
ПАМ’ЯТКА 

для викривачів, осіб які вносять повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень  

 

Івано-Франківською облдержадміністрацію забезпечено умови для 

належного прийняття повідомлень про можливі факти корупційних або 

повязаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» та розроблено механізми заохочення викривачів та 

формування культури таких повідомлень, які можна подати зокрема через 

офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації, засоби електронного 

зв’язку та на особистому прийомі громадян в голови та інших посадових осіб 

облдержадміністрації, а також у письмовому вигляді. 

Повідомлення про можливі факти корупційних або повязаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» може бути, як письмовим, так і усним (частина 1 статті 

51
1
 Закону).  

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону в обласній державній 

адміністрації здійснюється уповноваженим підрозділом з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації – сектором з 

питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної 

адміністрації (далі – Сектор) 

Сектор здійснює приймання повідомлень викривачів безпосередньо під 

час особистого прийому та в телефонному режимі, згідно з графіком роботі 

(інформація про що публікується на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації у розділі «Антикорупційна діяльність»).  

 

Письмове повідомлення може подаватися: 

1. поштою на адресу обласної державної адміністрації: вул. Михайла 

Грушевського, 21, Івано-Франківськ Івано-Франківської області, 

поштовий індекс 76004; 

2. через офіційний веб - сайт обласної державної адміністрації: 

www.if.gov.ua; 

3. засобами електронного зв’язку шляхом направлення повідомлення 

електронною поштою на адресу: antukor@if.gov.ua, (інформація, яка 

публікується на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації у розділі «Антикорупційна діяльність»); 

4. через рубрику «Повідом про корупцію» шляхом подання 

електронного повідомлення заповнивши відповідну його форму. 

5. під  час  проведення  особистого  прийому  голови  обласної 

державної адміністрації та його заступників згідно із затвердженим 

графіком; 

6. у скриньку для анонімних повідомлень викривачів, розташовану на         

1-му поверсі приміщення обласної державної адміністрації; 

7. особисто від викривача до громадської приймальні обласної 

державної адміністрації, що знаходиться за поштовою адресою 

обласної державної адміністрації. 

http://www.if.gov.ua/
mailto:antukor@if.gov.ua


 

Усне повідомлення може бути викладене викривачем: 

1. на особистому  прийомі  голови  обласної державної адміністрації 

та його заступників, згідно із затвердженим графіком, а також 

завідувачу сектору чи особі, яка його заміняє; 

2. через безкоштовну «гарячу» телефонну лінію голови обласної 

державної адміністрації: тел. 0800501554. 

 

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про 

порушення вимог Закону працівниками апарату обласної державної 

адміністрації, керівниками структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації, голова обласної державної адміністрації вживає заходів щодо 

припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення 

винних осіб до дисциплінарної відповідальності. 

 У разі отримання повідомлення про порушення вимог Закону 

працівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 

Сектор інформує про це керівника відповідного структурного підрозділу 

обласної державної адміністрації та направляє повідомлення для розгляду. 

У випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного 

правопорушення працівниками апарату обласної державної адміністрації, 

керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 

інформація переправляється спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері 

протидії корупції. 

Посадові і службові особи облдерадміністрації у разі виявлення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання 

інформації про вчинення такого правопорушення працівниками апарату 

обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів або працівниками 

державних чи комунальних підприємств, які належать до сфери управління 

облдержадміністрації, зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів 

щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про 

його вчинення спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

 

Закон України «Про запобігання корупції» 

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції», 

Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави.За наявності 

загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку 

із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону правоохоронними 

органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та 

інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, 

передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві. 

Для реалізації цих цілей, відповідно до ч. 3 ст. 53 та п. 5 ч. 2 ст. 53
3
 Закону 

України «Про запобігання корупції» викривачу гарантується право на 

безоплатну правову допомогу і він може користуватися всіма її видами, що 



передбачено Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Також 

викривач у зв’язку з повідомленням ним інформації про корупційне або 

пов’язане з корупцією правопорушення має право на безоплатну вторинну 

правову допомогу (п. 14 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу»). 

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг 

(ч. 2 ст. 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»): 

1) захист від обвинувачення; 

2) здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

3) складення документів процесуального характеру. 

Сектором відповідно до ст. 53
5 

Закону України «Про запобігання 

корупції» гарантується право викривачів на збереження і не розкриття 

інформації про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть 

ідентифікувати особу 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. 

Івано-Франківською облдержадміністрацією забезпечено реалізацію 

трудових прав викривачів як того вимагає ст 53
4 

Закону України «Про 

запобігання корупції», а саме те, що викривача не може бути звільнено чи 

примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи 

піддано з боку керівника іншим негативним заходам 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 корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону. 

 

Цивільний процесуальний кодекс України 

З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України «Про 

запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції за 

зверненням викривача може звертатися до суду з позовом (заявою) в інтересах 

викривача, брати участь у розгляді справ за такими позовами (заявами), а також 

на будь-якій стадії розгляду вступати у справу, провадження в якій відкрито за 

позовами (заявами) викривачів, подавати апеляційну, касаційну скаргу, заяву 

про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними 

обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито за позовом 

(заявою) викривача (ч. 7. ст. 56 ЦПК України). 

Відповідно до ч. 2 ст. 53 ЦПК України, Національне агентство з питань 

запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо 

застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози 

застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, 

примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, 

переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу 

посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або 



членом його сім’ї про порушення вимог Закону України "Про запобігання 

корупції" іншою особою. 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

Поряд з цим, викривач, який повідомив про корупційний злочин, скоєний 

працівниками облдержадміністрації, 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 злочину, має парво на винагороду у розмірі 10 % від 

грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих 

державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду            

(ч. 1 ст. 130
1
 КПК України та ч. 1, 2 ст. 53

7
 Закону України «Про запобігання 

корупції») 

Винагорода виплачується викривачу за процедурою безспірного списання. 

Викривач має право представляти свої інтереси під час розгляду питання щодо 

виплати йому винагороди особисто і через представника - адвоката (у тому 

числі анонімно, але до вирішення питання виплати йому винагороди) (ч. 5,6 ст. 

130
1
 КПК України). 

 

 


