Повідомити про корупцію
У разі наявності інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних
корупцією
корупції»

з

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання
працівниками

Державного

підприємства

«Укроборонсервіс»

(далі

-

Підприємство), можна скористатися наступними каналами для повідомлення:
1.

Телефонна лінія (номер телефону: (044) 586-62-92).

2.

Електронна

пошта

за

адресою:

(повідомлення

savula.im@uos.ua

надсилаються з підписом у сканованому вигляді).
3. Поштова адреса: вул. Россошанська, ЗА, м. Київ, 02093.
Час

прийому

усних

та

письмових

повідомлень

Уповноваженим

з

антикорупційної діяльності Підприємства: у робочі дні з понеділка по четвер з 08:30
до 17:30 та у п'ятницю з 08:30 до 16:15 (щоденна перерва з 13:00 до 13:45).
Усі повідомлення розглядаються згідно з вимогами законодавства.
Повідомлення має стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані про
порушення Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), зокрема щодо:


одержання неправомірної вигоди;



недотримання обмежень щодо одержання подарунка;



невжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;



недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;



невиконання вимог фінансового контролю.

Повідомлення повинно мати такі реквізити:


прізвище, ім'я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її
посада;



текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення
корупційного

правопорушення

або

правопорушення,

пов'язаного з

корупцією, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;


прізвище,

ім'я,

по

батькові,

адресу

та

підпис

особи,

яка

надіслала

повідомлення (автор повідомлення).
Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду
визначаються частиною п'ятою статті 53 Закону.
Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за

відповідальність,

передбачену чинним законодавством.
Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають
під захистом держави.

Зразок форми повідомлення про корупцію

Державне підприємство
«УКРОБОРОНCЕРВІС»
(прізвище, ім'я, по батькові заявника)
(поштова адреса заявника та контактний телефон)
(електронна

адреса заявника)

Повідомлення про корупцію 1

(дата)

(підпис)

__________________________________
'Інформація про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення
Закону України «Про запобігання корупції»

Зразок форми анонімного повідомлення про корупцію
Державне підприємство
«УКРОБОРОНCЕРВІС»

Анонімне повідомлення про корупцію 2

(дата)

__________________________________________
2

Відповідно до абзацу 3 частини п'ятої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»
анонімні повідомлення про порушення вимог даного Закону підлягають
розгляду, якщо
наведена у ньому інформація стосується конкретної особи Підприємства та містить фактичні
дані, які можуть бути перевірені.

