
 

ПАМ’ЯТКА 
працівникам апарату, структурних підрозділів Вінницької 

 обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які 
належать до сфери її управління про персональну відповідальності за 

порушення законодавства щодо захисту викривачів 

 

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 України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), 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. 
 

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 (стаття 53-5 Закону). 
 

    Згідно із статтею 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в 

інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких 

осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка 

стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом 

повноважень, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

          ____________________________________________________________________________ 
 

    Згідно із статтею 172 Кримінального кодексу України, незаконне звільнення 

працівника з роботи у зв’язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою 

особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших 

порушень Закону карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох 

років. 

   Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, 

одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або 

дитину з інвалідністю, караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними 

роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. 

____________________________________________________________________________ 
 

   Згідно із статтею 381 Кримінального кодексу України розголошення відомостей про 

заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення 

про ці заходи, особою, яка їх здійснює, або службовою особою, якій ці рішення стали 

відомі у зв'язку з її службовим становищем, а так само особою, взятою під захист, якщо ці 

дії спричинили шкоду здоров'ю особи, взятої під захист, карається штрафом від ста до 

трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 

строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  

        Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть особи, взятої під захист, або інші тяжкі 

наслідки, караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до 

п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. 

 


