
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДП «Тернопільстандартметрологія» 

від «27» червня 2022 року № _23__ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію  

в ДП «Тернопільстандартметрологія» 
 

I. Загальні положення 

1. Це Положення визначає процедуру прийняття, реєстрації, розгляду, перевірки 

повідомлень про корупцію, що надходять внутрішніми каналами, належного реагування на 

них, взаємодії із заявниками, захисту їх прав, заохочення в ДП 

«Тернопільстандартметрологія». 

2. Визначення термінів, що застосовуються у цьому Положенні: 

ідентифікація повідомлення - встановлення відповідності інформації, викладеної у 

повідомленні, ознакам корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого 

порушення Закону; 

повідомлення про корупцію - повідомлення про фактичні дані, що підтверджують 

можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших 

порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені; 

попередня перевірка - перевірка фактичних даних, викладених у повідомленні про 

корупцію, яка проводиться у спосіб та строки, визначені Законом; 

уповноважена особа – уповноважений з антикорупційної діяльності; 

попередній розгляд - аналіз інформації, яка міститься у повідомленні про корупцію, 

на відповідність вимогам Закону. 

Інші терміни вживаються у визначеннях, наведених у Законах України «Про 

запобігання корупції», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про захист персональних даних». 

3. ДП «Тернопільстандартметрологія» забезпечує функціонування таких каналів 

повідомлення:   

1) у письмовому вигляді через уповноважену особу; 

2) на електронну адресу ter5311@ukr.net (спеціальна); tdcsms@tim.net.ua    

3) засобами поштового зв’язку на адресу: вул. Оболоня, 4 , м. Тернопіль, 46008; 

4) через скриньку для кореспонденції ДП «Тернопільстандартметрологія», за 

адресою: вул. Оболоня, 4 , м. Тернопіль, 46008; 

5) під час особистого прийому громадян генеральним директором ДП 

«Тернопільстандартметрологія»; 

6) за номером телефону (0352) 25 05 60. 

7) через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень 

викривачів (з початку його функціонування). 

4. Повідомлення про корупцію має відповідати вимогам, визначеним Законом 

України «Про запобігання корупції». 

5. Повідомлення про корупцію може бути здійснено без зазначення авторства 

(анонімно) будь-яким способом із зазначених у пункті 3 цього розділу. Анонімне 

повідомлення про корупцію підлягає розгляду, якщо таке повідомлення містить фактичні 

дані, які можуть бути перевірені, та належить до повноважень ДП 

«Тернопільстандартметрологія». 

6. Повідомлення про корупцію, яке не містить інформації про корупційне або 

пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог Закону України «Про 
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запобігання корупції», розглядається відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян». 

7. Повідомлення про корупцію може бути як письмовим, так і усним, подане як 

окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). 

 

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію 

1. Організація роботи з повідомленнями про корупцію здійснюється на таких 

засадах: 

знання та обізнаність - забезпечення інформування про можливість подати 

повідомлення про корупцію та про повноваження уповноваженої особи щодо його 

розгляду; 

доступність - забезпечення безперешкодного доступу для каналів подання 

повідомлення про корупцію та забезпечення зручності процесу подання таких 

повідомлень; 

довіра - інформування викривачів про їхні права та гарантії захисту, у тому числі 

трудових прав, виконання гарантій захисту; 

відповідальність - забезпечення керівництвом ДП «Тернопільстандартметрологія» 

роботи з повідомленнями про корупцію; 

ефективність - реагування на усі без винятку випадки порушення вимог Закону; 

прозорість - інформування викривачів про результати розгляду повідомлень про 

корупцію; 

аналіз та вивчення - систематичний перегляд і коригування організації роботи з 

повідомленнями про корупцію та викривачами. 

2. Принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію: 

доброчесність - діяльність працівників ДП «Тернопільстандартметрологія», що 

базується на виконанні посадових обов’язків відповідно до вимог Законів України «Про 

запобігання корупції»,  та загальновизнаних етичних норм; 

повага до викривачів – забезпечення ставлення до викривачів як до відповідальних 

громадян; 

захист прав викривачів - розуміння та усвідомлення працівниками ДП 

«Тернопільстандартметрологія», які мають доступ до повідомлень про корупцію та іншої 

інформації, яка пов’язана з такими повідомленнями, ризиків для викривачів та їхніх 

близьких осіб, пов’язаних з поданням повідомлень, встановленням фактів порушення 

вимог Закону; 

конфіденційність - забезпечення виконання працівниками ДП 

«Тернопільстандартметрологія» вимог законодавства щодо заборони розкриття інформації 

про викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу 

викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки 

та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких 

стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом, а також 

нерозголошення такої інформації працівниками ДП «Тернопільстандартметрологія», які 

залучаються до процедур попереднього розгляду, ідентифікації, опрацювання, 

використання та збереження повідомлень про корупцію; 

взаємодія - підтримання зв’язку з викривачем навіть у випадку, коли таке 

повідомлення подане анонімно (за наявності інформації про контакти викривача); 

неупередженість - забезпечення розгляду повідомлення про корупцію по суті та без 

жодних упереджень, які можуть виникати за результатами попередніх контактів викривача 

з працівниками ДП «Тернопільстандартметрологія»; 

об’єктивність - надання повної і об’єктивної оцінки інформації, одержаній під час 

розгляду повідомлення про корупцію, а також результатам такої перевірки; 
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рівність - забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів незалежно від їх 

віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо. 

 

III. Прийняття та реєстрація повідомлень про корупцію 

1. Повідомлення про корупцію, що надходять до ДП «Тернопільстандартметрологія» 

засобами поштового зв’язку, електронної пошти (за офіційною електронною адресою для 

отримання кореспонденції) та через поштову скриньку, отримує особа, відповідальна зі 

діловодство в ДП «Тернопільстандартметрологія».  

2. Повідомлення про корупцію, отримані уповноваженою особою засобами 

телефонного зв’язку, оформлюються шляхом заповнення примірної форми повідомлення 

про корупцію, отриманого уповноваженою особою засобами телефонного зв’язку (додаток 

1). 

3. Якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого 

порушення, уповноважена особа пропонує звернутись до ДП 

«Тернопільстандартметрологія» письмово або направити повідомлення іншими засобами 

телекомунікаційного зв’язку. 

4. Під час прийняття повідомлення про корупцію засобами телефонного зв’язку 

уповноважена особа повідомляє особі, яка здійснила повідомлення, що вказана у 

повідомленні інформація буде використана під час виконання завдань і функцій щодо 

запобігання і виявлення корупції у спосіб, визначений законодавством, а також 

повідомляється щодо можливості направлення такого повідомлення поштою або іншими 

засобами телекомунікаційного зв’язку. 

5. Під час отримання повідомлень про корупцію засобами телефонного зв’язку 

безпосередньо уповноваженою особою може використовуватись примірний перелік питань 

(додаток 2) та опитувальний лист за примірною формою, наведеною у додатку 3 до цього 

Порядку. 

6. Повідомлення про корупцію, які надходять на електронну пошту 

ter5311@ukr.net, приймаються та ідентифікуються уповноваженою особою. 

Такі повідомлення роздруковуються в день їх надходження або наступного робочого 

дня, якщо вони надійшли у неробочий час, у вихідні чи святкові дні. 

7. Попереднє опрацювання та ідентифікація повідомлень про корупцію здійснюється  

протягом одного робочого дня із залученням уповноваженої особи, крім випадків, коли 

повідомлення про корупцію стосується уповноваженої особи. 

8. Якщо повідомлення про корупцію за змістом не відповідає встановленим 

вимогам Закону України «Про запобігання корупції», уповноважена особа інформує про це 

генерального директора ДП «Тернопільстандартметрологія» або особу, яка виконує його 

обов’язки, та особу, яка здійснила повідомлення (якщо повідомлення про корупцію не є 

анонімним).  

Таке повідомлення реєструється і розглядається в порядку, визначеному Законом 

України «Про звернення громадян». 

9. За результатами попереднього опрацювання повідомлення про корупцію 

передається генеральному директору ДП «Тернопільстандартметрологія» або особі, яка 

виконує його обов’язки, для прийняття рішення щодо розгляду (перевірки) інформації, 

зазначеної у повідомленні, шляхом накладення відповідної резолюції. 

10. Після накладення резолюції повідомлення про корупцію передається до 

уповноваженої особи для попередньої перевірки викладеної інформації в установленому 

порядку. 

11. У разі встановлення відповідності викладеної інформації ознакам корупційного 

або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, такі 

повідомлення про корупцію, які надійшли до ДП «Тернопільстандартметрологія» 
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реєструються відповідальною за діловодство особою і вносяться уповноваженою особою 

до Реєстру повідомлень про корупцію. 

12. Якщо інформація, викладена в отриманому повідомленні про корупцію не 

належить до компетенції ДП «Тернопільстандартметрологія», викривач повідомляється 

про це письмово у строк не більше трьох днів без проведення попередньої перевірки з 

наданням роз’яснення щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на 

проведення перевірки, розслідування відповідної інформації. 

 

IV. Реєстр повідомлень про корупцію та облік сформованих справ 

1. Уповноважена особа веде Реєстр повідомлень про корупцію за формою згідно 

додатку 4 до цього Положення. 

2. У разі отримання анонімного повідомлення у відповідній графі Реєстру 

проставляється позначка «Анонімно». 

3. Дані до Реєстру повідомлень про корупцію вносяться в день їх надходження до 

уповноваженої особи. 

4. Формування справ за результатами розгляду повідомлень про корупцію 

здійснюється уповноваженою особою. 

5. Уповноважена особа забезпечує правильність оформлення та спрямування 

документів до справ, матеріалів розгляду повідомлень про корупцію та їх оригіналів (за 

наявності), належне оформлення справ. 

6. Матеріали щодо розгляду повідомлення про корупцію зберігаються 

уповноваженою особою. 

7. Формування та зберігання матеріалів з розгляду повідомлень про корупцію 

покладається персонально на уповноважену особу. 

8. Уповноважена особа передає оформлені та сформовані справи на архівне 

зберігання у порядку, визначеному інструкцією з діловодства. 

9. Матеріали попередньої перевірки повідомлень про корупцію, внутрішніх 

розслідувань (перевірок) за повідомленнями про корупцію зберігаються протягом трьох 

років з дня отримання таких повідомлень. 

10. Після закінчення встановленого строку зберігання матеріали попередньої 

перевірки повідомлень про корупцію, внутрішнього розслідування (перевірки) за 

повідомленнями про корупцію підлягають знищенню у відповідності до вимог 

законодавства з питань діловодства та архівної справи. 

 

V. Порядок та строки розгляду повідомлень про корупцію 

1. До розгляду (перевірки) повідомлень про корупцію, крім уповноваженої особи, 

можуть бути залучені інші працівники ДП «Тернопільстандартметрологія», до компетенції 

яких належить питання, порушене в такому повідомленні. 

2. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у строк не більше 15 

днів від дня його отримання. 

3. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, 

неможливо, строк розгляду такого повідомлення може бути продовжено генеральним 

директором ДП «Тернопільстандартметрологія» або особою, яка виконує його обов’язки, 

до 30 днів від дня його отримання на підставі службової записки уповноваженої особи з 

обґрунтуванням необхідності такого продовження. 

4. Строк розгляду анонімного повідомлення про корупцію продовжується 

генеральним директором ДП «Тернопільстандартметрологія» або особою, яка виконує 

його обов’язки, шляхом накладання резолюції на доповідну записку уповноваженої особи 

щодо продовження строку розгляду. 

5. Повідомлення про корупцію, які не є анонімними, підлягають попередній 

перевірці у строк не більше 10 робочих днів. 



6. У разі необхідності уточнення інформації, отримання додаткових даних в ході 

попередньої перевірки уповноважена особа взаємодіє з особою, яка здійснила 

повідомлення. 

7. Уповноважена особа має право викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності 

яких стосуються повідомлені викривачем факти, витребувати від структурних підрозділів 

ДП «Тернопільстандартметрологія» документи, у тому числі ті, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, та робити з них копії. 

8. Після закінчення попередньої перевірки уповноважена особа, приймає рішення 

про: 

1) вжиття заходів щодо припинення виявленого порушення; 

2) призначення проведення внутрішнього розслідування (перевірки) у разі 

підтвердження викладених у повідомленні (виявлених) фактів або необхідності 

подальшого з'ясування їх достовірності; 

3) негайне, протягом 24 годин, інформування спеціально уповноважений суб'єкт у 

сфері протидії корупції у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією 

правопорушення; 

4) закриття провадження у разі непідтвердження викладених у повідомленні 

(виявлених) фактів. 

9. Уповноважена особа інформує генерального директора ДП 

«Тернопільстандартметрологія» або особу, яка виконує його обов’язки, про результати 

попередньої перевірки протягом одного робочого дня з дня її завершення. 

10. Уповноважена особа надає особі, яка здійснила повідомлення, детальну 

письмову інформацію про результати попередньої перевірки повідомлення про корупцію 

у 3-денний строк з дня її завершення. 

11. Уразі підтвердження викладеної у повідомленні про корупцію, генеральний 

директор ДП «Тернопільстандартметрологія» або особа, яка виконує його обов’язки, 

вживає наступних заходів: 

1) припинення виявленого порушення; 

2) усунення наслідків порушення; 

3) притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності; 

4) у випадку виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення 

здійснює інформування упродовж 24 год спеціально уповноважений суб’єкт у сфері 

протидії корупції. 

 12. У разі непідтвердження викладеної у повідомленні інформації, розгляд його 

припиняється, про що обов’язково інформується особа, яка здійснила повідомлення. 

13. Якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності генерального директора ДП 

«Тернопільстандартметрологія», таке повідомлення не перевіряється, а надсилається до 

НАЗК у 3-денний строк (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). НАЗК 

визначає подальший порядок розгляду такого повідомлення. В цей же строк має бути 

проінформований Уповноважений орган управління майном (Мінекономіки). 

 14. У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно 

не належить до компетенції ДП «Тернопільстандартметрологія», подальший розгляд 

такого повідомлення припиняється, про що інформується особа, яка здійснила 

повідомлення, з одночасним роз’ясненням щодо компетенції органу або юридичної особи, 

уповноважених на здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у 

повідомленні. 

15. У разі якщо наведена у повідомленні інформація стосується уповноваженої 

особи ДП «Тернопільстандартметрологія», розгляд такого повідомлення здійснюється 

комісією, склад якої затверджується наказом генерального директора ДП 

«Тернопільстандартметрологія» з дотриманням строків, визначених Законом України «Про 

запобігання корупції». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD#w1_129


V. Порядок та строки проведення внутрішнього  розслідування (перевірки) 

1. Внутрішнє  розслідування (перевірка) проводиться для перевірки інформації,  яка 

встановлена при попередній перевірці стосовно конкретних осіб (особи) або необхідності 

подальшого з'ясування їх достовірності. Для проведення внутрішнього розслідування 

(перевірки) створюється комісія у складі не менше трьох осіб, до компетенції яких 

належить перевірка інформації, яка встановлена при попередній перевірці. 

2. Внутрішнє розслідування (перевірка) за повідомленням про корупцію 

проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо є 

необхідність, строк проведення продовжується до 45 днів, про що обов’язково має бути 

поінформована особа, яка здійснила повідомлення. 

3. Внутрішнє розслідування (перевірка) призначається наказом генерального 

директора ДП «Тернопільстандартметрологія» або особи, що виконує його обов’язки.  

4. До проведення внутрішнього розслідування (перевірки) не може залучатись особа, 

щодо якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація. 

 5. До складу комісії обов'язково включається уповноважена особа, за винятком 

випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання 

інформації про вчинення уповноваженою особою корупційного або пов'язаного з 

корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання 

корупції» або Антикорупційної програми ДП «Тернопільстандартметрологія». 

6. Акт внутрішнього розслідування (перевірки), складений комісією,  надається на 

затвердження генеральному директору ДП «Тернопільстандартметрологія» або особі, що 

виконує його обов’язки, протягом одного робочого дня з дня його складання і з 

дотриманням загальних строків проведення внутрішнього розслідування (перевірки). 

7. Після проведення внутрішнього розслідування (перевірки) генеральний директор 

або особа, що виконує його обов’язки, приймає рішення про: 

- передачу матеріалів до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак 

кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на 

виявлені правопорушення; 

- притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні 

законодавства, інформацію щодо яких повідомлено; 

- усунення причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ним наслідків; 

- здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та законних інтересів осіб та 

відшкодування збитків, завданої порушенням шкоди. 

 8. Про результати внутрішнього розслідування (перевірки) особа, що здійснила 

повідомлення, має бути письмово проінформована у 3-денний строк з дня його 

завершення. 

 

VI. Гарантії захисту прав заявників, засоби заохочення 

1. ДП «Тернопільстандартметрологія» забезпечує функціонування внутрішніх 

каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону. Викривач самостійно обирає канали 

повідомлення. 

2. Уповноважена особа надає працівникам ДП «Тернопільстандартметрологія» та 

особам, які проходять стажування (навчання) чи виконують певну роботу за цивільно-

правовим договорами, методичну допомогу та консультації щодо здійснення повідомлення 

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

порушень Закону України «Про запобігання корупції». 

3. Особі, яка здійснила повідомлення про корупцію, роз’яснюється її права та 

обов’язки доступними засобами зв’язку. 

4. Викривачу, його близьким родичам гарантується захист їх трудових прав 

відповідно до ст. 534 Закону України «Про запобігання корупції». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find=1&text=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD#w1_18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD#w1_64


5. Працівники ДП «Тернопільстандартметрологія», що залучені до процесу роботи з 

повідомленнями про корупцію, зобов’язані: 

- дотримуватися вимог статті 535 Закону України «Про запобігання корупції»; 

- додержуватись принципів, передбачених цим Порядком; 

- добросовісно виконувати посадові обов’язки на усіх етапах роботи з такими 

повідомленнями; 

- здійснювати (забезпечувати) своєчасний розгляд повідомлень про корупцію, 

об’єктивну та всебічну перевірку інформації, викладеної у них. 

5. Генеральний директор ДП «Тернопільстандартметрологія» або особа, що виконує 

його обов’язки, та уповноважена особа забезпечують вжиття заходів щодо недопущення 

розкриття (нерозголошення) інформації про особу викривача, його близьких осіб або інші 

дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, та закриття каналів 

витоку такої інформації (за їх наявності). 

6. Посадові особи та працівники ДП «Тернопільстандартметрологія», які 

залучаються до проведення попередньої та/або внутрішньої перевірки повідомлень про 

корупцію,  несуть відповідальність, передбачену законом, за порушення права викривача 

на конфіденційність та анонімність. 

7. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону не є порушенням умов конфіденційності, 

передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом). 

8. Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або 

моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, 

крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення. У разі неумисного 

повідомлення викривачем недостовірної інформації вона підлягає спростуванню у 

порядку, визначеному Цивільним кодексом України. 

9. З метою формування культури повідомлень про корупцію, поваги до викривачів 

як до відповідальних громадян, в ДП «Тернопільстандартметрологія» проводяться 

тематичні навчання для працівників. На посадових осіб усіх рівнів ДП 

«Тернопільстандартметрологія» покладається обов’язок демонструвати лідерство в 

запобіганні корупції та повагу до викривачів як відповідальних громадян.  

 

 

 

Уповноважений  

з антикорупційної діяльності      Наталя ПОЛУБЄДОВА 

 

 

 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1541
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1541
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Додаток 1 

до Порядку організації роботи  

з повідомленнями про корупцію  

ПРИМІРНА ФОРМА 

 повідомлення про корупцію, отриманого  

уповноваженою особою засобами телефонного зв’язку 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, найменування юридичної особи _____ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Відомості для листування:   

Місце проживання, 

адреса якого може бути 

використана для листування 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Контактний телефон _____________________________________________________ 

Електронна адреса _____________________________________________________ 

  

Інформація про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, 

іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(особа, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення (група осіб) 

 

Місце роботи, посада ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Фактичні дані (обставини) порушення ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(зазначається інформація щодо фактів вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції») 

 

У зв’язку з якою діяльністю викривача йому стала відома інформація _____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(зазначаються відомості, у зв’язку з чим стала відома інформація (трудова, професійна, господарська, громадська, 

наукова діяльність, проходження служби чи навчання або участь у передбачених законодавством процедурах, які є 
обов’язковими для такої діяльності) 

 

Хто ще може володіти інформацією про фактичні дані___________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) _____________________________________________ 

Місце проживання та контактний номер телефону ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Яким чином інформація може бути підтверджена ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Можливість надати докази/документи ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



Які дії вже були виконані ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(звернення до інших органів та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, правоохоронних 

органів тощо) 

 

  Повідомлення надається повторно 

  

Визначення інших учасників правопорушення та їх контактна інформація (за наявності): 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)_____________________________________________ 

Місце роботи_____________________________________________________________________ 

Місце проживання та контактний номер телефону _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________     ____ ____________ 20___ р.   __________  ____________________________ 
(час повідомлення)             (дата повідомлення)                       (підпис)           (посада працівника, який прийняв 

                                                                                                                             повідомлення, власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 



Додаток 2 

до Порядку організації роботи 

з повідомленнями про корупцію, 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

питань, що можуть використовуватися під час отримання повідомлень 

про корупцію 

1. Ім’я та контактна інформація (номер телефону, електронна та поштова адреси) або 

викривач бажає залишитись анонімним. Рід занять, стать, вік. 

У разі коли викривач бажає залишитись анонімним, він інформується, що інформація про 

нього не буде передаватись нікому без його згоди. Перевірка наданої інформації, як правило, 

вимагатиме додаткових відомостей (інформації), що потребуватиме зворотного зв’язку, а це 

можливо лише за наявності контактних даних. 

2. Надайте детальний опис випадку (ситуації). 

3. В якому структурному підрозділі ДП «Тернопільстандартметрологія», стався випадок 

(ситуація)? 

4. Коли стався випадок (ситуація), вкажіть конкретний час? 

5. Коли та яким конкретно чином Ви дізналися про цей випадок? 

6. Чи знають інші люди про цей випадок (ситуацію)? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто 

саме? Чи є у Вас контакти цих людей та чи можете їх надати? 

7. Чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них 

раніше, якщо так, то до якого органу (підрозділу)? 

8. Яких заходів було вжито у зв’язку з ними? 

9. Чи надавали Ви інформацію про зазначений вище випадок (ситуацію) кудись ще? Якщо так, 

то куди/кому? 

10. Чи переконані Ви у достовірності повідомленої інформації? 

11. Чи бажаєте Ви щось додати? 



Додаток 3 

до Порядку організації роботи  

з повідомленнями про корупцію 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ № ________ 

1. Ви готові надати 

нам свою контактну 

інформацію?* 

 ТАК , НІ  

__________________ 

* - Ця інформація не 

буде передаватись 

нікому без Вашої прямої 

згоди. 

Ви також може 

залишитися анонімним; 

однак зауважте, що може 

виникнути необхідність 

зв'язатися з Вами, а це 

можливо тільки якщо ми 

матимемо Вашу 

контактну інформацію. 

Прізвище, ім'я   

Контактна 

інформація 

(номер 

телефону, e-mail, 

адреса 

проживання) 

  

Рід занять   

Стать Чоловік , Жінка  

Вік   

2. Надайте 

детальний опис 

випадку (ситуації). 

  

3. В якому 

структурному 

підрозділі 

Підприємства стався 

випадок (ситуація)? 

  

4. Коли стався 

випадок (ситуація), 

вкажіть конкретний 

час (дата і час)? 

  

5. Коли та яким 

конкретно чином Ви 

дізналися про цей 

випадок? 

  

6. Чи знають інші 

люди про цей 

випадок (ситуацію)? 

Якщо так, чи можете 

Ви сказати, хто 

саме? 

Чи є у Вас контакти 

цих людей та чи 

можете їх надати? 

ТАК , НІ   

7. Чи траплялися такі 

випадки в 

минулому? 

Якщо так, чи 

надавалося 

повідомлення 

про них раніше? 

ТАК , НІ  



 

 

Якщо так, то до 

якого органу 

(підрозділу)? 

8. Яких заходів було 

вжито у зв'язку з 

ними? 

  

9. Чи надавали Ви 

інформацію 

про зазначений вище 

випадок (ситуацію) 

кудись ще? 

Якщо так, то 

куди/кому? 

ТАК , НІ  

9. Чи переконані Ви 

у достовірності 

повідомленої 

інформації? 

ТАК , НІ  

10. Чи бажаєте Ви 

щось додати? 

ТАК , НІ  

Дата, час отримання повідомлення ___ ____________ 20__ р.          _________:_________ 
         (число, місяць, рік)                                      (година, хвилин) 

Опитувальний лист заповнив ___________________________       ______________ 
                (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)                                (підпис) 



 

 

 

 

РЕЄСТР 

повідомлень про корупцію 

 
Реєстр 

№  
Дані про 

особу, яка 
здійснила 

повідомлення 
або 

«анонімно» 

Дата 
повідомлення, 

вх. № 

Зміст 
повідомлення 

Інформація про попередній 
розгляд повідомлення 

Інформація про внутрішнє 
розслідування (перевірку) 

Вжиті заходи Проінформовано 
особу, яка 
здійснила 

повідомлення 
(дата, вих. №) 

дата 
закінчення 

результат 
розгляду 

дата, № 
наказу 

дата 
акту 

результат 
розгляду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 
 

 

Додаток 4 

до Порядку організації роботи  

з повідомленнями про корупцію  

 


