
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Мінветеранів 

 

ПАМ’ЯТКА  

ЩОДО ПОРЯДКУ ОТРИМАННЯ ВИКРИВАЧЕМ БЕЗОПЛАТНОЇ  

ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

1. Викривач має право на безоплатну вторинну правову допомогу у зв’язку із 

захистом його прав. 

2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: 

a) захист від обвинувачення; 

б) здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

в) складення документів процесуального характеру. 

3. Звернення про надання одного з вказаних видів правових послуг подається 

викривачем до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за місцем 

фактичного його проживання. 

4. Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги 

викривач повинен подати документи, що підтверджують здійснення ним 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”. 

5. Такими документами можуть бути, зокрема: 

➢ копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на 

повідомлення (заяву, скаргу тощо) викривача; 

➢ копія листа органу або юридичної особи про результати попередньої перевірки за 

повідомленням викривача про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”; 

➢ копія повідомлення національному агентству з питань запобігання корупції про 

початок досудового розслідування за участю викривача; 

➢ копія повідомлення національному агентству з питань запобігання корупції про 

участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з 

корупцією; 

➢ витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесено відомості про 

заявника (викривача) у справі про корупційний злочин; 

➢ інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа 

є викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону 

України “Про запобігання корупції”. 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У МІСТІ КИЄВІ: 

( https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/regionalnyj-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-

vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy-u-misti-kyyevi/contacts) 

    

   Адреса: 04050, м. Київ, 

                  вул. Платона Майбороди, 23; 

  Телефон: (044) 593-98-00 

       Email: office.kyiv@legalaid.kiev.ua; 
  

                         ЧАС РОБОТИ: 

Понеділок – четвер 

8:00 - 17:00 (на період карантину)  

П'ятниця 8:00 - 15:45 (на період карантину)  

Обідня перерва 

12:00 - 12:45 (на період карантину)  

Субота - неділя Вихідні  
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