
Права та гарантії викривачів відповідно до Кодексу законів про 

працю України 

 

Кодекс законів про працю України 

Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян України 

Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення 

принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав 

працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, 

етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, 

інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та 

майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у 

професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, 

звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх 

прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх 

прав, повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції», а також сприяння особі у здійсненні такого 

повідомлення, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з 

характером роботи або умовами її виконання. 

Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці 

Працівник, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції», вчинених іншою особою, не може бути звільнений чи 

змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності 

у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам 

впливу, або загрозі таких заходів впливу. Викривачі корупції користуються 

також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом 

України «Про запобігання корупції». 

Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин 

звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував 

роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої 

роботи 



У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на 

іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення 

вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, 

працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який 

розглядає трудовий спір. 

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає 

трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за 

час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо 

заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини 

працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про 

виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. 

У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або 

таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не 

тягне за собою поновлення працівника на роботі, орган, який розглядає 

трудовий спір, зобов’язаний змінити формулювання і вказати в рішенні 

причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного 

законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Якщо 

неправильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці 

перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, який розглядає 

трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату йому середнього 

заробітку за час вимушеного прогулу в порядку і на умовах, передбачених 

частиною другою цієї статті. 

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був 

звільнений у зв’язку із здійсненим ним або його близькою особою 

повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого 

поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про 

виплату йому грошової компенсації у розмірі шестимісячного середнього 

заробітку, а у випадку неможливості поновлення – у розмірі дворічного 

середнього заробітку. 

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного 

на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий 

спір, підлягає негайному виконанню. 

 


