
Уповноваженому 
з антикорупційної діяльності 
ДП «Донецькстандартметрологія»

тел._(06239) 2-52-62
E-mail.il:obk  .  dcsms  @  gmail  .  com  
м.Покровськ, вул.. Прокоф’єва, 111

____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
____________________________________
(поштова адреса заявника та контактний 
телефон)
____________________________________
(електронна адреса заявника)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про факти порушення Антикорупційного законодавства, вчинення корупційних або

пов’язаних з корупцією правопорушень  посадовими особами та  працівниками
Державного підприємства «Донецький науково-виробничий центр стандартизації,

метрології та сертифікації» 

1. Суть звернення (опис фактів корупційного правопорушення):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.  Прошу  провести  перевірку  викладених  у  цьому  повідомлені  фактів  та  вжити
відповідних заходів до порушників.

3.  Про  результати  розгляду  повідомлення  прошу  повідомити  мене  у встановлений
законодавством термін.

Додатки: (копії документів, що підтверджують викладені факти).

_____________20___р. __________________________
/підпис/ПІБ



УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО
ПРАЦІВНИКАМИ  ПРО ФАКТИ ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ

ВИМОГ

1.  Працівникам  Центру гарантується  конфіденційність  їх  повідомлень
керівнику  або  Уповноваженому  про  виявлені  ознаки  порушень  Антикорупційного
законодавства, корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших
працівників  Центру та  повідомлень  про  факти  підбурення  працівників  Центру  до
вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

2.  Повідомлення  про  виявлені  ознаки  порушень  Антикорупційного
законодавства,  а  також  повідомлення  про  факти  підбурення  працівників  Центру до
вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в
усній чи письмовій  формі,  за допомогою каналів  зв'язку.  Повідомлення  також можуть
здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Центру.

Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв'язку та їхній захист
від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
4.  Повідомлення  працівників  Центру про  виявлення  ознак  вчинення

корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.
Анонімне  повідомлення  про  виявлення  ознак  вчинення  корупційних  чи

пов'язаних  з  корупцією  правопорушень  може  бути  розглянуто  лише  у  випадку,  коли
наведена  у  ньому  інформація  стосується  конкретного  працівника  Центру або  ділових
партнерів Центру та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений
у термін не більше 15 днів від дня його отримання, а якщо повідомлення стосується дій
самого  Уповноваженого  -  працівник,  визначений  засновниками  (учасниками)  або
керівником. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомлені,
неможливо, за рішенням Генерального директора Центру термін його розгляду може бути
подовжений до 30 днів від дня його отримання.

6. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення
вимог  антикорупційного  законодавства,  Уповноважений  забезпечує  подання
Генеральному директору Центру пропозицій щодо вживання заходів для:

- припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;
-притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;
-  інформування спеціально уповноважених суб’єктів  у  сфері  протидії  корупції(у
випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення).

7. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила
Уповноваженого  про  факти  підбурення  до  вчинення  корупційного  або  пов'язаного  з
корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної
програми,  вчинення  працівниками  чи  іншими  особами  корупційних  або  пов'язаних  з
корупцією  правопорушень,  належать  до  конфіденційної  інформації  та  охороняються
згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні
інформації, не в праві її розголошувати.


