
Повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання 

корупції» 

 

Шановний відвідувачу! 

Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) передбачено, що у разі 

коли Вам стали відомі факти порушення вимог антикорупційного законодавства 

працівниками комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж 

імені Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради, за наявності обґрунтованого 

переконання, що інформація є достовірною, Ви маєте змогу повідомити про відомі 

Вам факти електронною поштою, поштовим відправленням та в телефонному 

режимі. 

Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під 

захистом держави. Інформація про особу (викривача), що повідомила про 

порушення Закону, може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, 

встановлених законом. Повідомлення про порушення вимог Закону може бути 

здійснене без зазначення авторства (анонімно) за умови, якщо наведена у ньому 

інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути 

перевірені. 

Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття 

рішення щодо необхідності проведення перевірки або вжиття інших заходів 

реагування відповідно до вимог Закону. 

Якщо Ви повідомляєте про корупцію та готові надати свою контактну інформацію, 

вкажіть наступне: 

1) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка, на Ваш погляд, вчинила порушення 

Закону, її посаду та місце роботи; 

2) інформацію про конкретні факти вчинення корупційного або пов'язаного з 

корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена; 

3) джерело інформації; 

4) інформацію про інших осіб, причетних до вчинення порушення; 

5) інформацію про осіб, які можуть підтвердити викладені факти; 

6) ваші прізвище, ім’я та по батькові, адресу, дату направлення повідомлення та 

підпис. 



 

Повідомлення може бути подано: 

  

• письмово листом з позначкою «Повідомлення про корупцію» на адресу Комунального 

закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської 

обласної ради: 88000, м.Ужгород, вул. Волошина, 13; 

• електронною поштою на адресу muz.zador@i.ua  

• на «гарячу лінію» +38 (031) 63-19-50. 

 

 Форма повідомлення  

про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про запобігання корупції» 

 

Інформація щодо особи, стосовно неправомірних дій якої здійснюється повідомлення: 

прізвище, ім'я та по батькові особи, стосовно якої здійснюється повідомлення 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

місце роботи особи, стосовно якої здійснюється повідомлення, її посада 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

інформація про факти корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з 

корупцією 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

ПІБ, адреса, телефон (інформація надається за бажанням викривача), зробити 

повідомлення можливо анонімно 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 


