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антикорупційної діяльності Львівського державного університету внутрішніх
справ (далі - ЛьвДУВС) щодо розгляду повідомлень викривачів корупції про
факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу ЛьвДУВС від 22.05.2019 № 118 «ГІро
затвердження порядку розгляду та форми повідомлень», а саме: Порядок
розгляду уповноваженим з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС повідомлень
про вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з
корупцією (додаток 1), замінити на Порядок розгляду повідомлень викривачів
корупції про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, що додається.
2. Пункт 2 наказу ЛьвДУВС від 22.05.2019 № 118 «Про затвердження
порядку розгляду та форми повідомлень» залишити без змін.
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ПОРЯДОК
розгляду повідомлень викривачів корупції про факти вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

1. Загальні положення
Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Львівського
державного університету внутрішніх справ (далі - ЛьвДУВС, університет)
щодо належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), антикорупційних
програм Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС України) та
ЛьвДУВС.
Цим порядком також визначається послідовність дій особи, що має намір
повідомити інформацію про корупцію, та інструменти захисту викривача.
Викривач фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є
достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою,
якщо гака інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною,
господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею
служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах,
які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи
навчання.
Одним із способів отримання інформації для реалізації цілей та завдань
Закону є повідомлення викривача про можливі факти корупційних
правопорушень, якщо така інформація:
1) містить фактичні дані, зокрема про обставини правопорушення, місце і
час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення;
2) є достовірною, на переконання викривача;
3) стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною,
господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи
навчання або участю у передбачених законодавством процедурах, які є
обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.
ЛьвДУВС забезпечує умови для повідомлень про порушення вимог
Закону.
Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене
викривачем без зазначення авторства (анонімно) або із зазначенням авторства.
Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду,
якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить
фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Повідомлення із зазначенням авторства має містити фактичні дані, що
підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені.
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У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про
порушення вимог Закону ректор ЛьвДУВС вживає заходів щодо припинення
виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до
дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального
або адміністративного правопорушення інформує спеціально уповноважені
суб’єкти у сфері протидії корупції.
■г Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону здійснює
уповноважений з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС (далі - уповноважений)
та інші особи, визначені ректором університету.
2. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями
Організація роботи з повідомленнями викривачів ґрунтується на таких
засадах:
1) знання та обізнаність: інформування про можливість подати
повідомлення та повноваження органу щодо його розгляду;
2) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання
повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;
3) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту осіб,
які повідомляють про корупцію, зокрема викривачів;
4) відповідальність: забезпечення керівництвом ЛьвДУВС роботи з
повідомленнями викривачів;
5) ефективність реагування на випадки порушення вимог Закону;
6) прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні
повідомлення;
7) аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації
роботи з повідомленнями.
Принципи організації роботи з повідомленнями викривачів:
1) доброчесність: поведінка посадової особи ЛьвДУВС має відповідати
вимогам Закону та загальновизнаним етичним нормам;
2) захист прав викривачів: посадові особи ЛьвДУВС, які мають доступ до
повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням
повідомлень, а також подальшим встановленням фактів порушенням вимог
Закону;
3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження
інформації посадові особи ЛьвДУВС повинні виконуват и вимоги законодавства
щодо нерозголошення інформації про викривача;
4) зворотній зв’язок: рекомендується підтримувати зв'язок з викривачем,
навіть якщо повідомлення надане анонімно;
5) неупередженість: повідомлення слід розглядати по суті та без жодних
упереджень, які можуть виникати в результаті попередніх контактів викривача
з ЛьвДУВС;
6) об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації мас
бути дана повна та об’єктивна оцінка;
7) рівність: слід забезпечити однакове ставлення до всіх викривачів,
незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.
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3. Внутрішні канали для отримання повідомлень викривачів
Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і
усним. У ЛьвДУВС забезпечується функціонування таких внутрішніх каналів
для отримання повідомлень про корупцію:
- поштою (письмове повідомлення);
- від викривача особисто на особистому прийомі (письмове
повідомлення);
- через вебпортал ЛьвДУВС (письмове повідомлення);
- засобами електронного зв’язку на електронну адресу уповноваженого:
anticor@lvduvs.edu.ua (письмове повідомлення);
- через спеціальну телефонну лінію (усне повідомлення).
Університет забезпечує захищеність вказаних вище каналів зв’язку
відповідно до вимог, які визначені Національним агентством з питань
запобігання корупції (далі ~ НАЗК).
4. Порядок отримання повідомлень, які надходять через офіційний
вебпоргал університету та електронними засобами зв’язку
Для отримання повідомлень через вебпортал університету на його головній
сторінці у розділі «Запобігання корупції» створено посилання «Повідомити про
корупцію». Форма електронного повідомлення про вчинення коругіційного
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, затверджується
наказом ЛьвДУВС. Доступ до інформації, яка надходить в університет за цим
посиланням, має виключно уповноважений.
Спілкування з особами, які повідомляють про корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення через вебпортал університету, уповноважений
здійснює, у тому числі, засобами електронного зв’язку з електронної адреси
anticor@lvduvs.edu.ua, право доступ до якої має лише він.
5. Порядок отримання повідомлень, які надходять через
спеціальну телефонну лінію
З метою прийому телефонних дзвінків від осіб, які бажають повідомити
про корупцію, в університеті створюється окрема спеціальна телефонна лінія.
Номер телефону, за яким працює спеціальна телефонна лінія, підлягає
опублікуванню на офіційному вебпорталі університету.
Спеціальна телефонна лінія працює в робочі дні з понеділка по п’ятницю з
09 год. 00 хв., закінчення роботи - 18 год. 00 хв.
Якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого
правопорушення, уповноважений пропонує викривачу звернутися в університет
письмово або направити повідомлення на електронну пошту уповноваженого.
Небажання викривача надати інформацію про себе не є підставою для відмови
у прийнятті його повідомлення.
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6. Порядок отримання повідомлень, що надходять поштою
га під час особистого прийому
Письмові повідомлення про корупцію, які надходять поштою у ЛьвДУВС,
в установленому порядку підлягають обов’язковому прийняттю, реєстрації та
первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції
університету та призначення за ними конкретного виконавця.
Особистий прийом викривачів проводиться у ЛьвДУВС ректором та
уповноваженим, а також особами, які виконують їх обов’язки.
Усі повідомлення про корупцію, подані на особистому прийомі,
обов’язково реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні
питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються
в тому самому порядку, що й письмові звернення. При цьому про усне
звернення посадовою особою, яка здійснює особистий прийом, складається
відповідна довідка. Про результати розгляду звернення викривач
повідомляється письмово або усно (за його бажанням).
Дані про особу, що звернулася до ЛьвДУВС на особистий прийом,
короткий зміст питань, з якими вона звернулася, а також про взяття на контроль
і результати розгляду звернень вносяться до журналу реєстрації звернень
громадян, що надійшли під час особистого гірийому.
7. Облік та реєстрація повідомлень про корупцію
Інформація, яка міститься у повідомленнях, що надходять через спеціальну
телефонну лінію, вебпортал ЛьвДУВС, на електронну пошту уповноваженого,
під час особистого прийому уповноваженим, обліковуються уповноваженим.
Після їх обліку уповноважений оформлює отриману інформацію у вигляді
доповідної записки на ім’я ректора ЛьвДУВС та передає її до відділення
документування службової діяльності у день надходження інформації або на
наступний робочий день, якщо таке повідомлення надійшло у вихідні, святкові
та неробочі дні (поза робочим часом), для реєстрації та подальшого
інформування ректора університету.
Повідомлення про корупцію, які надійшли поштою, підлягають
обов’язковому прийняттю та реєстрації відділенням документування службової
діяльності у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо
повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні (поза робочим
часом). У подальшому такі повідомлення подаються на розгляд ректорові
ЛьвДУВС.
Посадова особа університету, яка приймає та реєструє повідомлення про
корупцію, повинна бути попереджена про відповідальність за розголошення
інформації, що міститься у повідомленні.
Обробка персональних даних заявників та викривачів здійснюється
відповідно до вимог Закону України.«Про захист персональних даних».
Викривачам гарантується конфіденційність їх повідомлень та надання
інших гарантій, передбачених чинними нормативно-правовими актами.
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8. Порядок попереднього розгляду повідомлень
Попередній розгляд повідомлень про корупцію здійснюється відділенням
документування службової діяльності або уповноваженим у день отримання
або не пізніше наступного робочого дня за днем отримання. Попередній
розгляд передбачає:
1) з’ясування, чи стосуються наведені у повідомленні про корупцію
інформація та факти про порушення встановлених Законом вимог, заборон та
обмежень, зокрема:
обмежень щодо використання службових повноважень чи свого
становища (ст. 22);
обмежень щодо одержання подарунків (ст. 23, 24);
.обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності (ст. 25);
- обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави, місцевого самоврядування (сг. 26);
обмежень спільної роботи близьких осіб (ст. 27);
вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28-36);
вимог до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм
поведінки (ст. 37, 38);
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- вимог щодо пріоритету інтересів (ст. 39);
вимог щодо політичної нейтральності (ст. 40);
вимог щодо неупередженості (ст. 41);
-■вимог щодо компетентності і ефективності (ст. 42);
вимог щодо нерозголошення інформації (ст. 43);
вимог щодо утримання від виконання незаконних рішень чи
доручень (ст. 44);
вимог щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45);
вимог щодо своєчасності подання декларацій (ст. 512),
порушень вимог фінансового контролю (ст. 52);
.вимог щодо захисту викривачів (статті 53-539);
- заборон на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та
органами місцевого самоврядування (ст. 54);
- вимог щодо проведення спеціальної перевірки (статті 56-58);
вимог щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60);
вимог’ щодо запобіг ання корупції в діяльності юридичної особи (ст. 61);
вимог- щодо обов’язкового затвердження антикорупційної програми
юридичної особи (ст. 62);
2) встановлення суб’єкта ймовірного вчинення порушення вимог’ Закону та
належності отриманого повідомлення до компетенції університету.
Повідомлення про корупцію повинні.стосуватися діяльності університету, його
працівників чи здобувачів освіти;
3) встановлення характеру повідомлення (анонімне чи неанонімне). У
неанонімному повідомленні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові,
місце проживання громадянина. Письмове звернення має бути підписане

6

заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також
мас бути зазначено електронну чи поштову адресу, на яку заявникові може бути
надіслано відповідь, або інщі відомості про інші засоби зв’язку з ним.
І Іовідомлєння про корупцію без зазначення місця проживання, не підписане
автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство,
визнається анонімним. Анонімне повідомлення підлягає розгляду, якщо
наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні
дані, які можуть бути перевірені. Не розглядаються повторні звернення до
одного й того ж органу, від одного й того ж самого громадянина, з одного й
того ж самого питання, якщо перше звернення вирішено по суті, та звернення
осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого
повідомлення приймає ректор університету, про що повідомляється особі, яка
подала звернення;
4)
встановлення наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну
викривача або його близьких осіб, а також інформації про звільнення чи
примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи
застосування з боку посадових осіб ЛьвДУВС щодо викривача інших
негативних заходів виливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в
призначенні на вищу посаду, скорочення Заробітної плати тощо) або загрозу
таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім’ї.
У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить
до компетенції університету, таке повідомлення надсилається без проведення
попередньої перевірки для розгляду до
відповідного спеціально
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. За неанонімними
повідомленнями про це також повідомляється викривач у триденний строк із
роз’ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на
проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.
У разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності ректора
університету або уповноваженого, гака інформація без проведення попередньої
перевірки у триденний сірок надсилається до спеціально уповноваженого
суб’єкта у сфері протидії корупції. За неанонімними повідомленнями про це
також інформується викривач у триденний строк.9
9. Порядок розгляду анонімних повідомлень про корупцію
За результатами попереднього розгляду інформації, викладеної в
анонімному повідомленні, ректор університету ухвалює рішення щодо особи,
яка буде проводити її перевірку, та терміни проведення такої перевірки шляхом
накладення відповідної резолюції.
До попередньої перевірки, окрім уповноваженого, можуть також
залучатися інші працівники університету, до компетенції яких належить
питання, порушене в повідомленні.
Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону підлягає розгляду, якщо
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наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні
дані, які можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону підлягає перевірці у строк
не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити
інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, ректор університету
продовжує строк розгляду повідомлення до ЗО днів від дня його отримання.
Посадовій(им) особі(ам), якій(им) доручено проведення перевірки,
викладеної в анонімному повідомленні, надається право:
Дотримувати від структурних підрозділів університету інформацію і
матеріали, необхідні для проведення попередньої перевірки, у тому числі з
обмеженим доступом;
2) отримувати від працівників та здобувачів освіти університету усні та
письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення попередньої
перевірки;
3) ініціювати перед ректором університету питання щодо надсилання
запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від
них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для проведення
попередньої перевірки.
Результати перевірки доповідаються ректорові. У разі підтвердження
викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону ректор
університету вживає заходів щодо припинення виявленого порушення,
усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної
відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або
адміністративного
правопорушення
також
інформує
спеціально
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

10. Попередня перевірка інформації, що зазначена в неанонімному
повідомлені про корупцію
За результатами попереднього розгляду інформації, викладеної в
неанонімному повідомленні, ректор університету ухвалює рішення щодо особи,
яка буде проводити перевірку, та терміни проведення такої перевірки шляхом
накладення відповідної резолюції.
До попередньої перевірки, окрім уповноваженого, можуть залучатися інші
працівники ЛьвДУВС, до компетенції яких належить питання, порушене в
повідомленні. У разі надходження повідомлення про корупційні дії
уповноваженого, він не допускається до проведення попередньої перевірки.
Иосадовій(им) особі(ам), якій(им) доручено проведення попередньої
перевірки інформації, що міститься у повідомленнях про корупцію, окрім прав,
зазначених у розділі 9 цього Порядку, мають також право:
1)
запрошувати викривача та інших осіб (за згодою), які причетні до
фактів, що стали причиною звернення до університету, й одержувати від них
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(за згодою) усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії),
що стосуються перевірки інформації, зазначеної в повідомленні;
2)
зв’язуватися з викривачем у разі потреби для уточнення інформації,
одержувати від нього за його згодою усні або письмові пояснення, інші
документальні матеріали (їх копії) стосовно змісту повідомлення.
Попередня перевірка інформації, яка міститься у повідомленні про
вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших
порушень Закону, підлягає попередній перевірці у строк не більш як десять
робочих днів.
За результатами попередньої перевірки ректор університету приймає одне
з таких рішень:
1) призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або
розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у
повідомленні,, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;
2) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі
встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів,
уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку,
передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
3) закрити провадження у разі непц^'вердження фактів, викладених у
повідомленні.
Викривачу надається детальна письмова інформація про результати
попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у
триденний строк з дня завершення відповідної перевірки. Повідомлення
здійснюється тим самим каналом зв'язку, яким надійшло повідомлення, або
іншим способом, визначеним особою, яка отримала таке повідомлення.
У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить
до компетенції університету, викривач повідомляється про це у триденний
строк без проведення попередньої перевірки із роз’ясненням щодо компетенції
органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або
розслідування відповідної інформації.
У разі якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності ректора
університету, така інформація без проведення попередньої перевірки у
триденний строк надсилається до Національного агентства, що визначає
порядок подальшого розгляду такої інформації.
11. Порядок проведення внутрішньої (службової) перевірки або
розслідування за повідомленнями про корупцію
Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про
корупцію проводиться у строк не більше ЗО днів з дня завершення попередньої
перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію
неможливо, ректор університету продовжує строк перевірки або розслідування
інформації до 45 днів, про що повідомляється викривач.
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Внутрішню (службову) перевірку або розслідування за повідомленням про
корупцію здійснює особа, яка визначена ректором університету. Проведення
внутрішньої (службової) перевірки або розслідування не може бути доручене
особі, якої або її близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.
Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування
стосовно поліцейських проводиться відповідно до Порядку проведення
службових розслідувань у Національній поліції України, затвердженого
наказом МВС України від 7 листопада 2018 року №>893 «Про реалізацію
окремих положень Дисциплінарного статуту Національної поліції України».
За результатами внутрішньої (службової) перевірки або розслідування
ректором університету приймається одне з таких рішень:
1) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі
встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів,
уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
2) у межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у
порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про
усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення,
спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення
прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої
фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.
[Викривачу надається детальна письмова інформація про результати
внутрішньої (службової) перевірки або розслідування за його повідомленням
про корупцію у триденний строк з дня завершення такої перевірки
(розслідування). Повідомлення здійснюється тим самим каналом зв'язку, яким
надійшло повідомлення, або іншим способом, визначеггим особою, яка
отримала таке повідомлення.
12. Зберігання та доступ до повідомлень про корупцію
Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або
розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закоігу
зберігаються протягом трьох років з дня отримання такої інформації.
Доступ до зареєстрованих повідомлень про корупцію мають:
1) ректор, перший проректор та проректори університету;
2) уповноважений;
3) працівники відділення документування службової діяльності;
4) керівники структурних підрозділів університету, особи, які виконують
їх обов’язки (у частині повідомлень, розгляд яких належить до компетенції
очолюваного ними структурного підрозділу);
5) інші особи, визначені законодавством.
13. Контроль за дотриманням порядку перевірки повідомлень
про корупцію
Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється
уповноваженим та ректором ЛьвДУВС.
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Уповноважений періодично проводить моніторинг виконання в
університеті вимог щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію.
А

14. Оскарження рішень, ухвалених за результатами
розгляду повідомлень
Оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду повідомлень,
здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
15. Відповідальність
За порушення цього Порядку винні особи притягаються до передбаченої
чинним законодавством відповідальності.
16. Захист прав викривачів та їх заохочення
Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про
можливі факти корулційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону.
Викривач має право:
1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;
2) подавати докази на підтвердження сізЬєї заяви;
3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав
повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
5) на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом своїх прав;
6) на конфіденційність;
7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону без зазначення відомостей
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 судовий
збір;
10) на винагороду у визначених законом випадках;
11) на отримання психологічної допомоги;
12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом
випадках;
13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки
та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб
викривача.
Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на
роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до
дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку ректора університету 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
Закону.
До негативних заходів також належать формально правомірні рішення і дії
ректора університету, які мають вибірковий характер, зокрема, не
застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не
застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше.
У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання
трудових обов’язків не з його вини оплата праці на період відсторонення
здійснюється в розмірі середньої заробітної плати працівника за останній рік.
Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено в укладенні чи
продовженні
договору,
трудового
договору
(контракту),
наданні
адміністративних та інших послуг у зв’язку з повідомленням про можливі
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу, його
близьким особам у подальшому здійсненні ними їх трудової, професійної,
господарської, громадської, наукової або іншої діяльності, проходженні ними
служби чи навчання, а також вживати будь-яких дискримінаційних заходів у
зв’язку з повідомленням про можливі файти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
Викривачу, його близьким особам, права яких порушені всупереч
положенням частин першої-третьої статті 534 Закону, гарантується поновлення
їх порушених прав.
Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв’язку з
повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону, підлягають негайному поновленню на
попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній заробіток за час
вимушеного прогулу, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення
викривача, його близької особи на роботі (посаді) розглядається більше одного
року не з їхньої вини, їм виплачується середній заробіток за весь час
вимушеного прогулу.
Викривач, його близькі особи, переведені на іншу постійну
нижчеоплачувану роботу (посаду) у зв’язку з повідомленням про можливі
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі
(посаді), а також їм виплачується різниця в заробітку за час виконання
нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про
поновлення викривача, його близької особи на роботі розглядається більше
одного року не з їхньої вини, їм виплачується середній заробіток за весь час
вимушеного прогулу.
У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, звільненого
у зв’язку із здійсненим ним, його близькою особою повідомленням про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону, та за його відмови від такого поновлення йому виплачується
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грошова компенсація у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а в разі
неможливості поновлення.у розмірі дворічного середнього заробітку.
Заборонено розкривати інформацію 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.
У разі, якщо Законом дозволяється без згоди викривача ухвалення
обгрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або
інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути
повідомлений про це уповноваженим або іншою особою, яка визначена
ректором університету, не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття
відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення
відповідного рішення під підпис. У повідомленні про розкриття інформації про
особу викривача мас бути вказано коло осіб, яким буде розголошена
інформація, а також підстави такого розголошення.
За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність,
передбачена законодавством.
Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати
розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним
повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону.
Гака інформація надається викривачу за його заявою керівництвом
університетом не пізніше п’яти д н ів п ісля отримання заяви, а також за
кінцевими результатами розгляду, перевірки га/або розслідування.
Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації,
незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових,
цивільних, трудових чи інших обов’язків або зобов’язань.
Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону не може розглядатися як порушення
умов конфіденційності, передбачених трудовим або іншим договором
(контрактом).
Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнову
та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону, крім випадку здійснення завідомо неправдивого
повідомлення. У разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної
інформації вона підлягає спростуванню у порядку, визначеному Цивільним
кодексом України.
17. Повноваження уповноваженого з антикорупційної діяльності
у сфері захисту викривачів
До повноважень уповноваженого у сфері захисту викривачів належать:
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1) організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти
корунційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень
Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали
інформації;
2) співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та
гарантій захисту, передбачених законодавством;
т 3) надання працівникам та здобувачам освіти ЛьвДУВС методичної
допомоги та консультацій щодо повідомлення гіро можливі факти корунційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту
викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань.
Па виконання повноважень у сфері захисту викривачів уповноважений мас
право:
1) витребувати від структурних підрозділів ЛьвДУВС документи, у тому
числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної
таємниці), та робити чи отримувати їх копії;
2) викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються
повідомлені викривачем факти, у тому числі керівництво університету;
3) звертатися до НАЗК щодо порушених прав викривача, його близьких
осіб;
*
4) вносити подання ректору університету про притягнення винних осіб до
дисциплінарної відповідальності за порушення Закону;
5) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на
всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та свобод.
Уповноважений та посадові особи, до повноважень яких належить
організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти
корунційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень
Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через них інформації,
співпраця з викривачами, підзвітні і відповідальні у своїй діяльності лише
перед ректором університету.

Уповноважений
з антикорупційної діяльності

Андрій ГОДЯК

