
ЗВІТ ПРО РОБОТУ З
ВИКРИВАЧАМИ



СУДОВІ СПРАВИ

105
  

86
справ, у яких статус

викривача підтверджено

судових справ, в 
яких НАЗК залучено 

третьою особою щодо 
захисту викривачів 

  36 
справ з рішенням 

на користь викривача

19
справ, у яких 

статус викривача 
не підтвердився

32

26

 справи розпочато у 2020 році

 справ розпочато у 2021 році



СУДОВІ СПРАВИ

43
завершені

справи

43
справи 
на розгляді 

 справ з позитивним остаточним    
 рішенням, яке набрало законної 
 сили

16

Чоловік
викривач

Жінка 
викривач

74 
справи

12
справ

46 
справ

40
справ

Адміністративне
судочинство 

Цивільне
судочинство

*71
справа

10
справ

5
справ

Перша інстанція Апеляція Касація

*

*оСтаном на 01.01.2022

  Підтверджено статус викривача - 86 судових справ
 



СУДОВІ СПРАВИ

 
Військовослужбовець

Державний службовець

Працівник закладу освіти

Працівник державного
підприємства

Уповноважена особа з питань
запобігання та протидії корупції

Посадова особа банку

Посадова особа державного
підприємства

Посадова особа органу
місцевогосамоврядування

Суддя

Працівник комунального
підприємства

Член профспілкової організації

Лікар

Адвокат

Інше
5 10 15 20 25

Категорії викривачів, у справах яких НАЗК залучено третьою особою 

23

17

11

7

6

5

3

2

1

4

3

2

2

1



СУДОВІ СПРАВИ
Позовні вимоги викривачів

Про скасування наказу, 
рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення

Про визнання протиправними 
дій та/або бездіяльності

Про скасування наказу, 
рішення про звільнення

Про поновлення на роботі

Про зобов'язання вчинити 
певні дії

Про скасування наказу, рішення
 про виведення посади зі штату

Про скасування наказу, рішення
 про відсторонення

Про скасування службової
характеристики

Про визнання рішень заходами
негативного впливу до викривача

Про визнання особи викривачем

Про розірвання трудових 
договорів

Про захист трудових прав 
викривача

Про захист честі, гідності та 
ділової репутації

Про скасування рішення суду

Про скасування рішення про 
невиплату матеріальної допомоги

24

24

15

8

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1



ЗАПИТІВ
над�слано п�д час
перев�рок пов�домлень
щодо порушення прав
викривач�в *

ЛИСТ -
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
щодо неприпустимост�
застосування негативних
заход�в впливу до
викривач�в

ЗАЯВИ ДО
ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ
про вчинення крим�нальних
правопорушень щодо
незаконного зв�льнення
викривач�в

248 21 2

*иНАЗК має право отримувати  �нформац�ю в�д державних орган�в, орган�в влади Автономної Республ�ки Крим, орган�в
м�сцевого самоврядування, юридичних та ф�зичних ос�б, у тому числ� з обмеженим доступом, необх�дну для виконання
покладених на нього завдань.

ЗАПИТИ І ЗАЯВИ ЩОДО
ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ



ПРИПИСИ І
ПРОТОКОЛИ 

20 10 
ПРИПИСІВ ПРОТОКОЛІВ 

У разі виявлення  ознак адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією,
уповноважені особи НАЗК складають протокол про
таке правопорушення, який направляється до суду в
порядку, визначеному НАЗК.

З метою захисту викривачів НАЗК вносить керівнику
відповідного органу, підприємства, установи, організації
припис щодо усунення порушень законодавства,
проведення службового розслідування, притягнення винної
особи до встановленої законом відповідальності.
Припис НАЗК є обов’язковим для виконання.

9

11

За порушення  виявлені в
ході перевірок за
повідомленнями
викривачів

За порушення виявлені в
ході планових 
та позапланових перевірок

Щодо посадових осіб
юридичної особи публічного
права

Щодо керівника центрального
органу виконавчої влади, який
не входить до складу КМУ

Щодо посадової особи органу
місцевого самоврядування

Щодо особи, яка входить до
складу дисциплінарної комісії

7

1

1

1



ПРОСВІТНИЦЬКА
РОБОТА

178

2 4

17
Роз'яснень щодо застосування норм
законодавства про захист викривачів

Публічних заходів

ПублікаціїВізуалізовані алгоритми



ПРОСВІТНИЦЬКА
РОБОТА

3

1 1

4
Методичні матеріали

Аналітичний звіт Міжнародна конференція "Викривачі 
корупції в Україні: успіхи та виклики"

Навчальні курси, освітні серіали


