ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ВИЯВЛЕНІ ФАКТИ
КОРУПЦІЇ В ЖДУ ім. І. ФРАНКА
Шановний відвідувачу!
У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства
працівниками Університету, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є
достовірною, Ви зможете повідомити про це Уповноваженого з питань запобігання та
виявлення корупції або безпосередньо Ректора Університету.
Повідомлення може бути індивідуальне (подане окремою особою) або колективне (подане
групою осіб).
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ЖДУ
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Якщо Ви вирішили подати повідомлення про корупцію та готові надати нам свою
контактну інформацію, ми запевняємо, що ця інформація не буде передаватись нікому без
Вашої прямої згоди. Ви також можете залишитися анонімним; однак, зауважте, що
розслідування справи часто вимагає додаткової інформації, і може виникнути необхідність
зв’язатися з Вами.
Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства
підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи,
містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення не може
розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення
громадян”, а тому його надання не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.
Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Університету як джерело
для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування
відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.
У разі виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень особами, уповноваженими
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, телефонуйте на
"Антикорупційні лінії прямого зв’язку" спеціально уповноважених суб’єктів, які
безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та
розслідування корупційних правопорушень:
Назва спеціально уповноважених суб’єктів у
сфері протидії корупції
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Національне антикорупційне бюро України

0-800-503-200
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info@nabu.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання
корупції України
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