Конфіденційна лінія довіри
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», корупція - це використання
посадовою особою наданих їй повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою
одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи
інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на її вимогу
іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових повноважень або пов'язаних з ними можливостей.
Якщо Ви стали свідком або Вам стало відомо про корупційні правопорушення та інші
неправомірні дії, які вчинили посадові особи і працівники КІТ СПБ «Арсенал», а саме:
•

отримання посадовцем неправомірної вигоди (хабар, подарунок, якісь преференції
тощо);

•

використання посадовцем будь-якого державного майна, або коштів в приватних
інтересах,

•
•

про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів;
порушення обмеження спільної роботи близьких осіб;

•
•
•

недотримання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
порушення вимог закону та етичних норм поведінки;
неподання, або подання неправдивої декларації особою, яка зобов’язана декларувати
свої доходи і видатки,
або будь-які інші неправомірні діяння в антикорупційній сфері, Ви маєте змогу
повідомити про корупційне правопорушення шляхом направлення:
•

офіційного повідомлення на поштову адресу КП СПБ «Арсенал»: вул. М осковська,
8, м. Київ, 01010;

•

електронного повідомлення на електронну
Ш1ІУСОгАг5@икг.ПЄІ (натискати тут).

адресу

уповноваженої

особи:

У ПОВІДОМЛЕННІ ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗАТИ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ:
- тема (необхідно самостійно вибрати зі списку видів можливих порушень);
- час і місце дії (країна, місто, підприємство);
- сторони - учасники;
суть повідомлення (виклад відомих вам фактів);
- інша інформація, яка може допомогти у вирішенні проблеми.
Для більш детального вивчення ситуації та всебічного розгляду Вашого повідомлення,
пропонуємо Вам зазначити інформацію про себе та свої контактні дані, для того щоб ми
могли звернутися до Вас за додатковою інформацією.
Ви маєте право залишити повідомлення без зазначення авторства (анонімно) згідно п. 5 ст.
53. Закону України «Про запобігання корупції». При цьому таке повідомлення буде
розглянуто, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить
фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Також звертаємо увагу на те, що повідомлення, які містять наклеп і образи, дискредитацію
посадових осіб і працівників підприємства, тягнуть за собою відповідальність, передбачену
чинним законодавством України.
Про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також інші порушення Закону
України «Про запобігання корупції» Ви можете також повідомити за телефоном:

міським (044)253-17-32,
внутрішнім 45-47,
або звернутись особисто до уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції.

