
Памоятка
працiвникам Курахiвського професiйного лiцею щодо правового

захисту викривача

пам'ятку розроблено згiдно iз Законом Украiни <про запобiганнякорупцii> та роз'ясненням Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцii вiд 23 червня 2О2О року М 5 .

Метою пам'ятки е: ознайомлення працiвникiв облдержадмiнiстрацii зключовими положеннями Закону Украiни пПро запобiганr" *орупцii)>^(далi -закон) в частинi питань щодо правового захисту викривача.
Викривач - фiзиЧна особа, яка за 

"u"""o.ri переконання, що iнформацiя
е достовiрною, повiдомила про можливi факти корупцiйних або пов'язаних зкорупцiею правопорушень, iнших nopy-."b Закону, вчинених iншою о.обоr,якщо така iнформацiя cT€UIa iй вiдома у зв'язку з iT трудовою, професiйною,господарською, громадською, науковою дiяльнiстю, проходженням неюслужби чи навчання або iT участю у передбачених законодавством
процедурах, якi е обов'язковими для початку такот дiяльностi, проходження
служби чи навчання.

IcToTHi ознаки TepMiHy:
l) викривач - це саме фiзична особа (громадянин УкраiЪи, iноземець,

особа без громадянства);
2) наявнiсть у викривача внутрiшнього переконання, що iнформацiя с

достовiрноЮ, - упевненiсть особи, щЬ iпqормацiя, 
"*у "o"u 

повiдомляе, можесвiдчити про факти вчинення корупцiИного правопорушення, яка випливае з iTжиттевого досвiду, BiKy, професiйного досвiду та iншйх обставин;З) iНфОРМаЦiЯ - бУДЬ-якi вiдомостt тi,,або данi, якi вiдомi особi, проможливi факти корупцiйних правопорушень;
4) достовiрнiсть iнформацii - iT властивiсть встановлювати реальнунаявнiсть фактичних даних про можливi факти корупцiйних або пов'язаних зкорупцiею правопорушень;
5) повiдомлення про можливi факти корупцiйних правопорушеньздiйснення iнформування про фактичнi данi, що пiдтверджують можливевчинення корупцiйного правопорушення, якi можуть бути перевiренi.Фактичнi данi У повiдомленнi про викривача мають складатися зiнформацii про KoHKpeTHi факти порушення встановлених вимог, заборон таобмежень, яке вчинене о.обоro, зазначеною у частинi першiй cTaTTi З Закону.Фактичнi данi - це вiдомостi про: обставини правопорушення, мiсце i часйого вчинення, особу, яка вчинила правопорушення тощо;6) iнформацiя стаJIа вiдома викривачу у зв'язку з його: трудовою,професiйною, господарською, громадською, науковою дiяльнiстю,проходженням служби чи навчання, участь у передбачених законодавствомпроцедурах, якi е обов'язковими для початку такоi дiяльностi, проходженняслужби чи навчання.
locTaTHiM для визнання особи викривачем € отримання ним iнформацiiпро корупцiйне правопорушення пiд час здiйснення одного з вищевказанихвидiв дiяльностi.
пiд видами дiяльностi, здiйснюючi якi викривач можеiнформацiю про корупцiйнi правопорушення, потрiбно розумiти Taki:

отримати



яка забезпечуе себе роботою самостiйно, зокрема надае послуги чи виконус
роботи на пiдставi цивiльно-правових договорiв;

професiйна дiяльнiсть - участь фiзичноi особи у лiтературнiй,
артистичнiй, художнiй або викладацькiй дiяльностi, дiяльностi,

лiкарiв, приватних HoTapiyciB, приватних виконавцiв, адвокатiв,
арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiею,
лiквiдаторiв), аулиторiв, бухгалтерiв, оцiнщикiв, iнженерiв чи apxiTeKTopiB,
особи, зайнятоi релiгiйною дiяльнiстю, iншою подiбною дiяльнiстю за умови,
що така особа не е працiвником або фiзичною особою-пiдприемцем та
використовуе найману працю не бiльше як чотирьох фiзичних осiб (абзац
лругий пiдпункту 14.|.226 пункту l4.1 cTaTTi |4 Податкового кодексу

суспiльного виробництва, спрямована на виготовлення та реалiзацiю
продукцii, виконання робiт чи надання послуг вартiсного характеру, що мають
цiнову визначенiсть;

громадська дiяльнiсть - дiяльнiсть iнститутiв громадянського
суспiльства, ix посадових осiб, членiв, представникiв i волонтерiв щодо участi

яка пов'язана з ik
вJIади, мiсцевого

полiцейських радах,

у формуваннi i реалiзацii державноi (мiсцевоi) полiтики, реалiзацii статутних
цiлей та напрямiв дiяльностi вiдповiдних iнститутiв,
офiцiйними вiдносинами iз органами державноТ
самоврядування, зокрема членство у громадських радах,
комiсiях тощо (стаття 3 Господарського кодексу Украiни);

наукова дiяльнiсть - iнтелекту€tльна творча дiяльнiсть, спрямована на
одержання нових знань та (або) пошук шляхiв iх застосування, основними
видами якоi е фундаментальнi та прикладнi HayKoBi дослiдження (пункт 12
частини першоi cTaTTi 1 Закону Украiни <Про наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть>);

проходження служби - дiяльнiсть на державних полiтичних посадах, у
державних колегiальних органах, професiЙна дiяльнiсть суддiв, прокурорiв,
вiйськова служба, апьтернативна (невiйськова) служба, iнша державна служба,
ПаТронажна служба в державних органах, служба в органах влади Автономноi
Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування;

НаВЧання - цiлеспрямована дiяльнiсть учасникiв педагогiчного процесу в
СИСтемi освiти i професiйного зростання, спрямована на максимЕuIьне
ЗаСВОення та усвiдомлення навчЕlJIьного матерiалу i пода-rrьшого застосування
отриманих знань, yMiHb та навичок на практицi.

Також викривачем буле вважатися особа, якiй стала вiдома iнформацiя
пiд час участi у передбачених законодавством процедурах, якi е
Обов'язковими для початку такоТ дiяльностi, зокрема стажування, участь у
KoHKypci на заЙняття посадиlrтрийняття/вiдбiр на роботу/службу, обрання до
членiв громадськоТ ради, вступ до навч€шьного закладу тощо.



Засоби та шляхи повiдомлення викривачем про корупцiйнi
правопорушення

Викривач може повiдомити про корупцiйне правопорушення,
використовуючи кан€Lли повiдомлень.

Внутрiшнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних
правопорушень - способи захищеного та анонiмного повiдомлення
iнформацii, яка повiдомляеться викривачем керiвнику або уповноваженому
пiдроздiлу (особi) органу або юридичноi особи, у яких викривач працюе,
проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконуе роботу (абзац

двадцять перший частини першоI cTaTTi 1 Закону).
Зовнiшнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних

правопорушень - шляхи повiдомлення iнформацii викривачем через фiзичних
чи юридичних осiб, у тому числi через засоби масовоi iнформацii,
журналiстiв, громадськi об'еднання, професiйнi спiлки тощо (абзац двадцять
лругий частини першоТ cTaTTi 1 Закону).

Регулярнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або
пов'язаних з корупцiею правопорушень - шляхи захищеного та анонiмного
повiдомлення iнформацii викривачем суб'скту владних повноважень, до
компетенцii якого н€uIежить розгляд та прийнятгя рiшень з питань, щодо яких
розкриваеться вiдповiдна iнформацiя. Регулярнi канали обов'язково
створюються спецiально уповноваженими суб'ектами у сферi протидii
корупцiТ, органами досудового розслiдування, органами, вiдповiдапьними за
здiйснення контролю за дотриманням законiв у вiдповiдних сферах, iншими
державними органами, установами, органiзацiями (абзац двадцять третiй
частини першоi cTaTTi 1 Закону).

Визначення викривача

Враховуючи наведене. викривач - це фiзична особа" яка:
- володiе iнформацiею про можливi факти корупцiйних правопорушень -

фактичними даними, а саме про обставини правопорушення, мiсце i час його
вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;

- мае переконання у достовiрностi вiдповiдноi iнформацii;
- отримаJIа iнформацiю у зв'язку з трудовою, професiЙною, господарською,

громадською, науковою дiяльнiстю, проходженням служби чи навчання або
участю у передбачених законодавством процедурах, якi е обов'язковими для
початку такоi дiяльностi, проходження служби чи навчання;

- повiдомила iнформацiю, зокрема через:
- внутрiшнi канали керiвнику або уповноваженому пiдроздiлу (особi) органу

або юридичноi особи , у яких викривач працюе, проходить службу чи
навчання або на замовлення яких виконуе роботу;

- регулярнi канали спецiально уповноваженим суб'ектам у сферi протидii
КОРУпцii, органам досудового розслiдування, органам, вiдповiдальним за
ЗДiЙснення контролю за дотриманням законiв у вiдповiдних сферах, iншим



державним органам, установам, органiзацiям;
- зовнiшнi канали.

у випадку вiдсутностi хоча б однiеi з вказаних iстотних ознак особа не
може вважатися викривачем.

окремо варто зазначити, що особа, яка надчша повiдомлення, не €
викривачем, якщо iнформацiя:

1) Не МiСТИТЬ фаКТИчних Даних, а саме про обставини правопорушення,
мiсце i час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;

2) стЕLла iй вiдома не у зв'язку з трудовою, професiйною,
господарською, громадською, науковою дiяльнiстю, проходженням служби
чи навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, якi е
обов'язковими для початку такоi дiяльностi, проходжa"r" служби чи
навчання.

Пiдтвердження статусу викривача

наявнiсть статусу викривача може пiдтверджуватися документами про
повiдомлення ним про можливi факти корупцiйних правопорушень. Такими
документами можуть бути:

l) копiя вiдповiдi органу (закладу, установи, органiзацii або юридичноi
особи) на повiдомлення (заяву, скаргу тощо) викривача;

2) копiя листа органу (закладу, установи, органiзацii або юридичноI
особи) про результати попередньоi перевiрки за,rо"цоrпенням викривача про
можливi факти корупцiйних правопорушень;

з) копiя повiдомлення Нацiональному агентству з питань запобiгання
корупцii про початок досудового розслiдування за участю викривача;

4) копiя повiдомлення Нацiональному агентству з питань запобiгання
корупцiт про участь викривача у справi про адмiнiстративне правопорушення,
пов'язане з корупцiею;

5) ВИТЯГ З СДИНОГО РееСТРУ досудових розслiдувань, до якого BHeceHi
вiдомостi про заявника (викривача) у справi прЪ корупцiйний злочин;

6) iншi документи, виданi уповноваженими органами, якi
пiдтверджують, що особа е викривачем у зв'язку iз по"iдьмленням нею
iнформацii про можливi факти корупцiйних правопорушень.

Щонецька обласна державна адмiнiстрuцi", обоu.ru вiйськово-цивiльна
адмiнiстрацiя забезпечуе умови для .rо"iдоrп"r" працiвниками апарату
облдержадмiнiстра_цii та ii структурних пiдроздiлiв, i"-"r" особами пр;
порушення вимог Закону Украiни ппро запобiгання корупцii>>, зокрема черезспецiальну телефонну лiнiю, офiцiйний веб-сайт 

'оОпд.р*чдЙiri.rрuцii,
засобами електронного зв'язку, iншими засобами ,о-rо"оaо зв'язку,скринькУ длЯ анонiмних повiдомлень (розташована у будi"пi
облдержадмiнiстрацii), а також за спецiальною тБлефонною лiнiею, за якоюприймаються повiдомлення про корупцiйнi ^ правопо|у..rr" абоправопорушення, пов'язанi з корупцiею (0626) 42-о4-72.

Режим роботи спецiальноi телефонноi лiнii: з понедiлка по п'ятницю з 9



год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
Електронна поштова скринька: 8iорсоггирiiоп@йп.ýоу.иа
Офiцiйний веб-сайт облдержадмiнiстрацii: тотото.гiп.доу.иа

пПро корупцiю>.

Поштова адреса облдержадмiнiстрацii: 84З06, Донецька область, MicTo
Краматорськ, вул. О. Тихого,

У разi направлення повiдомлення поштою, на KoHBepTi робиться позначка
кПро корупцiю>.

Також Уповноважена особа Курахiвського професiйного лiцею
забезпечус умови для повiдомлень працiвниками лiцею, iншими особами про
порушення вимог Закону Украiни кПро запобiгання корупцii>, зокрема через
офiцiйний веб-сайт КПЛ, засобами електронного зв'язку, iншими засобами
поштового зв'язку, а також за телефонною лiнiею, за якою приймаються
повiдомлення про корупцiйнi правопорушення або правопорушення, пов'язанi
з корупцiею (050) 75-96-907.

Режим роботи телефонноi лiнii: з понедiлка по п'ятницю з 8 год. 00 хв. до
12 год. 00 хв. та з 1З год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

Електронна поштова скрин ька : Shvm jnskai @яmаil.соm
Офiцi й н и й веб-са йт КПЛ : https ://sites.яooяle.com/view/ku rа khov-

Поштова 85612 Щонецька область, MicTollоштова адреса KllJl: UэоtZ , лонецька ооласть, MlcTo
Курахове, вул. Пушкiна, б.

У разi направлення повiдомлення поштою, на KoHBepTi робиться позначка

Небажання заявника надати iнформацiю про себе не € пiдставою для
вiдмови в прийняттi його повiдомлення


