Методичні рекомендації щодо організації роботи із
повідомленнями про корупцію, внесеними
викривачами
Співпраця з викривачами
Повідомити про корупційне правопорушення можна наступними
способами:
1) Поштою на адресу: 43025 Волинська область м. Луцьк вул. Лесі Українки,
59. У разі направлення повідомлення поштою, на конверті робиться позначка
«Про корупцію».
2) За допомогою телефонного зв’язку (0332)722354
3) Засобами електронного зв’язку: шляхом направлення повідомлення на
електронну адресу: post@uon.voladm.gov.ua
4) Особисто уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції
управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Павловіч Наталії
Дмитрівні, каб. № 13.
5) На особистому прийомі начальника управління, згідно з затвердженим
графіком.
Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому
стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути
перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо
прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції»
(посадових осіб комунальних підприємств, установ, закладів). Всі повідомлення
розглядаються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення
корупції управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації згідно з
вимогами законодавства.
Викривачам надаються певні гарантії. Ні вони, ні члени їх сімей не
можуть бути звільнені чи примушені до звільнення, притягненні до
дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку керівника іншим негативним
заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в
призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) або загрозі таких
заходів впливу у зв’язку з повідомленням ними про порушення вимог Закону
України «Про запобігання корупції» іншою особою.
Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою
відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень також можна повідомляти спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції: Органи прокуратури, Органи Національної
поліції, Національне агенство з питань запобігання та виявлення корупції,
Національне антикорупційне бюро України.
Працівники органу повинні усвідомлювати, що за невжиття передбачених
законом заходів у разі корупційного правопорушення передбачена
адміністративна відповідальність відповідно до статті 1729 Кодексу України про
адміністративні правопорушення. У разі встановлення таких фактів
уповноваженому підрозділу (особі) рекомендується повідомляти про це
Національне агентство.

