ВИКРИВАЧІ КОРУПЦІЇ
ХТО ТАКІ ВИКРИВАЧІ?
особи, які отримали
інформацію про
корупцію під час
трудової, професійної,
господарської,
громадської, наукової
діяльності,
проходження служби
чи навчання

особи, які
переконані у
правдивості
інформації про
корупцію

особи, що володіють
інформацією про
корупцію, а саме про
обставини, місце і час
та особу, яка причена
до корупції

якщо маєте хоч одну з цих умов - повідомте про корупцію
ст. 1 Закону України про запобігання корупції"

ЯК ПИСЬМОВО ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ?
Анонімно
Із зазначенням автора
НДСЛ "Охматдит"
МОЗ України

НДСЛ "Охматдит"
МОЗ України
ПІП
адреса:
e-mail:
тел.

Повідомлення
хто причетний до корупції?
коли?
що саме відбулося?

Повідомлення
хто причетний до корупції?
коли?
що саме відбулося?

дата

підпис

ст. 53, 53-2 Закону України про запобігання корупції"

КУДИ ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ?
ПОШТОЮ

вул. Чорновола В’ячеслава,
28/1, м. Київ, 01135
(для того, щоб запобігти
розголошенню повідомленої
Вами інформації, просимо
на конверті писати
«ПРО КОРУПЦІЮ», тоді
Ваш лист буде переданий
безпосередньо у відділ
запобігання та виявлення
корупції, де робота буде
проводитися таємно)

Е-MAIL

ohmatdyt.stop.cor@gmail.com

(у темі листа вказуєте «ПРО
КОРУПЦІЮ»
інформація повідомлена на
цю електронну скриньку не
розголошується)

ЗА ТЕЛЕФОНОМ

НА ОСОБИСТОМУ ПРИЙОМІ

(044) 236-50-80

начальника з питань запобігання
та виявлення корупції лікарні

(з понеділка по п’ятницю
з 9:00 до 17:00)

(вул. Чорновола В’ячеслава, 28/1,
м. Київ, адміністративний
корпус, 2 поверх, дні прийому:
вівторок, п’ятниця
з 9:00 до 16:45)

ст. 53-2 Закону України про запобігання корупції"

ЩО БУДЕ ДАЛІ З ПОВІДОМЛЕННЯМ?
Анонімне

Із зазначенням автора

ПЕРЕВІРКА ПОВІДОМЛЕННЯ:
ПЕРЕВІРКА ПОВІДОМЛЕННЯ:
до 15 днів з дня отримання, (якщо
до 10 днів з дня отримання
перевірити інформацію в цей строк через 3 дні Вам буде повідомлено
неможливо - 30 днів)
про результати перевірки
НАСЛІДКИ:
НАСЛІДКИ:
у разі підтвердження
проведення внутрішньої
повідомленої інформації (службової) перевірки або
припинення виявленого
розслідування інформації
порушення, усунення його
наслідків та притягнення винних
у разі підтвердження фактів до дисциплінарної
передача матеріалів до
відповідальності
органів досудового
розслідування
у випадку виявлення ознак
кримінального або
у разі непідтвердження
адміністративного
фактів, викладених у
правопорушення передача
повідомленні - закриття
їнформації до НАЗК,НАБУ,
провадження
органи Національної поліції та
прокуратури
ст. 53, 53-2 Закону України про запобігання корупції"

ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ВИКРИВАЧА
Викривач має право:
бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені
Законом України «Про запобігання корупції»;
подавати докази на підтвердження своєї заяви;
отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав
повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав
викривача;
на конфіденційність;
повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України
«Про запобігання корупції» без зазначення відомостей про
себе (анонімно);
у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки
щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову
від таких заходів;
на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав
викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав
особи як викривача, витрат на судовий збір;
на винагороду у визначених законом випадках;
на отримання психологічної допомоги;
на звільнення від юридичної відповідальності у визначених
законом випадках;
отримувати інформацію про стан та результати розгляду,
перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним
інформації.
Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави.
Права викривача виникають з моменту повідомлення
інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України
«Про запобігання корупції».
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