адміністративного судочинства україни;

ÎÎ кЗпП – Кодекс законів про працю україни;

ÎÎ купАП – Кодекс україни про адміністративні правопорушення;

ÎÎ кк – Кримінальний кодекс україни;

ÎÎ кПк – Кримінальний процесуальний кодекс україни;

ÎÎ кСЗІ – комплексна система захисту інформації;

ÎÎ Цк – цивільний кодекс україни;

ÎÎ ЦПк – цивільний процесуальний кодекс україни;

ÎÎ національне агентство – національне агентство з питань запобігання корупції;

ÎÎ повідомлення про корупцію – повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, порушень інших вимог закону;

ÎÎ викривач – особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує 
обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом) або проходить 
службу чи навчання, перебуває у взаємовідносинах з підприємством, організаці-
єю, установою під час здійснення професійної, господарської, громадської, нау-
кової діяльності або бере участь у передбачених законодавством процедурах, які 
є обов’язковими для початку такої діяльності;

ÎÎ спеціально уповноважені суб’єкти – органи прокуратури, національної полі-
ції, національне антикорупційне бюро україни, національне агентство з питань 
запобігання корупції;

ÎÎ типове положення – типове положення про уповноважений підрозділ (уповно-
важену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом 
національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20, 
зареєстрованим у міністерстві юстиції україни 21.04.2020 за № 361/34644;

ÎÎ уповноважена особа – уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з пи-
тань запобігання та виявлення корупції, утворений (визначений) відповідно до 
ст. 13-1 закону, або особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програ-
ми юридичної особи, зазначеної в ч. 2 ст. 62 закону;

ÎÎ установа – державний орган, орган влади автономної республіки Крим, орган 
місцевого самоврядування, юридична особа публічного права, юридична особа, 
зазначена в ч. 2 ст. 62 закону.

інші терміни в посібнику вживаються у значеннях, наведених у законі.
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вСТуП
Сьогодні в україні готовність працівників 
повідомляти про можливі факти корупцій-
них або пов’язаних з корупцією правопо-
рушень є доволі низькою. по-перше, це 
пов’язано з тим, що більшість потенцій-
них викривачів не є обізнаними з тим, як і 
куди повідомити інформацію про можливі 
факти корупції, які вимоги до змісту таких 
повідомлень, який порядок їх розгляду, які 
права та гарантії захисту мають викрива-
чі. по-друге, у потенційних викривачів є 
страх бути покараними керівництвом за 
повідомлення про корупцію, а також ви-
кликати осуд свого оточення (колег, друзів, 
знайомих).

у цьому контексті прийняті у 2019  році 
зміни до закону, які значно посилили 
мандат національного агентства та 
зробили його ключовим органом державної 
влади щодо забезпечення формування 
та реалізації державної політики у сфері 
захисту викривачів корупції в україні, 
мають велике значення. 

водночас треба зазначити, що виконання 
національним агентством функції захисту 
викривачів буде недостатньо ефективним 
без послідовної та системної роботи упов-
новажених підрозділів (уповноважених 
осіб) у цьому напрямку. адже ключову роль 
у роботі з викривачами відіграють саме 
уповноважені підрозділи (уповноважені 
особи), які відповідно до внесених до за-
кону змін організовують роботу внутріш-
ніх каналів повідомлення, розглядають по-
відомлення, які надійшли цими каналами, 
співпрацюють з викривачами, забезпечу-
ють дотримання їхніх прав та гарантій за-
хисту, надають працівникам відповідного 
органу чи юридичної особи (або особам, 
які проходять у них службу чи навчання 
або виконують певну роботу) методичну 
допомогу та консультації, проводять вну-
трішнє навчання з цих питань тощо.

національне агентство високо цінує що-
денну роботу уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб), оскільки вони є пер-
шою лінією захисту викривачів, забезпечу-
ють їх методичною та правовою допомо-
гою. в умовах низької культури поваги до 
викривачів у сфері державного управління 
та суспільстві загалом робота уповноваже-
них підрозділів (уповноважених осіб) спов-
нена викликів і одночасно є надважливою 
для зміни ситуації як щодо захисту прав 
викривачів, так і для формування культури 
поваги до викривачів.

розуміючи важливість і складність роботи 
уповноважених підрозділів (уповноваже-
них осіб), національне агентство підготу-
вало цей посібник для забезпечення упов-
новажених підрозділів (уповноважених 
осіб) необхідними знаннями та інструмен-
тами, які мають підвищити їхні компетенції 
та допомогти в нелегкій, проте надзвичай-
но важливій роботі з викривачами. 

отже, метою цього Посібника є:

 Î надання практичних рекоменда-
цій для уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) щодо впрова-
дження внутрішніх політик і проце-
дур організації роботи з повідомлен-
нями про корупцію та викривачами в 
установі;

 Î встановлення чіткого алгоритму дій 
уповноваженого підрозділу (уповно-
важених осіб) у роботі з викривача-
ми;

 Î забезпечення дотримання прав та 
гарантій захисту викривачів, перед-
бачених законом.
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Цей Посібник буде корисним у щоден-
ній роботі уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з повідомлен-
нями про корупцію й викривачами, 
оскільки він містить: 

a) роз’яснення щодо особливостей 
правового регулювання в цій сфері; 

b) практичні поради щодо організації 
внутрішніх каналів та проведення 
перевірки повідомлень про коруп-
цію, що надходять від викривачів;

c) рекомендації щодо забезпечення 
конфіденційності викривачів;

d) настанови щодо шляхів формуван-
ня культури поваги до викривачів 
корупції в установі тощо.

маємо сподівання, що також уповнова-
женим підрозділам (уповноваженим осо-
бам) стануть у пригоді Директива (ЄС) 
2019/1937 Європейського парламенту і 
ради ЄС від 23.10.2019 про захист осіб, які 
повідомляють про порушення законодав-
ства Союзу, роз’яснення національного 
агентства з питань запобігання корупції 
щодо захисту викривачів, пам’ятки, схеми 
та анкети, розміщені в додатках до цього 
посібника.
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роЗдІл І

виКриваЧ Корупції:  
поняття, права та 
гарантії заХиСту 
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хТо ТАкий викривАч
викривач – фізична особа, яка за наяв-
ності переконання, що інформація є до-
стовірною, повідомила про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень закону, 
вчинених іншою особою, якщо така інфор-
мація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, 
професійною, господарською, громад-
ською, науковою діяльністю, проходжен-
ням нею служби чи навчання або її участю 
у передбачених законодавством процеду-
рах, які є обов’язковими для початку такої 
діяльності, проходження служби чи нав-
чання (абз. 20 ст. 1 закону).

умови, за сукупності яких особа буде 
вважатися викривачем:

 Î фізична особа (громадянин україни, 
іноземець, особа без громадянства), 
яка має переконання, що інформація 
є достовірною;

 Î повідомлення викривача містить ін-
формацію про факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопору-
шень, інших порушень закону, тобто 
такі фактичні дані, що підтверджують 
можливе вчинення правопорушен-
ня та можуть бути перевірені;

 Î інформація стала відома викривачу 
у зв’язку з його трудовою, професій-
ною, господарською, громадською, 
науковою діяльністю, проходженням 
служби чи навчання, участю у перед-
бачених законодавством процеду-
рах.

наявність у викривача внутрішнього пе-
реконання, що інформація є достовірною, 
– це суб’єктивне відчуття впевненості осо-
би в правдивості інформації, яку вона по-
відомляє, про можливі факти вчинення 
корупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення, що базується на її життє-
вому/професійному досвіді, сукупній оцінці 
об’єктивності джерела та змісту такої ін-
формації.

при цьому достовірність інформації – її 

властивість встановлювати реальну наяв-
ність фактичних даних про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень закону, 
а також суб’єктивне сприйняття інформації 
такою, що відповідає дійсності і є правди-
вою.

Фактичні дані в повідомленні викривача 
мають складатися з інформації про кон-
кретні факти порушення встановлених 
законом вимог, заборон та обмежень, яке 
вчинене особою, зазначеною у ч.  1 ст.  3 
закону. зокрема, це можуть бути відомо-
сті про обставини правопорушення, місце 
і час його вчинення, особу, яка вчинила 
правопорушення, тощо.

відповідно до ч.  1 ст.  53-3 закону права 
викривача виникають з моменту пові-
домлення інформації про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень закону. 
отже, викривач має повідомити про:

корупційне правопорушення – діяння, 
що містить ознаки корупції, вчинене осо-
бою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 закону, за яке 
законом встановлено кримінальну, дисци-
плінарну та/або цивільно-правову відпові-
дальність;

правопорушення, пов’язане з коруп-
цією – діяння, що не містить ознак коруп-
ції, але порушує встановлені законом ви-
моги, заборони та обмеження, вчинене 
особою, зазначеною у ч.  1 ст.  3 закону, 
за яке законом встановлено кримінальну, 
адміністративну, дисциплінарну та/або ци-
вільно-правову відповідальність;

інші порушення Закону (наприклад, 
недотримання вимог щодо прийняття 
антикорупційної програми, непроведен-
ня спеціальної перевірки, непроведення 
службового розслідування, незабезпечен-
ня каналів для повідомлень, непритягнен-
ня до дисциплінарної відповідальності за 
вчинення корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення тощо) (додат-
ки 1–3).
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отже, закон пов’язує виникнення правово-
го статусу викривача з моментом повідом-
лення про корупцію і не містить вимоги 
щодо підтвердження інформації, викладе-
ної в повідомленні.

ЗверТАєМо увАгу, що у П. 92 ПоСТАнови 
верховного Суду у СПрАвІ № 815/2074/18 
вІд 15.08.2019 ЗАЗнАчено, що викривАч 
нАбувАє ТАкого СТАТуСу З МоМенТу, 
коли вІн ЗдІйСнив уСІ ЗАлежнІ вІд 
нього дІї для ПовІдоМлення Про 
Порушення виМог ЗАкону укрАїни 
«Про ЗАПобІгАння коруПЦІї» Іншою 
оСобою, щоб вІдПовІднА ІнфорМАЦІя 
нАдІйшлА до АдреСАТА.

АнАлогІчнІ виСновки МІСТиТь 
ПоСТАновА верховного Суду у СПрАвІ 
№ 816/1874/17 вІд 11.06.2020.

отже, якщо інформація, викладена в пові-
домленні про корупцію, не знайде свого 
підтвердження, особа не втрачає статусу 
викривача.

Щодо європейського законодавства, то, 
наприклад, ст. 6 Директиви передбачено, 
що особа, яка повідомляє про порушен-
ня, підлягає захисту за дотримання таких 
умов: вона має розумні підстави вважати, 
що інформація про порушення була прав-
дивою на час повідомлення, повідомлен-
ня відбулось внутрішніми або зовнішніми 
каналами або шляхом публічного розкрит-
тя (додаток 4).

Моментом здійснення повідомлення 
про корупцію пропонується вважати:

 Î час здійснення повідомлення про ко-
рупцію на особистому прийомі керів-
ника, заступника керівника або іншо-
го працівника установи;

 Î час надходження повідомлення про ко-
рупцію на електронну пошту установи;

 Î час прийняття повідомлення про коруп-
цію на телефон гарячої лінії установи;

 Î час надходження заповненої форми 
повідомлення про корупцію на веб-
сайт установи;

 Î дата відправлення повідомлення 
про корупцію поштою (відповідно до 
штампа на конверті).

важливою умовою для визнання особи ви-
кривачем є повідомлення ним інформації 
про можливі факти корупційних або пов’я-
заних з корупцією правопорушень, інших 
порушень закону, отриманої під час здійс-
нення одного із вказаних видів діяльності:

 Î трудової; 

 Î професійної; 

 Î господарської; 

 Î громадської;

 Î наукової діяльності; 

 Î проходження служби чи навчання; 

 Î участі у передбачених законодав-
ством процедурах, які є обов’язкови-
ми для початку такої діяльності, про-
ходження служби чи навчання. 

Для того щоб ідентифікувати особу як ви-
кривача та орієнтуватися у видах діяльно-
сті, під час здійснення яких викривач може 
отримати інформацію про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень закону, 
розглянемо кожен із них окремо. 

Трудова діяльність – діяльність най-
маного працівника, фізичної особи, яка 
забезпечує себе роботою самостійно, зо-
крема надає послуги чи виконує роботи на 
підставі цивільно-правових договорів.

Професійна діяльність – участь фізичної 
особи у літературній, артистичній, худож-
ній, освітній або викладацькій діяльності, 
діяльність лікарів, приватних нотаріусів, 
приватних виконавців, адвокатів, арбіт-
ражних керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів), аудито-
рів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи 
архітекторів, особи, зайнятої релігійною 
(місіонерською) діяльністю, іншою подіб-
ною діяльністю за умови, що така особа 
не є працівником або фізичною особою 
– підприємцем та використовує найману 
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працю не більш як чотирьох фізичних осіб 
(абз. 2 пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 податково-
го кодексу україни).

господарська діяльність – діяльність 
суб’єктів господарювання у сфері суспіль-
ного виробництва, спрямована на виго-
товлення та реалізацію продукції, вико-
нання робіт чи надання послуг вартісного 
характеру, що мають цінову визначеність 
(ст. 3 господарського кодексу україни).

громадська діяльність – діяльність ін-
ститутів громадянського суспільства, їх 
посадових осіб, членів, представників і 
волонтерів щодо участі у формуванні і ре-
алізації державної (місцевої) політики, ре-
алізації статутних цілей та напрямів діяль-
ності відповідних інститутів, яка пов’язана 
з їх офіційними відносинами з органами 
державної влади, місцевого самовряду-
вання, зокрема членство в громадських 
радах, поліцейських комісіях, конкурсних 
комісіях з відбору осіб на зайняття посад 
державної служби, комісіях з оцінки коруп-
ційних ризиків тощо.

наукова діяльність – інтелектуальна 
творча діяльність, спрямована на одер-
жання нових знань та (або) пошук шляхів 
їх застосування, основними видами якої 
є фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження (п.  12 ч.  1ст.  1 закону украї-
ни «про наукову і науково-технічну діяль-
ність»).

Проходження служби – діяльність на 
державних політичних посадах, у держав-
них колегіальних органах, професійна 
діяльність суддів, прокурорів, військова 
служба, альтернативна (невійськова) служ-
ба, інша державна служба, патронатна 
служба в державних органах, служба в ор-
ганах влади автономної республіки Крим, 
органах місцевого самоврядування.

навчання – цілеспрямована діяльність 
учасників педагогічного процесу в систе-
мі освіти і професійного зростання, спря-
мована на максимальне засвоєння та 
усвідомлення навчального матеріалу і по-
дальшого застосування отриманих знань, 
умінь та навичок на практиці.

також викривачем буде вважатись особа, 
якій стала відома інформація під час участі 
в передбачених законодавством процеду-
рах, які є обов’язковими для початку такої 
діяльності, зокрема стажування, участь у 
конкурсі на зайняття посади/прийняття/
відбір на роботу/службу, обрання до складу 
громадської ради, участь у тендері, вступ 
до навчального закладу тощо.

отже, особа, яка повідомила про мож-
ливе правопорушення, не є викрива-
чем, якщо повідомлена нею інформа-
ція:

1. не містить фактичних даних, які мо-
жуть бути перевірені, зокрема про 
обставини правопорушення, місце і 
час його вчинення, особу, яка вчини-
ла правопорушення;

2. стала їй відома не у зв’язку з трудо-
вою, професійною, господарською, 
громадською, науковою діяльністю, 
проходженням служби чи навчання 
або участю у передбачених законо-
давством процедурах, які є обов’яз-
ковими для початку такої діяльності, 
проходження служби чи навчання, 
а, наприклад, із загальнодоступних 
джерел (реєстрів, баз даних, сайтів, 
засобів масової інформації).

окремо звертаємо увагу, що викривач 
може мати процесуальний статус у спра-
вах про адміністративні правопорушення 
та в кримінальному провадженні. 

відповідно до ч.  3 ст.  272 Купап викри-
вач є свідком у справах про адміністра-
тивні правопорушення, пов’язані з коруп-
цією. 

отже, у справах про адміністративні пра-
вопорушення викривачем (свідком) буде 
особа, яка повідомила про вчинення адмі-
ністративного правопорушення, пов’яза-
ного з корупцією, зокрема про:

 Î порушення обмежень щодо сумісни-
цтва та суміщення з іншими видами 
діяльності (ст. 172-4 Купап);

 Î порушення встановлених законом 
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обмежень щодо одержання подарун-
ків (ст. 172-5 Купап);

 Î порушення вимог фінансового 
контролю (ст. 172-6 Купап);

 Î порушення вимог щодо запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів 
(ст. 172-7 Купап);

 Î незаконне використання інформа-
ції, що стала відома особі у зв’язку з 
виконанням службових або інших 
визначених законом повноважень 
(ст. 172-8 Купап);

 Î порушення встановлених законом 
обмежень після припинення повно-
важень члена національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних 
послуг (ст. 172-8-1 Купап);

 Î невжиття заходів щодо запобігання 
корупції (ст. 172-9 Купап);

 Î порушення заборони розміщення 
ставок на спорт, пов’язаних з мані-
пулюванням офіційним спортивним 
змаганням (ст. 172-9-1 Купап);

 Î порушення законодавства у сфері 
оцінки впливу на довкілля (ст. 172-9-
2 Купап);

 Î невиконання законних вимог (при-
писів) національного агентства      
(ст. 188-46 Купап).

відповідно до п. 16-2 ч. 1 ст. 3 КпК викри-
вач – це фізична особа, яка за наявності пе-
реконання, що інформація є достовірною, 
звернулася із заявою або повідомленням 
про корупційне кримінальне правопору-
шення до органу досудового розслідування.

за своїм процесуальним статусом викри-
вач як учасник кримінального проваджен-
ня є заявником (п. 25 ч. 1 ст. 3 КпК).

у примітці до ст. 45 КК визначено, які кри-
мінальні правопорушення належать до ко-
рупційних кримінальних правопорушень.

згідно з КпК викривачем вважається осо-
ба, яка повідомила інформацію про такі ко-

рупційні кримінальні правопорушення у 
разі їх вчинення шляхом зловживан-
ня службовим становищем:

 Î привласнення, розтрату майна або 
заволодіння ним шляхом зловживан-
ня службовим становищем (ст. 191 
КК);

 Î викрадення, привласнення, вима-
гання вогнепальної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин чи ра-
діоактивних матеріалів або заволо-
діння ними шляхом шахрайства або 
зловживанням службовим станови-
щем (ст. 262 КК);

 Î викрадення, привласнення, вимаган-
ня наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів чи за-
володіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим стано-
вищем (ст. 308 КК);

 Î викрадення, привласнення, вима-
гання прекурсорів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або злов-
живання службовим становищем 
(ст. 312 КК);

 Î викрадення, привласнення, вимаган-
ня обладнання, призначеного для 
виготовлення наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх анало-
гів, чи заволодіння ним шляхом шах-
райства або зловживання службовим 
становищем та інші незаконні дії з та-
ким обладнанням (ст. 313 КК);

 Î порушення встановлених правил 
обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів (ст. 320 КК);

 Î викрадення, привласнення, вимаган-
ня документів, штампів, печаток, за-
володіння ними шляхом шахрайства 
чи зловживання службовим станови-
щем або їх пошкодження (ст. 357 КК);

 Î викрадення, привласнення, вима-
гання військовослужбовцем зброї, 
бойових припасів, вибухових або 
інших бойових речовин, засобів пе-
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ресування, військової та спеціальної 
техніки чи іншого військового майна, 
а також заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання служ-
бовим становищем (ст. 410 КК);

а також про такі кримінальні право-
порушення:

 Î нецільове використання бюджетних 
коштів, здійснення видатків бюджету 
чи надання кредитів з бюджету без 
встановлених бюджетних призна-
чень або з їх перевищенням (ст. 210 
КК);

 Î підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації (ст. 354 КК);

 Î зловживання владою або службовим 
становищем (ст. 364 КК);

 Î зловживання повноваженнями служ-
бовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від ор-
ганізаційно-правової форми (ст. 364-
1 КК);

 Î зловживання повноваженнями осо-
бами, які надають публічні послуги 
(ст. 365-2 КК);

 Î прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди 
службовою особою (ст. 368 КК);

 Î підкуп службової особи юридичної 
особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми 
(ст. 368-3 КК);

 Î підкуп особи, яка надає публічні по-
слуги (ст. 368-4 КК);

 Î незаконне збагачення (ст. 368-5 КК);

 Î пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди службовій 
особі (ст. 369 КК);

 Î зловживання впливом (ст.  369-2 КК 
україни).

Крім того, викривачем буде вважатися осо-
ба, яка повідомила органам досудового 
розслідування про вчинення таких кримі-

нальних правопорушень, пов’язаних 
з корупцією:

 Î декларування недостовірної інфор-
мації (ст. 366- 2 КК);

 Î неподання суб’єктом декларування 
декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування (ст.  366-3 
КК);

 Î протиправний вплив на результа-
ти офіційних спортивних змагань 
(ст. 369-3 КК).

під час роботи виникають ситуації, коли 
викривач звертається до уповноваженого 
підрозділу (уповноваженої особи) з про-
ханням підтвердити його статус викривача 
або, навпаки, працівнику уповноваженого 
підрозділу (уповноваженій особі) для вжит-
тя заходів захисту викривача або надання 
консультативної допомоги потрібно вста-
новити, що особа є викривачем.

пропонуємо враховувати приблизний 
перелік документів, які можуть під-
твердити, що особа є викривачем:

 Î копія повідомлення про корупцію, яка 
містить відмітку про отримання по-
відомлення установою або інше під-
твердження отримання установою 
повідомлення (поштове повідомлення 
про вручення, скан підтвердження от-
римання повідомлення з електронної 
скриньки);

 Î копія відповіді установи, уповнова-
женого підрозділу (уповноваженої 
особи), спеціально уповноваженого 
суб’єкта на повідомлення про корупцію 
(де чітко зазначено про те, що особа є 
викривачем, або про стан/результати 
розгляду її повідомлення);

 Î витяг з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, до якого внесено відо-
мості про кримінальне корупційне 
правопорушення за заявою викрива-
ча (заявника); 

 Î копія повідомлення національному 
агентству про початок досудового 
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розслідування за участю викривача, 
направленого відповідно до вимог ч. 9  
ст. 214 КпК;

 Î копія повідомлення національно-
му агентству про участь викривача у 
справі про адміністративне правопо-
рушення, пов’язане з корупцією;

 Î інші документи, які підтверджують, що 
особа є викривачем у зв’язку з пові-
домленням про корупцію.

ПрАвА ТА гАрАнТІї ЗАхиСТу 
викривАчА

відповідно до ч.  1 ст.  53-3 закону права 
викривача виникають з моменту повідом-
лення про корупцію.

згідно з ч. 2 ст. 53-3 закону викривач має 
такі права:

 Zбути повідомленим про свої права 
та обов’язки, передбачені Законом

Кожному викривачу, який безпосередньо 
або письмово звернувся до уповноваже-
ного підрозділу (уповноваженої особи) із 
повідомленням про корупцію або за захи-
стом своїх прав, рекомендується роз’ясню-
вати його права та надавати пам’ятку про 
права викривача (додаток 5).

 Zподавати докази на підтверджен-
ня своєї заяви

викривач може подавати будь-які докази 
разом із повідомленням про корупцію. всі 
докази, надані викривачем, мають бути 
об’єктивно, неупереджено та повною мі-
рою оцінені працівником уповноваженого 
підрозділу (уповноваженою особою), який/
яка здійснює розгляд повідомлення про 
корупцію.

 Zотримувати від уповноваженого 
органу, до якого він подав повідом-
лення, підтвердження його при-
йняття і реєстрації

за окремим запитом, надісланим до уста-
нови, викривач має право отримати під-
твердження прийняття та реєстрації його 
повідомлення про корупцію.

 Zдавати пояснення, свідчення або 
відмовитися їх давати

як уже зазначалося, викривач має здійсни-
ти повідомлення про корупцію за наявно-
сті у нього переконання, що інформація є 
достовірною. 

проте така норма може бути застосована 
виключно щодо повідомлень про пору-
шення вимог закону.

це пов’язано з тим, що викривач у кримі-
нальному провадженні є не тільки заявни-
ком, а й свідком. 

відповідно до ч.  2 ст.  66 КпК свідок зо-
бов’язаний давати правдиві показання під 
час досудового розслідування та судового 
розгляду. згідно зі ст.  67 КпК за відмову 
від давання показань слідчому, прокурору, 
слідчому судді чи суду, крім випадків, пе-
редбачених КпК, свідок несе кримінальну 
відповідальність. 

Крім того, як уже зазначалось, викривач 
є свідком у справах про адміністративні 
правопорушення, пов’язані з корупцією. 
у зв’язку з цим згідно з ч. 2 ст. 272 Купап 
на виклик органу (посадової особи), у про-
вадженні якого перебуває справа, свідок 
зобов’язаний з’явитися в зазначений час, 
дати правдиві пояснення, повідомити все 
відоме йому в справі і відповісти на по-
ставлені запитання.

 Zна безоплатну правову допомогу у 
зв’язку із захистом прав викривача

викривачі перебувають під захистом 
держави. Для захисту викривач може 
користуватися всіма видами правової 
допомоги, передбаченої законом укра-
їни «про безоплатну правову допомо-
гу», або залучити адвоката самостійно  
(ч. 1 та ч. 3 ст. 53 закону).

вказаним вище нормам закону кореспон-
дують норми закону україни «про безоп-
латну правову допомогу», в якому зазначе-
но, що викривач у зв’язку з повідомленням 
ним інформації про корупційне або пов’я-
зане з корупцією правопорушення має 
право на безоплатну вторинну правову 
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допомогу (п. 14 ч. 1 ст. 14 закону україни 
«про безоплатну правову допомогу») (до-
даток 6).

 Zна конфіденційність

відповідно до ч. 1 ст. 53-5 закону забороне-
но розкривати інформацію про особу ви-
кривача, його близьких осіб або інші дані, 
які можуть ідентифікувати особу викрива-
ча, його близьких осіб, третім особам, які 
не залучаються до розгляду, перевірки та/
або розслідування повідомлених ним фак-
тів, а також особам, дій або бездіяльності 
яких стосуються повідомлені ним факти, 
крім випадків, установлених законом.

конфіденційність викривача – це за-
безпечення установою, до якої звернувся 
викривач з повідомленням про корупцію, 
нерозголошення третім особам, які не за-
лучаються до розгляду, перевірки та/або 
розслідування, інформації про особу ви-
кривача, його близьких осіб або повідом-
лених викривачем фактів, які можуть іден-
тифікувати викривача чи його близьких 
осіб.

Конфіденційною інформацією про викри-
вача є відомості, які дають можливість 
його ідентифікувати, зокрема: 

1. прізвище, ім’я, по батькові;

2. дата і місце народження;

3. місце роботи та посада;

4. місце проходження військової служби;

5. місце навчання/стажування;

6. відомості, які ідентифікують викрива-
ча як суб’єкта підприємницької діяль-
ності;

7. сімейний стан;

8. адреса проживання, роботи;

9. номер телефону, поштової скриньки, 
інші персоніфіковані канали зв’язку;

10. зображення викривача;

11. інформація про акаунти викривача в 
соціальних мережах;

12. будь-які інші відомості, які дають змо-
гу ідентифікувати особу викривача.

норми щодо забезпечення конфіденцій-
ності викривача містить і Купап.

відповідно до ч. 3 ст. 272 Купап викривач 
має право на збереження конфіденцій-
ності інформації стосовно нього під час 
надання пояснень у справі. 

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 256 Купап прото-
кол про адміністративне правопорушення 
має містити прізвище викривача (за його 
письмовою згодою).

Щодо дотримання конфіденційності від-
повідно до норм КпК треба зазначити, що 
слідчі, дізнавачі та прокурори при озна-
йомленні учасників кримінального прова-
дження з матеріалами досудового розслі-
дування до його завершення (у порядку 
ст. 222 КпК) та при відкритті цих матеріалів 
(у порядку ст.  290 КпК) зобов’язані забез-
печувати дотримання конфіденційності 
викривача та не допускати розкриття ін-
формації про особу викривача або інших 
відомостей, які дають можливість його 
ідентифікувати, особам, дій або бездіяль-
ності яких стосуються повідомлені викри-
вачем факти.

 Zповідомляти про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з ко-
рупцією правопорушень, інших по-
рушень Закону без зазначення відо-
мостей про себе (анонімно)

всім відомо, що викривачі бояться помсти з 
боку тих, про кого вони повідомили, та осуду 
з боку колег. у зв’язку з цим однією з важли-
вих гарантій захисту викривачів, яка покли-
кана сприяти збільшенню кількості повідо-
млень про корупцію, є гарантована законом 
можливість повідомляти анонімно.

в абз. 1 ч. 5 ст. 53 закону та п. 7 ч. 2 ст. 53-3 
закону передбачено, що повідомлення 
може бути здійснене викривачем без за-
значення авторства (анонімно).

відповідно до ч. 4 ст. 53 закону установи 
зобов’язані створити захищені анонім-
ні канали зв’язку (канали онлайн-зв’язку, 
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анонімні гарячі лінії, електронні пошто-
ві скриньки та інше), через які викривач 
може здійснити повідомлення, гарантова-
но зберігаючи свою анонімність.

 Z у разі загрози життю і здоров’ю 
на забезпечення безпеки щодо себе 
та близьких осіб, майна та житла 
або на відмову від таких заходів

відповідно до ч. 2 ст. 53 закону за наявно-
сті загрози життю, житлу, здоров’ю та май-
ну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із 
здійсненим повідомленням про корупцію 
правоохоронними органами до них мо-
жуть бути застосовані правові, організа-
ційно-технічні та інші спрямовані на за-
хист від протиправних посягань заходи, 
передбачені законом україни «про забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві».

однак право на забезпечення безпеки ма-
ють лише ті викривачі, які повідомили про 
вчинення кримінального корупційного 
правопорушення (додаток 7).

 Zна відшкодування витрат у зв’яз-
ку із захистом прав викривачів, 
витрат на адвоката у зв’язку із 
захистом прав особи як викривача, 
витрат на судовий збір

відповідно до гл. 8 КаС та гл. 8 цпК судові 
витрати складаються із судового збору та 
витрат, пов’язаних з розглядом справи.

згідно з п.  1 ч.  3 ст.  132 КаС та п.  1 ч.  3 
ст. 133 цпК до витрат, пов’язаних з розгля-
дом справи, належать, зокрема, витрати 
на професійну правничу допомогу.

правові засади розподілу та відшкодуван-
ня судових витрат визначаються відповід-
ними положеннями КаС або цпК. Справ-
ляння судового збору, платники, об’єкти 
та розміри ставок судового збору, поря-
док сплати, звільнення від сплати та по-
вернення судового збору визначає закон 
україни «про судовий збір».

 Zна винагороду у визначених зако-
ном випадках

відповідно до ст. 53-7 закону право на ви-
нагороду має викривач, який повідомив 
про корупційний злочин, грошовий роз-
мір предмета якого або завдані державі 
збитки від якого у 5000 і більше разів пе-
ревищують розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, установленого за-
коном на час вчинення злочину.

розмір винагороди становить 10  % від 
грошового розміру предмета корупційно-
го злочину або розміру завданих державі 
збитків від злочину після ухвалення обви-
нувального вироку суду. розмір винагоро-
ди не може перевищувати 3000 мінімаль-
них заробітних плат, установлених на час 
вчинення злочину.

зазначимо, що в кожному випадку суд 
встановлює конкретний розмір винаго-
роди, що підлягає виплаті, з урахуванням 
критеріїв персональності та важливості ін-
формації. у разі відсутності хоча б одного 
з критеріїв суд прийматиме рішення про 
відмову у виплаті винагороди.

винагорода виплачується викривачу за 
рахунок Державного бюджету україни ор-
ганами державного казначейства.

Права на винагороду не має особа, 
яка:

 Î є співучасником корупційного право-
порушення, про яке вона повідомила;

 Î повідомила про корупційне правопо-
рушення у рамках угоди у криміналь-
ному провадженні;

 Î повідомила про корупційне кримі-
нальне правопорушення як викри-
вач, маючи при цьому можливість для 
здійснення офіційного повідомлення 
про виявлене кримінальне правопо-
рушення у межах реалізації своїх служ-
бових повноважень.
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 Zна отримання психологічної допо-
моги

психологічна допомога викривачу нада-
ється в порядку, визначеному чинним за-
конодавством.

 Zна звільнення від юридичної відпо-
відальності у визначених законом 
випадках

Ключовим правом викривачів є звільнен-
ня від юридичної відповідальності у визна-
чених законом випадках. 

ця гарантія закріплена у ст.  53-8 закону. 
із положень статті випливає, що дисци-
плінарне, адміністративне чи криміналь-
не провадження за фактом порушення 
викривачем зазначених обов’язків або 
зобов’язань не може бути розпочате, а у 
разі його початку воно має бути закрите, а 
викривач – звільнений від відповідально-
сті, крім випадків неумисного повідомлен-
ня викривачем недостовірної інформації 
та завідомо неправдивого повідомлення 
про злочин. звільнення від окремих видів 
юридичної відповідальності (дисциплінар-
ної, цивільно-правової, адміністративної 
та кримінальної) відбувається у порядку, 
визначеному окремими законодавчими і 
нормативно-правовими актами. 

у разі неумисного повідомлення викрива-
чем недостовірної інформації вона підля-
гає спростуванню у порядку, визначеному 
цК. насамперед, ідеться про захист викри-
вача від спроб притягнути його до цивіль-
ної відповідальності за завдання шкоди 
гідності, честі та діловій репутації фізичної/
юридичної особи, передбачене ч. 6 ст. 277 
цК, ч. 1 ст. 280 цК. 

настання цивільної відповідальності мож-
ливо лише у разі повідомлення інформації 
саме через зовнішні канали, оскільки по-
відомлення інформації через внутрішні чи 
регулярні канали не є поширенням недо-
стовірної інформації в розумінні ч. 6 ст. 277 
цК, а є реалізацією особою конституційно-
го права, передбаченого ст. 40 Конституції 
україни.

Крім того, у разі повідомлення інформа-

ції через зовнішні канали викривач буде 
нести цивільно-правову відповідальність 
за шкоду майновим та немайновим пра-
вам особи (ч. 1 ст. 280 цК), щодо якої по-
відомляється інформація, лише за наяв-
ності сукупності двох юридичних фактів: 
1) інформація виявилася «недостовірною»; 
2)  особа, яка повідомила інформацію, за-
відомо знала про те, що інформація, яку 
вона повідомляє, є недостовірною.

також відповідно до приміток до ст.  182, 
231 КК публічне (зокрема через засоби ма-
сової інформації, журналістів, громадські 
об’єднання, професійні спілки) повідом-
лення особою інформації про вчинення 
кримінального або іншого правопорушен-
ня, здійснене з дотриманням вимог закону, 
не є діями, передбаченими цими статтями 
і не тягне за собою кримінальну відпові-
дальність. 

 Zотримувати інформацію про стан 
та результати розгляду, перевір-
ки та/або розслідування за фак-
том повідомлення ним інформації

відповідно до ч. 1 ст. 53-6 закону викривач 
має право отримувати інформацію про 
стан та результати розгляду, перевірки та/
або розслідування у зв’язку із здійсненим 
ним повідомленням про корупцію.

згідно з п. 13 ч. 2 ст. 53-3, ч. 1 ст. 53-6 зако-
ну викривач має право отримувати інфор-
мацію про стан та результати розгляду, 
перевірки та/або розслідування у зв’язку 
із здійсненим ним повідомленням про ко-
рупцію.

Закон визначає такі етапи та строки 
інформування викривача установою 
щодо повідомлення про корупцію:

1. надання детальної письмової інфор-
мації про результати попередньої 
перевірки у 3-денний строк з дня за-
вершення цієї перевірки (абз. 6 ч. 3 
ст. 53-2 закону);

2. повідомлення про відсутність повно-
важень для розгляду повідомлення 
про корупцію та роз’яснення, яка 
установа уповноважена на прове-
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дення перевірки або розслідування 
відповідної інформації, у 3-денний 
строк без проведення попередньої 
перевірки (абз. 7 ч. 3 ст. 53-2 закону);

3. повідомлення про продовження за 
рішенням керівника установи стро-
ку внутрішньої (службової) пере-
вірки або розслідування до 45  днів 
(абз. 9 ч. 3 ст. 53-2 закону). закон не 
встановлює строку для інформуван-
ня викривача про це, проте таке ін-
формування доцільно здійснювати у 
3-денний строк з дня ухвалення від-
повідного рішення.

водночас викривач має право подати за-
яву про отримання інформації про стан та 
результати розгляду повідомлення про ко-
рупцію на будь-якому етапі розгляду. запи-
тувана викривачем інформація надається 
установою не пізніше 5  днів після отри-
мання заяви, а також за кінцевими резуль-
татами розгляду, перевірки та/або розслі-
дування (ч. 2 ст. 53-6 закону).

окреМо ЗверТАєМо увАгу нА ЗАкрІПленІ 
у СТ.  53-4 ЗАкону гАрАнТІї ЗАхиСТу 
Трудових ПрАв викривАчА.

у вказаній статті зазначено, що викривачу, 
його близьким особам не може бути від-
мовлено у прийнятті на роботу, не може 
бути звільнено чи примушено до звіль-
нення, притягнуто до дисциплінарної від-
повідальності чи піддано з боку керівника 
або роботодавця іншим негативним захо-
дам впливу (переведення, атестація, зміна 
умов праці, відмова у призначенні на вищу 
посаду, зменшення заробітної плати тощо) 
або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з 
повідомленням про можливі факти коруп-
ційних або пов’язаних з корупцією право-
порушень, інших порушень закону.

також до негативних заходів впливу до ви-
кривача належать формально правомірні 
рішення і дії керівника або роботодавця, 
які мають вибірковий характер, зокрема 
не застосовуються до інших працівників 
у подібних ситуаціях та/або не застосову-
валися до працівника в подібних ситуаціях 
раніше.

у П.  94, 96 ПоСТАнови верховного 
Суду у СПрАвІ №  815/2074/18  
вІд 15.08.2019 ЗАЗнАчено, що З МоМенТу 
нАбуТТя оСобою СТАТуСу викривАчА 
оСТАннІй ЗдобувАє Певний ІМунІТеТ. 
водночАС ТАкий ІМунІТеТ не є 
АбСолюТниМ ТА МАє ПевнІ МежІ. 
ПередовСІМ, МАє буТи Зв’яЗок МІж 
негАТивниМи ЗАходАМи вПливу 
Або ЗАгроЗою їх ЗАСТоСувАння ТА 
ПовІдоМленняМ викривАчеМ Про 
Порушення виМог ЗАкону.

Про нАявнІСТь Зв’яЗку МІж 
негАТивниМи ЗАходАМи вПливу 
Або ЗАгроЗою їх ЗАСТоСувАння ТА 
ПовІдоМленняМ викривАчеМ Про 
коруПЦІю МожуТь СвІдчиТи ЗокреМА, 
Але не виключно, ТАкІ обСТАвини: 
ПевнА ПоСлІдовнІСТь ПодІй (СПочАТку 
ПовІдоМлення оСобою Про фАкТи 
коруПЦІї, ПоТІМ – ЗАСТоСувАння до 
викривАчА негАТивних нАСлІдкІв, 
А не нАвПАки); нАближенІСТь у чАСІ 
Цих ПодІй (ЗАСТоСувАння негАТивних 
нАСлІдкІв до викривАчА вІдбулоСя 
невдовЗІ ПІСля ПовІдоМлення ниМ 
Про фАкТи коруПЦІї); нАявнІСТь 
рІЗних ПогроЗ до викривАчА ПІСля 
ПовІдоМлення ниМ Про фАкТи 
коруПЦІї; вІдСуТнІСТь у МинулоМу (до 
МоМенТу ПовІдоМлення) ПреТенЗІй 
до ПрАЦІвникА, в ТоМу чиСлІ й З боку 
оСІб, Про коруПЦІйнІ дІяння яких 
ниМ ПовІдоМлено (П.  99 ПоСТАнови 
верховного Суду у СПрАвІ № 815/2074/18 
вІд 15.08.2019).

ПеревІркА нАявноСТІ чи вІдСуТноСТІ 
нАведених обСТАвин дАСТь ЗМогу 
СТверджувАТи Про вІдСуТнІСТь чи 
нАявнІСТь Причинного Зв’яЗку 
МІж видАнняМ СПІрних нАкАЗІв ІЗ 
дІяльнІСТю ПоЗивАчА як викривАчА 
(П.  100 ПоСТАнови верховного Суду у 
СПрАвІ № 815/2074/18 вІд 15.08.2019).

АнАлогІчнІ виСновки МІСТиТь 
ПоСТАновА верховного Суду у СПрАвІ  
№ 816/1874/17 вІд 11.06.2020.
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Можна назвати такі типові 
порушення трудових прав 
викривачів:

 Î ініціювання дисциплінарних про-
ваджень щодо викривача та при-
тягнення викривача до дисциплі-
нарної відповідальності

найчастіше застосованим до викривача 
негативним заходом впливу є притягнен-
ня його до дисциплінарної відповідально-
сті. Керівник викривача через працівників 
служби персоналу організовує складання 
актів про відсутність викривача на робо-
чому місці, внесення відповідних відміток 
до табелів обліку робочого часу. Дисциплі-
нарне провадження зазвичай закінчується 
притягненням викривача до дисциплінар-
ної відповідальності (догана або звільнен-
ня).

ЗверТАєМо увАгу, що у П.  78 
ПоСТАнови верховного Суду у СПрАвІ  
№  815/2074/18 вІд 15.08.2019 ЗАЗнАчено, 
що САМ фАкТ учАСТІ оСоби, щодо 
якої ПоЗивАчеМ ПовІдоМлено 
Про коруПЦІю, в ЗАСІдАннях 
диСЦиПлІнАрної коМІСІї СвІдчиТь 
Про нАявнІСТь конфлІкТу ІнТереСІв 
ТА виключАє ПрАвоМІрнІСТь 
нАкАЗІв, ПрийняТих ЗА нАСлІдкАМи 
виСновкІв ТАкої коМІСІї, оСкІльки 
виСновок коМІСІї є ПередуМовою 
видАння нАкАЗу Про ПриТягнення до 
диСЦиПлІнАрної вІдПовІдАльноСТІ 
чи ЗАкриТТя диСЦиПлІнАрного 
ПровАдження.

 Î звільнення викривача із займаної 
посади

помста керівника викривачу за його пові-
домлення про корупцію може бути у вигля-
ді звільнення. і відбувається найчастіше за 
такими схемами:

 Z звільнення викривача у зв’язку з 
«удаваною» реорганізацією/лікві-
дацією органу (підприємства), коли 
реорганізація/ліквідація не супро-
воджується скороченням чисельно-
сті або штату працівників, зміною у 
їх складі за посадами, спеціальністю, 

кваліфікацією, професіями, а скоро-
чується (ліквідується) саме підрозділ 
або посада викривача або просто 
змінюється назва. при цьому ви-
ключно викривачу не пропонується 
ніяка інша посада, викривач не по-
переджається своєчасно про звіль-
нення;

 Z звільнення викривача як захід 
дисциплінарного стягнення піс-
ля оформлення йому прогулів та 
відкриття дисциплінарного прова-
дження.

 Î зміна істотних умов праці 

Керівники застосовують до викривачів такі 
негативні заходи впливу: переведення ви-
кривача на іншу посаду, в інший структур-
ний підрозділ установи; зменшення викри-
вачу заробітної плати; встановлення або 
скасування неповного робочого часу.

у П.  109 ПоСТАнови верховного 
Суду у СПрАвІ №  815/2074/18  
вІд 15.08.2019 ЗАЗнАчено, що СПІрнІ 
нАкАЗи одеСької МиТниЦІ дфС 
МожуТь ПорушувАТи ПрАво ПоЗивАчА 
в конТекСТІ оСобливого СТАТуСу 
викривАчА. 

зокрема, одеська митниця дФс не надала 
доказів того, що прийняті накази, а також 
вчинені дії (невключення позивача до переліку 
посадових осіб, щодо яких встановлено 
обмеження на звільнення, та до переліку 
посадових осіб, яких запропоновано 
до переведення) є правомірними і не 
були мотивовані діями позивача щодо 
здійснення ним повідомлення про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших порушень 
закону іншою особою.

 Î формально правомірні рішення та 
дії керівника, які мають вибірко-
вий характер і не застосовуються 
до інших працівників у подібних 
ситуаціях та/або не застосовува-
лися до викривача в подібних си-
туаціях раніше, а також дискримі-
наційне ставлення в порівнянні з 
іншими працівниками

19



наприклад, викривачу під час скорочення 
чисельності або штату працівників устано-
ви не було запропоновано жодної посади 
або запропоновано посади, які принижу-
ють його професійні якості (наприклад, ке-
рівнику департаменту пропонують посади 
прибиральниці, водія).

у П.  111 ПоСТАнови верховного Суду 
вІд 15.08.2019 у СПрАвІ №  815/2074/18 
ЗАЗнАчено, що ПоТрІбно доСлІдиТи 
МеТу, З якою дІяв вІдПовІдАч, 
ЗдІйСнюючи виведення ПоСАди 
викривАчА ТА введення Іншої ПоСАди, 
ЗокреМА, чи були ТАкІ ЗАходи 
обґрунТовАниМи ТА водночАС 
необхІдниМи.

також є випадки, коли керівник безпід-
ставно відмовляє викривачу в наданні 
відпусток, перешкоджає підвищенню про-
фесійного рівня викривача. наприклад, 
керівник викривача не підписує йому за-
яви (рапорти) про надання відпусток або 
відряджень навіть за наявності відпустки 
у відповідному графіку або потреби у про-
довженні навчання, обґрунтовуючи відмо-
ву виробничою необхідністю. при цьому 
інші працівники не мають таких перешкод 
в оформленні відпусток або відряджень у 
зв’язку з навчанням.

 Î непроходження викривачем що-
річної оцінки (атестації)

Керівник викривача заздалегідь визначає 
такі завдання, які викривач не може вико-
нати. це робиться для того, щоб викривач 
не пройшов щорічної оцінки (атестації). 
наслідком непроходження щорічної оцін-
ки, наприклад, на державній службі є звіль-
нення.

крім того, у зв’язку з повідомленням 
про корупцію викривачу не може 
бути відмовлено:

 Zв укладенні чи продовженні догово-
ру, трудового договору (контракту);

 Zв наданні адміністративних та ін-
ших послуг.

 Zзакон забороняє створювати пе-
решкоди викривачу в подальшому 

здійсненні ним трудової, професій-
ної, господарської, громадської, на-
укової або іншої діяльності, проход-
женні служби чи навчання, а також 
вживати будь-яких дискримінацій-
них заходів у зв’язку з повідомлен-
ням про корупцію.

варто пам’ятати, що відповідно до ч.  3 
ст.  53-3 закону права та гарантії захисту 
викривачів поширюються і на їхніх близь-
ких осіб.

згідно з приміткою до ст. 53 закону близь-
кими особами викривача є особи, зазна-
чені в абз. 4 ч. 1 ст. 1 закону, а саме: чле-
ни сім’ї, а також чоловік, дружина, батько, 
мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 
падчерка, рідний та двоюрідний брати, 
рідна та двоюрідна сестри, рідний брат 
та сестра дружини (чоловіка), племінник, 
племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, 
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, прав-
нук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, 
свекор, свекруха, батько та мати дружини 
(чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи 
усиновлений, опікун чи піклувальник, осо-
ба, яка перебуває під опікою або піклуван-
ням зазначеного суб’єкта.

При цьому члени сім’ї – це:

a) особа, яка перебуває у шлюбі з ви-
кривачем, та діти викривача до до-
сягнення ними повноліття – неза-
лежно від спільного проживання з 
викривачем;

b) будь-які особи, які спільно прожи-
вають, пов’язані спільним побутом, 
мають взаємні права та обов’язки з 
викривачем (крім осіб, взаємні пра-
ва та обов’язки яких не мають ха-
рактеру сімейних), у тому числі осо-
би, які спільно проживають, але не 
перебувають у шлюбі.
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роЗдІл ІI

оСновні 
заСаДи ДіялЬноСті 
уповноваЖениХ 
піДрозДілів 
(уповноваЖениХ 
оСіб) з питанЬ 
запобігання та 
виявлення Корупції 
у СФері заХиСту 
виКриваЧів
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До прийняття змін до закону в жовтні 
2019  року на законодавчому рівні діяль-
ність уповноважених підрозділів (уповно-
важених осіб) не було закріплено взагалі. 
у законі про зазначені підрозділи згада-
но лише один раз, а діяльність уповнова-
жених підрозділів (уповноважених осіб) 
регулювалась типовим положенням про 
уповноважений підрозділ (уповноважену 
особу) з питань запобігання та виявлення 
корупції, затвердженим постановою Кабі-
нету міністрів україни «питання запобіган-
ня та виявлення корупції» від 04.09.2013 
№ 706.

Станом на сьогодні діяльність уповнова-
жених підрозділів (уповноважених осіб) 
регламентована ст.  13-1, 53-9 закону та 
типовим положенням.

Крім того, діяльність уповноваже-
них осіб, призначених на виконання  
ст.  62, 64 закону, урегульована положен-
нями антикорупційної програми відповід-
ної юридичної особи.

уповноважені підрозділи (уповноваже-
ні особи) утворюються (визначаються) з 
метою організації та здійснення заходів із 
запобігання та виявлення корупції, перед-
бачених законом, а у випадках, передба-
чених ст. 62 закону, – для реалізації анти-
корупційної програми юридичної особи.

2.1. ПовновАження 
уПовновАжених ПІдроЗдІлІв 
(уПовновАжених оСІб) З ПиТАнь 
ЗАПобІгАння ТА виявлення 
коруПЦІї у СферІ ЗАхиСТу 
викривАчІв

основні завдання уповноважених 
підрозділів (уповноважених осіб) за-
кріплені у ч. 6 ст. 13-1 Закону, з них ро-
боти з повідомленнями про корупцію 
та викривачами стосуються такі: 

 Z здійснення контролю за дотриман-
ням антикорупційного законодав-
ства, у тому числі розгляд повідо-
млень про корупцію, у тому числі на 
підвідомчих підприємствах, в уста-
новах та організаціях;

 Z забезпечення захисту працівників, 
які повідомили про порушення ви-
мог закону, від застосування нега-
тивних заходів впливу з боку керів-
ника або роботодавця відповідно 
до законодавства щодо захисту ви-
кривачів;

 Z інформування керівника відповід-
ного органу, національного агент-
ства або інших спеціально уповно-
важених суб’єктів у сфері протидії 
корупції про факти порушення зако-
нодавства у сфері запобігання і про-
тидії корупції.

враховуючи положення типової анти-
корупційної програми юридичної особи, 
затвердженої рішенням національно-
го агентства від 02.03.2017 №  75, зареє-
строваним у міністерстві юстиції україни 
09.03.2017 за № 326/30194, вказані завдан-
ня також є обов’язковими і для уповнова-
жених осіб, призначених відповідно до 
ст. 62, 64 закону.

також ч. 2 ст. 53-9 закону передбачено, що 
керівники та заступники керівників відпо-
відних підрозділів чи відповідальні поса-
дові особи, до повноважень яких належить 
організація роботи внутрішніх каналів по-
відомлення про корупцію, отримання та 
організація розгляду повідомленої через 
них інформації, співпраця з викривачами, 
підзвітні і відповідальні у своїй діяльності 
лише перед керівником установи.

при цьому керівник уповноваженого під-
розділу має визначити окрему особу, від-
повідальну за реалізацію повноважень із 
захисту викривачів. на практиці вказана 
норма закону реалізується шляхом визна-
чення відповідальної особи в наказі уста-
нови або закріплення відповідних повно-
важень у положенні про уповноважений 
підрозділ або посадовій інструкції уповно-
важеної особи.

відповідно до ч.  1 ст.  53-9 закону до по-
вноважень уповноважених підрозді-
лів (уповноважених осіб) у сфері захи-
сту викривачів належать:
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ÎÎ організація роботи внутрішніх ка-
налів повідомлення про корупцію, 
отримання та організація розгляду 
повідомленої через такі канали ін-
формації;

ÎÎ співпраця з викривачами, забез-
печення дотримання їхніх прав та 
гарантій захисту, передбачених за-
коном;

ÎÎ надання працівникам відповідної 
установи або особам, які проходять 
у них службу чи навчання, чи ви-
конують певну роботу, методичної 
допомоги та консультацій щодо по-
відомлення про корупцію та захисту 
викривачів, проведення внутрішніх 
навчань з цих питань.

на виконання повноважень у сфері за-
хисту викривачів уповноважені підроз-
діли (уповноважені особи) мають право:

 Î витребувати від інших структур-
них підрозділів установи доку-
менти, у тому числі ті, що містять 
інформацію з обмеженим досту-
пом (крім державної таємниці), та 
робити чи отримувати їх копії 

зазначене право може бути реалізоване 
уповноваженим підрозділом (уповноваже-
ною особою) шляхом направлення запитів 
до інших структурних підрозділів у вигляді, 
наприклад, службових записок.

варто пам’ятати про встановлену ст. 53-5 
закону заборону розкривати інформацію 
про особу викривача, його близьких осіб 
або інші дані, які можуть ідентифікувати 
особу викривача, його близьких осіб, осо-
бам, які не залучаються до розгляду пові-
домлення про корупцію, а також особам, 
про яких іде мова в повідомленні. тобто 
запит потрібно скласти так, щоб не було 
розголошено особу викривача. якщо ре-
алізація цього права без розголошення 
неможлива, працівник уповноваженого 
підрозділу (уповноважена особа) має отри-
мати письмову згоду викривача.

 Î викликати та опитувати осіб, дій 
або бездіяльності яких стосуються 
повідомлені викривачем факти, у 

тому числі керівника, заступників 
керівника установи

Для реалізації цього права уповноваже-
ному підрозділу (уповноваженій особи) 
потрібно заздалегідь розробити план роз-
мови з переліком запитань до зазначених 
вище осіб. 

знову звертаємо увагу на необхідність до-
тримуватися права на конфіденційність 
викривача.

отже, працівник уповноваженого підрозді-
лу (уповноважена особа) може опитувати 
осіб, якщо таке опитування можливе без 
розкриття інформації про викривача, його 
близьких осіб. 

якщо це не є можливим, рекомендується 
отримати письмову згоду викривача на 
розкриття інформації. 

у разі ненадання викривачем згоди йому над-
силається письмова відповідь, в якій зазнача-
ється про неможливість перевірки уповнова-
женим підрозділом (уповноваженою особою) 
повідомленої викривачем інформації та 
вжиття заходів щодо його захисту.

 Î звертатися до національного 
агентства щодо порушених прав 
викривача, його близьких осіб

право на звернення до національного 
агентства може бути реалізовано одно-
часно зі здійсненням працівником упов-
новаженого підрозділу (уповноваженою 
особою) можливих заходів щодо захисту 
викривача з метою поновлення його по-
рушених прав.

 Î вносити подання керівнику уста-
нови про притягнення винних осіб 
до дисциплінарної відповідально-
сті за порушення вимог Закону

при реалізації цього права потрібно вра-
ховувати законодавчі та локальні норма-
тивні акти, які встановлюють засади дис-
циплінарної відповідальності працівників 
відповідних установ (наприклад, Кодекс 
законів про працю україни, закон україни 
«про державну службу», Дисциплінарний 
статут національної поліції україни).
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 Î виконувати інші визначені зако-
ном повноваження, спрямовані на 
всебічний розгляд повідомлень 
викривачів та захист їхніх прав та 
свобод.

2.2. ПринЦиПи робоТи 
уПовновАжених ПІдроЗдІлІв 
(уПовновАжених оСІб) у 
СферІ ЗАхиСТу викривАчІв ТА 
роЗгляду ниМи ПовІдоМлень

робота уповноваженого підрозділу 
(уповноваженої особи) має здійсню-
ватися відповідно до таких принци-
пів:

 Î верховенства права – забезпечен-
ня пріоритету прав і свобод людини 
і громадянина відповідно до Консти-
туції україни в діяльності уповнова-
женого підрозділу (уповноваженої 
особи) під час виконання завдань і 
функцій держави;

 Î законності – уповноважений під-
розділ (уповноважена особа) здійс-
нює свої повноваження на підставі 
додержання Конституції україни та 
чинних законів;

 Î доброчесності – дії уповноважено-
го підрозділу (уповноваженої особи) 
мають бути спрямовані на захист 
публічних інтересів та базуватися 
на відмові від превалювання при-
ватного інтересу під час здійснення 
наданих повноважень. поведінка 
уповноваженої особи має відповіда-
ти вимогам закону та загальновизна-
ним етичним нормам;

 Î професіоналізму – компетентне, 
об’єктивне і неупереджене виконан-
ня працівниками уповноваженого 
підрозділу (уповноваженою особою) 
посадових обов’язків, постійне під-
вищення рівня професійної компе-
тентності;

 Î ефективності – раціональне і ре-
зультативне використання уповнова-
женим підрозділом (уповноваженою 

особою) ресурсів для запобігання та 
виявлення корупції в установі;

 Î транспарентності – відкритість ін-
формації про політики та процедури 
установи у сфері запобігання та вияв-
лення корупції, про діяльність упов-
новаженого підрозділу (уповноваже-
ної особи), крім випадків, визначених 
Конституцією та законами україни.

Під час розгляду повідомлень про ко-
рупцію та здійснення співпраці з ви-
кривачами уповноважений підрозділ 
(уповноважена особа) має керуватися 
такими принципами:

 Î аналіз та вивчення – необхідність 
проведення систематичного пере-
гляду та коригування внутрішніх по-
літик та процедур з організації роботи 
з повідомленнями та викривачами; 

 Î відповідальність – усвідомлення 
важливості ухвалених рішень та вжи-
тих дій для всіх зацікавлених сторін;

 Î довіра – інформування потенційних 
викривачів про державні гарантії за-
хисту викривачів, створення таких 
умов для спілкування з викривачем, 
щоб він не боявся надати додаткову 
інформацію або звернутися за захи-
стом до уповноваженого підрозділу 
(уповноваженої особи);

 Î доступність – забезпечення без-
перешкодного доступу для подання 
повідомлення про корупцію, про-
цес подання таких повідомлень має 
бути зручним, під час подання пові-
домлення та його розгляду забезпе-
чується анонімність та конфіденцій-
ність викривача; 

 Î захист прав викривачів – пра-
цівники уповноваженого підрозділу 
(уповноважена особа) під час роботи 
з викривачами мають усвідомлювати 
всі ризики для викривачів, пов’язані 
з повідомленням про корупцію, та 
вживати заходів у межах своїх повно-
важень щодо захисту викривачів;
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 Î зворотний зв’язок – потрібно по-
стійно підтримувати зв’язок з викри-
вачем, навіть якщо повідомлення 
надано анонімно (за наявності такої 
можливості);

 Î знання та обізнаність – постійне 
інформування потенційних викрива-
чів про можливість подати повідом-
лення та про повноваження уповно-
важеного підрозділу (уповноваженої 
особи) щодо його розгляду, інформу-
вання викривачів про те, як розгля-
даються їхні повідомлення; 

 Î конфіденційність – під час при-
йняття, реєстрації та на всіх етапах 
розгляду повідомлення про коруп-
цію мають бути виконані вимоги за-
конодавства щодо нерозголошення 
інформації про викривача; 

 Î результативність – повна та все-
бічна перевірка повідомлення про 
корупцію, вжиття необхідних заходів 
у межах повноважень уповноваже-
ного підрозділу (уповноваженої осо-
би) та установи. 
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роЗдІл ІII

внутріШні 
політиКи та 
процеДури 
організації 
ДіялЬноСті 
уповноваЖениХ 
піДрозДілів 
(уповноваЖениХ 
оСіб) у роботі 
з виКриваЧами
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3.1. оргАнІЗАЦІя робоТи 
внуТрІшнІх кАнАлІв 
ПовІдоМлення Про 
коруПЦІю  уСТАновІ

якщо звернутися до європейського досві-
ду, то в ст. 7 Директиви передбачено, що 
держави мають заохочувати повідомлення 
через внутрішні канали для повідомлен-
ня інформації перед тим, як використати 
зовнішні, у тих випадках, коли порушення 
може бути усунуте на внутрішньому рівні й 
викривач вважає, що ризик переслідуван-
ня за повідомлення відсутній.

Ст.  9 Директиви передбачено, що вну-
трішні канали для отримання повідомлень 
мають бути розроблені, створені та управ-
лятися в безпечний спосіб, що гарантує 
конфіденційність особи, яка здійснює пові-
домлення, та осіб, про яких іде мова в пові-
домленні, а також перешкоджає доступу до 
них працівників, які не мають відповідних 
повноважень.

також у вказаній вище нормі зазначено, 
що внутрішні канали мають забезпечувати 
повідомлення в письмовій та усній формах 
(додаток 4).

Що ж до українського законодавства, то 
відповідно до ч. 1 ст. 53-2 закону викривач 
самостійно визначає, які канали викори-
стати для повідомлення про можливі фак-
ти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень закону, 
а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні 
канали.

пропонуємо розглянути визначення таких 
каналів та які суб’єкти зобов’язані їх ство-
рювати.

внуТрІшнІ кАнАли ПовІдоМлення 
– способи захищеного та анонімного пові-
домлення інформації, яка повідомляється 
викривачем керівнику або уповноважено-
му підрозділу (уповноваженій особі) уста-
нови, у якій викривач працює, проходить 
службу чи навчання або на замовлення 
якої виконує роботу.

регулярнІ кАнАли ПовІдоМлення – 
шляхи захищеного та анонімного повідом-

лення інформації викривачем національ-
ному агентству, іншому суб’єкту владних 
повноважень, до компетенції якого нале-
жить розгляд та прийняття рішень з пи-
тань, щодо яких розкривається відповідна 
інформація. регулярні канали обов’язково 
створюються спеціально уповноваже-
ними суб’єктами у сфері протидії корупції, 
органами досудового розслідування, ор-
ганами, відповідальними за здійснення 
контролю за дотриманням законів у відпо-
відних сферах, іншими державними орга-
нами, установами, організаціями.

установа має забезпечити створення 
та належне функціонування внутріш-
ніх та регулярних каналів повідом-
лення через:

 Zофіційний вебсайт шляхом створен-
ня онлайн-форми повідомлення 
про корупцію. онлайн-форма має 
бути чіткою, зрозумілою та зруч-
ною для заповнення викривачем. 
обов’язково має бути забезпечена 
можливість повідомити анонімно;

 Z спеціальні телефонні лінії шляхом 
створення окремої телефонної лінії. 
Для отримання повідомлень про 
корупцію не можуть використовува-
тися особисті телефони працівників 
уповноваженого підрозділу (упов-
новаженої особи);

 Z електронні поштові скриньки шля-
хом створення окремої скриньки 
для подання повідомлення про ко-
рупцію. тут також не мають вико-
ристовуватися особисті електронні 
поштові скриньки працівників упов-
новаженого підрозділу (уповнова-
женої особи) (додаток 8).

звертаємо увагу, що постановою Кабінету 
міністрів україни «Деякі питання викори-
стання доменних імен державними орга-
нами в українському сегменті інтернету» 
від 21.10.2015 №  851 затверджено вимо-
ги до доменних імен державних органів 
в українському сегменті інтернету. відпо-
відно до вказаної постанови центральні 
органи виконавчої влади, державні адміні-
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страції мають забезпечити використання 
посадовими особами для здійснення служ-
бового листування виключно електро-
нних поштових скриньок, розміщених на 
серверах, які перебувають у доменній зоні 
GOV.UA або .уКр. також органам місцевого 
самоврядування, суб’єктам господарюван-
ня державного та комунального секторів 
економіки рекомендовано дотримуватися 
вимог цієї постанови.

важливо, щоб інформація щодо функціо-
нування каналів була розміщена на голов-
ній сторінці вебсайту установи, наприклад, 
шляхом розміщення банера «повідомити 
про корупцію».

Проведене доСлІдження 
«АнТикоруПЦІйнА доброчеСнІСТь 
2020» ПокАЗАло, що нА ЗАПиТАння 
«якІ кАнАли для ПовІдоМлення 
Про коруПЦІю є для вАС 
нАйбІльш ЗручниМи?» держАвнІ 
СлужбовЦІ вІдПовІли ТАк: 
АнонІМнА ТелефоннА лІнІя – 45,1 %; 
елекТроннА форМА нА САйТІ – 25,5 %; 
оСобиСТий ПрийоМ – 11 %; 
елекТроннА ПошТА – 9,5 %; 
ТрАдиЦІйний ПошТовий Зв’яЗок – 
7,2 %.

ЗовнІшнІ кАнАли ПовІдоМлення 
– шляхи повідомлення інформації викри-
вачем через фізичних чи юридичних осіб, 
у тому числі через засоби масової інфор-
мації, журналістів, громадські об’єднання, 
професійні спілки.

у ч. 4 ст. 53 закону зазначено, що спеціаль-
но уповноважені суб’єкти у сфері протидії 
корупції, державні органи, органи влади 
автономної республіки Крим, органи міс-
цевого самоврядування, юридичні осо-
би публічного права та юридичні особи, 
зазначені у ч. 2 ст. 62 закону, зобов’язані 
створити захищені анонімні канали зв’язку 
(канали онлайн-зв’язку, анонімні гарячі лі-
нії, електронні поштові скриньки та інше), 
через які викривач може здійснити пові-
домлення, гарантовано зберігаючи свою 
анонімність. 

при цьому відповідно до ч. 2 ст. 53-1 зако-
ну спеціально уповноважені суб’єкти у сфе-

рі протидії корупції, державні органи, ор-
гани влади автономної республіки Крим, 
органи місцевого самоврядування, юри-
дичні особи публічного права та юридичні 
особи, зазначені в ч. 2 ст. 62 закону, забез-
печують викривачам умови для здійснен-
ня повідомлення про корупцію шляхом, 
зокрема, визначення внутрішніх процедур 
і механізмів прийняття та розгляду пові-
домлень про корупцію, перевірки та на-
лежного реагування на такі повідомлення, 
обов’язкового створення та забезпечення 
функціонування внутрішніх та регулярних 
каналів повідомлення про корупцію.

викривач може здійснити повідомлення 
про корупцію в усній (через анонімні га-
рячі лінії, тобто телефоном чи через інші 
системи голосових повідомлень, або на 
прийомі посадовій особі) або письмовій 
формі (канали онлайн-зв’язку, електронні 
поштові скриньки, листом через звичайну 
поштову скриньку або скриньки в примі-
щеннях державних органів). 

Через те, що потенційні викривачі боять-
ся, що після повідомлення про корупцію 
вони зазнають переслідувань з боку керів-
ника або роботодавця або колеги почнуть 
ставитися до них неприязно, закон гаран-
тує право подати повідомлення анонімно, 
тобто без зазначення своїх персональних 
даних, через захищені анонімні канали 
зв’язку.

вимоги до захисту таких каналів зв’язку ви-
значає національне агентство.

наказом національного агентства від 
02.04.2020 №  127/20 затверджено вимо-
ги до захисту анонімних каналів зв’язку, 
через які здійснюються повідомлення про 
можливі факти корупційних або пов’язаних 
з корупцією правопорушень, інших пору-
шень закону україни «про запобігання ко-
рупції».
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у вимогах зазначено такі типи захище-
них анонімних каналів зв’язку:

 Z канал отримання повідомлень із ви-
користанням офіційного вебсайту 
установи;

 Z канал отримання повідомлень із ви-
користанням електронних пошто-
вих скриньок;

 Z канал отримання голосових повідо-
млень із використанням технології 
ір-телефонії (анонімна гаряча лінія);

 Z канал отримання голосових повідо-
млень із використанням телефонної 
мережі загального користування 
(анонімна гаряча лінія).

як уже зазначалося, до повноважень упов-
новажених підрозділів (уповноважених 
осіб) у сфері захисту викривачів належить 
організація роботи внутрішніх каналів по-
відомлення про корупцію, отримання та 
організація розгляду повідомленої через 
такі канали інформації.

при цьому створення регулярних каналів 
повідомлення має забезпечити керівник 
установи, а організацію роботи регуляр-
них каналів повідомлення про корупцію, 
отримання та розгляд повідомленої через 
такі канали інформації може бути також 
покладено на уповноважений підрозділ 
(уповноважену особу).

ефективна організація роботи уповнова-
женого підрозділу (уповноваженої особи) з 
внутрішніми каналами повідомлення про 
корупцію є запорукою успішного запобі-
гання та виявлення корупції в установі.

організація роботи внутрішніх каналів по-
відомлення про корупцію – це діяльність 
уповноваженого підрозділу (уповноваже-
ної особи) установи, що включає розпо-
діл обов’язків, повноважень, функцій та 
координацію всіх залучених структурних 
підрозділів та осіб (зокрема підрозділів та 
осіб, які відповідають за технічний бік ро-
боти зі створення внутрішніх каналів та за-
безпечення захисту інформації).

Щодо організаційних засад забезпечення 

захисту анонімних каналів зв’язку треба 
зазначити, що захист анонімних каналів 
зв’язку здійснюється шляхом побудови 
ітС із застосуванням КСзі, що має забез-
печувати конфіденційність та гарантувати 
анонімність особи, яка здійснює повідом-
лення. КСзі повинна мати атестат відпо-
відності.

ІТС складається з таких систем:

ÎÎ система отримання повідомлень із 
використанням офіційного вебсай-
ту установи;

ÎÎ система отримання повідомлень 
з використанням електронної по-
штової скриньки;

ÎÎ система отримання голосових пові-
домлень (анонімна гаряча лінія) на 
основі технології ір-телефонії.

у разі використання телефонної мережі 
загального користування для лінії фіксо-
ваного телефонного зв’язку в межах зони 
нумерації (місцевий телефонний зв’язок) 
установа забезпечує виділення окремих 
телефонних апаратів, які повинні бути 
розміщені у спеціально виділеному примі-
щенні. Доступ до таких телефонних апара-
тів повинні мати лише оператори.

у системах ітС не повинні застосовувати-
ся функції моніторингу дій та ідентифікації 
особи, яка здійснила повідомлення. у доку-
ментації на ітС має бути визначено пере-
лік інформації, що зберігається в ітС, щодо 
особи, яка здійснила повідомлення.

ідентифікація, автентифікація та авториза-
ція операторів здійснюються з викорис-
танням персонального логіна та пароля 
або кваліфікованого електронного підпи-
су. Дії оператора з даними ітС та відвіду-
вання ним ітС підлягають моніторингу. 

якщо установа використовує мережу теле-
фонного зв’язку загального користування, 
ідентифікація, автентифікація та авториза-
ція операторів не здійснюються.

під час створення захищених анонімних 
каналів зв’язку треба враховувати, що 
відносини у сфері захисту інформації в ін-

29



формаційних, телекомунікаційних та ін-
формаційно-телекомунікаційних системах 
регулюються законом україни «про захист 
інформації в інформаційно-телекомуніка-
ційних системах».

Частиною 2 ст. 8 закону україни «про за-
хист інформації в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах» передбачено, що 
державні інформаційні ресурси або інфор-
мація з обмеженим доступом, вимога щодо 
захисту якої встановлена законом, повин-
ні оброблятися в системі із застосуванням 
КСзі з підтвердженою відповідністю. під-
твердження відповідності КСзі здійснюєть-
ся за результатами державної експертизи, 
яка проводиться з урахуванням галузевих 
вимог та норм інформаційної безпеки у по-
рядку, встановленому законодавством.

отже, функціонування внутрішніх кана-
лів має бути організоване з дотриманням 
прав викривача на конфіденційність та 
анонімність, які є належною гарантією не-
розголошення відомостей про викривача 
та засобом його захисту від можливих за-
ходів негативного впливу.

З метою реалізації своїх повноважень 
з організації роботи внутрішніх кана-
лів повідомлення про корупцію упов-
новаженому підрозділу (уповнова-
женій особі) рекомендується вжити 
таких заходів:

 Î довести до відома керівника устано-
ви вимоги закону щодо обов’язково-
го створення та забезпечення функ-
ціонування внутрішніх та регулярних 
каналів повідомлення, які є одночас-
но захищеними анонімними канала-
ми зв’язку;

 Î  надати керівнику установи пропози-
ції щодо типів каналів, які будуть най-
більш ефективними в умовах роботи 
установи, та загальних засад їх функ-
ціонування;

 Î розробити проєкт організаційно-роз-
порядчого документа з питань ство-
рення та функціонування внутрішніх 
та регулярних каналів повідомлення 
про корупцію;

 Î забезпечити постійний контроль за 
функціонуванням внутрішніх каналів 
повідомлення про корупцію; 

 Î розмістити на офіційному вебсайті та 
інформаційних дошках установи ін-
формацію про внутрішні та регулярні 
канали для повідомлення про коруп-
цію (додаток 8).

3.2. ПроЦедури ПрийняТТя 
ТА роЗгляду ПовІдоМлень 
викривАчІв уПовновАжениМи 
ПІдроЗдІлАМи 
(уПовновАжениМи оСобАМи) 
З ПиТАнь ЗАПобІгАння ТА 
виявлення коруПЦІї

набуття особою статусу викривача нероз-
ривно пов’язане зі здійсненням нею пові-
домлення про корупцію. після того, як в 
установі було створено та організовано 
функціонування внутрішніх каналів, має 
бути організовано та здійснено розгляд 
повідомлення про корупцію.

у зв’язку з цим закріплення у локальних 
нормативних актах установи чітких вну-
трішніх процедур і механізмів прийняття 
та розгляду, перевірки та реагування на 
повідомлення про корупцію є запорукою 
їх належного розгляду та дотримання прав 
викривача під час розгляду, а також фор-
мування довіри до установи.

перераховані у ч. 2 ст. 53-1 закону суб’єк-
ти мають розробити документ (документи), 
яким (якими) визначатимуться внутрішні 
процедури і механізми прийняття та роз-
гляду повідомлень про корупцію, їх пере-
вірки та належного на них реагування.

Стадіями роботи з повідомленнями 
про корупцію є:

 Î прийняття повідомлення про 
корупцію – отримання працівником 
установи повідомлення через ство-
рені в установі захищені анонімні 
канали зв’язку (канали онлайн-зв’яз-
ку, анонімні гарячі лінії, електронні 
поштові скриньки) та іншими спосо-
бами;
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 Î розгляд повідомлення про корупцію – 
вивчення та аналіз повідомлення з 
метою його оцінки щодо наявності 
фактичних даних, що підтверджують 
можливе вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопору-
шення, інших порушень закону, які 
можуть бути перевірені;

 Î перевірка повідомлення про корупцію 
– вивчення та аналіз повідомлення 
з метою оцінки фактичних даних, що 
підтверджують можливе вчинення 
корупційного або пов’язаного з ко-
рупцією правопорушення, інших по-
рушень закону. закон виокремлює 
такі види перевірок: попередня та 
внутрішня (службова) або розсліду-
вання інформації;

 Î належне реагування на повідомлення 
про корупцію – прийняття посадови-
ми особами установи відповідних 
рішень за результатами перевірки 
повідомлення;

 Î інформування викривача – повідом-
лення викривачу про проміжні та 
кінцеві результати розгляду повідом-
лення про корупцію в передбачені 
законом строки.

Для організації внутрішніх процедур і меха-
нізмів прийняття повідомлень про коруп-
цію уповноважений підрозділ (уповнова-
жена особа) розробляє проєкт документа, 
який визначає внутрішні процедури і ме-
ханізми, послідовність дій посадових осіб 
установи при прийнятті, реєстрації, роз-
гляді та перевірці повідомлення про ко-
рупцію в установі.

потрібно мати на увазі, що порядок при-
йняття, попереднього розгляду та реєстра-
ції вхідних документів установи може бути 
врегульований ще й іншими спеціальни-
ми законами (наприклад, законами украї-
ни «про звернення громадян» та «про до-
ступ до публічної інформації», КпК, Купап). 

Для того щоб вхідний документ був іден-
тифікований та в подальшому розглянутий 
належним чином, з посадовими особами, 
відповідальними за реєстрацію вхідних 

документів, потрібно проводити відпо-
відні навчання. під час навчань потрібно 
звернути увагу вказаних посадових осіб на 
вимоги до змісту та строків розгляду звер-
нень громадян відповідно до закону укра-
їни «про звернення громадян» та повідо-
млень про корупцію відповідно до закону 
(додатки 1–3, 9, 10).

документ, який визначає внутрішні 
настанови щодо прийняття та роз-
гляду, перевірки та належного реагу-
вання на повідомлення про корупцію, 
може містити такі розділи:

 Î порядок прийняття повідомлень про 
корупцію, які надходять через внутріш-
ні канали повідомлення;

 Î порядок прийняття повідомлень про 
корупцію, які надходять через регуляр-
ні канали повідомлення;

 Î порядок прийняття повідомлень про 
корупцію, які надійшли іншими (крім 
внутрішніх та регулярних каналів) за-
собами зв’язку;

 Î порядок роботи з інформацією, отри-
маною із зовнішніх каналів;

 Î реєстрація повідомлень про корупцію;

 Î облік повідомлень про корупцію;

 Î доступ до повідомлень про корупцію;

 Î розгляд, перевірка та реагування на 
повідомлення про корупцію;

 Î інформування викривача.

у цьому документі потрібно конкретно за-
значити, які саме канали повідомлення є 
регулярними, а які внутрішніми.

Для забезпечення ефективності розгляду 
повідомлень про корупцію рекоменду-
ється максимально зменшити етапи руху 
повідомлень, бажано, щоб вони безпосе-
редньо потрапляли до уповноваженого 
підрозділу (уповноваженої особи).

У розділі про порядок прийняття пові-
домлень про корупцію, які надходять че-
рез внутрішні канали повідомлення, має 
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бути визначений підрозділ (посадова осо-
ба), який (яка) приймає зазначені повідом-
лення. найчастіше, як свідчить практика, 
це саме уповноважений підрозділ (упов-
новажена особа) в установі.

також у цьому розділі зазначається, які 
саме засоби зв’язку є внутрішніми канала-
ми (спеціальна телефонна лінія, спеціаль-
на електронна пошта, форма заповнення 
повідомлення про корупцію на вебсайті). 
інформація про внутрішні канали (спеці-
альну телефонну лінію та години прийо-
му повідомлень про корупцію, спеціальну 
електронну пошту, посилання на вебсайті, 
за яким здійснюється прийняття повідо-
млень про корупцію) розміщується на офі-
ційному вебсайті установи.

Крім того, в цьому розділі визначається 
порядок дій працівників підрозділу (поса-
дової особи) у разі надходження повідом-
лення про корупцію на спеціальну теле-
фонну лінію, офіційний вебсайт, засобами 
електронного зв’язку (додаток 11).

У розділі про прийняття повідомлення 
через регулярні канали повідомлення 
потрібно зазначити, які саме засоби зв’яз-
ку є регулярними каналами (спеціальна 
телефонна лінія, спеціальна електронна 
пошта, форма заповнення повідомлення 
про корупцію на вебсайті). інформація про 
регулярні канали (спеціальну телефонну 
лінію та години прийому повідомлень про 
корупцію, спеціальну електронну пошту, 
посилання на вебсайті, за яким здійсню-
ється прийняття повідомлень про коруп-
цію) розміщується на офіційному вебсайті 
установи.

також зазначається, на який підрозділ (по-
садову особу) установи покладено обов’яз-
ки приймати повідомлення, які надходять 
регулярними каналами повідомлення. зо-
крема, таким підрозділом (посадовою осо-
бою) може бути уповноважений підрозділ 
(уповноважена особа) або підрозділ (по-
садова особа), який (яка) отримує загаль-
ну вхідну кореспонденцію установи. Крім 
того, у зазначеному розділі рекомендуєть-
ся визначити окрему відповідальну особу, 
яка приймає повідомлення про корупцію.

повідомлення через регулярні канали 
можуть отримувати й працівники кон-
такт-центрів (кол-центрів) установи тощо.

у ст. 12 Директиви вказано, що у разі от-
римання повідомлення іншими засобами 
(не внутрішніми або регулярними кана-
лами) або працівниками, не визначеними 
відповідальними за розгляд повідомлень, 
їм забороняється розкривати інформацію, 
яка може ідентифікувати особу викривача, 
вони зобов’язані невідкладно передати 
таке повідомлення особам, відповідаль-
ним за розгляд повідомлень (додаток 4).

з метою гарантування права викривача 
на конфіденційність бажано визначити 
уповноважений підрозділ (уповноважену 
особу) як єдиний структурний підрозділ 
(посадову особу) установи, який (яка) має 
повноваження отримувати повідомлення 
за всіма каналами. 

У розділі про прийняття повідомлень, 
які надійшли іншими засобами зв’язку, 
треба передбачити, що у відповідному 
підрозділі установи, який забезпечує ре-
єстрацію вхідної кореспонденції, визна-
чається особа, яка здійснює реєстрацію 
повідомлень про корупцію, та яким чином 
отримані повідомлення про корупцію пе-
редаються до уповноваженого підрозділу 
(уповноваженої особи). 

така особа має пройти відповідне навчан-
ня щодо оброблення повідомлень від ви-
кривачів, зокрема з питань забезпечення 
конфіденційності та належного докумен-
тування повідомлень про корупцію. Крім 
того, уповноважений підрозділ (уповно-
важена особа) може розробити пам’ятку, 
в якій буде зазначено, що таке корупцій-
не правопорушення, правопорушення, 
пов’язане з корупцією, інше порушення 
закону, та перелік таких правопорушень 
(додатки 1–3).

У розділі документа, який стосується 
реєстрації повідомлення про корупцію, 
треба зазначити індекси, за якими реєстру-
ються повідомлення про корупцію (напри-
клад, пК – повідомлення про корупцію, 
пКп – повідомлення про корупцію щодо 
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працівника установи, а-пК – анонімне по-
відомлення про корупцію, а-пКп – анонім-
не повідомлення щодо працівника устано-
ви).

Крім того, в зазначеному розділі визнача-
ється порядок передання повідомлення 
підрозділом (посадовою особою), який 
(яка) здійснив його реєстрацію, керівнику 
уповноваженого підрозділу (уповноваже-
ній особі) для організації безпосереднього 
розгляду.

У розділі про доступ до повідомлень про 
корупцію потрібно зазначити керівника 
установи та працівників уповноваженого 
підрозділу (уповноважену особу) як осіб, 
які можуть мати доступ до зазначених по-
відомлень.

звертаємо увагу, що доступ до повідо-
млень про корупцію може мати обмежене 
коло осіб, щоб не допустити розголошення 
інформації щодо викривача (додаток 11).

всі вказані вище дії дадуть змогу праців-
никам відповідних підрозділів установи 
орієнтуватися в процедурі прийняття пові-
домлень і не допустити порушень прав ви-
кривачів на стадії отримання та реєстрації 
таких повідомлень.

незалежно від способів надходження по-
відомлень потрібно фіксувати їх у Журна-
лі обліку повідомлень про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень закону 
україни «про запобігання корупції», який 
ведеться уповноваженим підрозділом 
(уповноваженою особою) (додаток 12).

такий облік можна здійснювати за кількі-
стю і видами отриманих повідомлень про 
корупцію (анонімні або із зазначенням ав-
торства), способами їх надходження, ста-
ном виконання та результатами розгляду.

Ст.  18 Директиви передбачено ведення 
обліку повідомлень усіма установами з до-
триманням вимог конфіденційності (дода-
ток 4). 

працівник уповноваженого підрозділу 
(уповноважена особа) має здійснювати 

систематичний моніторинг зовнішніх ка-
налів, зокрема засобів масової інформації, 
вебресурсів тощо, в яких згадується уста-
нова, в якій він працює.

у разі виявлення працівником уповнова-
женого підрозділу (уповноваженою осо-
бою) поширеної через зовнішні канали 
інформації про можливе вчинення коруп-
ційного або пов’язаного з корупцією пра-
вопорушення, іншого порушення закону 
в установі він (вона) зобов’язані провести 
попередню перевірку інформації, зазначе-
ної в повідомленні.

за результатами попередньої перевірки 
інформації про можливе вчинення коруп-
ційного або пов’язаного з корупцією пра-
вопорушення, іншого порушення закону 
в установі працівник уповноваженого під-
розділу (уповноважена особа) має розпо-
чати перевірку повідомлення про коруп-
цію та прийняти рішення відповідно до 
порядку, встановленого ст. 53-2 закону.

залежно від виду повідомлення про ко-
рупцію (анонімне або із зазначенням ав-
торства) у законі визначено відповідний 
порядок його перевірки.

анонімні повідомлення про корупцію роз-
глядаються в порядку та в строки, встанов-
лені ч. 5, 6 ст. 53, 53-2 закону, а повідомлен-
ня про корупцію із зазначенням авторства 
– в порядку та в строки, передбачені ч. 6 
ст. 53, 53-2 закону.

національне агентство розробило та роз-
містило на офіційному вебсайті алгоритми 
та схеми розгляду анонімних повідомлень 
про корупцію та повідомлень із зазна-
ченням авторства. ці алгоритми та схеми 
мають допомогти уповноваженим підроз-
ділам (уповноваженим особам) у роботі з 
повідомленнями про корупцію.

розглянемо порядок дій працівників упов-
новаженого підрозділу (уповноваженої 
особи) установи у разі отримання повідом-
лення про корупцію.
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Порядок роЗгляду 
АнонІМних ПовІдоМлень 
Про коруПЦІю

анонімне повідомлення про корупцію під-
лягає розгляду, якщо наведена в ньому 
інформація стосується конкретної особи, 
містить фактичні дані, які можуть бути пе-
ревірені (ч. 5 ст. 53 закону).

зазначене повідомлення підлягає пере-
вірці у строк не більше 15 днів від дня його 
отримання. якщо у вказаний строк переві-
рити інформацію, що міститься в повідом-
ленні про корупцію, неможливо, керівник 
установи або його заступник продовжують 
строк розгляду повідомлення до 30 днів 
від дня його отримання.

таке продовження може бути здійснене 
шляхом накладання резолюції на доповід-
ну (службову) записку керівника уповнова-
женого підрозділу (уповноваженої особи) з 
обґрунтуванням необхідності продовжен-
ня терміну розгляду.

у разі підтвердження викладеної в пові-
домленні інформації керівник установи або 
особа, яка виконує його обов’язки, вживає 
заходів щодо припинення виявленого по-
рушення, усунення його наслідків та при-
тягнення винних осіб до дисциплінарної 
відповідальності, а у випадках виявлення 
ознак кримінального або адміністративно-
го правопорушення також інформує спе-
ціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції.

відповідно до ч.  6 ст.  53 закону посадові 
і службові особи установи, її структурних 
підрозділів у разі виявлення корупційного 
або пов’язаного з корупцією правопору-
шення чи одержання повідомлення про 
вчинення такого правопорушення праців-
никами установи, її структурних підрозділів 
зобов’язані у межах своїх повноважень 
ужити заходів щодо припинення такого 
правопорушення та негайно, протягом 
24 годин, письмово повідомити про його 
вчинення спеціально уповноважений 
суб’єкт. 

незалежно від стану розгляду повідом-

лення викривача, у разі виявлення ознак 
кримінального або адміністративного пра-
вопорушення, уповноважений підрозділ 
(уповноважена особа) повідомляє про це 
спеціально уповноважений суб’єкт негай-
но, протягом 24 годин з моменту такого 
виявлення. 

Для того щоб допомогти уповноваженим 
підрозділам (уповноваженим особам) пра-
вильно визначити за змістом повідомлен-
ня, які органи мають повноваження його 
розглядати, розроблено допоміжні матері-
али (додатки 1–3, 9, 10, 13, 14).

якщо отримана інформація стосується дій 
або бездіяльності керівника відповідної 
установи, до якої надійшла інформація, 
така інформація без проведення попере-
дньої перевірки в триденний строк надси-
лається до національного агентства, яке 
визначає порядок подальшого розгляду 
такої інформації.
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Порядок роЗгляду 
ПовІдоМлень Про 
коруПЦІю ІЗ ЗАЗнАченняМ 
АвТорСТвА

повідомлення про корупцію із зазначен-
ням авторства має містити фактичні дані, 
що підтверджують можливе вчинення ко-
рупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення, інших порушень вимог 
закону, які можуть бути перевірені (ч. 2 ст. 
53-2 закону).

у разі якщо отримана інформація про мож-
ливі факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших пору-
шень закону не належить до компетенції 
установи, до якої вона надійшла, викривач 
повідомляється про це в триденний строк 
без проведення попередньої перевірки з 
роз’ясненням щодо компетенції органів 
або юридичних осіб, уповноважених на 
проведення перевірки або розслідування 
відповідної інформації.

у разі отримання інформації щодо дій або 
бездіяльності керівника установи, до якої 
надійшла інформація, така інформація без 
проведення попередньої перевірки в три-
денний строк надсилається до національ-
ного агентства, яке визначає порядок по-
дальшого розгляду такої інформації.

ПІд чАС Проведення доСлІдження 
«АнТикоруПЦІйнА доброчеСнІСТь 
2020» нА ЗАПиТАння «якщо вАМ 
СТАне вІдоМо Про Порушення виМог 
АнТикоруПЦІйного ЗАконодАвСТвА 
керІвникоМ/ЗАСТуПникоМ керІвникА 
оргАну, якиМи будуТь вАшІ дІї?» 
було оТриМАно ТАкІ вІдПовІдІ 
вІд ПрАЦІвникІв уПовновАжених 
ПІдроЗдІлІв (уПовновАжених оСІб): 
ПовІдоМлю керІвникА 
оргАну вищого рІвня – 61,2 %; 
ПовІдоМлю нАбу, нАЗк 
Або ПолІЦІю – 53,3 %; 
ПовІдоМлю керІвникА, якого 
ПІдоЗрюю в коруПЦІї – 14,1 %; 
нІкого не ПовІдоМляТиМу – 4,1 %.

звертаємо увагу, що згідно з п. 5 ч. 2 розд. ііі 
типового положення керівник уповнова-

женого підрозділу (уповноважена особа) 
підписує та направляє повідомлення до 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфе-
рі протидії корупції щодо порушень вимог 
закону працівниками установи, в тому чис-
лі керівником.

тобто, якщо керівник установи відмовить-
ся направляти до національного агент-
ства повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень закону 
стосовно його дій або бездіяльності, це 
повинен зробити керівник уповноважено-
го підрозділу (уповноважена особа) в три-
денний строк.

це потрібно врахувати під час внесення 
змін до інструкції з діловодства установи.

якщо повідомлення про корупцію надійш-
ло через регулярні або внутрішні канали 
повідомлення такої інформації, воно підля-
гає попередній перевірці у строк не біль-
ше як 10 робочих днів.

Законом визначено, що за результа-
тами попередньої перевірки службо-
ва особа, відповідальна за її прове-
дення, приймає одне з таких рішень:

 Zпризначити проведення внутрішньої 
(службової) перевірки або розсліду-
вання інформації у разі підтверджен-
ня фактів, викладених у повідомленні, 
або необхідності подальшого з’ясу-
вання їх достовірності;

 Zпередати матеріали до органу до-
судового розслідування у разі вста-
новлення ознак кримінального пра-
вопорушення або до інших органів, 
уповноважених реагувати на вияв-
лені правопорушення в порядку, 
передбаченому КпК;

 Z закрити провадження у разі непід-
твердження фактів, викладених у 
повідомленні.

відповідно до абз.  6 ч.  3 ст.  53-2 закону 
викривачу надається детальна письмова 
інформація про результати попередньої 
перевірки за його повідомленням про ко-
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рупцію в триденний строк з дня завершен-
ня відповідної перевірки.

звертаємо увагу, що ненаправлення в три-
денний строк такої інформації викривачу є 
порушенням вимог закону.

залежно від специфіки установи порядок 
проведення внутрішньої (службової) пере-
вірки або розслідування може бути врегу-
льований як на законодавчому рівні, так і 
локальним нормативним актом установи. 

водночас зазначимо, що працівники упов-
новаженого підрозділу (уповноваженої 
особи), відповідальні за розгляд повідом-
лення про корупцію, в більшості випадків 
не матимуть повноважень приймати рі-
шення про проведення внутрішньої (служ-
бової) перевірки або розслідування.

у зв’язку з цим рекомендується підготувати 
доповідну записку на ім’я керівника уста-
нови, у якій зазначити результати попере-
дньої перевірки та наголосити на необхід-
ності проведення внутрішньої (службової) 
перевірки або розслідування.

відповідно до порядку проведення служ-
бового розслідування стосовно осіб, упов-
новажених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, та осіб, які 
для цілей закону прирівнюються до осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, 
затвердженого постановою Кабінету міні-
стрів україни від 13.06.2020 № 950, рішен-
ня щодо проведення службового розслі-
дування приймається керівником органу, 
в якому працює особа, уповноважена на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, або особа, яка для цілей 
закону прирівнюється до особи, уповно-
важеної на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, стосовно 
якої планується проведення службового 
розслідування.

звертаємо увагу, що, відповідно до вимог 
закону, проведення службового розсліду-
вання за повідомленнями про корупцію не 
може бути доручене особі, якої або близь-
ких осіб якої стосується інформація, викла-
дена в такому повідомленні. 

окрім проведення службового розсліду-
вання, законом передбачено проведення 
внутрішньої (службової) перевірки. зазна-
чимо, що під проведенням внутрішньої 
(службової) перевірки мається на увазі збір 
інформації (надсилання запитів до інших 
структурних підрозділів установи, отри-
мання пояснень працівників цих структур-
них підрозділів установи тощо). порядок 
проведення таких перевірок може бути 
розроблений уповноваженим підрозділом 
(уповноваженою особою) та затвердже-
ний керівником установи.

внутрішня (службова) перевірка або роз-
слідування за повідомленням про коруп-
цію проводиться у строк не більше 30 днів 
з дня завершення попередньої перевірки. 
якщо в зазначений строк перевірити ін-
формацію неможливо, керівник відповід-
ного органу або юридичної особи чи його 
заступник продовжують строк перевірки 
або розслідування інформації до 45 днів, 
про що повідомляється викривач.

відповідно до вимог ч.  3 ст.  53-2 За-
кону за результатами внутрішньої 
(службової) перевірки службова осо-
ба, відповідальна за її проведення, 
приймає одне з таких рішень:

 Zпередати матеріали до органу до-
судового розслідування у разі вста-
новлення ознак кримінального пра-
вопорушення або до інших органів, 
уповноважених реагувати на вияв-
лені правопорушення;

 Z у межах компетенції про притягнен-
ня до відповідальності осіб, винних 
у порушенні законодавства, інфор-
мацію стосовно яких повідомлено, 
про усунення виявлених порушень, 
причин та умов вчинення право-
порушення, спричинених ними 
наслідків, а також про здійснення 
заходів щодо відновлення прав і 
законних інтересів осіб та відшко-
дування збитків, шкоди, завданої фі-
зичним та юридичним особам внас-
лідок допущених порушень.

треба пам’ятати, що службова особа, від-

36



повідальна за проведення внутрішньої 
(службової) перевірки, не має повнова-
жень приймати рішення про притягнення 
до відповідальності осіб, винних у пору-
шенні законодавства. тому вона повинна 
підготувати на ім’я керівника установи до-
повідну (службову) записку або висновок 
із зазначенням результатів внутрішньої 
(службової) перевірки.

крім того, відповідно до ч.  8 Поряд-
ку проведення службового розсліду-
вання стосовно осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, та осіб, 
які для цілей Закону прирівнюються 
до осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місцевого 
самоврядування, затвердженого По-
становою кабінету Міністрів україни 
від 13.06.2020 № 950, за результатами 
службового розслідування члени ко-
місії складають акт, у якому зазнача-
ються:

 Zфакти, які стали підставою для про-
ведення службового розслідування, 
посада, прізвище, ім’я та по батькові, 
рік народження, освіта, строк пере-
бування на займаній посаді особи, 
стосовно якої проведено службове 
розслідування;

 Z заяви, клопотання, пояснення та за-
уваження особи, стосовно якої про-
ведено службове розслідування;

 Zвисновки службового розслідуван-
ня, обставини, що пом’якшують або 
обтяжують відповідальність, причи-
ни та умови, що призвели до пору-
шення, вжиті або запропоновані за-
ходи для їх усунення чи обставини, 
що знімають з особи, стосовно якої 
проведено службове розслідуван-
ня, безпідставні звинувачення або 
підозру;

 Zобґрунтовані пропозиції щодо усу-
нення виявлених порушень та при-
тягнення у разі потреби винних осіб 
до відповідальності згідно із законо-
давством.

у разі ухвалення рішення щодо притяг-
нення особи, стосовно якої проведено 
службове розслідування, до відповідаль-
ності комісія пропонує вид дисциплінар-
ного стягнення, передбаченого законо-
давством.

під час визначення виду дисциплінарного 
стягнення члени комісії повинні врахову-
вати ступінь тяжкості вчиненого проступку 
і заподіяну шкоду, обставини, за яких вчи-
нено проступок, і попередню роботу осо-
би, стосовно якої проведено службове 
розслідування.

у разі виявлення корупційного або пов’я-
заного з корупцією правопорушення комі-
сія подає керівникові органу пропозицію 
щодо надіслання акта службового розслі-
дування до спеціально уповноваженого 
суб’єкта у сфері протидії корупції.

відповідно до закону матеріали попере-
дньої та внутрішньої (службової) перевірок 
або розслідувань повідомленої інформації 
про вчинення корупційного або пов’яза-
ного з корупцією правопорушення, інших 
порушень закону зберігаються установою 
протягом трьох років з дня отримання та-
кої інформації.

Стосовно вимоги передати матеріали до 
органу досудового розслідування у разі 
встановлення ознак кримінального пра-
вопорушення або до інших органів, упов-
новажених реагувати на виявлені пра-
вопорушення в порядку, передбаченому 
КпК, зазначимо таке.

якщо в процесі проведення попередньої 
перевірки повідомлення службовою осо-
бою, відповідальною за проведення такої 
перевірки, встановлено ознаки криміналь-
ного або адміністративного правопору-
шення, то матеріали потрібно передати до 
органу досудового розслідування негайно, 
протягом 24  годин з моменту виявлення 
таких ознак (ч. 6 ст. 53 закону).

Щодо порядку закриття провадження у 
разі непідтвердження фактів, викладених 
у повідомленні про корупцію, потрібно 
врахувати, що службова особа, відпові-
дальна за проведення попередньої пере-
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вірки, може підготувати висновок (довідку, 
службову або доповідну записку) на ім’я 
керівника установи про те, що викладені 
в зазначеному повідомленні факти не під-
твердились. 

відповідно до ст.  53-6 закону викривач 
має право отримувати інформацію за кін-
цевими результатами розгляду, перевірки 
та/або розслідування. інформування має 
відбуватись незалежно від того, підтвер-
дилась інформація чи ні. 

3.3. ПрАкТичнІ рекоМендАЦІї 
уПовновАжениМ оСобАМ З 
ПиТАнь ЗАПобІгАння коруПЦІї 
щодо роЗгляду ПовІдоМлень 
Про коруПЦІю ТА робоТи З 
викривАчАМи 

важливо від самого початку встановити 
довірливі стосунки з особою, яка здійснює 
повідомлення про корупцію. цього можна 
досягти лише шляхом постійного своєчас-
ного та повного інформування викривача 
про кожну стадію опрацювання його пові-
домлення, варіанти рішень за результата-
ми його перевірки, ризики для викривача 
через відповідне повідомлення, його пра-
ва та гарантії захисту. 

задля уникнення формування надмірних 
очікувань варто роз’яснити викривачу 
ваші реальні можливості та обмеження як 
уповноваженої особи. 

важливо підтримувати постійний зв’язок з 
особою, яка здійснила повідомлення про 
корупцію, та обов’язково інформувати її 
про результати розгляду повідомлення. 

треба узгодити від самого початку основні 
правила спілкування та виконувати взя-
ті на себе зобов’язання. це варто робити, 
навіть якщо повідомлена викривачем ін-
формація не містить фактичних даних, а за 
результатом розгляду повідомлення буде 
прийнято рішення про закриття прова-
дження. постійне інформування викрива-
ча сформує довіру не лише щодо розгляду 
його конкретного повідомлення про ко-
рупцію, а й загалом до роботи уповнова-
женого підрозділу (уповноваженої особи) 
та установи. 

Для перевірки кожного повідомлення про 
корупцію уповноваженій особі рекоменду-
ється складати план його перевірки.

на етапі попередньої перевірки викла-
деної інформації перевагу треба віддати 
роботі з документами, а не опитуванню 
працівників. важливо отримати доступ та 
опрацювати всі документи, що стосуються 
обставин, згаданих у повідомленні, і лише 
потім переходити до опитування. 
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навіть якщо інформація, викладена в пові-
домленні про корупцію, не підтвердилася, 
конфіденційність особи, яка її повідомила, 
потрібно зберігати.

якщо за результатами попередньої пере-
вірки ухвалено рішення про передання 
повідомлення до органу досудового роз-
слідування через наявність ознак кри-
мінального правопорушення, уповно-
важена особа повинна в межах чинних 
повноважень з’ясувати причини та умови, 
що сприяли вчиненню відповідного пра-
вопорушення, щоб запобігти в майбутньо-
му подібним діянням в установі. 

важливо пам’ятати, що багато з отриманих 
повідомлень будуть за своїм змістом рад-
ше скаргами, ніж повідомленням про ко-
рупцію. незважаючи на це, уповноважені 
особи повинні уважно перевіряти кожне 
повідомлення, що надійшло від викрива-
ча. у будь-якому разі важливо повідомити 
та належно обґрунтувати своє рішення 
особі, що здійснила повідомлення.

у разі безпосереднього звернення праців-
ника до уповноваженої особи важливо за-
охотити працівника повідомити всі факти, 
які слугували для висновку про вчинення 
корупційного правопорушення. 

якщо працівник не хоче подавати пові-
домлення в письмовій формі, потрібно 
задокументувати усне повідомлення ви-
кривача шляхом складання відповідного 
письмового документа. 

під час опитування особи, яка бажає здійс-
нити повідомлення, варто застосовувати 
техніку п’яти запитань (Хто? Що? Коли? Де? 
Чому?), адже на цьому етапі важливо зібра-
ти якомога більше фактів, які б підтверджу-
вали повідомлену інформацію. потрібно 
там, де це можливо, розглядати отрима-
ну від викривача інформацію у ширшому 
контексті. треба пам’ятати, що основним 
завданням опитування є отримання від 
викривача впорядкованої та структурова-
ної інформації.

техніка п’яти запитань дає змогу описати 
ситуацію в обсязі, достатньому для її пра-
вильного попереднього оцінювання та 

розроблення плану подальших дій та пер-
спектив розгляду. відповідь на кожне з по-
ставлених запитань має містити фактичні 
дані, а не щось на кшталт «так» або «ні».

важливо пам’ятати, що викривач зазвичай 
відчуває певне занепокоєння щодо роз-
криття його особи у зв’язку із здійсненим 
повідомленням та, як наслідок, очікує по-
мсти з боку особи, стосовно якої було зро-
блено викриття. це характерно передов-
сім для установ з міцною корпоративною 
культурою і цінностями.

Саме тому, готуючи анкету із запитаннями, 
подивіться на неї з погляду викривача. ви 
хочете отримати якомога більше інформа-
ції, але яке враження справлять ці запитан-
ня на викривача? запитувана інформація 
може його/її ідентифікувати? із сукупності 
поставлених запитань можна здогадатися, 
хто є особою, яка повідомила? запитувані 
подробиці можуть здатися незначними. 
проте чи можуть вони стати причиною 
відмови від повідомлення, оскільки особа, 
яка повідомляє, вже відчуває занепокоєн-
ня? 

також важливо надавати викривачу необ-
хідні консультації, зокрема у формі пам’я-
ток про права викривачів, рекомендацій 
щодо поведінки викривача до/під час/піс-
ля здійснення повідомлення тощо (додат-
ки 5, 15, 16).
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як уже зазначалося, до завдань уповно-
важених підрозділів (уповноважених осіб) 
належить, зокрема, забезпечення захисту 
працівників, які повідомили про коруп-
цію, від застосування негативних заходів 
впливу з боку керівника або роботодавця 
відповідно до законодавства щодо захисту 
викривачів.

під час проведення дослідження 
«антикорупційна доброчесність 2020» 
щодо питання «спрогнозуйте наслідки 
викривання корупції від працівника вашого 
органу на рівні органу» переважна більшість 
(65,9  %) працівників уповноважених 
підрозділів (уповноважених осіб) вважають, 
що викривачі корупції з числа працівників 
жодних утисків на роботі зазнавати не 
будуть. проте 22 % опитаних вважають, 
що викривачі будуть зазнавати утисків, 
але зможуть працювати в органі і надалі, а 
12,2 % вважають, що викривача неодмінно 
звільнять, а іншим працівникам натякнуть 
на небажаність такої поведінки.

щодо держслужбовців, то 46,8 % впевнені, 
що викривачі корупції з числа працівників 
жодних утисків на роботі зазнавати не 
будуть, 29 % – викривачі будуть зазнавати 
утисків, але зможуть працювати в органі 
і надалі, 24,2  % – викривача неодмінно 
звільнять, а іншим працівникам натякнуть 
на небажаність такої поведінки. 

відповідно до ч.  1 ст.  53-9 закону до по-
вноважень уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) у сфері захисту ви-
кривачів належить, зокрема, співпраця з 
викривачами, забезпечення дотримання 
їхніх прав та гарантій захисту, передбаче-
них законом.

розглянемо, як уповноважений підрозділ 
(уповноважена особа) може реалізувати 
вказані вище завдання та повноваження 
щодо захисту викривачів.

треба зазначити, що у разі звернення 
викривача за захистом уповноважений 
підрозділ (уповноважена особа) має пра-
во, зокрема: витребувати від інших струк-
турних підрозділів установи документи та 
робити чи отримувати їх копії; викликати 

та опитувати осіб, дій або бездіяльності 
яких стосуються повідомлені викривачем 
факти, у тому числі керівника, заступників 
керівника установи; вносити подання ке-
рівнику відповідного органу чи юридичної 
особи про притягнення винних осіб до 
дисциплінарної відповідальності за пору-
шення закону; виконувати інші визначе-
ні законом повноваження, спрямовані на 
всебічний розгляд повідомлень викрива-
чів та захист їхніх прав та свобод.

на всіх етапах розгляду повідомлення про 
корупцію та спілкування з викривачем 
важливим є максимальний захист прав 
викривача. особливо це стосується права 
викривача на конфіденційність. 

у ст. 16 Директиви зазначено, що держави 
забезпечують, щоб інформація, яка іден-
тифікує особу викривача, не розкривалася 
жодній особі, окрім працівників, до компе-
тенції яких входить отримання та реагу-
вання на повідомлення, без чіткої згоди 
викривача. це положення застосовується 
також до будь-якої іншої інформації, зав-
дяки якій прямо чи опосередковано може 
бути встановлено особу викривача (дода-
ток 4).

уповноваженим підрозділам (упов-
новаженим особам) з метою забезпе-
чення права викривача на конфіден-
ційність рекомендується:

 Î вчиняти зазначені вище дії, не розкри-
ваючи особи викривача, який здійснив 
повідомлення про корупцію; 

 Î якщо вчинення таких дій неможливо 
без розкриття особи викривача, пись-
мово роз’яснити викривачу про забо-
рону, передбачену ст.  53-6 закону, та 
наголосити на необхідності надати 
письмову згоду на розкриття інформа-
ції щодо нього. 

у разі відсутності письмової згоди викри-
вача на розголошення інформації щодо 
нього уповноважений підрозділ (уповно-
важена особа) інформує викривача про 
неможливість подальшого розгляду пові-
домлення та вжиття заходів щодо його за-
хисту. викривачу потрібно роз’яснити його 
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права, зокрема на самостійне звернення 
за захистом своїх порушених прав до на-
ціонального агентства або до суду.

також Директивою визначено, що у винят-
кових випадках інформацію, яка ідентифі-
кує викривача, та будь-яку іншу інформа-
цію, завдяки якій прямо чи опосередковано 
можна встановити його особу, може бути 
розкрито тільки у випадках, коли це є не-
обхідним та співмірним зобов’язанням, що 
накладаються національним законодав-
ством у межах розслідувань національни-
ми органами чи судових проваджень, у 
тому числі з метою гарантування прав на 
захист відповідної особи (додаток 4).

Щодо українського законодавства треба 
зазначити такі випадки, в яких розголошен-
ня відомостей про викривача не вважати-
меться порушенням конфіденційності:

1. вжиття національним агентством за-
ходів щодо забезпечення правового 
та іншого захисту викривачів, а також 
проведення перевірки дотримання 
законодавства з цих питань (п. 13 ч. 
1 ст. 11 закону);

2. письмове повідомлення спеціально 
уповноваженого суб’єкта протягом 
24  годин посадовими і службовими 
особами установ, їх структурних під-
розділів у разі одержання повідом-
лення про вчинення корупційного 
або пов’язаного з корупцією право-
порушення їх працівниками (ч. 6 ст. 
53 закону);

3. звернення уповноваженого підроз-
ділу (уповноваженої особи) до наці-
онального агентства щодо поруше-
них прав викривача, його близьких 
осіб (п. 3 ч. 2 ст. 53-9 закону);

4. надсилання особою, яка склала про-
токол про вчинення адміністратив-
ного правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, інформації про особу ви-
кривача до національного агентства 
у разі участі у справі про адміністра-
тивне правопорушення викривача 
одночасно з надісланням протоколу 
до суду (ч. 5 ст. 257 Купап);

5. повідомлення слідчим національно-
го агентства у письмовій формі про-
тягом 24  годин з моменту внесення 
відповідних відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань про 
початок досудового розслідування 
за участю викривача, підставу почат-
ку досудового розслідування та інші 
відомості (ч. 9 ст. 214 КпК);

6. надання інформації про викривача 
на виконання ухвали суду або слідчо-
го судді, постанови дізнавача, слідчо-
го, прокурора;

7. залучення до розгляду, перевірки та/
або розслідування повідомлених ви-
кривачем фактів відповідних органів 
(наприклад, органів досудового роз-
слідування, органів, відповідальних 
за здійснення контролю за дотри-
манням законів у відповідних сферах, 
таких як Державна служба україни з 
питань праці, Державна аудиторська 
служба україни).

Щодо забезпечення захисту викривачів 
від застосування негативних заходів впли-
ву з боку керівника або роботодавця тут 
треба розуміти необхідність захисту трудо-
вих прав викривача.

ПІд чАС Проведення доСлІдження 
«АнТикоруПЦІйнА доброчеСнІСТь 
2020» щодо ПиТАння «СПрогноЗуйТе 
нАСлІдки ПовІдоМлення ПрАЦІвникоМ 
вАшого оргАну Про коруПЦІю 
керІвникА оргАну» вСТАновлено, що 
18,2  % ПрАЦІвникІв уПовновАжених 
ПІдроЗдІлІв (уПовновАжених оСІб) 
ввАжАюТь, що викривАчІв коруПЦІї 
керІвниЦТвА оргАну (ПІдПриєМСТвА) 
буде ЗвІльнено, 10,1  % – викривАчА 
буде ПриТягнуТо до диСЦиПлІнАрної 
вІдПовІдАльноСТІ З форМАльних 
Причин, 16  %  – нА нього буде 
ЗдІйСнювАТиСя ПСихологІчний 
ТиСк З боку керІвниЦТвА. ПонАд 
28  % держСлужбовЦІв вПевненІ, що 
викривАчА ЗвІльняТь, що СвІдчиТь 
Про ПоТребу ЗнАчного Поширення 
ІнфорМАЦІї щодо вСТАновлених 
чинниМ ЗАконодАвСТвоМ гАрАнТІй 
ЗАхиСТу ПрАв викривАчІв.
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у ст. 53-4 закону зазначено гарантії захи-
сту трудових прав викривача.

до викривача у зв’язку з повідомлен-
ням про корупцію забороняється за-
стосовувати такі негативні заходи 
впливу:

 Î звільнення або примушення до 
звільнення;

 Î притягнення до дисциплінарної від-
повідальності;

 Î інші негативні заходи (переведення, 
атестація, зміна умов праці, відмова в 
призначенні на вищу посаду, скоро-
чення заробітної плати).

також до негативних заходів впливу на ви-
кривача належать формально правомірні 
рішення і дії керівника або роботодавця, 
які мають вибірковий характер, зокрема, 
не застосовуються до інших працівників 
у подібних ситуаціях та/або не застосову-
валися до працівника в подібних ситуаціях 
раніше.

крім того, у зв’язку з повідомленням 
про корупцію викривачу не може 
бути відмовлено:

 Î в укладенні чи продовженні догово-
ру, трудового договору (контракту);

 Î в наданні адміністративних та інших 
послуг.

типові порушення трудових прав викри-
вачів розглянуто в підрозділі 1.2 посібни-
ка.

Законом передбачено такі гарантії 
та компенсації викривачу після вста-
новлення, що до нього було вжито не-
гативних заходів впливу:

 Î викривач, звільнений з роботи, під-
лягає негайному поновленню на по-
передній роботі (посаді) з виплатою 
середнього заробітку за час вимуше-
ного прогулу (не більш як за 1 рік);

 Î викривач, переведений на іншу по-
стійну нижчеоплачувану роботу (по-
саду), підлягає негайному поновлен-

ню на попередній роботі (посаді) з 
виплатою різниці в заробітку за час 
виконання нижчеоплачуваної робо-
ти (не більш як за 1 рік); 

 Î викривачу виплачується середній за-
робіток за весь час вимушеного про-
гулу, якщо його заява про поновлен-
ня на роботі розглядається більше 
1 року не з його вини;

 Î викривачу, якого було відсторонено 
від виконання трудових обов’язків 
не з його вини, здійснюється оплата 
праці на період відсторонення в роз-
мірі середньої заробітної плати пра-
цівника за останній рік;

 Î викривачу виплачується грошова 
компенсація у розмірі 6-місячного 
середнього заробітку у разі наявно-
сті підстав для його поновлення на 
роботі та за його відмови від такого 
поновлення, а у разі неможливості 
поновлення - у розмірі 2-річного се-
реднього заробітку.

про існування загрози застосування не-
гативних заходів впливу на викривача 
працівник уповноваженого підрозділу 
(уповноважена особа) може дізнатися під 
час візування проєктів наказів з кадрових 
питань. за відсутності письмової згоди 
викривача на розголошення інформа-
ції щодо нього уповноважений підрозділ 
(уповноважена особа) не зможе вживати 
заходів щодо його захисту.

у разі наявності письмової згоди викри-
вача на розголошення інформації щодо 
нього уповноважений підрозділ (уповно-
важена особа) має підготувати на ім’я ке-
рівника/заступника керівника установи до-
повідну (службову) записку, в якій потрібно 
зазначати про те, що особа є викривачем, 
роз’яснити гарантії захисту трудових прав 
викривача та можливі наслідки порушення 
вимог закону в частині прав викривачів. 

у ч.  5 ст.  21 Директиви передбачено, що 
у разі завдання викривачу шкоди після 
здійснення ним повідомлення автоматич-
но презюмується, що шкоди йому було 
завдано в рамках переслідування за по-
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відомлення, і особа, яка завдала шкоди, 
повинна доводити, що мала належне об-
ґрунтування для вжиття певних заходів 
(додаток 4).

вказаній нормі кореспондують норми 
українського законодавства, відповідно 
до яких у справах щодо застосування ке-
рівником або роботодавцем чи створен-
ня ним загрози застосування негативних 
заходів впливу до викривача у зв’язку з 
повідомленням ним або його близькими 
особами про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопору-
шень, інших порушень закону іншою осо-
бою обов’язок доказування, що прийняті 
рішення, вчинені дії є правомірними і не 
були мотивовані діями позивача чи його 
близьких осіб щодо здійснення цього по-
відомлення, покладається на відповідача 
(ст. 77 КаС та ст. 81 цпК).

у П.  102, 107 ПоСТАнови верховного 
Суду у СПрАвІ № 815/2074/18 вІд 15.08.2019 
ЗАЗнАчено, що ЗАСлуговуюТь нА 
увАгу доводи ПоЗивАчА Про Те, 
що вІдПовІдАч (Суб’єкТ влАдних 
ПовновАжень) Зобов’яЗАний був 
довеСТи вІдСуТнІСТь Причинного 
Зв’яЗку МІж ПовІдоМленняМи 
Про коруПЦІю ТА ЗАСТоСувАнняМ 
негАТивних ЗАходІв вПливу Або 
ЗАгроЗи ТАких ЗАходІв вПливу. 
у рАЗІ нАявноСТІ обґрунТовАних 
доводІв викривАчА Про вжиТТя до 
нього негАТивних ЗАходІв вПливу 
чи ЗАгроЗи їх ЗАСТоСувАння, що 
Пов’яЗАно З його викривАЦькою 
дІяльнІСТю, Суб’єкТ влАдних 
ПовновАжень – оргАн держАвної влАди 
Повинен довеСТи, ПринАйМнІ, що 
ЗАЗнАченого Зв’яЗку не було, ТобТо 
що ТАкІ ЗАходи, вжиТІ до ПоЗивАчА, 
не Пов’яЗАнІ З ПовІдоМленняМ ниМ 
Про Порушення виМог ЗАкону укрАїни 
«Про ЗАПобІгАння коруПЦІї»  Іншою 
оСобою; що викривАч ПовІдоМив не 
Про Порушення виМог ЗАкону укрАїни 
«Про ЗАПобІгАння коруПЦІї», А Про ІншІ 
Порушення; що дІї вІдПовІдАчА не були 
негАТивниМи, ТобТо щодо викривАчА 
не було вжиТо негАТивних ЗАходІв.

на це також варто звернути увагу керівни-
ка установи.

У разі порушення прав викривача 
уповноважений підрозділ (уповнова-
жена особа) має роз’яснити викривачу 
його право звернутися за захистом до 
відповідних органів:

ÎÎ національного агентства 

відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 11 закону до 
повноважень національного агентства 
належить, зокрема, здійснення співпраці з 
викривачами, забезпечення їх правового 
та іншого захисту, перевірка дотримання 
законодавства з питань захисту викрива-
чів, внесення приписів з вимогою про усу-
нення порушень трудових та інших прав 
викривачів і притягнення до відповідаль-
ності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у 
зв’язку з такими повідомленнями.

національне агентство може провести 
перевірку дотримання законодавства з 
питань захисту викривачів і у разі встанов-
лення порушення прав викривача внести 
установі припис з вимогою про усунення 
порушень трудових прав викривача, при-
тягнення до відповідальності осіб, винних 
у порушенні їхніх прав, у зв’язку з такими 
повідомленнями, провести службове роз-
слідування.

крім того, національне агентство в 
разі звернення викривача:

1. здійснює представництво в суді ін-
тересів викривача у випадках, якщо 
викривач неспроможний самостійно 
захистити свої порушені чи оспорю-
вані права або реалізувати процесу-
альні повноваження, а представники 
або органи, яким законом надано 
право захищати права, свободи та 
інтереси викривача, не здійснюють 
або неналежним чином здійснюють 
його захист;

2. має право бути присутнім на засідан-
нях судів усіх інстанцій, у тому числі 
на закритих судових засіданнях, за 
умови згоди викривача, в інтересах 
якого судовий розгляд оголошено 
закритим;

3. має право звертатися до суду з позо-

44



вом (заявою) про захист прав і сво-
бод викривачів, брати участь у судо-
вому розгляді справ, провадження в 
яких відкрито за його позовами (за-
явами, клопотаннями (поданнями));

4. має право вступати у справи, прова-
дження в яких відкрито за позовами 
(заявами, клопотаннями (подання-
ми)) викривачів, на будь-якій стадії їх 
судового розгляду;

5. має право ініціювати незалежно від 
участі національного агентства у су-
довому провадженні перегляд судо-
вих рішень у порядку, встановлено-
му законом (ч. 3 ст. 53 закону).

водночас процесуальним законодавством 
передбачено, що національне агентство 
може бути залучено як третя особа, яка не 
заявляє самостійних вимог щодо предме-
та спору, на стороні викривача у справах 
щодо застосування керівником або робо-
тодавцем чи створення ним загрози за-
стосування негативних заходів впливу до 
викривача у зв’язку з повідомленням ним 
або членом його сім’ї про порушення ви-
мог іншою особою (ст. 49 КаС, ст. 53 цпК).

після надходження заяви викривача про 
залучення національного агентства як 
третьої особи суд постановляє ухвалу про 
залучення.

ÎÎ центрів безоплатної правової 
допомоги 

Для захисту викривач може користуватися 
всіма видами правової допомоги, перед-
баченої законом україни «про безоплатну 
правову допомогу», або залучити адвоката 
самостійно (ч. 1 та ч. 3 ст. 53 закону).

вказаним вище нормам закону відповіда-
ють норми закону україни «про безоплат-
ну правову допомогу», в якому зазначено, 
що викривач у зв’язку з повідомленням 
ним інформації про корупційне або пов’я-
зане з корупцією правопорушення має 
право на безоплатну вторинну правову 
допомогу (п. 14 ч. 1 ст. 14 закону україни 
«про безоплатну правову допомогу»).

Частиною  2 ст.  13 закону україни «про 
безоплатну правову допомогу» передба-
чено, що безоплатна вторинна правова 
допомога включає такі види правових 
послуг:

 Z захист від обвинувачення;

 Z здійснення представництва інтере-
сів у судах, інших державних орга-
нах, органах місцевого самовряду-
вання, перед іншими особами;

 Z складення документів процесуаль-
ного характеру.

звернення про надання одного з цих ви-
дів правових послуг подаються особами, 
які досягли повноліття, до центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допо-
моги за місцем фактичного проживання 
таких осіб (ч. 1 ст. 18 закону україни «про 
безоплатну правову допомогу»).

разом із зверненням про надання безо-
платної вторинної правової допомоги 
особа або законний представник особи 
повинні подати документи, що підтверджу-
ють належність особи або осіб, стосовно 
яких звертається законний представник, 
до однієї з вразливих категорій осіб, пе-
редбачених ч. 1 ст. 14 закону україни «про 
безоплатну правову допомогу».

враховуючи наведене, викривачу для ре-
алізації права на безоплатну вторинну 
правову допомогу до центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомо-
ги потрібно подати відповідне звернення 
разом з документами, що підтверджують 
здійснення ним повідомлення про коруп-
цію (перелік таких документів зазначено в 
підрозділі 1.2 посібника, додатку 6).

ÎÎ правоохоронних органів 

незаконне звільнення викривача у зв’яз-
ку з повідомленням ним про вчинення 
іншою особою корупційного або пов’яза-
ного з корупцією правопорушення, інших 
порушень закону є злочином, відповідаль-
ність за який передбачена ст. 172 КК. 

у такому випадку уповноважений під-
розділ (уповноважена особа) рекомендує 
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викривачу звернутися до національної 
поліції україни, Державного бюро розслі-
дувань чи національного бюро україни 
відповідно до встановленої ст.  216 КпК 
підслідності.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 53 закону 
за наявності загрози життю, житлу, здо-
ров’ю та майну викривачів, їх близьких 
осіб у зв’язку з повідомленням про коруп-
цію правоохоронними органами до них 
можуть бути застосовані правові, органі-
заційно-технічні та інші спрямовані на за-
хист від протиправних посягань заходи, 
передбачені законом україни «про забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві».

право на забезпечення безпеки відповід-
но до закону україни «про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві» мають виключно 
викривачі, які повідомили про криміналь-
не корупційне правопорушення та набули 
процесуального статусу заявника, а також 
близькі особи викривачів, які повідомили 
про кримінальне корупційне правопору-
шення.

отже, викривачі, які повідомили не про 
корупційне, а про пов’язане з корупцією 
правопорушення або порушення інших 
вимог закону, не мають права на забезпе-
чення безпеки.

Для застосування заходів безпеки до ви-
кривачів мають бути відповідні приводи і 
підстави, передбачені ст. 20 закону украї-
ни «про забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві».

підставою, згідно з ч. 1 ст. 20 закону украї-
ни «про забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві», 
є дані, що свідчать про наявність реальної 
загрози життю, здоров’ю, житлу і майну ви-
кривача (наявність усних чи письмових 
погроз, виявлення в процесі проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій чи 
оперативно-розшукових заходів інформа-
ції про підготовку посягання на викривача 
тощо).

приводами для вжиття заходів безпеки 

можуть бути: заява викривача або його 
близької особи; звернення керівника від-
повідного державного органу; отримання 
оперативної та іншої інформації про на-
явність загрози життю, здоров’ю, житлу та 
майну зазначених осіб (ч.  2 ст.  20 закону 
україни «про забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві»).

До викривачів можуть бути застосовані 
правові, організаційно-технічні та інші 
спрямовані на захист від протиправних 
посягань заходи, передбачені ст. 7 закону 
україни «про забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві».

до правових заходів належать:

 Z забезпечення конфіденційності ві-
домостей про особу;

 Z закритий судовий розгляд.

до організаційно-технічних заходів 
належать:

 Zособиста охорона, охорона житла і 
майна;

 Zвидача спеціальних засобів індиві-
дуального захисту і сповіщення про 
небезпеку;

 Zвикористання технічних засобів 
контролю і прослуховування теле-
фонних та інших переговорів, візу-
альне спостереження;

 Z заміна документів та зміна зовніш-
ності;

 Z зміна місця роботи або навчання з 
компенсацією різниці в зарплаті від-
повідно до законодавства;

 Zпереселення в інше місце прожи-
вання;

 Zпоміщення до дошкільної виховної 
установи або установи органів соці-
ального захисту населення (додаток 
7).
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ÎÎ суду 

у ст.  55 Конституції україни вказано, що 
права і свободи людини і громадянина за-
хищаються судом.

Кожному гарантується право на оскаржен-
ня в суді рішень, дій чи бездіяльності ор-
ганів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових 
осіб.

відповідно до ст. 3 цпК, кожна особа має 
право в установленому порядку зверну-
тися до суду за захистом своїх порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, сво-
бод чи інтересів.

подібну норму містить ст. 5 КаС, відповідно 
до якої кожна особа має право в порядку, 
встановленому Кодексом, звернутися до 
адміністративного суду, якщо вважає, що 
рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 
владних повноважень порушені її права, 
свободи або законні інтереси, і просити 
про їх захист.
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роЗдІл V

Формування 
Сприятливого 
СереДовиЩа 
Для виКриваЧів 
та Корпоративної 
КулЬтури поваги 
До виКриваЧів в 
уСтанові
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першочерговим є формування у потен-
ційних викривачів переконання, що ко-
рупційні правопорушення або пов’язані 
з корупцією правопорушення, інші пору-
шення закону є суспільно шкідливими 
явищами, які гальмують розвиток еконо-
міки, суспільних інституцій, а від запобіган-
ня/виявлення корупційних або пов’язаних 
з корупцією правопорушень, порушень 
закону виграють усі. 

гарантіями формування культури повідом-
лення у потенційних викривачів є визна-
чення внутрішніх процедур і механізмів 
прийняття та розгляду повідомлень, пере-
вірки та належного реагування на такі по-
відомлення.

Механізми заохочення та формування 
культури повідомлення – це сукупність 
закріплених у локальних нормативних 
актах засобів, за допомогою яких в уста-
нові формується уявлення про належне 
повідомлення про корупцію, повага до 
викривачів, а працівники заохочуються 
до повідомлення про корупцію. 

отже, механізми заохочення повідомлення 
реалізуються через комплекс таких засо-
бів:

ÎÎ затвердження локальних норма-
тивних актів, які визначають форми 
заохочення, організаційні засади 
функціонування механізму заохо-
чення;

ÎÎ надання методичної допомоги та 
консультацій щодо здійснення по-
відомлення про корупцію;

ÎÎ впровадження морального та мате-
ріального заохочення викривачів.

Кожна установа має розробити внутрішній 
документ, яким визначатимуться механіз-
ми заохочення і формування культури по-
відомлення та порядок їх впровадження, 
систематично проводити моніторинг його 
виконання, здійснювати заходи, спрямо-
вані на його реалізацію. таким документом 
може бути положення щодо механізмів за-
охочення викривачів та формування куль-
тури повідомлення (додаток 17).

у такому документі мають бути обов’язково 
визначені, зокрема, організаційні засади 
функціонування механізмів заохочення та 
формування культури повідомлення, пра-
ва та гарантії захисту викривачів, форми 
заохочення та формування культури по-
відомлення, проведення аналізу та самоо-
цінки успішності заохочення та формуван-
ня культури повідомлення.

додатково заохоченню та формуванню 
культури повідомлення можуть сприяти:

ÎÎ кодекс (стандарт) етичної поведін-
ки працівників установи;

ÎÎ пам’ятка щодо етичної поведінки в 
установі (додаток 18);

ÎÎ пам’ятка щодо правового статусу, 
прав та гарантій захисту викривача 
(додаток 5);

ÎÎ пам’ятка щодо порядку отримання 
викривачем безоплатної вторинної 
правової допомоги (додаток 6);

ÎÎ пам’ятка щодо розгляду повідо-
млень про корупцію (додаток 13);

ÎÎ пам’ятка щодо каналів повідомлен-
ня в установі (додаток 8);

ÎÎ план роботи уповноваженого під-
розділу щодо запобігання і виявлен-
ня корупції із зазначенням конкрет-
них заходів, строків їх виконання та 
відповідальних виконавців. 

вказані пам’ятки надаються для ознайом-
лення під час прийняття на державну 
службу або службу в органи місцевого са-
моврядування, на початку проходження 
служби чи навчання, виконання певної 
роботи, участі у передбачених законодав-
ством процедурах, які є обов’язковими для 
початку такої діяльності.

організаційне забезпечення функціонування 
механізму заохочення та формування 
культури повідомлення в установі здійснює 
уповноважений підрозділ (уповноважена 
особа) шляхом:

ÎÎ організації ефективної роботи вну-
трішніх та регулярних каналів пові-
домлення установи;
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ÎÎ якісного та своєчасного розгляду 
повідомлень, що надійшли через 
внутрішні та регулярні канали;

ÎÎ постійної взаємодії з викривачами 
та інформування їх про стан та ре-
зультати розгляду повідомлення 
про корупцію;

ÎÎ надання методичної допомоги, 
консультацій щодо здійснення по-
відомлень про корупцію та захисту 
викривачів;

ÎÎ розміщення на офіційному вебсайті 
та інформаційних дошках установи 
інформації про внутрішні та регу-
лярні канали повідомлення;

ÎÎ проведення просвітницької роботи 
та комунікаційних кампаній для по-
тенційних викривачів.

надання методичної допомоги, консуль-
тацій щодо здійснення повідомлення про 
корупцію, проведення внутрішніх навчань 
є одними з пріоритетних напрямів діяль-
ності уповноваженого підрозділу (уповно-
важеної особи) та має спрямовуватися на 
забезпечення належного рівня знань та 
розуміння працівниками установи вимог 
до повідомлення про корупцію. 

для результативної роботи в цьому 
напрямку працівникам уповноваженого 
підрозділу (уповноваженій особі) потрібно:

ÎÎ проводити постійний моніторинг 
повідомлень про корупцію, які на-
дійшли до установи;

ÎÎ аналізувати зміст таких повідо-
млень та узагальнювати інформа-
цію за результатами такого аналізу;

ÎÎ узагальнені матеріали, що не міс-
тять інформації з обмеженим досту-
пом, та загальні результати роботи 
з повідомленнями розміщувати на 
вебсайті установи;

ÎÎ у чіткій та доступній формі інфор-
мувати громадян і працівників 
установи про наявність внутрішніх  
та регулярних каналів для повідо-
млень;

ÎÎ ознайомлювати працівників уста-
нови з внутрішнім документом 
щодо прийняття та розгляду пові-
домлень про корупцію.

Крім того, працівники уповноваженого 
підрозділу (уповноважена особа) можуть 
провести анонімне анкетування працівни-
ків установи (додаток 19).

за результатами проведення такого анке-
тування та його аналізу потрібно визначи-
ти проблемні питання та підготувати вну-
трішні навчання з проблемних питань.

Для проведення навчань працівники 
уповноваженого підрозділу (уповноваже-
на особа) мають розробити план навчань 
та процедуру навчань (форми проведен-
ня, для якого кола осіб буде проводитись 
навчання, відповідальні особи за його 
проведення тощо).

після проведення навчань щодо повідом-
лення про корупцію працівники уповнова-
женого підрозділу (уповноважена особа) 
мають оцінити ефективність таких нав-
чань. це можна зробити у формі анонімно-
го анкетування працівників установи, які 
були слухачами навчань. Крім того, можна 
провести анонімне опитування учасників 
щодо змісту самих навчань, результати 
яких можуть бути використані для подаль-
шого їх вдосконалення.

Консультації щодо повідомлення про ко-
рупцію майже завжди мають індивіду-
альний характер. ці консультації можуть 
здійснювати працівники уповноваженого 
підрозділу (уповноважена особа) як очно, 
так і телефоном, або за допомогою елек-
тронних засобів зв’язку.

Стосовно методичної допомоги зазначи-
мо, що це можуть бути як вказані вище 
розроблені працівниками уповноваже-
ного підрозділу (уповноваженою особою) 
пам’ятки (віжуали) щодо правового статусу, 
прав і гарантій захисту викривача, видів 
каналів для повідомлень про корупцію, по-
рядку розгляду повідомлень про корупцію, 
так і важливі рекомендації, які має врахува-
ти викривач (додаток 16).
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під час надання методичної допомоги, 
консультацій щодо здійснення повідомлення 
та проведення внутрішніх навчань 
важливо звернути увагу потенційних 
викривачів на:

ÎÎ захист трудових прав викривача;

ÎÎ право викривача на конфіденцій-
ність та анонімність;

ÎÎ право викривача на отримання ін-
формації;

ÎÎ право викривача на винагороду;

ÎÎ юридичну відповідальність викри-
вача;

ÎÎ інші права та гарантії захисту ви-
кривача у відповідній установі.

поширення такої інформації про права та 
гарантії захисту викривачів є засобом реа-
лізації механізму заохочення повідомлення.

уповноваженому підрозділу (уповнова-
женій особі) рекомендується не менше 
одного разу на рік проводити навчальні 
заходи щодо формування культури поваги 
до викривачів, до яких можуть залучатися 
представники іноземних спеціалізованих 
інституцій у сфері захисту викривачів, пра-
цівники національного агентства та інших 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфе-
рі протидії корупції, експерти, викривачі.

Система заохочень викривачів може по-
єднувати застосування до викривачів мо-
ральних та матеріальних стимулів.

моральне стимулювання може здійсню-
ватися шляхом застосування заходів за-
охочення, передбачених нормами відпо-
відного законодавства (наприклад, ст. 146 
Кзпп, ст. 53 закону україни «про державну 
службу», ч. 2 ст. 6 Дисциплінарного статуту 
національної поліції, п. 15 Дисциплінарно-
го статуту збройних Сил україни), без роз-
криття у внутрішньому документі (наказі) 
про застосування заходу заохочення дійс-
них підстав заохочення, за винятком ви-
падків, коли викривач надав письмову зго-
ду на розкриття інформації про його особу.

моральне заохочення ґрунтується на осо-
бистій зацікавленості викривача у визнан-

ні його ролі у викритті корупції, суспільної 
важливості такої поведінки. вже сам факт 
заохочення викривач сприймає як високу 
оцінку його вчинку та заслуг у цьому колек-
тиві.

матеріальне заохочення може здійсню-
ватися шляхом виплати премій, інших 
передбачених трудовим законодавством 
чи колективним договором виплат (наго-
родження цінним подарунком, надання 
кредиту на купівлю чи будівництво житла, 
придбання речей, надання путівок у сана-
торії, будинки відпочинку тощо). 

Кожна установа в межах чинного законо-
давства та фонду оплати праці розробляє 
свій механізм матеріального заохочення.

крім того, матеріальне стимулювання 
можливе за дотримання таких умов:

1. повідомлення про корупцію потен-
ційний викривач здійснив добро-
вільно. термін «добровільно» озна-
чає, що особа прийняла рішення без 
впливу зовнішніх чинників, як-от: 
проведення стосовно працівника 
службової перевірки чи службового 
розслідування; отримання заявником 
запиту щодо обставин, пов’язаних з 
фактами, викладеними в повідомлен-
ні; зобов’язання заявника повідоми-
ти про корупційне або пов’язане з 
корупцією правопорушення в межах 
своїх посадових обов’язків;

2. виплата заохочення не спричинить 
розкриття особи викривача. 

перелік можливих заохочень для викрива-
чів може бути розширений та деталізова-
ний установою на власний розсуд у межах 
чинного законодавства. 

механізми формування культури 
повідомлення реалізуються через комп-
лекс таких засобів:

ÎÎ затвердження локальних норма-
тивних актів щодо етичної поведін-
ки в установі, зокрема формування 
поваги до викривачів як відпові-
дальних громадян;
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ÎÎ проведення внутрішніх навчань з 
питань формування культури пові-
домлення;

ÎÎ проведення комунікаційної кампа-
нії та систематичне здійснення про-
світницьких заходів.

Під час використання таких меха-
нізмів формування культури пові-
домлення, як проведення внутрішніх 
навчань, комунікаційних кампаній, 
просвітницьких заходів, важливо 
звертати увагу викривачів на:

1. вимоги до повідомлень;

2. способи та шляхи повідомлення ви-
кривачем про можливі факти коруп-
ційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень 
закону;

3. порядок здійснення перевірки за по-
відомленням викривача;

4. визначення та ознаки викривача.

таке поширення інформації про вимоги 
до повідомлень, порядку їх розгляду, пра-
вовий статус та гарантії захисту викривача 
є механізмом формування культури пові-
домлення.

Проведене доСлІдження 
«АнТикоруПЦІйнА доброчеСнІСТь 
2020» ПокАЗАло, що нА ЗАПиТАння «чи 
доводили вАМ ІнфорМАЦІю щодо 
Порядку ПовІдоМлення Про МожливІ 
фАкТи коруПЦІйних ПрАвоПорушень 
у вАшоМу держАвноМу оргАнІ?» 
держАвнІ СлужбовЦІ вІдПовІли: 
нІ, МенІ не вІдоМо Про 
ТАкий Порядок – 29 %; 
ТАк, Мене оЗнАйоМлювАли ІЗ 
ЗАТвердженою ПроЦедурою ПодАння 
ТА роЗгляду ПовІдоМлень – 54,3 %; 
ТАк, Мене оЗнАйоМили З 
роЗроблениМи ПАМ’яТкАМи, 
ІнфогрАфІкАМи, де ПроСТою 
Мовою був ПояСнений АлгориТМ 
ПовІдоМлення – 16,7 %.

рекомендується розмістити на вебсайті та 
інформаційних стендах установи інформа-
ційні пам’ятки для викривачів, а також ін-
формацію про порядок роботи з викрива-
чами в установі.

зокрема, для розміщення пропонується 
такий приблизний перелік інформації:

 Î хто може подати повідомлення про ко-
рупцію;

 Î коли і в який спосіб можна подати пові-
домлення про корупцію;

 Î щодо яких питань можна подати пові-
домлення;

 Î правові підстави подання повідомлен-
ня про корупцію;

 Î результати, яких можна очікувати від 
розгляду повідомлення про корупцію;

 Î уповноважений підрозділ (уповнова-
жена особа), відповідальний за роз-
гляд повідомлення про корупцію;

 Î інформація про порядок і строки роз-
гляду повідомлення;

 Î перелік прав викривача та гарантій за-
хисту;

 Î спосіб отримання інформації стосовно 
розгляду повідомлення про корупцію;

 Î питання, які є найчастіше предметом 
повідомлень;

 Î спеціально уповноважені суб’єкти, до 
яких може звернутись потенційний 
викривач;

 Î контактна інформація установи, упов-
новаженого підрозділу (уповноваже-
ної особи);

 Î посилання на розділ сайту національ-
ного агентства, де розміщується ін-
формація для викривачів;

 Î посилання на центри безоплатної пра-
вової допомоги.
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Для формування культури повідомлення 
установа щорічно оприлюднює звіт, у яко-
му зазначається кількість повідомлень, що 
надійшли від викривачів, та як ці повідом-
лення сприяли запобіганню та виявленню 
корупції в установі.

також установа може проводити аналіз 
успішності функціонування механізмів за-
охочення та формування культури пові-
домлення.

проведення такого аналізу забезпечує 
уповноважений підрозділ (уповноважена 
особа), його результати доповідаються ке-
рівнику установи та можуть бути розміщені 
на внутрішньому вебсайті установи.

Під час проведення аналізу успішно-
сті заохочення та формування куль-
тури повідомлення потрібно застосо-
вувати такі індикатори:

1. кількість просвітницьких заходів, 
спрямованих на формування поваги 
до викривачів;

2. кількість працівників, що пройшли 
навчання;

3. кількість методичних і просвітниць-
ких матеріалів;

4. кількість звернень щодо порушення 
прав викривачів через здійснене по-
відомлення;

5. кількість повідомлень від викривачів;

6. кількість та види застосованих заохо-
чень тощо.

отже, правильно розроблена і застосову-
вана система заохочень – дієвий механізм, 
що дає змогу установі стимулювати потен-
ційних викривачів. 

результатом формування культури 
повідомлення має стати:

 Î запровадження в установі нульової 
толерантності до корупційних право-
порушень або пов’язаних з корупці-
єю правопорушень, інших порушень 
закону, чіткого розуміння їх сутності, 
типових форм корупційних проявів та 
корупційних ситуацій, що можуть ви-
никати в повсякденній роботі;

 Î формування в працівників знань щодо 
принципів і механізмів запобігання ко-
рупції, вмінь та навичок застосування 
цих знань на практиці;

 Î повідомлення працівниками про всі 
можливі факти корупційних проявів, 
повага до викривачів як вартових до-
брочесності. 

53



ДоДатКи

54



додАТок 1

ПерелІк  
криМІнАльних коруПЦІйних ТА Пов’яЗАних З коруПЦІєю 

ПрАвоПорушень, ЗАкрІПлених у криМІнАльноМу 
кодекСІ укрАїни

кримінальні правопорушення, які є корупційними, у разі їх вчинення шляхом 
зловживання особою своїм службовим становищем

ст. 191 кк привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловжи-
вання службовим становищем 

ст. 262 кк викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заво-
лодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим ста-
новищем 

ст. 308 кк викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом ша-
храйства або зловживання службовим становищем 

ст. 312 кк викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

ст. 313 кк викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного 
для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням 

ст. 320 кк порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

ст. 357 кк викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, 
заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 
становищем або їх пошкодження

ст. 410 кк викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, 
бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів 
пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військово-
го майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловжи-
вання службовим становищем 

кримінальні корупційні правопорушення

ст. 210 кк нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бю-
джету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних 
призначень або з їх перевищенням 

ст. 354 кк підкуп працівника підприємства, установи чи організації

ст. 364 кк зловживання владою або службовим становищем 

ст. 364-1 кк зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми 
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ст. 365-2 кк зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послу-
ги 

ст. 368 кк прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної виго-
ди службовою особою 

ст. 368-3 кк підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно  
від організаційно-правової форми 

ст. 368-4 кк підкуп особи, яка надає публічні послуги 

ст. 368-5 кк незаконне збагачення 

ст. 369 кк пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 
особі 

кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією

ст. 366-2 кк Декларування недостовірної інформації 

ст. 366-3 кк неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

ст. 369-3 кк протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань 
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додАТок 2

ПерелІк  
АдМІнІСТрАТивних ПрАвоПорушень, Пов’яЗАних 
З коруПЦІєю, якІ ЗАкрІПлено в кодекСІ укрАїни 

Про АдМІнІСТрАТивнІ ПрАвоПорушення

ст. 172-4 купАП порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності

ст. 172-5 купАП порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 
подарунків

ст. 172-6 купАП порушення вимог фінансового контролю

ст. 172-7 купАП порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів

ст. 172-8 купАП
незаконне використання інформації, що стала відома особі у 
зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом 
повноважень

ст. 172-8-1 купАП
порушення встановлених законом обмежень після припинення 
повноважень члена національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ст. 172-9 купАП невжиття заходів щодо запобігання корупції

ст. 172-9-1 купАП порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з 
маніпулюванням офіційним спортивним змаганням

ст. 172-9-2 купАП порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля

ст. 188-46 купАП невиконання законних вимог (приписів) національного агент-
ства
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додАТок 3

ПерелІк ПрАвоПорушень,  
Пов’яЗАних З коруПЦІєю (Порушення виМог ЗАкону 
укрАїни «Про ЗАПобІгАння коруПЦІї»), ЗА вчинення 

яких оСобу Може буТи ПриТягнуТо до диСЦиПлІнАрної 
вІдПовІдАльноСТІ (не є вичерПниМ)

1. недотримання вимог закону щодо 
утворення (визначення) уповнова-
жених підрозділів (уповноважених 
осіб) з питань запобігання та вияв-
лення корупції та щодо погодження 
звільнення керівника уповноваже-
ного підрозділу (ст. 13-1 закону).

2. неприйняття антикорупційної про-
грами, неподання на погодження ан-
тикорупційної програми національ-
ному агентству (ст. 19 закону).

3. обмеження щодо використання 
службових повноважень чи свого 
становища (ст. 22 закону).

4. порушення обмежень щодо одер-
жання подарунка та недотримання 
вимог закону при одержанні непра-
вомірної вигоди чи подарунка (ст. 23, 
24 закону).

5. порушення обмежень щодо сумісни-
цтва та суміщення з іншими видами 
діяльності (ст. 25 закону).

6. порушення обмежень після припи-
нення діяльності, пов’язаної з вико-
нанням функцій держави, місцевого 
самоврядування (ст. 26 закону).

7. порушення обмежень спільної робо-
ти близьких осіб (ст. 27 закону).

8. порушення вимог закону щодо запо-
бігання та врегулювання конфлікту 
інтересів (ст. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35-1, 36 закону).

9. порушення правил етичної поведін-
ки (ст. 38–44 закону).

10. порушення вимог закону щодо фі-
нансового контролю (ст. 46, 51-2 за-
кону).

11. недотримання вимог закону щодо 
захисту викривачів (ст. 53–53-9 зако-
ну).

12. недотримання вимог закону щодо 
заборони на одержання пільг, послуг 
і майна органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування 
(ст. 54 закону).

13. недотримання вимог закону щодо 
організації проведення спеціальної 
перевірки (ст. 56–58 закону).

14. незабезпечення керівником, засно-
вниками (учасниками) юридичної 
особи регулярної оцінки корупційних 
ризиків у її діяльності та нездійснен-
ня відповідних антикорупційних за-
ходів (ст. 61 закону).

15. незатвердження антикорупційної 
програми юридичної особою (ст.  62 
закону).

16. непризначення у юридичній особі, 
яка зобов’язана затверджувати анти-
корупційну програму, посадової осо-
би, відповідальної за її реалізацію (ст. 
62 закону)

17. недотримання вимог закону щодо 
погодження звільнення уповнова-
женого, відповідального за виконан-
ня антикорупційної програми в юри-
дичній особі (ст. 64 закону).
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18. непроведення службового розсліду-
вання стосовно особи, яка вчинила 
корупційне або пов’язане з корупцією 
правопорушення, або непритягнення 
працівників до дисциплінарної відпо-
відальності відповідно до вимог закону  
(ст. 65-1 закону).

19. недотримання вимог щодо незакон-
них актів та правочинів (ст. 67 зако-
ну).
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додАТок 4

дирекТивА (єС) 2019/1937  
євроПейСького ПАрлАМенТу І рАди єС від 23.10.2019 

Про ЗАхиСТ оСІб, якІ ПовІдоМляюТь Про Порушення 
ЗАконодАвСТвА СоюЗу1 

роЗдІл І

СферА ЗАСТоСувАння, виЗнАчення ТА уМови ЗАхиСТу

стаття 1

Мета

метою цієї Директиви є забезпечення дотримання законодавства та політик Союзу в 
конкретних сферах через встановлення єдиних мінімальних стандартів, які забезпечу-
ють високий рівень захисту осіб, які повідомляють про порушення законодавства Сою-
зу.

стаття 2

Матеріальна сфера застосування

1. ця Директива встановлює єдині мінімальні стандарти щодо захисту осіб, які повідом-
ляють про такі порушення законодавства Союзу:

 Î порушення, які підпадають під сферу застосування актів Союзу, що визначені в 
Додатку, які стосуються таких сфер:

 Zдержавні закупівлі;

 Zфінансові послуги, продукти та ринки, а також запобігання відмиванню грошей та 
фінансуванню тероризму;

 Zбезпека продуктів та їх відповідність стандартам;

 Zбезпека на транспорті;

 Zохорона навколишнього середовища;

 Zрадіаційний захист та ядерна безпека;

 Zбезпека харчових продуктів та кормів, здоров’я та добробут тварин;

 Z громадське здоров’я;

 Z захист прав споживачів;

 Z захист приватності та персональних даних; безпека мереж та інформаційних сис-
тем;

 Zпорушення, які впливають на фінансові інтереси Союзу, згідно зі статтею  325 
ДФЄС2 та, як далі визначено, відповідними законами Союзу;

1  цей переклад є неофіційним та містить лише основну частину Директиви. з повним текстом можна ознайомитися за посиланням: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937.

2  Договір про функціонування Європейського Союзу (прим. перекладача).
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 Zпорушення, які стосуються внутрішнього ринку, згідно зі статтею  26(2) ДФЄС, зо-
крема порушення правил Союзу щодо конкуренції та державної допомоги, а та-
кож порушення, які стосуються внутрішнього ринку, щодо актів, які порушують 
правила оподаткування прибутку підприємств, чи схем, мета яких полягає в от-
риманні податкових пільг, що позбавляє законодавство  оподаткування прибутку 
підприємств, яке застосовується, його предмета та мети.

ця Директива не обмежує прав держав-членів розширювати заходи захисту згідно з 
національним законодавством щодо сфер чи актів, які не охоплено пунктом 1.

стаття 3

Зв'язок з іншими актами Союзу та положеннями національного законодав-
ства

у разі, коли галузевими актами Союзу, перерахованими в частині іі Додатку, передбаче-
но конкретні правила щодо повідомлення про порушення, застосовуються такі прави-
ла. положення цієї Директиви застосовуються тією мірою, наскільки предмет є не врегу-
льований такими обов’язковими галузевими актами Союзу.

ця Директива не впливає на зобов’язання держав-членів забезпечити національну 
безпеку чи на їх повноваження щодо захисту власних істотних безпекових інтересів. 
зокрема, вона не застосовується до повідомлення про порушення правил закупівель, 
що стосуються аспектів оборони чи безпеки, окрім випадків, коли вони охоплюються 
відповідними актами Союзу.

ця Директива не впливає на застосування законодавства Союзу чи національного зако-
нодавства, що стосується будь-якої з таких сфер:

 Î захист інформації з обмеженим доступом3;

 Î захист юридичних або медичних професійних привілеїв на збереження професій-
ної таємниці;

 Î таємниця судового засідання;

 Î правила провадження у кримінальних справах.

4. ця Директива не впливає на національні правила щодо застосування працівниками їхніх 
прав на отримання консультацій їхніх представників чи професійних спілок та щодо захисту 
від будь-яких необґрунтованих шкідливих заходів, яких було вжито в результаті консульта-
цій, а також автономності соціальних партнерів та їхнього права укладати колективні угоди. 
це не обмежує рівня захисту, що надається цією Директивою.

стаття 4

особи, до яких застосовується ця директива

1. ця Директива застосовується до осіб, які повідомляють про порушення і які працю-
ють у приватному або державному секторах, які отримали інформацію про порушення 
в межах робочої діяльності, включно принаймні з такими особами:

 Î особи, які мають статус працівника в розумінні статті 45(1) ДФЄС, зокрема держав-
них службовців;

3  Classified information – в оригіналі, мова радше йде про інформацію, доступ до якої обмежено з мотивів державної безпеки (прим. перекладача).
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 Î особи, які мають статус самозайнятої особи в розумінні статті 49 ДФЄС;

 Î акціонери та особи, які належать до адміністративного, управлінського чи нагля-
дового органу підприємства, зокрема є членами без виконавчих повноважень; а 
також волонтери та тренери як на оплатній, так і на безоплатній основі;

 Î будь-які особи, котрі працюють під наглядом та управлінням підрядників, субпід-
рядників та постачальників.

2. ця Директива також застосовується до осіб, які повідомляють про порушення, якщо 
вони повідомляють чи розкривають для громадськості інформацію про порушення, яку 
вони отримали в робочих відносинах, що з того часу припинилися.

3. ця Директива також застосовується до осіб, які повідомляють про порушення, трудові 
відносини яких ще не набрали чинності, якщо інформацію про порушення було отри-
мано в процесі прийняття на роботу чи інших перемовин, що передують укладенню 
контракту.

4. заходи щодо захисту осіб, які повідомляють про порушення, що встановлені в розді-
лі VI, також застосовуються у відповідних випадках до:

 Î осіб, які сприяють повідомленню;

 Î третіх осіб, пов’язаних з особами, які повідомляють про порушення і які можуть 
зазнати помсти в межах діяльності, пов’язаної з роботою, як-от колеги чи родичі 
осіб, які повідомляють про порушення; 

 Î юридичних осіб, якими володіє особа, яка повідомляє про порушення, на яких 
вона працює чи з якими вона іншим чином пов’язана в межах діяльності, пов’яза-
ної з роботою.

стаття 5

визначення

Для цілей цієї Директиви застосовано такі визначення:

 Î «порушення» означає дії чи бездіяльність, які:

 Z є незаконними та стосуються законодавства Союзу і матеріальних сфер, до яких 
застосовується ця Директива, про які йдеться в статті 2; чи

 Z суперечать предмету чи меті правил, встановлених законодавством Союзу, у межах 
матеріальних сфер, до яких застосовується ця Директива, про які йдеться в статті 2;

 Î «інформація про порушення» означає інформацію, включно з розумними підозрами 
про дійсні чи потенційні порушення, що сталися чи ймовірно стануться в органі-
зації, де особа, яка повідомляє про порушення, працює або працювала, чи в іншій 
організації, з якою особа, яка повідомляє про порушення, має або мала контакти 
через її роботу, і про спроби приховати такі порушення;

 Î «повідомляти» чи «повідомлення» означає усне або письмове доведення до відома 
інформації про порушення;

 Î «внутрішнє повідомлення» означає доведення до відома інформації про порушен-
ня всередині юридичної особи в приватному або державному секторі в усній або 
письмовій формах;
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 Î «зовнішнє повідомлення» означає доведення до відома компетентних органів ін-
формації про порушення в усній чи письмовій формах;

 Î «публічне розкриття» чи «розкривати для громадськості» означає зробити інфор-
мацію про порушення доступною в публічній сфері;

 Î «особа, яка повідомляє про порушення» означає фізичну особу, яка повідом-
ляє чи розкриває для громадськості інформацію про порушення, яку вона отрима-
ла в межах виконання нею діяльності, пов’язаної з роботою;

 Î «особа, яка сприяє повідомленню» означає фізичну особу, яка допомагає особі, яка 
повідомляє про порушення, в процесі повідомлення про порушення в межах ді-
яльності, пов’язаної з роботою, і допомога якої повинна бути конфіденційною;

 Î «в межах діяльності, пов’язаної з роботою» означає поточну діяльність чи діяль-
ність у минулому в приватному чи державному секторах, завдяки якій, незалежно 
від характеру такої діяльності, особа отримує інформацію про порушення та в ме-
жах якої такі особи можуть зазнати переслідування в разі повідомлення ними такої 
інформації;

 Î «особа, про яку йдеться» означає юридичну чи фізичну особу, про яку йдеться в 
повідомленні чи розкритті для громадськості як про особу, якій приписується по-
рушення чи з ким така особа асоціюється;

 Î «переслідування» означає пряму чи опосередковану дію чи бездіяльність, яка від-
бувається в межах діяльності, пов’язаної з роботою, спричиняється внутрішнім 
чи зовнішнім повідомлення або розкриттям для громадськості і яка спричиняє чи 
може спричинити необґрунтовану шкоду особі, яка повідомляє про порушення;

 Î «реагування» означає будь-яку дію, яка вчиняється отримувачем повідомлення 
про порушення чи будь-яким компетентним органом для оцінки правдивості зви-
нувачень, що містяться в повідомленні, і, у відповідних випадках, для виправлення 
порушення, про яке повідомляється, зокрема через вжиття таких заходів, як вну-
трішнє розслідування, розслідування, обвинувачення, заходи щодо відшкодуван-
ня коштів чи закриття провадження;

 Î «інформування про заходи, яких було вжито» означає надання особі, яка повідом-
ляє про порушення, інформації про заходи, які передбачено чи яких вжито як реа-
гування, та про підстави для такого реагування;

 Î «компетентний орган» означає національний орган, визначений для отримання 
повідомлень відповідно до розділу ііі та інформування особи, яка повідомляє про 
порушення, про вжиті заходи та/або визначений здійснювати обов’язки, передба-
чені цією Директивою, зокрема щодо реагування.

стаття 6

умови захисту осіб, які повідомляють про порушення

1. особи, які повідомляють про порушення, мають право на захист за цією Директи-
вою за умови, що:

 Zвони мають розумні підстави вважати, що інформація про порушення, яку було 
повідомлено, була правдивою на час повідомлення і що така інформація охо-
плюється сферою застосування цієї Директиви; і
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 Zвони повідомили про порушення внутрішньо відповідно до статті 7 або зовніш-
ньо відповідно до статті 10 чи зробили публічне розкриття відповідно до стат-
ті 15.

2. не обмежуючи існуючих зобов’язань щодо забезпечення анонімності повідомлен-
ня відповідно до законодавства Союзу, ця Директива не впливає на повноваження 
держав-членів вирішувати, чи зобов’язані юридичні особи в приватному чи дер-
жавному секторі, а також компетентні органи приймати та реагувати на анонімні 
повідомлення про порушення.

3. особи, які здійснили повідомлення чи публічне розкриття інформації про пору-
шення анонімно, але яких надалі було встановлено і які зазнали переслідування, 
незважаючи на це, мають право на захист, передбачений розділом VI, за умови, 
що вони відповідають умовам, встановленим у пункті 1.

4. особи, які здійснюють повідомлення до відповідних установ, органів, офісів чи 
агентств Союзу про порушення, до яких застосовується ця Директива, мають пра-
во на захист, як встановлено в цій Директиві згідно з тими ж умовами, що й для 
осіб, які здійснюють зовнішнє повідомлення.

роЗдІл ІІ

внуТрІшнє ПовІдоМлення ТА реАгувАння

стаття 7

Повідомлення через внутрішні канали повідомлення

1. зазвичай, і не обмежуючи положення статей 10 та 15, інформацію про порушення 
може бути повідомлено через застосування внутрішніх каналів для повідомлення 
із застосуванням процедур, передбачених у цьому розділі.

2. Держави-члени заохочують повідомлення через внутрішні канали для повідом-
лення інформації перед тим, як повідомляти через зовнішні канали для повідом-
лення інформації, у тих випадках, коли порушення може бути належним чином 
усунуте на внутрішньому рівні і особа, яка повідомляє про порушення, вважає, що 
ризик переслідування відсутній.

3. належна інформація щодо використання внутрішніх каналів повідомлення, про які 
йдеться в пункті 2, надається з огляду на інформацію, що надається юридичними 
особами в приватному та державному секторах відповідно до підпункту (g) стат-
ті 9(1) чи компетентними органами відповідно до підпункту (а) статті 12(4) та статті 
13.

стаття 8

Зобов’язання створити канали для внутрішнього повідомлення

1. Держави-члени після консультацій та узгодження із соціальними партнерами, де 
це передбачено національним законодавством, забезпечують створення юри-
дичними особами в приватному та державному секторах каналів та процедур 
для внутрішнього повідомлення та для реагування.

2. Канали та процедури, про які йдеться в пункті 1 цієї статті, надають можливість 
працівникам повідомляти інформацію про порушення. вони можуть надавати 
можливість іншим особам, про яких ідеться в підпунктах (b), (c) та (d) статті 4(1) та 
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статті 4(2), які мають контакт з юридичною особою в межах діяльності, пов’язаної з 
роботою, також повідомляти інформацію про порушення.

3. пункт 1 застосовується до юридичних осіб у приватному та держаному секторах, 
кількість працівників яких становить 50 або більше.

4. поріг, встановлений пунктом 3, не застосовуються до юридичних осіб, до яких за-
стосовується законодавство Союзу, про яке йдеться в частині і.в та іі Додатку.

5. управління каналами для повідомлення може здійснюватися на внутрішньому 
рівні особою чи відділом, визначеними для таких цілей, чи на зовнішньому рівні 
третьою стороною. гарантії та вимоги, про які йдеться в статті 9(1), також застосо-
вуються до уповноважених третіх сторін, які здійснюють управління каналом для 
повідомлення інформації від імені юридичної особи в приватному секторі.

6. Юридичні особи в приватному секторі з кількістю працівників від 50 до 249 можуть 
спільно користуватися ресурсами, що стосуються отримання повідомлень та здійс-
нення будь-якого розслідування. це не впливає на зобов’язання, які накладаються 
на таких юридичних осіб цією Директивою, щодо дотримання конфіденційності, 
інформування про вжиті заходи та усунення порушення, про яке повідомлено.

7. після належної оцінки ризиків із врахуванням характеру діяльності юридичних 
осіб та рівня ризику, що випливає, зокрема щодо довкілля чи громадського здо-
ров’я, держави-члени можуть установити вимогу щодо юридичних осіб у приват-
ному секторі, кількість працівників яких становить менше 50, створити канали та 
процедури для внутрішнього повідомлення відповідно до розділу іі.

8. Держави-члени повідомляють Комісію про будь-які рішення, які вони приймають 
щодо встановлення вимоги до юридичних осіб у приватному секторі щодо ство-
рення каналів для внутрішнього повідомлення відповідно до пункту 7. таке пові-
домлення містить підстави для прийняття такого рішення та критерії, які викорис-
товувалися для оцінювання ризику, про який ідеться в пункті 7. Комісія доводить 
таке рішення до відома інших держав-членів.

9. пункт 1 застосовується до всіх юридичних осіб у державному секторі, зокрема до 
будь-якої юридичної особи, якою володіють чи яку контролюють такі юридичні 
особи.

Держави-члени можуть звільнити органи управління міст із кількістю мешканців менше 
10000, чи кількість працівників яких становить менше 50, чи інших юридичних осіб, 
про яких ідеться в першому підпункті цього пункту, кількість працівників яких становить 
менше 50, від зобов’язання, про яке йдеться в пункті 1.

Держави-члени можуть передбачити, що канали внутрішнього повідомлення можна 
спільно використовувати різними муніципальними органами управління чи управляти 
спільними муніципальними органами відповідно до національного законодавства за 
умови, що спільні канали для внутрішнього повідомлення відрізняються і не залежать 
від відповідних каналів для зовнішнього повідомлення.

стаття 9

Порядок внутрішнього повідомлення та реагування

1. порядок внутрішнього повідомлення та реагування, про що йдеться у статті  8, 
включає таке:
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 Z канали для отримання повідомлень, які розроблені, створені та управляються 
в безпечний спосіб, що забезпечує конфіденційність особи, яка здійснює пові-
домлення, та захист будь-якої третьої сторони, про яку йдеться в повідомленні, 
а також перешкоджає доступу до них персоналу, який не має відповідних повно-
важень;

 Zпідтвердження отримання повідомлення особі, яка повідомляє про порушення, 
протягом семи днів після отримання;

 Zпризначення безсторонньої особи чи відділу, що мають повноваження реагува-
ти на повідомлення і можуть бути тими самими особою чи відділом, які отриму-
ють повідомлення і ведуть комунікацію з особою, яка повідомляє про порушення, 
і за потреби вимагають додаткову інформацію від особи, яка повідомляє про по-
рушення, чи інформують її про вжиті заходи;

 Zдобросовісне реагування визначеною особою чи відділом, про які йдеться в під-
пункті (с);

 Zдобросовісне реагування, якщо це передбачено національним законодавством, 
на анонімні повідомлення;

 Zрозумні часові межі для інформування про вжиті заходи, що не перевищували б 
трьох місяців від підтвердження отримання чи, у разі якщо підтвердження пові-
домлення не надсилалося особі, яка повідомляє про порушення, трьох місяців від 
закінчення триденного періоду після подання повідомлення;

 Zнадання чіткої та доступної інформації про порядок подання повідомлення за зо-
внішніми каналами компетентним органам відповідно до статті 10 і у відповідних 
випадках до установ, органів, офісів чи агентств Союзу.

2. Канали, передбачені підпунктом (а) пункту 1, забезпечують повідомлення усно чи 
письмово або в обох формах. повідомлення в усній формі здійснюється телефо-
ном або через інші системи голосових повідомлень і на запит особи, яка повідом-
ляє про порушення, через особисту зустріч у розумних часових межах.

роЗдІл ІІІ

ЗовнІшнє ПовІдоМлення ТА реАгувАння

стаття 10

Повідомлення через канали для зовнішнього повідомлення

не обмежуючи положення підпункту  (b) статті  15(1), особи повідомляють інформацію 
про порушення, використовуючи канали та процедури, про які йдеться в статтях 11 та 
12 (насамперед через внутрішні канали або шляхом безпосереднього повідомлення 
через канали для зовнішнього повідомлення).

стаття 11

Зобов’язання щодо створення каналів для зовнішнього повідомлення та реа-
гування на повідомлення

1. Держави-члени визначають компетентні органи для отримання, інформування та 
реагування на повідомлення та забезпечують їх належними ресурсами.

2. Держави-члени забезпечують компетентні органи належними ресурсами, щоб:
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 Z створили незалежні та автономні канали для зовнішнього повідомлення, для от-
римання та оброблення інформації про порушення;

 Zневідкладно, але в жодному разі не пізніше ніж протягом семи днів після отри-
мання, підтвердили отримання, окрім випадків, коли особа, яка здійснює повідом-
лення, прямо висловлює іншу вимогу або коли компетентний орган має розум-
ні підстави вважати, що підтвердження отримання поставить під загрозу захист 
особи, яка здійснює повідомлення, від ідентифікації;

 Z здійснювали добросовісне реагування на повідомлення;

 Z інформували особу, яка повідомляє про порушення, про вжиті заходи в розумних 
часових межах, що не перевищували б трьох або шести місяців у належно об-
ґрунтованих випадках;

 Zдоводили до відома особи, яка повідомляє про порушення, результат розсліду-
вань, ініційованих на підставі повідомлення, у порядку, встановленому націо-
нальним законодавством;

 Zпередавали протягом належного часу інформацію, що міститься в повідомленні, 
до компетентних установ, органів, офісів чи агентств Союзу, відповідно до обста-
вин, для подальшого розслідування, де це передбачено законодавством Союзу 
чи національним законодавством.

3. Держави-члени можуть передбачити, що компетентні органи після належної оцін-
ки справи можуть вирішити, що порушення, про яке повідомлено, вочевидь, є нез-
начним і не потребує подальшого реагування відповідно до цієї Директиви, окрім 
закриття провадження. це не впливає на інші зобов’язання чи інші процедури, які 
застосовуються для усунення порушень, про які повідомляється, чи засобів захи-
сту, які встановлюються цією Директивою щодо внутрішнього чи зовнішнього по-
відомлення. у такому разі компетентні органи інформують особу, яка повідомляє 
про порушення, про своє рішення та підстави для такого рішення.

4. Держави-члени мають передбачити, що компетентні органи можуть вирішити 
закрити провадження щодо повторних повідомлень, що не містять жодної но-
вої суттєвої інформації про порушення порівняно з останнім повідомленням, за 
яким було завершено відповідну процедуру, окрім випадків, коли нові правові чи 
фактичні обставини обґрунтовують інше реагування. у такому разі компетентні 
органи інформують особу, яка повідомляє про порушення, про своє рішення та 
підстави для такого рішення.

5. Держави-члени можуть передбачити, що у разі великих обсягів подання повідо-
млень компетентні органи можуть першочергово займатися повідомленнями про 
серйозні порушення чи порушення суттєвих положень у сфері застосування цієї 
Директиви, не впливаючи на часові межі, встановлені підпунктом (d) пункту 2.

6. Держави-члени забезпечують, щоб будь-який орган, який отримав повідомлення, 
навіть не маючи повноважень на усунення порушення, про яке повідомляється, 
передав його компетентному органу протягом розумного періоду в безпечний 
спосіб і невідкладно поінформував особу, яка повідомляє про порушення, про таке 
передання.
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стаття 12

влаштування каналів для зовнішнього повідомлення

1. Канали для зовнішнього повідомлення вважаються незалежними та автономни-
ми, якщо вони відповідають усім критеріям, зазначеним нижче:

 Zвони розробляються, утворюються та управляються в спосіб, який забезпечує 
повноту, цілісність та конфіденційність інформації і запобігає доступу до неї пра-
цівників компетентного органу, які не мають на це повноважень;

 Zвони дають змогу довготривалого зберігання інформації відповідно до статті 18 
для уможливлення проведення подальших розслідувань.

2. Канали для зовнішнього повідомлення уможливлюють повідомлення інформації в 
письмовій та усній формах. повідомлення в усній формі здійснюються телефоном 
чи через інші системи голосових повідомлень і на запит особи, яка повідомляє 
про порушення, через особисту зустріч у розумних часових межах.

3. Компетентні органи забезпечують, щоб у випадках, коли повідомлення отримуєть-
ся не через канали, про які йдеться в пунктах 1 і 2, або працівниками, які не є відпо-
відальними за розгляд повідомлень, цим працівникам забороняється розкривати 
будь-яку інформацію, що може ідентифікувати особу, яка повідомляє про порушен-
ня, чи особу, про яку йдеться; і вони мають невідкладно переслати отримане ними 
повідомлення без змін працівникам, відповідальним за розгляд повідомлень.

4. Держави-члени забезпечують визначення компетентними органами працівників, 
відповідальних за розгляд повідомлень, зокрема за таке:

 Zнадання будь-якій заінтересованій особі інформації щодо порядку повідомлення;

 Zотримання та реагування на повідомлення;

 Zпідтримання контакту з особою, яка повідомляє про порушення, з метою інформу-
вання про вжиті заходи та (за потреби) запиту про надання додаткової інформації.

5. Для працівників, про яких ідеться в пункті 4, забезпечується спеціальне навчання 
щодо розгляду повідомлень.

стаття 13

Інформація про отримання повідомлень та реагування на них

Держави-члени забезпечують опублікування компетентними органами на їхніх вебсай-
тах в окремому розділі, який можна легко визначити та до якого легко отримати доступ, 
інформації про принаймні таке:

 Î умови відповідності критеріям щодо отримання захисту за цією Директивою;

 Î контактні дані каналів для зовнішнього повідомлення відповідно до статті  12, а 
саме: електронна та поштова адреси; номери телефонів таких каналів із зазначен-
ням того, чи здійснюється запис телефонних розмов;

 Î процедури, що застосовуються до повідомлення про порушення, зокрема щодо 
способу, у який компетентні органи можуть вимагати від особи, яка повідомляє про 
порушення, прояснити повідомлену інформацію чи надати додаткову інформацію; 
часові межі для інформування про вжиті заходи; типи і контент такого інформування;
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 Î режим конфіденційності, який застосовується до повідомлень, зокрема інформації 
щодо обробки персональних даних відповідно до статті 7 цієї Директиви, статей 5 
та 13 регламенту (ЄС) 2016/679, статті 13 Директиви (ЄС) 2016/680 та статті 15 рег-
ламенту (ЄС) 2018/1725 і залежно від обставин;

 Î характер реагування на повідомлення;

 Î засоби судового захисту та процедури захисту від переслідування, а також наяв-
ність конфіденційних консультацій для осіб, які мають намір зробити повідомлен-
ня;

 Î пам’ятка, у якій чітко роз’яснено умови, за яких особи, які повідомляють про по-
рушення до компетентних органів, захищені від відповідальності за порушення 
конфіденційності відповідно до статті 21(2); 

 Î контактні дані інформаційного центру чи окремого незалежного адміністративно-
го органу, як передбачено в статті 20(3), у відповідних випадках.

стаття 14

Перегляд процедур компетентними органами

Держави-члени забезпечують регулярний перегляд компетентними органами своїх 
процедур щодо отримання повідомлень та реагування на них принаймні раз на три 
роки. під час перегляду таких процедур компетентні органи беруть до уваги власний 
досвід, а також досвід інших компетентних органів і відповідно коригують процедури.

роЗдІл IV

ПублІчнІ роЗкриТТя

стаття 15

Публічні розкриття

1. особа, яка здійснює публічне розкриття, має право на захист за цією Директивою 
за умови дотримання будь-якої з таких умов:

 Î особа спочатку здійснила повідомлення внутрішньо та зовнішньо чи відразу зов-
нішньо відповідно до розділів іі та ііі, проте не було вжито жодних належних заходів 
реагування на повідомлення протягом часових меж, про які йдеться в підпункті (f) 
статті 9(1) чи підпункті (d) статті 11(2); чи

 Î особа має розумні підстави вважати, що:

a) порушення може становити неминучу чи очевидну загрозу суспільним інтере-
сам, коли існує надзвичайна ситуація чи ризик спричинення непоправної шкоди; 

b) у випадку зовнішнього повідомлення існує ризик переслідування; чи ймовірність 
ефективного усунення порушення є низькою через особливі обставини справи, 
коли докази може бути приховано чи знищено; чи коли орган може бути в змові 
з особою, яка здійснила порушення або яка залучена до порушення.

2. ця стаття не застосовується до справ, коли особа безпосередньо розкриває інфор-
мацію пресі відповідно до конкретних положень національного законодавства, 
що встановлюють систему захисту свободи висловлювань та інформації.
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роЗдІл V

Положення, що ЗАСТоСовуюТьСя до внуТрІшнього 
ТА ЗовнІшнього ПовІдоМлення

стаття 16

обов’язок щодо забезпечення конфіденційності

1. Держави-члени забезпечують, щоб інформація, що ідентифікує особу, яка повідом-
ляє про порушення, не розкривалася жодній особі, окрім уповноважених праців-
ників, до компетенції яких належить отримання та реагування на повідомлення, 
без чіткої згоди такої особи. це також застосовується до будь-якої іншої інформації, 
завдяки якій прямо чи опосередковано може бути встановлено особу, яка пові-
домляє про порушення.

2. як відступ від пункту 1, інформацію, що ідентифікує особу, яка повідомляє про по-
рушення, та будь-яку іншу інформацію, про яку йдеться в пункті 1, може бути роз-
крито тільки у випадках, коли це є необхідним та співмірним зобов’язанням, що 
накладаються законодавством Союзу чи національним законодавством у межах 
розслідувань національними органами чи судових проваджень, зокрема з метою 
гарантування прав на захист відповідної особи.

3. розкриття, що здійснюються відповідно до винятку, передбаченого пунктом 2, під-
лягають гарантіям згідно з правилами Союзу та національними правилами. осо-
бам, які повідомляють про порушення, надається інформація щодо здійснення 
розкриття їх особи, окрім випадків, коли така інформація становитиме загрозу для 
відповідних розслідувань чи судових проваджень. під час інформування осіб, які 
повідомляють про порушення, компетентний орган надсилає їм письмове пояс-
нення підстав для розкриття відповідних конфіденційних даних.

4. Держави-члени забезпечують, щоб компетентні органи, які отримують інформа-
цію про порушення, що містить комерційну таємницю, не використовували і не 
розкривали такі комерційні таємниці для цілей, які перевищують ті заходи, що є 
необхідними для належного реагування.

стаття 17

обробка персональних даних

будь-яка обробка персональних даних, що здійснюється відповідно до цієї Директиви, 
зокрема обмін чи передавання персональних даних компетентними органами, здійс-
нюється відповідно до регламенту (ЄС) 2016/679 та Директиви (ЄС) 2016/680. будь-який 
обмін чи передавання інформації установами, органами, офісами чи агентствами Союзу 
здійснюється відповідно до регламенту (ЄС) 2018/1725.

збір персональних даних, які очевидно не мають стосунку до розгляду конкретного по-
відомлення, не здійснюється, або, якщо їх було випадково зібрано, їх вилучають без 
неналежної затримки.

стаття 18

ведення обліку повідомлень

1. Держави-члени забезпечують ведення обліку юридичними особами в приватному 
та державному секторах, а також компетентними органами кожного отриманого 
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повідомлення, дотримуючись вимог щодо конфіденційності, встановлених у стат-
ті 16. звіти зберігаються не довше ніж це потрібно та співмірно для дотримання 
вимог, встановлених цією Директивою, чи інших вимог, що накладаються законо-
давством Союзу чи національним законодавством.

2. у разі, коли для повідомлення використовується записувана телефонна лінія чи 
інша система запису голосових повідомлень, за умови погодження особи, яка по-
відомляє про порушення, юридичні особи в приватному та державному секторах 
та компетентні органи мають право документувати усні повідомлення в один із 
таких способів:

 Zчерез запис розмови в стійкій та відновлюваній формі; 

 Zчерез повну та точну стенограму розмови, що готується працівниками, відпові-
дальними за розгляд повідомлення.

Юридичні особи в приватному і державному секторах та компетентні органи надають 
особі, яка повідомляє про порушення, можливість перевірити, виправити та затвердити 
стенограму дзвінка, підписавши її.

3. у разі, коли для повідомлення використовується телефонна лінія без запису чи 
інша система голосових повідомлень без запису, юридичні особи в приватному і 
державному секторах та компетентні органи мають право документувати усні по-
відомлення у формі точного протоколу бесіди, що записується працівником, відпо-
відальним за розгляд повідомлення. Юридичні особи в приватному і державному 
секторах та компетентні органи надають особі, яка повідомляє про порушення, 
можливість перевірити, виправити та затвердити протокол зустрічі, підписавши 
його.

4. у разі, коли особа вимагає зустрічі з працівниками юридичних осіб у приватному 
та державному секторах чи компетентних органів з метою повідомлення відпо-
відно до статей 9(2) та 12(2), юридичні особи в приватному і державному секторах 
та компетентні органи забезпечують за умови згоди особи, яка повідомляє про 
порушення, зберігання повних і точних записів зустрічі в стійкій та відновлюваній 
формі.

Юридичні особи в приватному і державному секторах та компетентні органи мають 
право документувати зустріч в один із таких способів:

 Zчерез запис розмови в стійкій та відновлюваній формі; 

 Zчерез повний та точний протокол зустрічі, що готується працівниками, відпові-
дальними за розгляд повідомлення.

Юридичні особи в приватному і державному секторах та компетентні органи надають 
особі, яка повідомляє про порушення, можливість перевірити, виправити та затвердити 
протокол зустрічі, підписавши його.
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роЗдІл VI

ЗАходи щодо ЗАхиСТу

стаття 19

Заборона переслідування

Держави-члени вживають необхідних заходів для заборони будь-якої форми переслідуван-
ня осіб, про яких ідеться в статті 4, включно з погрозами переслідування чи спробами пе-
реслідування, зокрема, у формі:

 Î відсторонення, скорочення, звільнення чи рівнозначних заходів;

 Î пониження на посаді чи ненадання підвищення за посадою;

 Î передання повноважень, зміни місця роботи, зменшення розміру заробітної пла-
ти, зміни графіка роботи;

 Î ненадання навчання;

 Î негативної оцінки роботи чи рекомендації для працевлаштування;

 Î застосування будь-якого адміністративного заходу, стягнення чи іншої санкції, 
включно з фінансовими санкціями;

 Î примусу, залякування, домагання чи громадського осуду;

 Î дискримінації, несприятливого чи несправедливого ставлення;

 Î непереведення тимчасового трудового договору в постійний трудовий договір 
у випадку, коли працівник мав законні очікування, що йому буде запропоновано 
постійну роботу;

 Î непоновлення чи передчасне припинення тимчасового трудового договору;

 Î завдання шкоди, зокрема репутації особи (наприклад, у соціальних мережах), ма-
теріальних збитків, як-от: утрата бізнесу чи упущений дохід;

 Î унесення до «чорних» списків на основі офіційних чи неофіційних домовленостей 
у сфері чи галузі промисловості загалом, що може зумовити неможливість у май-
бутньому працевлаштуватися в певній сфері чи галузі;

 Î передчасного припинення чи розірвання договору на поставку товарів чи послуг;

 Î анулювання ліцензії чи дозволу;

 Î направлення до психіатра чи до медичної консультації.

стаття 20

Заходи з підтримки

1. 1. Держави-члени забезпечують доступ осіб, про яких ідеться в статті 4, згідно з 
обставинами, до заходів із підтримки, як-от:

 Zповної і незалежної інформації та консультацій, що є в безоплатному доступі для 
громадськості, щодо процедур та засобів судового захисту, про захист від пере-
слідування та про права особи, про яку йдеться;
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 Zефективної допомоги компетентних органів у засвідченні перед будь-яким відпо-
відним органом, залученим до їх захисту від переслідування, включно з випадка-
ми, передбаченими національним законодавством, факту, що вони мають право 
на захист згідно з цією Директивою; 

 Zправової допомоги в кримінальних і транскордонних цивільних провадженнях 
відповідно до Директиви (ЄС) 2016/1919, Директиви 2008/52/ЄС Європейського 
парламенту і ради, національного законодавства; правової допомоги в подаль-
ших провадженнях та юридичних консультаціях; іншої правової підтримки.

2. Держави-члени можуть передбачити заходи щодо фінансової допомоги та під-
тримки, зокрема психологічної підтримки, для осіб, які повідомляють про пору-
шення, в межах юридичного розгляду. 

3. заходи на підтримку, про які йдеться в цій статті, можуть надаватися, згідно з об-
ставинами, інформаційним центром чи окремим чітко визначеним, незалежним 
адміністративним органом.

стаття 21

Заходи захисту від переслідування

1. Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення захисту осіб, про 
яких ідеться в статті 4, від переслідування. ці заходи включають, зокрема, такі, які 
встановлено в пунктах 2-8 цієї статті.

2. не обмежуючи положення статті 3(2) та (3), у випадках, коли особи повідомляють 
про порушення чи роблять публічні розкриття відповідно до цієї Директиви, не 
вважається, що вони порушили будь-які обмеження щодо розкриття інформації, і 
вони не несуть жодної відповідальності щодо такого повідомлення чи публічного 
розкриття за умови, що вони мали розумні підстави вважати, що повідомлення 
чи публічне розкриття такої інформації було необхідним для викриття порушення 
відповідно до цієї Директиви.

3. особи, які повідомляють про порушення, не несуть відповідальності за набуття 
чи доступ до інформації, повідомлення чи публічне розкриття якої здійснюється за 
умови, що таке набуття чи доступ не становить самостійного кримінального пра-
вопорушення. у разі, коли набуття чи доступ становить самостійне кримінальне 
правопорушення, кримінальна відповідальність продовжує регулюватися націо-
нальним законодавством, що застосовується.

4. будь-яка інша можлива відповідальність осіб, які повідомляють про порушення, 
що виникає в результаті дій чи бездіяльності, які не пов’язані з повідомленням 
чи публічним розкриттям, чи які не є необхідними для виявлення порушення від-
повідно до цієї Директиви, продовжує регулюватися законодавством Союзу або 
національним законодавством, що застосовується.

5. у судових провадженнях чи провадженнях будь-якого іншого органу, які стосують-
ся шкоди, завданої особі, яка повідомляє про порушення, і за умови встановлення, 
що ця особа зробила повідомлення чи публічне розкриття та зазнала шкоди, пре-
зюмується, що шкоди було завдано в межах переслідування за повідомлення чи 
публічне розкриття. у таких випадках обов’язок доведення, що заходи, які завдали 
шкоди, базувалися на належно обґрунтованих підставах, покладається на особу, 
яка вжила таких заходів.
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6. особи, про яких ідеться в статті 4, мають доступ до заходів судового захисту від 
переслідування згідно з обставинами, зокрема до проміжних заходів захисту до 
завершення судового провадження відповідно до національного законодавства.

7. у судовому провадженні, зокрема щодо дифамації, порушення авторського права, 
порушення таємності, порушення правил захисту даних, порушення комерційної 
таємниці чи позовів щодо відшкодування на основі законодавства про працю в при-
ватному, державному чи колективному секторах, особи, про яких ідеться в статті 4, 
не несуть жодної відповідальності в результаті повідомлень чи публічних розкрит-
тів, що здійснюються відповідно до цієї Директиви. такі особи мають право посила-
тися на таке повідомлення чи публічне розкриття як підставу для закриття справи за 
умови, що вони мали розумні підстави вважати, що повідомлення чи публічне роз-
криття були необхідними для виявлення порушення відповідно до цієї Директиви. 
 
у разі, коли особа повідомляє чи здійснює публічне розкриття інформації про по-
рушення у сфері застосування цієї Директиви, і така інформація містить комерційну 
таємницю, а також у разі, коли така особа відповідає умовам цієї Директиви, таке 
повідомлення чи публічне розкриття вважається правомірним згідно з умовами 
статті 3(2) Директиви (ЄС) 2016/943.

8. Держави-члени вживають необхідних заходів для забезпечення засобів захисту 
та повного відшкодування збитків, завданих особам, про яких ідеться в статті 4, 
відповідно до національного законодавства.

стаття 22

Заходи щодо захисту осіб, про яких ідеться

1. Держави-члени забезпечують особам, про яких ідеться, право ефективного захи-
сту та право на чесний суд, а також презумпцію невинуватості та права захисту, 
зокрема право бути почутим та право на доступ до своєї справи, повною мірою 
відповідно до цього розділу.

2. Компетентні органи забезпечують, відповідно до національного законодавства, 
захист інформації, що ідентифікує осіб, про яких ідеться, протягом розслідування, 
спричиненого повідомленням чи публічним розкриттям.

3. правила, встановлені в статтях 12, 17 та 18 щодо захисту інформації, що ідентифі-
кує осіб, які повідомляють про порушення, також застосовуються до захисту інфор-
мації, що ідентифікує осіб, про яких ідеться.

стаття 23

Санкції

1. Держави-члени забезпечують ефективні, співмірні та стримувальні санкції щодо 
фізичних та юридичних осіб, які:

 Zперешкоджають чи мають намір перешкодити повідомленню;

 Z здійснюють переслідування осіб, про яких ідеться в статті 4;

 Zпорушують недобросовісні судові провадження щодо осіб, про яких ідеться в 
статті 4;

 Zпорушують обов’язок щодо дотримання конфіденційності ідентичності осіб, які 
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повідомляють про порушення, як ідеться у статті 16.

2. Держави-члени забезпечують ефективні, співмірні та стримувальні санкції, які за-
стосовуються щодо осіб, які повідомляють про порушення, де встановлено, що 
вони навмисно повідомили чи зробили публічне розкриття неправдивої інформа-
ції. Держави-члени також забезпечують заходи щодо відшкодування збитків, зав-
даних у результаті такого повідомлення чи публічного розкриття, відповідно до 
національного законодавства.

стаття 24

неможливість відмови від прав та засобів захисту

Держави-члени забезпечують неможливість відмови чи обмеження прав та засобів за-
хисту, що надаються цією Директивою, жодною угодою, політикою, формою чи умовою 
працевлаштування, зокрема арбітражною угодою, що укладається до виникнення спо-
ру. 

роЗдІл VII

ПрикІнЦевІ Положення

стаття 25

Положення про преференційне ставлення та про заборону обмеження приві-
леїв

1. Держави-члени можуть запровадити чи зберегти в силі положення, що передба-
чають преференції щодо прав осіб, які повідомляють про порушення, порівняно 
з тими, що встановлені цією Директивою, не обмежуючи положення статті 22 та 
статті 23(2).

2. реалізація цієї Директиви за жодних обставин не створює підстав для зменшен-
ня рівня захисту, що вже надається державами-членами у сфері, яка охоплюється 
цією Директивою.

стаття 26

впровадження та перехідні положення

1. Держави-члени до 17 грудня 2021 року вводять у дію закони, підзаконні акти та 
адміністративні положення, необхідні для дотримання цієї Директиви.

2. як відступ від пункту 1, щодо юридичних осіб у приватному секторі з кількістю пра-
цівників від 50 до 249 держави-члени до 17 грудня 2023 року вводять у дію закони, 
підзаконні акти та адміністративні положення, необхідні для дотримання зобов’я-
зань щодо створення каналів для внутрішнього повідомлення відповідно до статті 
8(3).

3. у разі, коли держави-члени приймають положення, про які йдеться в пунктах 1 та 
2, такі положення мають містити покликання на цю Директиву чи супроводжувати-
ся таким покликанням у разі їх офіційного опублікування. Держави-члени визнача-
ють, як робити таке покликання. вони невідкладно доводять до відома Комісії текст 
таких положень.
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стаття 27

Звітність, оцінка та перегляд

1. Держави-члени надають Комісії всю відповідну інформацію щодо реалізації та 
застосування цієї Директиви. на основі наданої інформації Комісія до 17  грудня 
2023 року подає звіт до Європейського парламенту і ради щодо реалізації та за-
стосування цієї Директиви. 

2. не обмежуючи зобов’язань щодо звітності, встановлених в інших актах Союзу, 
держави-члени щорічно подають Комісії статистику, як визначено нижче, щодо 
повідомлень, про які йдеться в розділі ііі (бажано в узагальненій формі, якщо вона 
є в наявності на центральному рівні у відповідній державі-члені):

 Z кількість повідомлень, отриманих компетентними органами;

 Z кількість розслідувань і розглядів, ініційованих у результаті таких повідомлень, та 
їх результат; 

 Zякщо встановлено розрахункові фінансові збитки та суми, відшкодовані після 
розслідувань та розглядів щодо порушень, про які повідомлено. 

3. Комісія до 17  грудня 2023  року, враховуючи звіт, який подається відповідно до 
пункту 1, та статистику держав-членів, що подається відповідно до пункту 2, по-
дає звіт до Європейського парламенту і ради з оцінкою впливу національно-
го законодавства, що впроваджує положення цієї Директиви. звіт надає оцінку 
ефективності цієї Директиви і розглядає потребу додаткових заходів, включаю-
чи, згідно з обставинами, внесення доповнень з метою розширення сфери за-
стосування цієї Директиви для сприяння реалізації актів чи сфер Союзу, зо-
крема поліпшення умов праці для захисту здоров’я та умов праці працівників. 
 
як додаток до оцінки, про яку йдеться в першому підпункті, звіт надає оцінку того, 
як держави-члени використали наявні механізми співпраці в межах своїх зобов’я-
зань щодо реагування на повідомлення про порушення у сфері застосування цієї 
Директиви і, в широкому сенсі, як вони співпрацюють у разі порушень у транскор-
донному вимірі.

4. Комісія оприлюднює звіти, про які йдеться в підпунктах 1 та 3, та забезпечує легкий 
доступ до них. 

76



стаття 28

набуття чинності

ця Директива набуває чинності на двадцятий день після її опублікування в офіційному 
віснику Європейського Союзу. 

стаття 29

Адресати

адресатами цієї Директиви є держави-члени.

Вчинено в страсбургу 23 жовтня 2019 року.

від імені Європейського парламенту

президент      Д. м. СаССолі

від імені ради

президент     т. туппураЙнен
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додАТок 5

ПАМ’яТкА 
щодо правового статусу, прав та гарантій захисту 

викривача

викривач – особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших порушень закону україни «про запобігання корупції», 
вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її діяльністю, 
проходженням нею служби чи навчання. 

 важливо!

 Î викривач – це фізична особа (громадянин україни, іноземець, особа без громадян-
ства), яка має переконання, що інформація є достовірною;

 Î повідомлення викривача має містити інформацію про факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону україни «про за-
побігання корупції», тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення 
правопорушення та можуть бути перевірені (зокрема, це відомості про: обставини 
правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила, тощо);

 Î інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, 
господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби 
чи навчання, участю у передбачених законодавством процедурах, які є 
обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи нав-
чання.

викривач має такі права:

 Î бути повідомленим про його права та обов’язки;

 Î на отримання інформації про стан та результати розгляду;

 Î подавати докази, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

 Î на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

 Î на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката 
та судовий збір;

 Î на конфіденційність та анонімність;

 Î на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла у разі загрози 
життю і здоров’ю або на відмову від таких заходів;

 Î на винагороду;

 Î на отримання психологічної допомоги; 

 Î на звільнення від юридичної відповідальності у визначених випадках.
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викривач має такі гарантії:

 Î захист трудових прав викривача (заборона звільнення чи примушення до звіль-
нення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів 
впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу 
посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв’яз-
ку з повідомленням про корупцію);

 Î виплата заробітку за час вимушеного прогулу та грошових компенсацій за пору-
шення його трудових прав.

викривач може звернутися за захистом своїх прав до:

 Î уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та вияв-
лення корупції в установі (для забезпечення захисту від застосування негативних 
заходів впливу з боку керівника або роботодавця);

 Î національного агентства з питань запобігання корупції (для забезпечення право-
вого та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту ви-
кривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових та інших 
прав викривача і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх 
прав, у зв’язку з такими повідомленнями); 

 Î правоохоронних органів (для захисту життя, житла, здоров’я та майна);

 Î центрів безоплатної правової допомоги (для отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги);

 Î суду (для захисту своїх прав і свобод).

пам’ятку вручено та з нею ознайомлено: 

_____________________                    _______________                                               ______________________

       (дата)                                             (підпис)                                                     (піб працівника)   
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додАТок 6

ПАМ’яТкА 
щодо порядку отримання викривачем безоплатної  

вторинної правової допомоги

1. викривач має право на безоплатну вторинну правову допомогу у зв’язку із захи-
стом його прав.

2. безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

a) захист від обвинувачення;

b) здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, перед іншими особами;

c) складення документів процесуального характеру.

3. звернення про надання одного з вказаних видів правових послуг подається ви-
кривачем до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за міс-
цем фактичного його проживання.

4. разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги ви-
кривач повинен подати документи, що підтверджують здійснення ним повідом-
лення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопору-
шень, інших порушень закону україни «про запобігання корупції».

5. такими документами можуть бути, зокрема:

 Z1) копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на 
повідомлення (заяву, скаргу тощо) викривача;

 Z2) копія листа органу або юридичної особи про результати попередньої перевір-
ки за повідомленням викривача про можливі факти корупційних або пов’язаних 
з корупцією правопорушень, інших порушень закону україни «про запобігання 
корупції»;

 Z3) копія повідомлення національному агентству з питань запобігання корупції 
про початок досудового розслідування за участю викривача;

 Z4) копія повідомлення національному агентству з питань запобігання корупції 
про участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане 
з корупцією;

 Z5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесено відомості 
про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин;

 Z6) інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що осо-
ба є викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі факти ко-
рупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону 
україни «про запобігання корупції».
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додаток: (зазначається перелік центрів з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги, у т.ч. їхні адреси, контакти, гіперпосилання в мережі інтернет за місцем знахо-
дження органу або юридичної особи)

1. _________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________

81



додАТок 7

ПАМ’яТкА 
щодо забезпечення безпеки у разі загрози життю,  

майну та житлу викривача

Підстава для вжиття заходів безпеки Привід для вжиття заходів безпеки

ч. 1 ст. 20 закону україни «про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві»

ч. 2 ст. 20 закону україни «про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві»

 Î дані, що свідчать про наявність ре-
альної загрози життю, здоров’ю, 
житлу і майну викривача (наявність 
усних чи письмових погроз, виявлен-
ня в процесі проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій чи опера-
тивно-розшукових заходів інформації 
про підготовку посягання на викри-
вача тощо).

 Î заява викривача або його близької 
особи; звернення керівника відповід-
ного державного органу; 

 Î отримання оперативної та іншої ін-
формації про наявність загрози жит-
тю, здоров’ю, житлу та майну зазначе-
них осіб.

до організаційно-технічних заходів  
належать:

до правових заходів  
належать:

 Î особиста охорона, охорона житла і 
майна

 Î видача спеціальних засобів індивіду-
ального захисту і сповіщення про не-
безпеку

 Î використання технічних засобів 
контролю і прослуховування теле-
фонних та інших переговорів, візу-
альне спостереження

 Î заміна документів та зміна зовнішності

 Î зміна місця роботи або навчання з 
компенсацією різниці в зарплаті від-
повідно до законодавства

 Î переселення в інше місце проживання

 Î поміщення до дошкільної виховної 
установи або установи органів соці-
ального захисту населення

 Î забезпечення конфіденційності відо-
мостей про особу

 Î закритий судовий розгляд

пам’ятку вручено та з нею ознайомлено: 

______________                _______________                         ___________________________________

       (дата)                        (підпис)                                            (піб працівника)
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додАТок 8

ПАМ’яТкА 
щодо каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону україни «Про запобігання корупції» 

в установі

1. викривач самостійно визначає, які канали (внутрішні, регулярні) використовува-
ти для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень закону україни «про запобігання корупції» (далі 
– повідомлення) в установі.

2. внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлен-
ня інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому під-
розділу (особі) органу або юридичної особи, у якій викривач працює, проходить 
службу чи навчання або на замовлення якої виконує роботу.

3. 3. внутрішні канали органу або юридичної особи: 

 Z1) спеціальна телефонна лінія – _______________________;

                                                                       (номер телефону)

 Z2) засіб електронного зв’язку – ___________________________________________;

                                                                     (найменування електронної пошти)

 Z3) канал онлайн-зв’язку через офіційний вебсайт – ________________________.

                                                                                           (найменування гіперпосилання)

4. регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення 
інформації викривачем органу, до компетенції якого належить розгляд та ухвален-
ня рішень з питань, щодо яких здійснюється повідомлення.

5. регулярні канали органу або юридичної особи: 

 Z1) спеціальна телефонна лінія – _________________________________;

                                                                                  (номер телефону)

 Z2) засіб електронного зв’язку – ________________________________________;

                                                                   (найменування електронної пошти)

 Z3) канал онлайн-зв’язку через офіційний вебсайт – _______________________________.

                                                                                                  (найменування гіперпосилання)

пам’ятку вручено та з нею ознайомлено: 

_________________     ____________________                    _____________________________________

       (дата)                        (підпис)                                            (піб працівника)
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додАТок 9

ПІдСлІднІСТь  
коруПЦІйних криМІнАльних ПрАвоПорушень,  

виЗнАченА у СТ. 216 криМІнАльного ПроЦеСуАльного 
кодекСу укрАїни

національне 
антикорупційне бюро 

україни

державне бюро 
розслідувань

національна поліція 
україни

суб’єкти корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопору-
шень, пов’язаних з корупцією, щодо яких проводиться розслідування

 Î президент україни, 
повноваження якого 
припинено; 

 Î народні депутати укра-
їни; 

 Î прем’єр-міністр украї-
ни;

 Î члени Кабінету міні-
стрів україни; 

 Î перші заступники та за-
ступники міністра; 

 Î члени національної 
ради україни з питань 
телебачення і радіо-
мовлення; 

 Î члени національної ко-
місії, що здійснює дер-
жавне регулювання у 
сфері ринків фінансо-
вих послуг; 

 Î члени національної ко-
місії з цінних паперів та 
фондового ринку; 

 Î члени антимонополь-
ного комітету україни; 

 Î державні службовці ка-
тегорії «а»; 

 Î члени ради національ-
ного банку україни; 

 Î президент україни, пов-
новаження якого припи-
нено; 

 Î прем’єр-міністр україни; 

 Î члени Кабінету міністрів 
україни; 

 Î перші заступники та за-
ступники міністра; 

 Î члени національної ради 
україни з питань телеба-
чення і радіомовлення; 

 Î члени національної комі-
сії, що здійснює державне 
регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг; 

 Î члени національної ко-
місії з цінних паперів та 
фондового ринку; 

 Î члени антимонопольно-
го комітету україни; 

 Î державні службовці кате-
горії «а»; 

 Î народні депутати україни; 

 Î уповноважений верхов-
ної ради україни з прав 
людини; 

 Î всі інші особи, не 
вказані в переліку 
підслідності набу та 
Дбр
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національне 
антикорупційне бюро 

україни

державне бюро 
розслідувань

національна поліція 
україни

 Î Секретар ради націо-
нальної безпеки і обо-
рони україни, його 
перший заступник та 
заступник; 

 Î радник або помічник 
президента україни, 
голови верховної ради 
україни, прем’єр-міні-
стра україни;

 Î депутати верховної 
ради автономної рес-
публіки Крим, депутати 
обласної ради, міської 
ради міст Києва та Се-
вастополя;

 Î посадові особи місце-
вого самоврядування, 
посади яких віднесено 
до першої та другої ка-
тегорій посад;

 Î судді (крім суддів вищо-
го антикорупційного 
суду), судді Конституцій-
ного Суду україни; 

 Î присяжні (під час вико-
нання ними обов’язків 
у суді); 

 Î голова, заступник го-
лови, члени, інспекто-
ри вищої ради право-
суддя;

 Î голова, заступник голо-
ви, члени, інспектори 
вищої кваліфікаційної 
комісії суддів україни;

 Î прокурори; 

 Î Директор національного 
антикорупційного бюро 
україни; 

 Î генеральний прокурор, 
його перший заступник 
та заступник; 

 Î голова національного 
банку україни, його пер-
ший заступник та заступ-
ник; 

 Î Секретар ради націо-
нальної безпеки і оборо-
ни україни, його перший 
заступник та заступник; 

 Î радник або помічник пре-
зидента україни, голови 
верховної ради україни, 
прем’єр-міністра україни; 

 Î судді; 

 Î працівники правоохо-
ронного органу, крім 
випадків, коли досудове 
розслідування цих кримі-
нальних правопорушень 
віднесено до підслідності 
національного антико-
рупційного бюро україни;

 Î службові особи націо-
нального антикорупцій-
ного бюро україни; 
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національне 
антикорупційне бюро 

україни

державне бюро 
розслідувань

національна поліція 
україни

 Î особи вищого на-
чальницького складу 
державної криміналь-
но-виконавчої служби, 
органів та підрозділів 
цивільного захисту, 
вищого складу націо-
нальної поліції, посадо-
ві особи митної служби, 
яким присвоєно спеці-
альне звання держав-
ного радника митної 
служби III рангу і вище;

 Î  посадові особи органів 
державної податкової 
служби, яким присвоє-
но спеціальне звання 
державного радника 
податкової служби III 
рангу і вище;

 Î військовослужбовці 
вищого офіцерського 
складу збройних Сил 
україни, Служби безпе-
ки україни, Державної 
прикордонної служби 
україни, Державної 
спеціальної служби 
транспорту, національ-
ної гвардії україни;

 Î керівники суб’єкта 
великого підприєм-
ництва, у статутному 
капіталі якого частка 
державної або кому-
нальної власності пе-
ревищує 50 відсотків. 


 Î заступник генерально-
го прокурора – керівник 
Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури 
або інші прокурори Спе-
ціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури, крім 
випадків, коли досудове 
розслідування цих кримі-
нальних правопорушень 
віднесено до підслідно-
сті детективів підрозділу 
внутрішнього контролю 
національного антико-
рупційного бюро україни;

 Î в і й с ь к о в о с л у ж б о в ц і 
збройних Сил україни, 
Служби безпеки україни, 
Державної прикордонної 
служби україни, націо-
нальної гвардії україни 
та інших військових фор-
мувань, утворених відпо-
відно до законів україни, 
Державної спеціальної 
служби транспорту, Дер-
жавної служби спеціаль-
ного зв’язку та захисту ін-
формації україни, а також 
інші особи, визначені за-
коном (особи, які несуть 
відповідальність за ст. 
410 КК).
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національне 
антикорупційне бюро 

україни

державне бюро 
розслідувань

національна поліція 
україни

Умова щодо особи, якій пропонують неправомірну вигоду 

усі вказані вище особи;

 Î посадові особи інозем-
них держав (особи, які 
обіймають посади в за-
конодавчому, виконав-
чому або судовому ор-
гані іноземної держави, 
у тому числі присяжні 
засідателі, інші особи, 
які здійснюють функції 
держави для іноземної 
держави, зокрема для 
державного органу або 
державного підприєм-
ства);

 Î іноземні третейські 
судді, особи, уповно-
важені вирішувати ци-
вільні, комерційні або 
трудові спори в інозем-
них державах у поряд-
ку, альтернативному 
судовому;

 Î посадові особи між-
народних організацій 
(працівники міжна-
родної організації чи 
будь-які інші особи, 
уповноважені такою 
організацією діяти від її 
імені);

 Î члени міжнарод-
них парламентських 
асамблей, учасником 
яких є україна;

 Î судді і посадові особи 
міжнародних судів. 
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національне 
антикорупційне бюро 

україни

державне бюро 
розслідувань

національна поліція 
україни

Умова щодо розміру предмета кримінального правопорушення або завданої шкоди 

розмір предмета кримі-
нального правопорушен-
ня або завданої ним шкоди 
у 500 і більше разів пере-
вищує розмір прожитково-
го мінімуму для працездат-
них осіб, встановленого 
законом на час вчинення 
кримінального правопору-
шення.
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додАТок 10

оргАни,  
уПовновАженІ СклАдАТи ПроТоколи 

Про АдМІнІСТрАТивнІ ПрАвоПорушення, 
Пов’яЗАнІ З коруПЦІєю

національне агентство з питань 
запобігання корупції

національна поліція 
 україни

суб’єкти, щодо яких складають протоколи про адміністративні правопорушен-
ня, пов’язані з корупцією 

Службові особи, які займають відпо-
відальне та особливо відповідальне 
становище:

 Î президент україни;

 Î прем’єр-міністр україни;

 Î член Кабінету міністрів україни;

 Î перший заступник або заступник міні-
стра; 

 Î член національної ради україни з пи-
тань телебачення і радіомовлення; 

 Î член національної комісії, що здійс-
нює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, національ-
ної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку; 

 Î член антимонопольного комітету 
україни; 

 Î голова Державного комітету телеба-
чення і радіомовлення україни; 

 Î голова Фонду державного майна 
україни, його перший заступник або 
заступник; 

 Î член центральної виборчої комісії; 

 Î член, інспектор вищої ради правосуд-
дя; 

 Î член, інспектор вищої кваліфікаційної 
комісії суддів україни;  

усі службові особи, які не займають 
відповідального та особливо відпо-
відального становища
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національне агентство з питань 
запобігання корупції

національна поліція 
 україни

 Î народний депутат україни; 

 Î уповноважений верховної ради 
україни з прав людини; 

 Î уповноважений із захисту державної 
мови;

 Î члени національної комісії зі стандар-
тів державної мови; 

 Î Директор національного антикоруп-
ційного бюро україни, його перший 
заступник та заступник; 

 Î голова національного агентства з 
питань запобігання корупції та його 
заступники; 

 Î генеральний прокурор, його перший 
заступник та заступник; 

 Î голова національного банку україни, 
його перший заступник та заступник; 

 Î член ради національного банку укра-
їни;

 Î Секретар ради національної безпеки 
і оборони україни, його перший за-
ступник та заступник; 

 Î Керівник офісу президента україни, 
його перший заступник та заступник; 

 Î постійний представник президен-
та україни в автономній республіці 
Крим, його перший заступник та за-
ступник; 

 Î радник або помічник президента 
україни, голови верховної ради укра-
їни, прем’єр-міністра україни; 

 Î судді, судді Конституційного Суду 
україни;

 Î прокурори; 

 Î слідчі і дізнавачі;  

90



національне агентство з питань 
запобігання корупції

національна поліція 
 україни

 Î особи, посади яких належать до посад 
державної служби категорії «а» або 
«б», та особи, посади яких ч. 1 ст. 14 
закону україни «про службу в органах 
місцевого самоврядування» віднесені 
до першої – третьої категорій; 

 Î керівники, заступники керівників дер-
жавних органів, юрисдикція яких по-
ширюється на всю територію україни, 
їх апаратів та самостійних структур-
них підрозділів; 

 Î керівники, заступники керівників дер-
жавних органів, органів влади авто-
номної республіки Крим, юрисдикція 
яких поширюється на територію од-
нієї або кількох областей, автоном-
ної республіки Крим, міст Києва або 
Севастополя, керівників державних 
органів, органів влади автономної 
республіки Крим, юрисдикція яких по-
ширюється на територію одного або 
кількох районів, міста республікан-
ського в автономній республіці Крим 
або обласного значення, району в мі-
сті, міста районного значення; 

 Î військові посадові особи вищого офі-
церського складу
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додАТок 11

ПрАвилА 
забезпечення конфіденційності викривача під час 

оброблення повідомлень про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону україни «Про запобігання корупції» 
в установі 

I. ЗАгАльнІ Положення

1. ці правила визначають внутрішні процедури і механізми та послідовність дій 
працівників органу або юридичної особи  при прийнятті, попередньому розгляді 
та реєстрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з ко-
рупцією правопорушень, інших порушень закону україни «про запобігання ко-
рупції» (далі – закон), які надходять до органу або юридичної особи  внутрішніми 
та регулярними каналами повідомлень, іншими засобами зв’язку (через загальну 
електронну пошту, поштову скриньку для кореспонденції, засобами поштового 
зв’язку та отримані на особистому прийомі громадян).

2. у цих правилах терміни вживаються в таких значеннях:

 Zанонімне повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону, здійснене без 
зазначення авторства (анонімно);

 Zповідомлення про корупцію – повідомлення, яке містить інформацію про мож-
ливі факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших 
порушень закону особами, визначеними у статті 3 закону;

 Zпопередній розгляд – розгляд інформації, наведеної в повідомленні про коруп-
цію, на предмет її відповідності вимогам пункту 3 цього розділу, а також аналіз 
такої інформації з метою визначення структурного підрозділу, відповідального за 
розгляд такого повідомлення відповідно до його повноважень.

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законі.

3. повідомлення про корупцію має містити фактичні дані, які можуть бути перевірені.

4. Дія цих правил не поширюється на прийняття, попередній розгляд та реєстрацію 
документів, порядок розгляду яких регулюється спеціальними законами україни.

ІІ. обов’яЗки керІвникА оргАну Або юридичної оСоби  щодо 
ЗАбеЗПечення конфІденЦІйноСТІ викривАчА

1. основним завданням керівника органу або юридичної особи щодо забезпечення 
конфіденційності повідомлень викривачів є унеможливлення допуску та доступу 
до повідомлень викривачів будь-яких посадових осіб і працівників, окрім праців-
ників, відповідальних за реєстрацію та розгляд повідомлень, яких визначено на-
казом по установі.
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2. з метою виконання вказаного завдання керівник органу або юридичної особи зо-
бов’язаний:

a) наказом по установі визначити працівника, відповідального за реєстрацію пові-
домлень викривачів;

b) наказом по установі визначити особу (підрозділ), відповідальну(ий) за розгляд та 
вирішення повідомлень викривачів;

3. 3) організовувати проведення службових розслідувань щодо фактів незаконного 
розголошення або використання в інший спосіб працівниками органу або юри-
дичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що 
може ідентифікувати особу викривача.

ІІІ. обов’яЗки ПрАЦІвникА оргАну Або юридичної оСоби щодо 
ЗАбеЗПечення конфІденЦІйноСТІ викривАчА

1. Кожен працівник органу або юридичної особи , який приймає та розглядає пові-
домлення викривача, несе особисту відповідальність за збереження в таємниці 
інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифіку-
вати особу викривача.

2. працівник органу або юридичної особи зобов’язаний:

a) зберігати в таємниці інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформа-
цію, що може ідентифікувати особу викривача;

b) додержуватись правил користування конфіденційною інформацією;

c) користуватися повідомленнями про корупцію, іншими документами, які містять 
інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що може ідентифі-
кувати особу викривача, таким чином, аби унеможливити ознайомлення з ними 
інших осіб;

d) у разі виходу з робочого кабінету повідомлення про корупцію, інші документи, які 
містять інформацію про викривача, його близьких осіб чи інформацію, що може 
ідентифікувати особу викривача, закривати в металевому сейфі (шафі).

ІV. ПрийняТТя ПовІдоМлень Про коруПЦІю, якІ нАдходяТь череЗ 
внуТрІшнІ кАнАли ПовІдоМлень

1. повідомлення про корупцію, які надходять через внутрішні канали повідомлень: 
спеціальну телефонну лінію, спеціальну електронну пошту, вебсайт органу або 
юридичної особи, приймає уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з пи-
тань запобігання та виявлення корупції.

2. інформація про спеціальну телефонну лінію та години прийому повідомлень про 
корупцію, спеціальну електронну пошту, про посилання на вебсайті, за яким здійс-
нюється прийняття повідомлень про корупцію, розміщується на офіційному веб-
сайті органу або юридичної особи.

3. попередній розгляд повідомлень про корупцію здійснює уповноважений підроз-
діл (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції.
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4. після попереднього розгляду повідомлення про корупцію в день їх отримання 
або не пізніше наступного робочого дня передаються до визначеної відповідаль-
ної посадової особи відповідного підрозділу органу або юридичної особи для ре-
єстрації.

V. ПрийняТТя ПовІдоМлень Про коруПЦІю, якІ нАдходяТь череЗ 
регулярнІ кАнАли ПовІдоМлень

1. повідомлення про корупцію, які надходять через регулярні канали повідомлень: 
спеціальну телефонну лінію, спеціальну електронну пошту, вебсайт органу або 
юридичної особи, приймає уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з пи-
тань запобігання та виявлення корупції.

2. інформація про спеціальну телефонну лінію та години прийому повідомлень про 
корупцію, спеціальну електронну пошту, про посилання на вебсайті, за яким здійс-
нюється прийняття повідомлень про корупцію, розміщується на офіційному веб-
сайті органу або юридичної особи.

3. попередній розгляд повідомлень про корупцію здійснює уповноважений підроз-
діл (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції.

4. після попереднього розгляду повідомлення про корупцію в день їх отримання 
або не пізніше наступного робочого дня передаються до визначеної відповідаль-
ної посадової особи відповідного підрозділу органу або юридичної особи для ре-
єстрації.

VІ. ПрийняТТя ПовІдоМлень Про коруПЦІю, якІ нАдходяТь 
ІншиМи ЗАСобАМи Зв’яЗку

1. повідомлення про корупцію, які надходять до органу або юридичної особи че-
рез загальну електронну пошту, поштову скриньку для кореспонденції, засобами 
поштового зв’язку та отримані на особистому прийомі громадян, приймає відпо-
відний структурний підрозділ органу або юридичної особи, який здійснює їх попе-
редній розгляд та реєстрацію.

VІІ. реєСТрАЦІя ПовІдоМлень Про коруПЦІю

1. повідомлення про корупцію реєструє відповідний структурний підрозділ органу 
або юридичної особи в системі електронного документообігу органу або юридич-
ної особи (за її наявності).

2. після реєстрації на повідомлення про корупцію наноситься штрих-код, присво-
єний системою електронного документообігу органу або юридичної особи без 
створення його фотокопії.

3. Доступ до повідомлень викривачів надається тільки ідентифікованим та автен-
тифікованим користувачам. Спроби доступу до такої інформації неідентифікова-
них осіб чи користувачів з не підтвердженою під час автентифікації відповідністю 
пред’явленого ідентифікатора повинні блокуватися.
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4. реєстрація та облік повідомлень про корупцію здійснюються згідно з такими індек-
сами:

 ZпК – повідомлення про корупцію;

 ZпКп – повідомлення про корупцію щодо працівника(ів) органу або юридичної 
особи;

 Zа-пК – анонімне повідомлення про корупцію;

 Zа-пКп – анонімне повідомлення про корупцію щодо працівника(ів) органу або 
юридичної особи.

5. повідомленню про корупцію присвоюється найменування виду документа «пові-
домлення про корупцію».

95



додАТок 12

журнАл 
обліку повідомлень про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
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додАТок 13

ПАМ’яТкА 
щодо розгляду повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону україни «Про запобігання корупції»

викривач може самостійно обрати, через які канали подати повідомлення: внутрішні, 
регулярні чи зовнішні.

 важливо: 

ÎÎ викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно;

ÎÎ якщо повідомлення викривача не містить фактичних даних, які можуть бути пере-
вірені, викривача інформують про залишення його повідомлення без розгляду.

Порядок (процедура) розгляду повідомлень в установі

викривач подав повідомлення із 
зазначенням авторства

викривач подав повідомлення без 
зазначення авторства (анонімно)

 Î якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції органу або юридичної 
особи  – про це орган або юридична особа  інформує викривача у 3-денний 
строк

 Î якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією право-
порушень – орган або юридична особа  упродовж 24 годин письмово повідом-
ляє спецсуб’єкта (прокуратуру, нпу, назК, набу)

 Î якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника органу або юри-
дичної особи  – повідомлення у 3-денний строк без попередньої перевірки над-
силається до назК

 Î попередня перевірка викладеної у 
зверненні інформації – до 10 робо-
чих днів, про її результати викрива-
ча інформують у 3-денний строк

 Î після попередньої перевірки прийма-
ється рішення про:

 Î призначення проведення перевірки 
або розслідування – до 30 (45) днів

 Î передачу упродовж 24  годин мате-
ріалів до органу досудового розсліду-
вання у разі виявлення ознак кримі-
нального правопорушення 

 Î перевірка викладеної в повідомлен-
ні інформації – 15 (30) днів

 Î у разі підтвердження викладеної в по-
відомленні інформації керівник орга-
ну або юридичної особи вживає захо-
дів щодо:

 Î припинення порушення;

 Î усунення наслідків;

 Î притягнення винних осіб до дисци-
плінарної відповідальності;

 Î письмового повідомлення упродовж 
24  годин спецсуб’єкта (прокуратури, 
нпу, назК, набу) 
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викривач подав повідомлення із 
зазначенням авторства

викривач подав повідомлення без 
зазначення авторства (анонімно)

 Î передачу упродовж 24  годин мате-
ріалів до органу дізнання у разі вияв-
лення ознак кримінального проступку

 Î закриття провадження у разі непід-
твердження фактів

 Î після проведення перевірки або роз-
слідування керівник приймає рішен-
ня про:

 Î усунення порушення;

 Î здійснення заходів щодо відновлен-
ня порушених прав та інтересів;

 Î притягнення винних осіб до дисци-
плінарної відповідальності;

 Î передачу упродовж 24  годин мате-
ріалів до органу досудового розсліду-
вання у разі виявлення ознак кримі-
нального правопорушення;

 Î письмове повідомлення упродовж 
24  годин спецсуб’єкта (прокуратури, 
нпу, назК, набу)

 Î у разі непідтвердження викладеної 
в повідомленні інформації – розгляд 
припиняється

інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення

викривач має право отримувати інформа-
цію про стан та результати розгляду його 
повідомлення. Для цього він подає заяву 
до органу або юридичної особи, а орган 
або юридична особа  протягом 5 днів піс-
ля отримання заяви надає запитувану ін-
формацію.
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додАТок 14

ПАМ’яТкА викривАчу: 
Про що ТА який оргАн ПовІдоМиТи

Про що повідомити

корупційні кримінальні правопорушення:

 Î ст.  191, ст.  262, ст.  308, ст.  312,  
ст.  313, ст.  320, ст.  357, ст.  410, ст.  210 КК  
(у разі їх вчинення шляхом зловживан-
ня службовим становищем), ст.  210, ст.  354,  
ст.  364, ст.  364-1, ст.  365-2, ст.  368, ст.  368-2, 
ст. 368-3, ст. 368-4, ст. 369, ст. 369-2 КК;

кримінальні правопорушення, пов’язані з ко-
рупцією: 

 Î ст. 366-2, ст. 366-3, ст. 369-3 КК

Адміністративні правопору-
шення, пов’язані з корупці-
єю: 

 Î ст.  172-4, ст.  172-5,  
ст.  172-6, ст.  172-7,  
ст.  172-8, ст.  172-8-1,  
ст.  172-9, ст.  172-9-1,  
ст. 172-9-2, ст. 188-46 Купап

який орган повідомити

державне 
бюро 

розслідувань

національне 
антикорупційне 

бюро

національна 
поліція 
україни

національне 
агентство 
з питань 

запобігання 
корупції

національна 
поліція 
україни

99



додАТок 15

опитувальник викривача 
у разі здійснення ним усного повідомлення / план 

підготовки письмового повідомлення

Ми прагнемо створити найбільш спри-
ятливі умови для повідомлення інформа-
ції про факти ймовірних корупційних та 
пов’язаних з корупцією правопорушень, 
швидкого об’єктивного реагування на 
повідомлення. З цією метою розроблено 
цей документ. Відповіді на поставлені 
запитання дадуть змогу структурува-
ти інформацію, яку Ви бажаєте повідо-
мити, і подати в зручній для швидкого 
реагування формі.

 Î бажаю повідомити інформацію 
про себе?* 

 ні**

 так, моє прізвище, ім’я, по батькові: 
_____________________________

* ви можете здійснити повідомлення анонімно 
або із зазначенням авторства. якщо ви повідомите 
інформацію про себе, нам буде легше захистити ваші права 
і забезпечити гарантії їх захисту. 

**додатково, див. роз’яснення національного 
агентства від 14.07.2020 №  7 «щодо особливостей 
перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень».

 Î я є працівником органу, про пору-
шення в якому здійснюється пові-
домлення*:

 ні

 так

моя посада**: _____________________
* відповідь на це питання впливає на обсяг ваших 

прав та гарантій їх захисту як викривача.

** вказуєте за бажанням.

 Î я не є працівником органу, про по-
рушення в якому здійснюється по-
відомлення, але інформація стала 
відома у зв’язку з моєю:* 

 професійною діяльністю;  господар-
ською діяльністю;

 громадською діяльністю;  науковою ді-
яльністю;

 проходженням служби чи навчання;

 участю в передбачених законодавством 
процедурах, які є обов’язковими для по-
чатку такої  діяльності, проходження служ-
би чи навчання;

  інше ** ____________________________________
*відповідь на це питання важлива для того, щоб 

вирішити, чи наявні у вашому повідомленні визначені 
законом ознаки викривача. додатково, див. роз’яснення 
національного агентства від 23.06.2020 №  5 «щодо 
правового статусу викривача».

**впишіть власний варіант, наприклад: зі слів 
третіх осіб, як результат самостійно здійсненого аналізу, з 
інформації, розміщеної в мережі інтернет, тощо. у такому 
випадку з високою ймовірністю можна стверджувати про 
відсутність у вас визначених законом ознак викривача. хоча 
остаточний висновок буде зроблено лише після перевірки 
інформації, що міститься в повідомленні.

 Î я можу описати зміст правопору-
шення?

 ні

 так, а саме: ____________

 Î мені відомо, коли відбулися описані 
мною події?

 ні

 так, мені відомо: __________ 
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 Î Мені відомі особи, причетні до 
того, що сталося? 

 ні

 так, відомі, а саме:* ____________
*за можливості вкажіть посаду, яку обіймає згадана 

особа.

 Î Повідомлені фактичні дані під-
тверджують такі докази:

 документи: ________________________________
__.

 свідчення осіб: _____________________________. 

 повідомлення в засобах масової інфор-
мації: ___________________.

 аудіо- та відеоматеріали 

 інше:  _______________________.

 Î я можу додати до повідомлення 
копії згаданих доказів або вказа-
ти загальнодоступне джерело ін-
формації?

 ні

 так, я можу  надати: 

 Î на мою думку, повідомлена інфор-
мація містить ознаки: 

корупційного кримінального правопору-
шення: 

 ні

 так, а саме: ___________

адміністративного правопорушення, 
пов’язаного з корупцією:

 ні

 так, а саме: ___________

іншого порушення закону україни «про 
запобігання корупції»:

 ні

 так, а саме: ___________

 Î на моє  переконання,  існує загро-
за  моєму життю, житлу, здоров’ю 
та майну чи близьким особам? 

 ні

 так,  таке переконання підтверджують 
такі обставини: _________________
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додАТок 16

важливі рекомендації, які має врахувати викривач

 Î зверніться за правовою допомогою 
якомога раніше. перед здійсненням 
повідомлення про корупцію звер-
ніться за правовою допомогою до 
адвоката (бажано такого, що має 
практичний досвід захисту викрива-
чів) або громадської організації, яка 
займається захистом викривачів. це 
допоможе отримати адекватну пра-
вову оцінку ситуації та прийняти пра-
вильні рішення з ключових питань.

 Î обговоріть намір здійснити повідом-
лення про корупцію з близькими та 
рідними. здійснення повідомлення 
про корупцію може виявитися одним 
із найскладніших рішень у професій-
ній кар’єрі та мати довгостроковий 
вплив на рівень доходів, соціальний 
статус та зв’язки, ставлення оточення 
не тільки до викривача, а й до його 
близьких осіб. Саме тому варто попе-
редньо заручитися їхньою підтрим-
кою. 

 Î розробіть план викриття. треба 
заздалегідь визначити мету  пові-
домлення, кроки, які ви плануєте 
здійснити, спробувати передбачити 
наслідки таких кроків, зокрема мож-
ливу реакцію роботодавця. врахуйте 
норми законодавства, що регулюють 
порядок здійснення повідомлення 
про корупцію, встановлюють гарантії 
захисту викривача від негативних за-
ходів впливу з боку роботодавця чи 
окремих працівників організації.

 Î прийміть рішення щодо здійснення 
повідомлення із зазначенням автор-
ства чи анонімно (без зазначення 
авторства) та каналів здійснення по-
відомлення. Кожен із способів має 
свої переваги і недоліки. наприклад, 
здійснення повідомлення про коруп-
цію без зазначення авторства дає 
змогу мінімізувати ризики розкриття 
особи викривача, але ускладнює зво-

ротний зв’язок із викривачем, пере-
вірку інформації, викладеної в пові-
домленні про корупцію, отримання 
специфічної інформації. також  здійс-
нення анонімного повідомлення 
ускладнює доказування того, що не-
гативні заходи впливу застосовано 
до викривача саме у зв’язку із здійс-
неним повідомленням. потрібно 
також мати на увазі, що специфічна 
інформація, повідомлена викрива-
чем, із певною ймовірністю дає змогу 
його ідентифікувати роботодавцем 
чи особою, стосовно якої здійснено 
повідомлення.

 Î з іншого боку, використання зовніш-
ніх каналів повідомлення про коруп-
цію, як-от засоби масової інформа-
ції, може спричинити професійну та 
соціальну ізоляцію викривача, осуд 
чи навіть загрозу його безпеці, але 
збільшує імовірність успішного за-
стосування визначених законом ме-
ханізмів захисту його прав.

 Î працюйте у звичному режимі. це 
дасть змогу уникнути зайвих підозр, 
мати доступ і збирати докази, що ма-
ють істотне значення для справи.

 Î будьте максимально об’єктивними. 
повідомляйте факти та суттєву для 
справи інформацію, не зловживайте 
власною оцінкою обставин. пам’я-
тайте, що основу повідомлення про 
корупцію мають становити факти, 
що можуть бути перевірені. Добре, 
коли такі факти підтверджені відпо-
відними доказами. пам’ятайте: пере-
більшення, необґрунтована оцінка 
фактів викликає сумнів у їх достовір-
ності та підриває довіру до вас як 
викривача.
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 Î Документуйте процес викриття. за-
писуйте хронологію та послідовність 
вжитих заходів, їх зміст. ця інформа-
ція стане в пригоді.

 Î подбайте про докази. збирайте та 
зберігайте докази до моменту напи-
сання повідомлення про корупцію. 
цей процес має відбуватися макси-
мально приховано та  в такий спосіб, 
щоб доступ до доказів був у викрива-
ча незалежно від волевиявлення ро-
ботодавця чи інших осіб.  

 Î вживайте заходів, пов’язаних із ви-
криттям, максимально самостійно. 
це означає використання для цього 
неробочого часу та власних засобів 
(комп’ютер, телефон, електронна по-
штова скринька, засоби копіювання 
тощо), що перебувають поза контро-
лем роботодавця чи інших зацікавле-
них осіб.

 Î Спробуйте знайти союзників серед 
колег. Союзники значно спростять 
процес викриття, оскільки їх наяв-
ність свідчить про достовірність по-
відомленої вами інформації та знач-
но знижує імовірність застосування 
заходів негативного впливу з боку 
керівництва. пошук союзників по-
трібно здійснювати обережно, щоб у 
випадку невдачі мінімізувати ймовір-
ність розкриття особи викривача.

 Î пам’ятайте про себе. Стрес, пов’я-
заний із процесом викриття, може 
негативно позначитися на вашому 
здоров’ї, про яке важливо піклувати-
ся. пам’ятайте: від вашого здоров’я 
та емоційного стану також залежить  
досягнення поставленої мети. Саме 
тому важливо подбати про правиль-
ну фізичну активність, режим дня, від-
сутність шкідливих звичок, медичну, 
зокрема психологічну, допомогу. 
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додАТок 17

ЗрАЗок  
Положення  

щодо впровадження установою механізмів заохочення 
викривачів та формування культури повідомлення про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень  Закону україни  
«Про запобігання корупції»

І. ЗАгАльнІ Положення

це положення розроблено з метою впро-
вадження установою механізмів заохочен-
ня та формування культури повідомлення 
про можливі факти корупційних або пов’я-
заних з корупцією правопорушень, інших 
порушень закону україни «про запобіган-
ня корупції».

установа заохочує викривачів та сприяє їм 
у повідомленні про можливі факти коруп-
ційних або пов’язаних з корупцією право-
порушень, інших порушень закону украї-
ни «про запобігання корупції».

це положення поширюється на всіх пра-
цівників установи.

у цьому Положенні терміни вжива-
ються в такому значенні:

1. закон – закон україни «про запобі-
гання корупції»;

2. корупційні правопорушення – ко-
рупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення, інші порушення 
закону україни «про запобігання ко-
рупції»;

3. механізми заохочення та форму-
вання культури повідомлення – ме-
ханізми заохочення та формування 
культури повідомлення про можливі 
факти корупційних або пов’язаних 
з корупцією правопорушень, інших 
порушень закону україни «про запо-
бігання корупції»;

4. повідомлення – повідомлення про 
можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопору-
шень, інших порушень закону укра-
їни «про запобігання корупції»;

5. працівники установи:

 Z5.1) керівник установи;

 Z5.2) особи, які перебувають у трудо-
вих відносинах з установою, прохо-
дять у ній службу чи навчання;

 Z5.3) особи, які взаємодіють з устано-
вою під час здійснення професійної, 
господарської, громадської, науко-
вої діяльності;

 Z5.4) особи, які беруть участь у перед-
бачених законодавством процеду-
рах, які є обов’язковими для початку 
діяльності в установі;

 Z5.5) особи, які входять до скла-
ду громадської ради при установі  
(у разі її наявності);

6. уповноважений підрозділ (уповнова-
жена особа) – уповноважений підроз-
діл (уповноважена особа) з питань 
запобігання та виявлення корупції;

7. установа – спеціально уповноваже-
ний суб’єкт у сфері протидії коруп-
ції, державний орган, орган влади 
автономної республіки Крим, орган 
місцевого самоврядування, юридич-
на особа публічного права та юри-
дична особа, зазначена у ч. 2 ст. 62 
закону.
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Це Положення відповідно до Закону 
регламентує:

ÎÎ мету заохочення та формування 
культури повідомлення;

ÎÎ правову основу механізмів заохо-
чення та формування культури по-
відомлення;

ÎÎ форми заохочення та формування 
культури повідомлення;

ÎÎ організаційні засади щодо функці-
онування механізму заохочення та 
формування культури повідомлення;

ÎÎ права та гарантії захисту працівни-
ків установи як викривачів;

ÎÎ проведення аналізу та самооцінки 
успішності заохочення та форму-
вання культури повідомлення.

особа не є викривачем, якщо повідомить 
інформацію, яка є загальновідомою, або 
відомості, зазначені в повідомленні, не 
містять фактичних даних.

ІІ. МеТА ЗАохочення ТА 
форМувАння кульТури 
ПовІдоМлення

метою заохочення та формування культу-
ри повідомлення є сприяння працівникам 
установи у виявленні та повідомленні про 
можливі факти корупційних або пов’язаних 
з корупцією правопорушень, інших пору-
шень закону, вчинених іншими працівни-
ками установи, що має сформувати повагу 
до викривачів як сталу норму та частину 
корпоративної культури установи.

ІІІ. ПрАвовА оСновА МехАнІЗМІв 
ЗАохочення ТА форМувАння 
кульТури ПовІдоМлення

правову основу формування та функціо-
нування механізму заохочення та форму-
вання культури повідомлення становлять 
Конвенція організації об’єднаних націй 
проти корупції (ст.  33), Кримінальна кон-
венція ради Європи про боротьбу з ко-
рупцією (ст. 22), цивільна конвенція ради 
Європи про боротьбу з корупцією (ст.  9), 
закон.

установа забезпечує викривачам умо-
ви для здійснення повідомлення шляхом 
впровадження механізмів заохочення та 
формування культури повідомлення (п. 1 
ч. 2 ст. 531 закону).

ІV. форМи ЗАохочення ТА 
форМувАння кульТури 
ПовІдоМлення

Механізми заохочення повідомлення 
реалізуються в таких формах:

1. затвердження локальних норматив-
них актів, які визначають форми за-
охочення, організаційні засади функ-
ціонування механізму заохочення;

2. надання методичної допомоги та 
консультацій щодо здійснення пові-
домлення;

3. впровадження морального та мате-
ріального заохочення викривачів.

Механізми формування культури ре-
алізуються в таких формах:

1. затвердження локальних норматив-
них актів щодо етичної поведінки в 
установі, зокрема формування пова-
ги до викривачів як відповідальних 
громадян;

2. проведення внутрішніх навчань з 
питань формування культури пові-
домлення;

3. проведення комунікаційної кампанії 
та систематичне здійснення просвіт-
ницьких заходів. 

організаційні засади щодо функці-
онування механізму заохочення та 
формування культури повідомлення

працівник установи, якому стала відома ін-
формація про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопору-
шень, інших порушень закону, вчинених 
іншим працівником установи, зобов’яза-
ний негайно повідомити про це керівника 
установи та уповноважений підрозділ.
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Керівник установи організовує та контро-
лює роботу щодо формування культури 
повідомлення про корупцію та забезпе-
чення функціонування механізму заохо-
чення викривачів.

організаційне забезпечення функціону-
вання механізму заохочення та форму-
вання культури повідомлення здійснює 
уповноважений підрозділ (уповноважена 
особа) установи.

уповноважений підрозділ (уповнова-
жена особа) установи здійснює захо-
ди заохочення та формування культу-
ри повідомлень в установі шляхом:

1. ефективної організації роботи вну-
трішніх каналів повідомлення уста-
нови;

2. якісного та своєчасного розгляду по-
відомлень, що надійшли через вну-
трішні канали та регулярні канали, в 
частині порушень корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопору-
шень, інших порушень закону пра-
цівниками установи;

3. постійної взаємодії з викривачем та 
інформування його про стан та ре-
зультати розгляду повідомлення;

4. надання методичної допомоги, кон-
сультацій, проведення внутрішніх 
навчань щодо здійснення повідо-
млень та захисту викривачів;

5. розміщення на офіційному вебсайті 
та інформаційних дошках установи 
інформації про внутрішні та регуляр-
ні канали для повідомлень.

уповноважений підрозділ (уповноважена 
особа) установи вживає заходів щодо за-
хисту працівників установи, які є викрива-
чами.

Керівник уповноваженого підрозділу ви-
значає окрему особу, відповідальну за ре-
алізацію повноважень із захисту викрива-
чів.

установа організовує заходи заохо-
чення та формування культури пові-
домлення в таких напрямах:

1. послідовної та систематичної роботи 
щодо запобігання корупції всередині 
установи;

2. неприпустимості всіх видів корупцій-
них практик всередині установи;

3. об’єктивного та неупередженого ре-
агування на кожне обґрунтоване по-
відомлення про корупцію;

4. невідворотності відповідальності у 
разі виявлення порушень;

5. забезпечення конфіденційності під 
час взаємодії з викривачами;

6. прийняття найбільш сприятливого 
для викривача рішення в повсякден-
ній діяльності установи в межах дис-
креційних повноважень;

7. негайного реагування на всі нега-
тивні заходи впливу або загрозу їх 
застосування щодо викривачів.

уповноважений підрозділ (уповноважена 
особа) установи не менше ніж один раз 
на рік проводить навчальні заходи щодо 
формування культури викриття та поваги 
до викривачів.

Матеріальне стимулювання (в межах 
фонду оплати праці та чинного зако-
нодавства) можливе, але за дотри-
мання таких умов:

1. повідомлення про корупцію скерова-
но працівником добровільно;

2. виплата заохочення не спричи-
нить розкриття особи викривача. 
термін «добровільно» означає те, що 
особа прийняла рішення без впливу 
зовнішніх чинників, як-от проведен-
ня стосовно заявника службової пе-
ревірки чи службового розслідуван-
ня тощо.
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З метою заохочення та формування 
культури повідомлення уповноваже-
ний підрозділ (уповноважена особа) 
установи розробляє:

1. кодекс (стандарт) етичної поведінки 
працівників установи;

2. пам’ятку щодо етичної поведінки в 
установі;

3. пам’ятку щодо правового статусу, 
прав та гарантій захисту викривача;

4. пам’ятку щодо порядку отримання 
викривачем безоплатної вторинної 
правової допомоги;

5. пам’ятку щодо розгляду повідомлень;

6. пам’ятку щодо каналів повідомлення 
в установі;

7. план роботи уповноваженого під-
розділу щодо запобігання і виявлен-
ня корупції із зазначенням конкрет-
них заходів, строків їх виконання та 
відповідальних виконавців.

уповноважений підрозділ (уповноважена 
особа) повинні систематично проходити 
навчання щодо захисту прав викривачів.

VІ. ПрАвА ТА гАрАнТІї ЗАхиСТу 
ПрАЦІвникІв уСТАнови як 
викривАчІв

Працівник установи, який є викрива-
чем, має такі права та гарантії захисту:

1. бути повідомленим про свої права та 
обов’язки, передбачені законом;

2. подавати докази на підтвердження 
своєї заяви (повідомлення);

3. отримувати від уповноваженого під-
розділу (уповноваженої особи) під-
твердження прийняття і реєстрації 
повідомлення;

4. давати пояснення, свідчення або від-
мовитися їх давати;

5. на безоплатну правову допомогу у 
зв’язку із захистом прав викривача;

6. на конфіденційність;

7. повідомляти без зазначення відомо-
стей про себе (анонімно);

8. у разі загрози життю і здоров’ю на 
забезпечення безпеки щодо себе та 
близьких осіб, майна та житла або на 
відмову від таких заходів;

9. на відшкодування витрат у зв’язку із 
захистом прав викривачів, витрат на 
адвоката у зв’язку із захистом прав 
особи як викривача, витрат на судо-
вий збір;

10. на винагороду у визначених законом 
випадках;

11. на отримання психологічної допомо-
ги;

12. на звільнення від юридичної відпові-
дальності у визначених законом ви-
падках;

13. отримувати інформацію про стан та 
результати розгляду, перевірки та/
або розслідування за фактом пові-
домлення ним інформації;

14. на захист трудових прав.

права та гарантії захисту викривачів по-
ширюються на близьких осіб викривача.

Крім передбачених законом гарантій захи-
сту викривача, у зв’язку із здійсненим по-
відомленням, з метою захисту викривача, 
установа додатково вживає заходів для 
запобігання дискримінації викривача, по-
рівняно з іншими працівниками установи, 
недопущення зміни посадових обов’язків, 
залякування чи будь-яких інших форм пси-
хологічного впливу.

будь-яке повідомлення є конфіденційним, 
навіть якщо особа не є викривачем у розу-
мінні норм закону.

розкриття (розголошення) інформації про 
викривача заборонено, крім випадків, 
встановлених законом.

установа зобов’язана перевіряти кожен 
факт розкриття (розголошення) конфіден-
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ційної інформації про особу, що здійснила 
повідомлення, та вжити заходів щодо при-
тягнення до відповідальності винних осіб.

VІІ. Проведення АнАлІЗу ТА 
САМооЦІнки уСПІшноСТІ 
ЗАохочення ТА форМувАння 
кульТури ПовІдоМлення

установа проводить самооцінку впрова-
дження системних заходів, спрямованих 
на заохочення та формування культури 
повідомлення.

Самооцінку здійснює уповноважений під-
розділ (уповноважена особа) та затвер-
джує керівник установи.

для проведення самооцінки успішно-
сті заохочення та формування культу-
ри повідомлення потрібно застосову-
вати такі індикатори:

1. кількість просвітницьких заходів, 
спрямованих на формування поваги 
до викривачів;

2. кількість працівників, що пройшли 
навчання;

3. кількість методичних та просвітниць-
ких матеріалів;

4. кількість звернень щодо порушення 
прав викривачів через здійснене по-
відомлення;

5. кількість повідомлень від викривачів;

6. кількість та види застосованих заохо-
чень тощо.

затверджені керівником установи резуль-
тати самооцінки доводяться до відома 
працівників установи.
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додАТок 18

ПАМ’яТкА 
щодо етичної поведінки в установі

основним принципом діяльності праців-
ників органу або юридичної особи  має 
бути доброчесність, тобто їхні дії мають 
бути спрямовані на захист публічних ін-
тересів та відмову від превалювання при-
ватного інтересу під час здійснення нада-
них  повноважень.

Працівники органу або юридичної 
особи  зобов’язані:

 Î неухильно додержуватись загально-
визнаних етичних норм поведінки, 
бути ввічливими у стосунках з грома-
дянами, керівниками, колегами і під-
леглими як під час виконання своїх 
службових повноважень, так і в по-
всякденному житті;

 Î діяти виключно в інтересах держави, 
територіальної громади, органу або 
юридичної особи, яку вони представ-
ляють;

 Î виконувати службові повноваження 
та професійні обов’язки, рішення та 
доручення органів і осіб, яким вони 
підпорядковані, підзвітні або підкон-
трольні, сумлінно, компетентно, вчас-
но, результативно і відповідально;

 Î не допускати зловживань та нее-
фективного використання власності 
держави, територіальної громади, 
органу або юридичної особи;

 Î діяти неупереджено, незважаючи на 
приватні інтереси, особисте ставлен-
ня до будь-яких осіб, на свої політичні 
погляди, ідеологічні, релігійні або інші 
особисті погляди чи переконання;

 Î дотримуватись політичної ней-
тральності, уникати демонстрації в 
будь-якому вигляді власних політич-
них переконань або поглядів;

 Î утримуватись від виконання рішень 

чи доручень керівництва органу або 
юридичної особи, якщо вони супере-
чать закону;

 Î не вчиняти і не брати участі у вчи-
ненні корупційного або пов’язаного 
з корупцією правопорушення;

 Î невідкладно інформувати керівника 
органу або юридичної особи, посадо-
ву особу, відповідальну за запобіган-
ня корупції в установі, про можливі 
випадки корупційного або пов’язано-
го з корупцією правопорушення;

 Î вживати заходів щодо недопущення 
виникнення та врегулювання реально-
го, потенційного конфлікту інтересів.

Працівникам органу або юридичної 
особи  заборонено:

 Î використовувати свої службові пов-
новаження або своє становище та 
пов’язані з цим можливості з метою 
одержання неправомірної вигоди 
для себе чи інших осіб, у тому числі 
використовувати будь-яке державне 
чи комунальне майно або кошти в 
приватних інтересах;

 Î розголошувати або використовувати 
в інший спосіб конфіденційну та іншу 
інформацію з обмеженим доступом, 
що стала відома у зв’язку з виконан-
ням своїх службових повноважень та 
професійних обов’язків;

 Î використовувати службові повнова-
ження в інтересах політичних партій 
чи їх осередків або окремих політиків.

пам’ятку вручено та з нею ознайомлено: 

___________     __________________________________

    (дата)                 (підпис) (піб працівника)
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додАТок 19

Анкета 
щодо оцінювання рівня знань антикорупційного 

законодавства працівниками

Шановний респонденте!

опитування є цілком анонімним. просимо надати відповіді чесно та неупереджено.

1. чи знаєте ви термін «викривач»?

 так

 ні

 не впевнений

2. чи стикалися ви з корупцією на роботі?

 так

 ні

3. якщо ви дізнаєтеся про можливі факти корупційних або пов’язаних з ко-
рупцією правопорушень, інших порушень Закону україни «Про запобі-
гання корупції» посадовими особами установи, в якій ви працюєте, чи 
повідомите про це?

 так. я повідомляв про такі факти

 так. повідомлю не вагаючись

 ні. я боюсь заходів негативного впливу на роботі стосовно мене

 ні. мені це не цікаво

4. чи відомі вам вимоги до повідомлень про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону 
україни «Про запобігання корупції»?

 так

 ні

5. вкажіть, будь ласка, причини, через які ви не будете викривачем:

 нічого не зміниться

 я боюсь втратити роботу

 я від цього нічого не отримаю

 мені це не цікаво

 я буду викривачем у будь-якому випадку
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6. чи вважаєте ви, що викривачі захищені державою?

 так. Держава захищає викривачів на 100 %

 так. але не повною мірою

 ні. викривачі є незахищеними

7. чи знаєте ви, що під захистом держави перебувають не тільки викрива-
чі, а і їхні близькі особи?

 так

 ні 

8. чи знаєте ви, що для захисту прав та представництва своїх інтересів ви-
кривач може користуватися всіма видами правової допомоги, передба-
ченої Законом україни «Про безоплатну правову допомогу», або залуча-
ти адвоката самостійно?

 так

 ні

9. чи знаєте ви, що в разі звернення викривача національне агентство з 
питань запобігання корупції здійснює представництво в суді інтересів 
викривача у випадках, якщо викривач неспроможний самостійно захи-
стити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні 
повноваження, а представники або органи, яким законом надано право 
захищати права, свободи та інтереси викривача, не здійснюють або не-
належним чином здійснюють його захист?

 так

 ні

10. чи знаєте ви, що повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону україни 
«Про запобігання корупції» може бути здійснено працівником відповід-
ного органу без зазначення авторства (анонімно)?

 так

 ні 

11. чи знаєте ви, що про можливі факти корупційних або пов’язаних з коруп-
цією правопорушень, інших порушень Закону україни «Про запобігання 
корупції» можна повідомити через спеціальні телефонні лінії, офіційні 
вебсайти, засоби електронного зв’язку?

 так

 ні
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12. чи знаєте ви, що про можливі факти корупційних або пов’язаних з ко-
рупцією правопорушень, інших порушень Закону україни «Про запобі-
гання корупції» можна повідомити шляхом звернення до засобів масо-
вої інформації, журналістів, громадських об’єднань, професійних спілок?

 так

 ні 

13. чи надається вам та іншим посадовим особам органу, в якому ви працю-
єте, методична допомога та консультації щодо здійснення повідомлення 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопору-
шень, інших порушень Закону україни «Про запобігання корупції»?

 так. але я б хотів знати більше про це

 так. повною мірою

 ні. і мені це не цікаво

 ні. але мені це цікаво

14. чи знаєте ви, що викривачу, його близьким особам не може бути відмов-
лено в прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до 
звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з 
боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (пе-
реведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу 
посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впли-
ву у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’я-
заних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону україни «Про 
запобігання корупції»?

 так

 ні

15. чи знаєте ви, що заборонено розкривати інформацію про особу викри-
вача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати осо-
бу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до 
розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а 
також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним 
факти, крім випадків, установлених законом?

 так

 ні

16. чи знаєте ви, що викривач, який повідомив про корупційний злочин, 
грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 
п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочи-
ну, має право на винагороду?

 так

 ні
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17. чи знаєте ви, що викривач має право на отримання психологічної допо-
моги?

 так

 ні

18. чи знаєте ви, що викривач не несе юридичної відповідальності за пові-
домлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону україни «Про запобігання ко-
рупції», поширення зазначеної в повідомленні інформації, незважаючи 
на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивіль-
них, трудових чи інших обов’язків або зобов’язань?

 так

 ні

19. чи знаєте ви, що уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з пи-
тань запобігання та виявлення корупції органу, в якому ви працюєте, 
співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гаран-
тій захисту, передбачених законом, та надає працівникам органу мето-
дичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших пору-
шень Закону україни «Про запобігання корупції», захищає викривачів 
та проводить внутрішні навчання з цих питань?

 так
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додАТок 20

ПерелІк  
роЗ’яСнень нАЦІонАльного АгенТСТвА З ПиТАнь 

ЗАПобІгАння коруПЦІї щодо ЗАхиСТу викривАчІв

1. «Щодо правового статусу викривача» від 23.06.2020 № 5.

2. «Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги» від 
09.07.2020 № 6.

3. «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону україни “про за-
побігання корупції”» від 14.07.2020 № 7.

4. «Щодо правового статусу викривача у кримінальному провадженні» від 26.10.2020 
№ 10.

5. «Щодо правового статусу викривача у провадженні про адміністративні правопо-
рушення, пов’язані з корупцією» від 09.12.2020 № 11.

6. «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
закону україни “про запобігання корупції”» від 24.02.2021 № 3.

7. «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність» від 
24.02.2021 № 4.
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матеріал було підготовлено в рамках проекту «посилення спроможностей національного 
агентства з питань запобігання корупції щодо захисту викривачів», який реалізується 
міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції за фінансової підтримки 
міжнародного фонду “відродження” в межах проекту «демократична практика». матеріал 
відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією міжнародного фонду 
«відродження».
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