










8.   Для повiдомлення працiвниками КП ВМР «ВМТЕ» про факти порушення 
Антикорупцiйно'i програми, вчинення корупцшних або пов'язаних з корупцiЕ:ю 
правопорушень (далi - повiдомлення) професiонал з антикорупцiйноi' дiяльностi розмiщуЕ: 
вiдповiдну iнформацiю на iнформацiйних стендах в примiщеннi КП ВМР «ВМТЕ» та на 
офiцiйному веб-сайтi КП ВМР «ВМТЕ» ( vmte.vn.ua ).

Така iнформацiя повинна мiстити:

номер телефону для здiйснення повiдомлень: 0969168433; 

адресу електронно'i пошти для здiйснення повiдомлень: antikor@vmte.vn.ua; 

години прийому професiонала з антикорупцiйно'i дiяльностi для отримання консультацiй з 
8.00 до 16.00 в робочi днi . 

Професiонал з антикорупцiйноi' дiяльностi розробляе типову форму повiдомлення (Додаток 
№ 3). 

Професiонал з антикорупцiйно'i дiяльностi веде Реестр повiдомлень про конфлiкт iнтересiв 
та про порушення Антикорупцiйноi' програми вчинення корупцiйних чи пов'язаних з 
корупцiею правопорушеня. Порядок ведения вiдповiдного реестру затверджупься 
керiвником за . поданням професiонала з антикорупцiйноi' дiяльност (Наказ вiд «О 1 » 
лютого 2019 року №35). 

Строки i порядок розгляду професiоналом з антикорупцiйно'i дiяльностi повiдомлень про 
факти порушення Антикорупцiйноi' програми, вчинення корупцiйних або пов' язаних з 
корупцiЕ:ю правопорушень встановлюються в положеннi, затвердженому кершником за 
поданням професiонала з антикорупцiйно·i дiяльностi. 

IV. Норми професiйноiї етики працiвникiв КП ВМР «ВМТЕ».
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1. Працiвники КП ВМР «ВМТЕ» пiд час виконання своi'х функцiональних обов'язкiв
зобов'язанi неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведiнки або вимог
кодексу етики КП ВМР «ВМТЕ» (у разi його наявностi).

2. Працiвники КП ВМР «ВМТЕ» толерантно i з повагою ставляться до полiтичних поглядiв,
iдеологiчних та решпиних переконань iнших осiб, а також зобов' язуються не
використовувати сво'i повноваження в iнтересах полiтичних партiй та/або полiтикiв.

3. Працiвники КП ВМР «ВМТЕ» дiють об'ективно, незважаючи на особистi iнтереси,
особисте ставлення до будь-яких осiб, на своi' полiтичнi погляди, iдеологiчнi, релiгiйнi або
iншi особистi погляди чи переконання.

4. Працiвники КП ВМР «ВМТЕ» сумлiнно, компетентно, вчасно, результативно
вiдповiдально виконують функцiональнi обов'язки, рiшення та доручення органiв i
посадових осiб, яким вони пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi, а також не
допускають зловживань та неефективного використання коштiв i майна КП ВМР «ВМТЕ».

5. Працiвники КП ВМР «ВМТЕ» не розголошують i не використовують в iнший спосiб
конфiденцiйну iнформацiю, що стала 'iм вiдома у зв'язку з виконанням сво'iх функцiональних
обов'язкiв, крiм випадкiв, встановлених законом.




























































