ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ
Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Івано-Франківській області» (далі – ДУ ТМО)
співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень
Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) працівниками ДУ
ТМО. Повідомлення можуть надавати як працівники установи, так і будь-яка
особа.
Повідомлення про корупцію в Державній установі «Територіальне
медичне об’єднання МВС України по Івано-Франківській області» можна
подати:
- шляхом направлення листа на адресу установи: вул. Сахарова, 11,
м. Івано-Франківськ, 76000, з позначкою «Про корупцію»;
- засобами електронного зв’язку шляхом заповнення електронної
форми «Повідомити про корупцію» в рубриці «Антикорупційна програма»
на веб-сайті установи https://if-tmo.mvs.gov.ua/
- на адресу електронної пошти уповноваженого з антикорупційної
діяльності: antykortmoif@gmail.com
- на особистому прийомі уповноваженого з антикорупційної
діяльності (кабінет 8): Дні прийому: понеділок – четвер: з 09:00 до 13:00 та з
14:00 до 18:00, п’ятниця: з 09:00 до 17:00;
- усно через спеціальну телефонну лінію уповноваженого з
антикорупційної діяльності: 098- 325 -44-17; 095-934-38-47;
Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок – четвер: з 09:00 до
18:00, п’ятниця: з 09:00 до 17:00.
Повідомлення можуть бути анонімними (стаття 53 Закону). Анонімне
повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується
конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції,
гарантується конфіденційність. Особи, які повідомляють про факти корупції,
перебувають під захистом держави.
Інформація у повідомленні про корупцію має містити факти про
порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:
Про корупційні злочини:
Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України
корупційними злочинами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання
службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються злочини,
передбачені:
статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем);

статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї,
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим
становищем);
статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства
або зловживання службовим становищем);
статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем);
статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання,
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);
статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);
статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів,
штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання
службовим становищем або їх пошкодження);
статтею
410 (викрадення,
привласнення,
вимагання
військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових
речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого
військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем).
Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також
корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини,
передбачені:
статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення
видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних
призначень або з їх перевищенням);
статтею 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);
статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);
статтею 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми);
статтею 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають
публічні послуги);
статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою);
статтею 368-2 (незаконне збагачення) {Статтю 368-2 визнано такою, що
не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням
Конституційного Суду № 1-р/2019 від 26.02.2019};
статтею 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми);
статтею 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги);
статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі);

статтею 369-2 (зловживання впливом).
Про правопорушення, пов'язані з корупцією, за вчинення яких
передбачено адміністративну відповідальність:
Відповідно до глави 13-А "Адміністративні правопорушення, пов'язані з
корупцією" Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення адміністративна відповідальність передбачена за:
порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності (стаття 172-4);
порушення встановлених законом обмежень щодо одержання
подарунків (стаття 172-5);
порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6); порушення
вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7);
незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з
виконанням службових повноважень (стаття 172-8);
невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9).
Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:
-прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила
правопорушення, її посада та місце роботи;
-тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення
Закону України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена;
-прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи (в т.ч. у
сканованому вигляді), яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).
Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду
визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону.
За результатами повідомлення в ДУ ТМО в місячний термін
проводяться внутрішні антикорупційні розслідування та перевірки. За їх
результатами особа, стосовно якої вони проводилися, може бути притягнута до
дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності згідно з
чинним законодавством. Про результати перевірки заявнику надається
аргументована усна, а в разі вимоги заявника - письмова відповідь, якщо є
інформація про таку особу та її контакти. Інформування здійснюється тим
самим каналом зв’язку, яким надійшло повідомлення, або іншим способом,
визначеним заявником.
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