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Львів - 2020 рік
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону
України «Про запобігання корупції» ( далі за текстом Закон), Закону України
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2014-2017 роки», Закону України Про внесення змін до Закону
України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції № 198-IX від
17.10.2019 року, Типової Антикорупційної програми юридичної особи»,
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 02.03.2017 № 75, «Типового положення про уповноважений підрозділ
(особу) з питань запобігання та виявлення корупції» затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від «04» вересня 2013 р. № 706, та
іншого антикорупційного законодавства України. Антикорупційна програма
поширюється на всіх штатних працівників Вищого навчального комунального
закладу Львівської обласної ради "Львівської медичної академії імені Андрея
Крупинського" (далі за текстом Академія) та працівників за сумісництвом.
1.2. Антикорупційна програма є комплексом заходів, правил, стандартів і
процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності
Академії.
1.3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в
Законі.
1.4. Текст Антикорупційної програми є доступним.
1.5.Антикорупційна програма
працівниками Академії.
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1.6.Антикорупційна програма також застосовується Академією у її
правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної
влади та органами місцевого самоврядування.
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ
● Антикорупційна політика - діяльність Академії, скерована на створення
дієвої системи протидії корупції;
● Антикорупційна програма - комплекс правил, стандартів і процедур щодо
виявлення, протидії та запобігання проявам корупції у діяльності
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Академії. Запобігання корупції - діяльність Академії щодо реалізації
антикорупційної політики, скерованої на виявлення , вивчення,
обмеження або усунення явищ, що породжують корупційні
правопорушення або сприяють їх поширенню;
Близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у 
частині першійстатті
3 Закону України «Про запобігання корупції», а також чоловік, дружина,
батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та
двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра
дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка,
дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять,
невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини
(чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням
зазначеного суб’єкта;
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» 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.
Корупція - використання особою наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції
такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція
чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій
статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції,
вчинене особою, зазначеною у 
частині першійстатті 3 цього Закону, за
яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або
цивільно-правову відповідальність;
Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи
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негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або
одержують без законних на те підстав;
Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною,
нижчою мінімальної ринкової;
Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу
у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі
повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень;
Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак
корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та
обмеження, вчинене особою, зазначеною у 
частині першійстатті 3 цього
Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну,
дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у
тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у
тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в
громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що
впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
Суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту
2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»,
інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього
Закону;
Члени сім’ї: а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним
у
частині першійстатті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до
досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із
суб’єктом; б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним
побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним
у
частині першійстатті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та
обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
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● Уповноважений особа з питань запобігання та виявлення
надалі за текстом Уповноважений) - особа, відповідальна за
антикорупційної програми Академії, на яку покладено
обов’язків Уповноваженої особи з питань запобігання та
корупції.

корупції (
реалізацію
виконання
виявлення

РОЗДІЛ 3. МЕТА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
3.1.Метою Антикорупційної програми Академії є забезпечення розробки та
вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і
протидії корупції. Академія визнає такі цілі:
● мінімізувати ризики втягнення Академії, керівництва та працівників,
незалежно від обійманої посади, в корупційну діяльність ;
● сформувати у контрагентів, співробітників та інших осіб єдине
усвідомлення та розуміння антикорупційної програми Академії про
неприйняття корупції у будь - яких її виявленнях;
● узагальнювати та роз’яснювати основні положення антикорупційного
законодавства України;
● поставити за обов’язок працівникам Академії бути повністю
проінформованими та дотримуватись принципів і вимог цієї
антикорупційної програми, основних положень антикорупційного
законодавства, а також адекватних заходів щодо запобігання корупції.
3.2.Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми
включаються до трудових договорів, інших правочинів та внутрішніх
локальних актів Академії.
РОЗДІЛ 4. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У
ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ
4.1. Академія забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та
обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у її діяльності.
4.2. Працівники Академії, інші особи, які виконують роботу та перебувають з
Академією у трудових правовідносинах, зобов’язані:
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● під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані
неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або
вимог кодексу етики Юридичної особи (у разі його наявності).
● працівники Академії толерантно і з повагою ставляться до політичних
поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також
зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах
політичних партій та/або політиків.
● працівники Академії діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси,
особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди,
ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
● працівники Академії сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і
відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення
органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або
підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного
використання коштів і майна Юридичної особи.
● працівники Академії не розголошують і не використовують в інший
спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з
виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків,
встановлених законом.
● працівники Академії, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від
виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони становлять
загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих
громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або
суперечать законодавству.
● працівники Академії самостійно оцінюють правомірність наданих
керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у
разі виконання таких рішень чи доручень.
4.3.У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Академії
вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом
правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним
або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити
про це безпосереднього керівника, або керівництво Академії та
Уповноваженого.
4.4. Кожен працівник Академії несе персональну (індивідуальну)
відповідальність за протидію та профілактику корупційним правопорушенням,
за недопущення корупційних проявів у своїй діяльності.
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4.5.Особа, яка вчинила корупційне правопорушення, притягається до
кримінальної, адміністративної, цивільно-правової або дисциплінарної
відповідальності за ініціативою керівництва Академії, Уповноваженого,
правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, передбачених
законодавством України, спеціальними нормативними актами і трудовими
договорами.
4.6.Збитки, завдані Академії внаслідок вчинення правопорушення, підлягають
відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в
установленому чинним законодавством України порядку.

Розділ 5. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ У ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ
5.1. До Антикорупційних заходів, які вживає Академія, відноситься:
● здійснення Уповноваженим з антикорупційної програми належного
нагляду і контролю за дотриманням правил і процедур щодо виявлення та
запобігання корупції в діяльності Академії;
● проведення
постійного
контролю
за
дотриманням
вимог
антикорупційного законодавства України;
● організація взаємодії з громадськістю з питань запобігання та протидії
корупції;
● формування у працівників Академії базових знань з питань
антикорупційного законодавства, практики його застосування;
● вжиття заходів реагування за виявленими фактами корупційних
правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних
органів, проведення внутрішніх розслідувань, розробки заходів,
спрямованих на запобігання подібних правопорушень у майбутньому.
5.2. Працівникам Академії категорично заборонено:
● використовувати свої службові повноваження або своє становище та
пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для
себе чи інших осіб;
● використовувати будь-яке майно Академії чи її кошти в приватних
інтересах;
● вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду
(для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових
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обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними
та Академією;
впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Академії з
метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для
себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим
договором між ними та Академією;
вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших
працівників Академії до порушення вимог антикорупційного
законодавства України. Після звільнення або іншого припинення
співробітництва з Академією особі забороняється розголошувати або
використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію
(конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх
повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених
законом.
забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити,
одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або
фізичних осіб: а) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності,
пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування; б) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні
такої особи. Особи, зазначені у 
пунктах 1
,
2частини першої статті 3 цього
Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним
уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною
першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує один
прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день
прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків,
отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує
двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1
січня того року, в якому прийнято подарунки.
у разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні,
у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції
подарунка працівники Академії зобов’язані невідкладно, але не пізніше
одного робочого дня, вжити таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
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3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників
Академії;
4)письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та
безпосереднього керівника (за наявності) або керівництво Академії. Про
виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка
складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду
або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи
керівництвом Академії.
5.3. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення, однак судом не
застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у вигляді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування або
такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до
дисциплінарної відповідальності.
5.4.Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення,
пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачене Конституцією і законами
України, може бути відсторонена від виконання посадових обов’язків за
рішенням керівництва Академії до закінчення розгляду справи судом.
5.5. Зовнішнє урегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
● усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення
чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту
інтересів;
● застосування зовнішнього контролю (візування) за виконанням особою
відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
● перегляду обсягу службових повноважень особи;
● переведення особи на іншу посаду;
● звільнення особи.
5.6. Академія здійснює періодичну оцінку корупційних ризиків, які
поділяються на:
● внутрішні
корупційні
ризики
ідентифікуються
в
організаційно-управлінських,
фінансово-господарських,
кадрових,
юридичних процедурах діяльності Академії.
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● зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових
партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, з якими Академія перебуває у ділових правовідносинах.
5.7. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми
включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Академії,
положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть
включатися до договорів, які укладаються з Академією.

РОЗДІЛ 6. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ АКАДЕМІЇ
6.1. Працівники Академії під час виконання своїх функціональних
обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних
норм поведінки.
6.2. Працівники Академії толерантно і з повагою ставляться до політичних
поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також
зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних
партій та/або політиків.
6.3. Працівники Академії особи діють об’єктивно, незважаючи на особисті
інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди,
ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
6.4. Працівники Академії сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і
відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення
органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або
підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного
використання коштів і майна Юридичної особи.
6.5. Працівники Академії не розголошують і не використовують в інший
спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням
своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
6.6. Працівники Академії, незважаючи на особисті інтереси, утримуються
від виконання рішень чи доручень керівництва Академії, якщо вони становлять
загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих
громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або
суперечать законодавству.
6.7. Працівники Академії самостійно оцінюють правомірність наданих
керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі
виконання таких рішень чи доручень.
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6.8.У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник
Академії вважає незаконними або такими, що становлять загрозу
охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян,
юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в
письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника
Академії, або її засновників (учасників) та Уповноваженого.
6.9. Працівники Академії під час виконання своїх обов’язків зобов’язані
неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм та вимог:
● Закону України «Про запобігання корупції»;
● Закону України «Про вищу освіту»;
● Внутрішніх локальних актів Академії.
6.10.Працівники Академії мають право:
● надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
● звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання
Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

РОЗДІЛ 7. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО. ПРАВА І
ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО
7.1.Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та
моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати
відповідні обов’язки.
7.2.
Не може бути призначена на посаду, або призначена на виконання
обов’язків Уповноваженого особа, яка:
● має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
● за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
● звільнена з посад у державних органах, органах влади, органах місцевого
самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з
корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.
7.3. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених
у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»,
а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний
конфлікт інтересів з діяльністю Академії У разі виникнення обставин
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несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких
обставин зобов’язаний повідомити про це керівництво, з одночасним поданням
заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.
7.4. Основними завданнями уповноваженого є:
● підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо
запобігання корупції;
● надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства;
● участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення
заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному
співробітництві в зазначеній сфері;
● проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання,
виявлення і протидії корупції;
● здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів;
● здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.
7.5. Уповноважений відповідно до покладених на нього завдань:
● розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним
правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
● надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади,
підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам
роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
● вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його
усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для
вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і
службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та
організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких
ризиків;
● надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
● у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими
особами органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації,
інформує в установленому порядку про такі факти керівника органу
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●

●

●

●

виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації, а
також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
веде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи
та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень;
взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності
працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та
організації до вчинення корупційних правопорушень;
повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади,
посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній
Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу,
підприємства, установи, організації.

РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ АКАДЕМІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ
8.1.При
наявності
питань
щодо
тлумачення окремих положень
Антикорупційної програми працівники Академії можуть звернутися до
Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення. Суть
звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається
безпосередньо Уповноваженому або шляхом направлення на його ім’я
службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового
звернення у довільній формі.
8.2. метою вдосконалення знань у сфері протидії та профілактики корупції з
правниками Академії передбачено проведення навчання у сфері запобігання та
виявлення корупції. Навчання здійснюється з метою надання базових знань з
питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог
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Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також
виховання нетерпимості до корупції.
8.3.Облік проведених заходів з навчання у сфері запобігання та виявлення
корупції здійснюється Уповноваженим.
РОЗДІЛ 9. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ ТА ЗАХИСТ
ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ
9.1.Держава заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень цього Закону усно та письмово, зокрема через спеціальні телефонні
лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, шляхом звернення до
засобів масової інформації, журналістів, громадських об’єднань, професійних
спілок.
9.2. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, державні
органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи,
зазначені в частині другійстатті 62 цього Закону, забезпечують викривачам
умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону шляхом:
● впровадження механізмів заохочення та формування культури
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
● надання працівникам та особам, які проходять у них службу або навчання
або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо
здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
● визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду
повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень цього Закону, перевірки та належного
реагування на такі повідомлення;
● обов’язкового створення та забезпечення функціонування внутрішніх та
регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
9.3. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
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правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні
або зовнішні канали.
9.4. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе
вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших
порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.
9.5. Повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення, інших порушень цього Закону через регулярні або внутрішні
канали повідомлення такої інформації підлягає попередній перевірці у строк не
більш як десяти робочих днів. За результатами попередньої перевірки службова
особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
● призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або
розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у
повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;
● 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;
● закрити провадження у разі непідтвердження фактів, викладених у
повідомленні.
9.6.Викривачу надається детальна письмова інформація про результати
попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону у
триденний строк з дня завершення відповідної перевірки. У разі якщо отримана
інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції
органу або юридичної особи, до якого (якої) вона надійшла, 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.
9.7.Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень цього Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня
завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити
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повідомлену інформацію неможливо, керівник відповідного органу або
юридичної особи чи його заступник подовжують строк перевірки або
розслідування інформації до 45 днів, про що повідомляється викривач.
Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування не може бути
доручене особі, якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.
За результатами внутрішньої (службової) перевірки службова
відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:

особа,

● передати матеріали до органу досудового розслідування у разі
встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших
органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
● 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.
9.8.Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або
розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону
зберігаються відповідним органом або юридичною особою протягом трьох
років з дня отримання такої інформації. Інформація про кримінальне
правопорушення, одержана органами досудового розслідування, розглядається
в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
9.9. Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім інформації, яка
містить державну таємницю, порядок повідомлення якої визначений законом)
викривач може використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у
разі якщо:
● повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не дало
ефективних результатів у встановлений для її перевірки або
розслідування строк (відмовлено у проведенні перевірки або
розслідування повідомленої інформації; виявлені порушення не привели
до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до
відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб,
відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь
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●

●

●

●

або бездіяльності, інформацію про які повідомлено; не вжито заходів
щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію про які повідомлено
тощо);
внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про
шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до
інформації, яка згідно із Законом України"Про інформацію" вважається
предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку
інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення;
викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано
дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи
впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з повідомленням про можливі
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень цього Закону;
відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень цього Закону, через які може бути повідомлена відповідна
інформація;
є реальна загроза знищення документів або доказів, що стосуються
поширюваної інформації.

9.10. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень цього Закону.
9.11. Викривач має право:
● бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені цим
Законом;
● подавати докази на підтвердження своєї заяви;
● отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення,
підтвердження його прийняття і реєстрації;
● давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
● на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;
● на конфіденційність;
● повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей
про себе (анонімно);
● у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та
близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
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● 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;
● на винагороду у визначених законом випадках;
● на отримання психологічної допомоги;
● на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом
випадках;
● отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або
розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
9.12. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб
викривача.
9.13. 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 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.
9.14. 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.
9.15. 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 цього 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
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зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
9.16. Викривачу, його близьким особам, права яких порушені всупереч
положенням частин першої - третьої цієї статті, гарантується поновлення їх
порушених прав.
9.17. Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв’язку з
повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень цього 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.
9.18. 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 цього 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.
9.19. 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 цього Закону, та за його відмови від такого поновлення йому
виплачується грошова компенсація у розмірі шестимісячного середнього
заробітку, а в разі неможливості поновлення - у розмірі дворічного середнього
заробітку.
9.20. Керівництво та/або Уповноважений в межах своїх повноважень
забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні,
виявленні та протидії корупції в Академії.
● Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог
Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або
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пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути
розголошена, крім випадків, встановлених законом.
● Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення,
притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку
керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація,
зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення
заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з
повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного
законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
● У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник
Юридичної особи, Уповноважений за заявою такого працівника або за
власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для
уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з
таким розголошенням.

РОЗДІЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ
10.1.Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:
● звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Академії;
● здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної
програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею
заходів;
● аналізу практики виконання Уповноваженим своїх обов’язків;
● внесення змін до антикорупційного законодавства України;
● проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із
працівниками Академії щодо удосконалення Антикорупційної програми.
10.2. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути
Уповноважений, а також засновники (учасники), керівник, працівники
Академії.
10.3.Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються
Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений
надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до
Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх
врахування або відхилення.
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10.4.Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо
внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого
обговорення трудовим колективом та засновниками (учасниками).
10.5.У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають
на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у
найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких
пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.
10.6. У результаті схвалення пропозицій засновниками (учасниками) та
працівниками (трудовим колективом) Академії керівник своїм наказом
затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною
частиною.
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