КОРУПЦІЯ
- використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України
«Про запобігання корупції», службових повноважень (можливостей):
 з метою одержання неправомірної вигоди;
 для прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб;
- обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у
частині першій статті 3 Закону, з метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових повноважень (можливостей).
КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
- це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині
першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну
та/або цивільно-правову відповідальність.
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 першій
статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну,
дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:
Отримання неправомірної вигоди.
Порушення обмежень щодо отримання подарунків.
Незаконне збагачення.
Невжиття заходів щодо протидії корупції.
Недостовірність наведеної інформації в декларації.
Порушення при кадрових призначеннях.
Порушення, пов’язані з конфліктом інтересів.
Порушення, пов’язані з проведенням публічних закупівель.
Порушення обмежень пов’язаних з зайняттям іншою оплачуваною діяльністю.
ВИМОГИ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ
 містить ознаки порушення антикорупційного законодавства;
 інформація має стосуватися конкретної особи;
 повинно містити фактичні дані, які можуть бути перевірені.
БУДЬ-ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Викривач – це фізична особа, яка:
 володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень –
фактичними даними, а саме про обставини правопорушення, місце і час
його вчинення та особу, яка вчинила правопорушення;
 переконана у достовірності цієї інформації;
 отримала цю інформацію під час трудової, професійної, господарської,
громадської, наукової діяльності, проходження служби чи навчання.
Якщо хоча б ОДНА з цих умов не виконана, особа не може вважатися
викривачем, і особа не може бути визнана викривачем корупції (роз’яснення
НАЗК від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового статусу викривача»).
Викривачем повідомлення про порушення вимог антикорупційного
законодавства може бути здійснено, як АНОНІМНО (стаття 53 Закону України
«Про запобігання корупції), так і із ЗАЗНАЧЕННЯМ АВТОРСТВА (Стаття 532
Закону України «Про запобігання корупції).
ВИКРИВАЧ МАЄ ПРАВО:
 бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;
 подавати докази про 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 Закону без зазначення відомостей про
себе (анонімно);
 на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або
на відмову від таких заходів у разі загрози життю і здоров’ю;
 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.

