
Спiвпраця з викривачами

Гарантii державного захисту викривачiв
Особи, якi надають допомогу в запобiганнi i протидii корупцii
(викривачi), перебувають пiд захистом держави, право на захист у особивиникае у зв'язкУ зтlовiдоМленням..Нею прО порушення вимог ЗаiоЙу 

--^

украiни ппро запобiгання корупцii> iншdо о.i,оою

ГарантiТ захисту щодо aHoHiMHocTi та нерозголошення iнформацiТ
щодо викривачiв

1. Передбачена Законом Украiни <Про запобiгання корупцii>>
можливiсть повiдомляти iнформацiю a"o"iMHo (.r;;;fi; п'ята
cTaTTi 53 Закону Украiн" пГiро залобiган"" *ору.rцiЬ).--

2. Iнформацiя про викр.ивача мьже бути розголошена лише за йогозгодою, KpiM випадкiв, встановлених законом (абзац дру.ийчастини третьоi cTaTTi 53 Закону Украiни кПрd ,u.rобiiчrr"
корупцii>).

ГарантiI захистУ за наявНостi загРози житТю, житлу, здоровrю та майну

*:1:,y,:.:j:1{ iз здiйсненим повiё.омлення про порушення вимог Законуукраiни <про зjtпобiгання корупцii> icHye загроза життю, житлу,здоров'ю та майну осiб, якi нЬдають допомогу в запобiганнi i протидiiкорупцii, або ix близьких осiб, правоохоронними органами до нихможуть бути застосованi правовi, органiзацiйно-теiнiчнi iulr.iспрямованi на захист вiд протиправних посягань заходи, передбаченi
ЩпПрО забЪ.зпеЧёння безпеки ;;ъ,;iЪ;рй i"acTb у
)нlч,::j::рJI судочинствi> (частина друга cTaTTi 53 Заiону VKpaiHil(I lpo запобtгання корупuii>;.

Гарантii у сферi захисту трудових прав

.Що особи, яка здiйснила повiдомленняJIро пору_шехня вимог_}акqцу
**31*Пр о з ап о б i ган.ня коруп цii,, uo о'"rrЪ "7rГЙ 

;i; 
у, ";"Йу . lздlисненням такого повiдомлення не можуть бути застбсованi наступнiзаходи:

. звiльнення_або примушення до.звiльнення;. 
Ilрlт]."ення до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi;, lншi негативнi заходи.(переведення, ur..ruцЙ,-.йi"ч умов працi,вiдмова в.призначеннi на 

""щу посаду, скорочення заробiтноiплати) r"Чi?l ::_ччl1 р.:rуатRеrьоi bruifi Ъ i ЭДЙ Uкраiниппро запобiганнъ корупчii>;. В,iдrоrui у pur, звlльнення беззаконноТ пiдстави абЪ незаконного переведення на iншу робоrу узв'язку з повiдомленням про порушення ;;;;ЁЙу-'
украiни<про запобiгання i,оруriiiБ-iнйою особою працiвникповинен бути поновлений,нi попереднiи pooori;i,;;; який
розглядае трудовий спiр_. (частина першаЪтаттi ZjS КодЁ".узаконiв про працю VкрiТнЙ).

У разi наявностi пiдстав для поновлення на роботi працiвника, який був



звiлънений у зв'язку iз здiйсненим ним або членом його сiм'i
повlдомленням про порушення вимог Закон), Украiни <Про запобiгання
корупцii>> iншою особою, та за його вiдмови вiд такого поновлення
орган, який..розглядае трудовий спiр, приймае рiшеннятrро виплату йому
компенсацii у розмiрi шестимiсячного середнього заробiтку (частина
четверта cTaTTi 235 Кодексу законiв про працю Украiни).

Гарантii захисту у адмiнiстративному процесi

Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiI може бути залучено
як третя особа, яка не заявляе самостiйних вимог щод.о предмета спору,
на cTopoнi позивача у справах щодо застосування керiвником або
роботодавцем чи стR_орення ним загрози застосування негативних заходiв
впливу до позивача (звiльнення., приму.шування до звiльнення,
притягнення до дисциплlнарноl вlдповlдальностl, переведення, атестацlя,
змlна умов прац1, вlдмова в призначенн1 на вищу посаду, скорочення
заробiтноi плати тощо) у зв'язку з повiдомленням ним або членом його
ciM'i про порушення вимог Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>>
iншою особою (абзац другий частини другоi cTaTTi 5З Кодексу
адмiнiстративного судочинства Украiни).

Гарантii захисту у цивiльному процесi

Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiI може бути залучено
як третя особа, яка не заявляе самостiйних вимог щод.о предмета спору,
на cTopoнi позивача у справах щодо застосування керiвником або
роботодавцем чи ств_орення ним загрози застосування негативних заходiв
впливу до позивача (звiльнення., приму.шування до звiльнення,
притягнення до дисциплlнарноl вlдповlцальностl, переведення, атестацlя,
змlна умов прац1, вlдмова в призначенн1 на вищу посаду, скорочення
заробiтноТ плати тощо) у зв'язку з повiдомленням ним або членом його
ciM'i про порушення вимог Закону УrсраТни кПро запобiгання корупцii>
iншою особою (абзац лругий частини лругоi cTaTTi 35 Щивiльного
процесуального кодексу).

У справах щодо застосування керiвником або роботодавцем чи створення
ним загрози застосування негативних заходlв впливу до позивача
(звiльнення, пр.имушув.ання до звiльнення, притягнення до
дисциплlнарно1 вlдповlд€Lльностl, переведення, атестацlя, змlна умов
працi, вiдмова в призначеннi на вищу посаду, скорочення заробiтноТ
плати тощо) у зв'язку з повiдомленням ним або членом його ciM'i про
порушенн_я вимог Закон)z УкраТни (<Пр9 запобiгання корупцii> iншою
особою обов'язок доказування правомiрностi прийнятих при цьому
рiшень, вчинених дiй покладаеться на вiдповiдача (абзац третiй частини
першоТ cTaTTi 60 Щивiльного процесуального кодексу).


