
Виконавчий комітет Конотопської міської ради співпрацює із особами, 

які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних 

з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції». 

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 України «Про запобігання корупції». 

Всі повідомлення розглядаються згідно з вимогами законодавства. 

Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про 

корупційне правопорушення: (05447) 2 33 92. 

Розпорядок роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок - четвер - з 

8.00 до 17.15 п'ятниця - з 8.00 до 16.00 щоденна перерва - з 12.00 до 13.00 

Електронна скринька: popov_andr1@ukr.net 
 
Зразок повідомлення про корупцію (додаток 1). 
 
Умови для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 
запобігання корупції» (додаток 2). 

 
 
  

mailto:popov_andr1@ukr.net


ДОДАТОК 1 
 

Уповноваженій особі з питань запобігання 

та виявлення корупції виконавчого 

комітету Конотопської міської ради 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

 

_______________________________ 
(поштова адреса  заявника та контактний 

телефон) 

_______________________________ 
(електронна адреса  заявника) 

 

 

Повідомлення про корупцію * 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

____________                                                                            __________ 
        дата                                     підпис 
 

 

*    інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення 

Закону України «Про запобігання корупції» 
 

  



 

ДОДАТОК 2 

 

УМОВИ 

для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України 

«Про запобігання корупції» 

 

 
Розпорядженням міського голови від 28.10.2020 №246-ОД «Про 

організацію роботи у сфері захисту викривачів» визначено відповідальною 
особою за реалізацію повноважень із захисту прав викривачів у виконавчому 
комітеті міської ради  Попова Андрія Павловича, головного спеціаліста міської 
ради з питань мобілізаційної роботи та запобігання і протидії корупції. 

Умови для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції» визначені Порядком організації роботи з повідомленнями 

про корупцію, внесеними викривачами, у виконавчому комітеті міської ради, 

затвердженим розпорядженням міського голови 19.10.2020 № 240-ОД. 

У виконавчому комітеті міської ради створені наступні канали 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції»: 

1. поштою - на адресу виконавчого комітету міської ради: пр.Миру, 8, 

м.Конотоп, 41600. У разі направлення повідомлення поштою, у ньому 

слід робити позначку такого змісту: «Про корупцію»; 

2. на особистому прийомі у Уповноваженого, під час якого 

використовується опитувальний лист для прийому повідомлень; 

3. засобами електронного зв’язку: на адресу електронної пошти для 

здійснення повідомлень – popov_andr1@ukr.net. 
4. усне повідомлення може надійти через телефонну лінію ( 05447) 2-33-92. 

 


