
 

 

 

Відомості 

про особу що відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми 

 

Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до 

законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у 

порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою. 

Наказом ОКП «ДТКЕ» №72-к від 24.07.2018 року на посаду уповноваженого з 

антикорупційної діяльності підприємства призначено Загребельного Сергія Леонідовича, який 

пройшов навчання по програмі підготовки уповноважених, відповідальних за запобігання 

корупції (комплаєнс-офіцерів) у рамках Проекту «Зміцнення антикорупційного комплаєнс у 

бізнесі» що впроваджено Центром міжнародного приватного підприємництва (CIPE) отримав 

сертифікат: №0133-АК протокол №8 від 9 листопада 2018 року (м. Київ) 

Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за 

здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції на підприємстві. 

До завдань Уповноваженого належить також: надання методичної та консультаційної 

допомоги стосовно антикорупційного законодавства; здійснення заходів з виявлення 

конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню; перевірка стану подання декларацій та 

повідомлення Національного агентства про випадки їх неподання чи несвоєчасного подання; 

розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»; 

забезпечення співпраці та захисту працівників-викривачів, які повідомили про порушення 

вимог антикорупційного законодавства, від застосування негативних заходів впливу з боку 

керівника підприємства; організація і проведення антикорупційної перевірки ділових 

партнерів; участь у процедурах добору, переведенні працівників; інформування керівника 

підприємства, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у 

сфері протидії корупції про факти порушення антикорупційного законодавства та інші 

обов’язки, передбачені Законом та Антикорупційною програмою. 

У разі наявності питань, щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми, 

працівники та інші особи можуть звернутися до Уповноваженого як усно так і письмово. 

Номер телефону для звернень до Уповноваженого та повідомлень про корупційні 

правопорушення та порушення що пов’язані з корупцією: 066-740-05-84 (цілодобово) адреса 

електронної пошти (email) для здійснення повідомлень: anticor@kpdtke.com.ua 

Графік роботи, дні/години особистого прийому Уповноваженого: 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) 
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