
РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ 

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання  МВС 

України по Полтавській 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 Полтавській області» можна подати: 

-  поштою –  

на адресу ТМО: вул. С.Петлюри, 64, м. Полтава, 36039    (у разі 

направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого 

змісту: «Про корупцію»); 

-  через скриньку для кореспонденції ТМО - 

розташована в приміщенні ДУ ТМО (вул. С.Петлюри, 64, м. 

Полтава); 

 - на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень -  

stopkor.tmopl@bigmir.net; 

-  на сторінку ДУ ТМО у мережі  Facebook; 

- на особистому прийомі уповноваженого з антикорупційної 

діяльності - 

Дні прийому: понеділок – п’ятниця - з 08.00 до 12.00 год. та з 

12.15 до 16.15 год., каб.422; 

- через телефонну лінію ТМО - 

тел.:(0532) 676437. Телефонна лінія працює: понеділок – 

п’ятниця - з 08.00 до 12.00 год., та з 12.15 до 16.15 год. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA852UA852&q=facebook+germany+gmbh&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-LVT9c3NEy3zDNPMTcw1tLMKLfST87PyUlNLsnMz9PPL0pPzMusSgRxiq2KS5OKM1MyE4syU4sXsYqmJSanJuXnZyukpxblJuZVKqTnJmUAAJOzjhxgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiTj7bEk5PjAhVPHLkGHa1rAbsQmxMoATAhegQICxAj


Особи, які добросовісно повідомляють про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції», можуть звернутися до 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції: 

 

НАБУ: 

Тел. 0 800 503 200 

 info@nabu.gov.ua 

 https://nabu.gov.ua/ - «Подати 

звернення» 

 

НАЗК: 

 (044)200-06-91  

 anticor_reports@nazk.gov.ua 

 nazk.gov.ua/report-corruption 

 

НПУ: 

0 800 50 02 02  

(044) 254-93-90 

 (099)254-93-90  

(063)254-93-90  

upzkpl@police.gov.ua 

ГПУ: 

(044)200-76-24  

 

https://www.gp.gov.ua/ua/treatment.html 
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