
 
Робота з викривачами 

Важливо знати, що відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону України «Про запобігання 
корупції» повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником 
підприємства та іншою особою без зазначення авторства (анонімно) 

Відповідно Закону  викривач – це фізична особа, яка: 
-володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень – фактичними даними, 
а саме про обставини правопорушення, місце і час його вчинення та особу, яка вчинила 
правопорушення; 
-переконана у достовірності цієї інформації; 
-отримала цю інформацію під час трудової, професійної, господарської, громадської, наукової 
діяльності, проходження служби чи навчання. 

Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, особа не може вважатися викривачем, і 
Уповноважений не може розглядати повідомлення від неї. 
Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, відповідно Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, 
якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи та  містить фактичні дані, які 
можуть бути перевірені. Усі повідомлення що надходять реєструються. 
 

Канали повідомлень про корупцію 
Повідомити інформацію про корупційні порушення можна спеціальними каналами: 
-внутрішніми – керівнику або уповноваженому підрозділу чи особі органу або юридичної 
особи, де викривач працює; 
-регулярними – спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам 
досудового розслідування, органам, відповідальним за здійснення контролю за дотриманням 
законів у відповідних сферах, іншим державним органам, установам, організаціям; 
-зовнішніми – через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, 
професійні спілки тощо. 
Викривач самостійно визначає які канали використовувати для розкриття інформації про 
корупцію або пов’язані з корупцією правопорушення. Для полегшення відпрацювання 
повідомлень Уповноваженим розроблена типова форма. 

Керівництво підприємства підтримує кожного працівника та кожну заінтересовану 
особу викривача, якому стало відомо про факти, щодо порушень Антикорупційної програми 
ОКП «ДТКЕ»  з дотриманням принципів: доброчесності, конфіденційності, неупередженості, 
об’єктивності, рівності та захисту прав викривачів. З цією метою створена та цілодобово 
працює спеціальна телефонна лінія для звернень до Уповноваженого для повідомлень про 
корупційні правопорушення та порушення що пов’язані з корупцією: 066-740-05-84  також, 
електронна поштова скринька для здійснення повідомлень: anticor@kpdtke.com.ua 

Повідомити про факти порушень можливо під час годин особистого прийому, та в 
зручний для Вас час: Понеділок - Четвер з 08-00 до 17-00; П’ятниця 08-00 до 16-00; обідня 
перерва з 12-00 до 13-00 за адресом: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця 
Ємельянова,69 (кабінет 315) а також шляхом направлення повідомлення поштою, з позначкою 
на конверті «Про корупцію» за адресом: Донецька область: 84307 м. Краматорськ,                          
пр. Земляний, 2 
За бажанням, Ви можете надіслати інформацію анонімно. Небажання заявника надати 
інформацію про себе не є підставою для відмови прийняття його повідомлення. 



                                                                                                 (Типова форма)          
Уповноваженому з антикорупційної 

     діяльності ОКП «ДТКЕ» 
        Загребельному С.Л. 

 
 
 
 

Повідомлення 
про факти порушення Антикорупційної програми ОКП «ДТКЕ» вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень  
 
1) Ім’я, прізвище та контактна інформація, якщо Ви готові повідомити про себе. Якщо Ви 
бажаєте залишитися анонімним, ніхто не має права вимагати від Вас розкрити інформацію про 
себе_________________________________________________________________________ 
 
2) У чому Ви вбачаєте прояв корупції? Надайте детальний опис випадку, орієнтуючись на 
такий перелік: декларування, конфлікт інтересів, порушення антикорупційних 
обмежень/заборон, хабарництво або інший корупційний злочин тощо (спробуйте зазначити 
конкретизувати категорію)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3) Де і коли стався випадок, у якому структурному підрозділі, за участю яких посадових осіб? 
_______________________________________________________________________________ 
4) Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5) Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви вказати, хто саме? 
_____________________________________________________________________________ 
6) Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння? 
Якого роду підтвердження неправомірним діям, вчинкам або рішенням Ви можете 
надати/повідомити (документи, службова інформація, свідки тощо)?___________________ 
______________________________________________________________________________ 
7) Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому 
обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним 
особам/організаціям обіцялася або надавалася перевага?_____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8)Чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи було про це відомо 
керівникам/начальникам і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?___________________ 
____________________________________________________________________________ 
9) Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
10) Чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому? 
________________________________________________________________________________ 
11)На Ваш розсуд можете додати іншу важливу інформацію____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Дата/підпис 
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