
 
 
 
 



До уваги викладачів, працівників  та студентства НУВГП! 
 
 Наказом від 09.09.2020 року № 461 відповідальним за реалізацію 
повноважень із захисту викривачів корупції в Національному університеті 
водного господарства та природокористування призначено Захарця Анатолія 
Леонідовича, начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції. 
 
 Додаємо витримки з окремих положень законодавства України щодо 
викривачів корупції. У випадку необхідності більш детальних роз'яснень з 
означених питань, в т.ч. і щодо конкретних ситуацій, прошу звертатися до 
відділу з питань запобігання та виявлення корупції.!!! 
 
Які нормативні документи регламентують діяльність викривачів? 
 
 Діяльність викривачів, права та гарантії їх захисту регламентуються 
статтями 53-53
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 розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції». 

23.06.2020 року правовий статус викривача роз’яснило  Національне агентство з 
питань запобігання корупції (роз’яснення №5) (https://nazk.gov.ua/wp-
content/uploads/2020/06/Rozyasnennya_pravovyj-status-vykryvacha.pdf). 
 
Хто ж такий «викривач»? 
  
 Згідно Закону України «Про запобігання корупції» «Викривач - фізична 
особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така 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. 
  
Куди потрібно звертатися викривачам? 
 
 Існує три рівні каналів повідомлення (викриття) про корупцію: 

- внутрішнє викриття уповноваженій особі (підрозділу) з питань запобігання 
корупції в органі, на підприємстві, в установі, організації; 

- зовнішнє (регулярне) викриття спеціально уповноваженому органу у сфері 
протидії корупції (НАЗК, Національна поліція, НАБУ, прокуратура); 

- публічне викриття представникам громадськості або ЗМІ. 
Викривач на свій власний розсуд приймає рішення, куди йому звернутися!!! 

 
Внутрішні канали повідомлення 
 Відділ з питань запобігання корупції НУВГП:  
адреса: 33028, Україна, м. Рівне, вул. Чорновола, 55а, гуртожиток НУВГП № 2, 
кабінет № 116, 

- в робочий час (понеділок – четвер з 9-00год. до18-00год., п’ятниця з            

9-00год. до 16-45год), ☎ № 0362-638190, внутрішній ☎ № 8-06; 



- у неробочий час:  

💻 a.l.zakharets@nuwm.edu.ua, 
    viddil_korupcii@nuwm.edu.ua. 
 
Регулярні (зовнішні) канали повідомлення  

- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК):  
адреса: 01103, бульвар Дружби Народів, 28, м. Київ, 

☎  (044) 200-06-91, 

💻  anticor_reports@nazk.gov.ua; 
 

- Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту 
стратегічних розслідувань Національної поліції України: 
адреса:  33028, вул. Пушкіна 4, м. Рівне, 

 ☎ +38 (068) 951-08-98 (черговий), 

💻  dsr_riv@rv.npu.gov.ua. 
 
Зовнішні канали  

- Засоби масової інформації, журналісти, громадські об’єднання, професійні 
спілки тощо. 
 
Якими є вимоги до повідомлення? 
 
 Повідомлення підлягають обов’язковому розгляду за наявності таких 
реквізитів: 
- прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її 
посада та місце роботи; 
- тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного 
або пов’язаного з корупцією правопорушення, яке може бути перевірене; 
- прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення 
(автор повідомлення). 
 Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, 
якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні 
дані, які можуть бути перевірені. 
 
Захист викривачів!!! 
 
 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" (Ст.53 ЗУ «Про запобігання корупції»). 
 Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на 
роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до 
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дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця 
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. 
 До негативних заходів також належать формально правомірні рішення і дії 
керівника або роботодавця, які носять вибірковий характер, зокрема, не 
застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не 
застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше (ст.53
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ЗУ «Про 

запобігання корупції»). 


