
Порядок
організації роботи на підприємстві з повідомленнями

про корупцію, внесеними викривачами

Відповідно  до  законодавства  повідомлення  про  корупцію  може  бути  як
письмовим,  так  і  усним,  подане  як  окремою  особою  (індивідуальне),  так  і
групою осіб (колективне).

Повідомлення від викривачів можуть надходити з використання:
- засобів поштового зв’язку на адресу: 85200, Донецька обл. м. Торецьк,
вул. Дружби, 19;
- на електронну адресу: antikorupciy@i.uа.;
- через скриню довіри, розміщену в адміністративних будівлях:

* ДП «Торецьквугілля», за адресою м. Торецьк, вул. Дружби,19;
* ВП «Шахта «Центральна», за адресою м. Торецьк, вул. Історична, 5;
* ВП «Шахта «Торецька», за адресою м. Торецьк, вул. Грушевського,
41;
* ВП «Автобаза», за адресою м. Торецьк, вул. Фестивальна, 1;
*  ВП  «Ремонтно-механічний  завод»,  за  адресою  м.  Торецьк,  вул.
Соцмістечко, 1А;
* ВП «Управління матеріально-технічного постачання», за адресою м.
Торецьк, вул. Руднична, 14А.

- засобів телефонного зв’язку через працівників служби з питань протидії
та виявлення корупції;
-  під  час  особистого  прийому  генеральним  директором  та  посадовими
особами підприємства;
-  у  письмовому  вигляді  через  працівників  Служби з  питань  протидії  та
виявлення корупції.
Інформація, викладена у повідомленні про корупцію, має містити фактичні

дані,  що  підтверджують  можливе  вчинення  конкретним  працівником
підприємства,  іншим  суб’єктом  (особою),  на  яких  поширюється  дія  вимог
Закону  України  «Про  запобігання  корупції»,  корупційного  або  пов’язаного  з
корупцією правопорушення, іншого порушення цього Закону, які  можуть бути
перевірені.

Повідомлення  про  корупцію  можу  бути  здійснено  працівниками  без
зазначення авторства (анонімно) з використанням будь-якого способу.

Анонімне повідомлення про корупцію підлягатиме розгляду, якщо наведена
у ньому інформація стосуватиметься конкретної  особи та міститиме фактичні
дані, які можуть бути перевірені.

Повідомлення про корупцію, яке не містить інформації про корупційне або
пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог Закону України
«Про запобігання корупції», розглядається відповідно до Закону України «Про
звернення громадян».



Державний  захист,  права  та  гарантії  захисту,  захист  трудових  прав  та
відповідальність викривача здійснюються відповідно до вимог Закону України
«Про запобігання корупції».

Працівникам  підприємства,  залученим  до  процесу  роботи  з
повідомленнями про корупцію, забороняється:

- розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші
дані,  які  можуть  ідентифікувати  особу  викривача,  його  близьких  осіб,
третім  особам,  які  не  залучаються  до  розгляду,  перевірки  та/або
розслідування  повідомлених  ним  фактів,  а  також  особам,  дій  або
бездіяльності  яких  стосуються  повідомлені  ним  факти,  крім  випадків,
установлених законом.
- використовувати в інший спосіб інформацію, яка їм стала відома у зв’язку
з  опрацюванням  повідомлень  про  корупцію,  або  відомості,  які  в  них
містяться, крім випадків, встановлених законом.
Права  та  гарантії  захисту  викривача  (стаття  53-3  Закону  України  «Про

запобігання корупції»)
Права  викривача  виникають  з  моменту  повідомлення  інформації  про

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Викривач має право:
•  бути  повідомленим  про  свої  права  та  обов’язки,  передбачені  Законом
України «Про запобігання корупції»;
• 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  Закону  України  «Про  запобігання
корупції» 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;
• 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.
Важливо знати, що права та гарантії захисту викривачів поширюються на

близьких осіб викривача.


