
Повідомити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»  
працівниками Головного управління статистики у Запорізькій області 

 
Повідомити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного 

управління статистики у Запорізькій області можна за телефоном «прямої лінії», на електронну скриньку або листом 
за поштовою адресою з позначкою на конверті «Про корупцію»:  

Головне управління статистики у Запорізькій області  

поштова адреса: пр. Соборний, 75, м. Запоріжжя, 69002;  
телефон «прямої лінії»: (061) 787-65-29;  

електронна адреса: аntikor_zapstat@zp.ukrstat.gov.ua  

Державна служба статистики України  

телефон «гарячої лінії»: (044) 289-74-59;  

поштова адреса: вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601;  
електронна адреса: Antikor@ukrstat.gov.ua 

Отримання та розгляд повідомлень про корупцію у Головному управлінні статистики у Запорізькій області 
здійснюється головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції. 

 
 

 

За яких умов повідомлення підлягає розгляду 
 

Повідомлення підлягає розгляду за сукупності наступних умов: 
 містить інформацію про факти можливих корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 

 якщо наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи; 

 повідомлення містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

Повідомлення може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно). 

 
 

 

Гарантії захисту трудових прав викривача 
 

Викривачу(а) та його близьким особам у зв’язку з повідомленням про факти можливих корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» не може бути: 

 відмовлено у прийнятті на роботу; 

 звільнено чи примушено до звільнення; 

 притягнуто до дисциплінарної відповідальності; 

 піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, 

зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі 
таких заходів впливу; 

 відмовлено в укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту). 

 

 
 

Рекомендована форма повідомлення 
про вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов'язаного з корупцією 
 

1. Прізвище, ім'я та по батькові заявника, контактні дані заявника: (поштова адреса, електронна адреса, 

номер телефону) / анонімне повідомлення. 

2. Зміст повідомлення: 
– прізвище, ім'я та по батькові та/або посада особи, стосовно якої здійснюється повідомлення; 

– інформація щодо суті порушення, про яке повідомляється. 

3. Додатки до повідомлення. 

4. Інформація про канали для зворотного зв'язку у разі подання анонімного повідомлення. 


