
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції 
 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 
(ратифікована згідно із Законом України “Про ратифікацію Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією” від 18.10.2006 № 252-V) 
 
Закон України "Про доступ до публічної інформації"    
 
Кодекс законів про працю в Україні" 
 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 
 
Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Національного 
агенства України з питань державної служби №158 від 05 серпня 2016 р." 
 

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів 
 
Національне агенство з питань запобігання корупції 
 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) 
з питань запобігання та виявлення корупції 
 
Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про запобігання корупції», запобігання та виявлення 

корупції у виконавчих органах Запорізької міської ради, на 

підприємствах, в установах, закладах, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста на 2022 рік 

 

Наказ ДОН ЗМР №406р від 27.09.2018 «Про недопущення порушень 

прав дітей на безоплатне здобуття освіти» 

 

Наказ ДОН ЗМР №238р від 04.09.2020 «Про прозорість і відкритість 

діяльності ЗО» 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції ЗДО № 28 «Космічний» 
Якуба Світлана В’ячеславівна 

Посада: вихователь-методист 

Телефон «гарячої лінії»:  769-80-55 
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Інформація до відома 

Як ви можете повідомити про корупційне правопорушення 

   З метою підвищення оперативності реагування на можливі порушення 

антикорупційного законодавства, пропонуємо звертатись до уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення корупції в ЗДО № 28 за телефоном 

«гарячої лінії»: 769-80-55. 

 
Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають 

допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності 

загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог 

цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, 

організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, 

передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві». 

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до 

дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим 

негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні 

на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у 

зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою. 

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, 

встановлених законом. 

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником 

відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). 

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх 

розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції». 

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо 

наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть 

бути перевірені. 

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не 

більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити 

інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, директор закладу або його заступник 

продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. 

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього 

Закону директор закладу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення 

його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках 

виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної 

особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, 

передбачену чинним законодавством. 



Уповноваженій особі з питань запобігання 

та виявлення корупції ЗДО № 28 «Космічний» 

 __________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

 __________________________________ 

(поштова адреса заявника та 

контактний телефон) 

__________________________________ 

(електронна адреса заявника) 

  

  

Повідомлення про корупцію  

  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

____________                                                                            __________ 

 (дата)                                                                                       (підпис) 

 


