
Повідомити про корупцію

- Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції– повідомити про корупційне 
правопорушення за номером НАЗК (044) 200-06-91 чи залишити повідомлення на сайті.
- Повідомити про порушення в Національне антикорупційне бюро України – направити листа до бюро 
або заповнити форму на сайті; безкоштовна гаряча лінія НАБУ з питань корупції діє за номером 08-00-
50-32-00.
- Зателефонувати на гарячу лінію Генеральної прокуратури за номером 0-800-50-70-01,  на сайті також 
можна ознайомитись з роботою телефонів довіри ГПУ.
- Гаряча лінія Служби Безпеки України- (СБУ )діє за номером 08-00-50-14-82, куди можна повідомити 
про порушення, пов’язані з сепаратизмом, тероризмом чи про факт корупції до, або надіслати 
повідомлення на callcenter@ssu.gov.ua. 
- Звернутись до МВС України за номером (097) 223-20-33 чи надіслати повідомлення на адресу: stop-
korupcia@ukr.net. 
У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства, або інше 
правопорушення працівниками виконавчого комітету Лиманської міської ради чи її структурних 
підрозділів можна повідомити електронною поштою на адресу: limanantikor@gmail.com та на телефон 
відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітет (06261) 4-10-50 
за графіком: понеділок –  п’ятниця з 08.00 до 16.30, обідня перерва з 12.00 до 12.30, а також письмово на
адресу: вулиця Незалежності, 46, місто Лиман, Донецька область, 84406
Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про запобігання корупції», а саме:
- порушення обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища;
- порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
- порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної
влади та органами місцевого самоврядування;
- порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону
- порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 
передбачені статтею 25 Закону;
- недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
- порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
- отримання неправомірної вигоди;
- порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
- порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону,    можуть 
направлятись без зазначення авторства. 
    
Анонімне повідомлення підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної 
особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
За вчинення корупційних правопорушення окрім адміністративної  відповідальності передбачено  і 
кримінальну відповідальність.
Кримінальним  Кодексом України передбачено такі види кримінальної відповідальності осіб 
уповноважених на виконання функцій держави за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності пов’язаної з наданням публічних послуг:
1. Зловживання владою або службовим становищем (стаття 364).
2. Службове підроблення (стаття 366).
3. Службова недбалість (стаття 367).
4. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 
368).
5. Незаконне збагачення (стаття 368-2).
6. Зловживання впливом (стаття 369-2).
7. Провокація підкупу (стаття 370).


