
Додаток 2 
до Методичних рекомендацій щодо прийняття, 

розгляду повідомлень та забезпечення 
конфіденційності викривача під час оброблення 

повідомлень про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України “Про запобігання 

корупції” в Міністерстві у справах ветеранів 
України 

(пункт 2 розділу ІV, пункт 2 розділу V) 

 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

Працівникам уповноваженого підрозділу під час отримання повідомлень про порушення вимог 

Закону України “Про запобігання корупції” телефоном рекомендовано використовувати цей 
опитувальний лист для фіксації довідкової інформації. 

№ 
з/п 

Перелік питань Відповідь Примітки 

1 2 3 4 

1 Чи готові Ви надати свою контактну 
інформацію (ім’я, прізвище, номер 

телефону, електронна адреса, рід 
занять). Ця інформація не буде 
передаватись нікому без Вашої прямої 

згоди. Ви також можете зберегти 
анонімність, однак зауважте, що розгляд 

справи часто вимагає додаткової 
інформації і може виникнути 
необхідність зв’язатися з Вами, а це 

можливо, тільки якщо ми матимемо 
Вашу контактну інформацію? 

    

2 У чому Ви вбачаєте прояв корупції? 
Чи можете Ви надати детальний опис 

випадку порушення Закону України 
“Про запобігання корупції”? 

    

3 Чи стосується цей випадок електронних 
декларацій, конфлікту інтересів, 

порушень антикорупційних законів, 
іншого питання (спробуйте зазначити 

категорію)? 

    



2 

Продовження додатка 2 

4 Де і в якому районі чи місті стався 

випадок (область, місто, структурний 
підрозділ, державна установа)? 

    

5 Коли стався випадок?     

6 Коли та яким чином Ви дізналися про 
цей випадок? 

    

7 Чи знають інші люди про нього? Якщо 
так, чи можете Ви сказати, хто саме? 

    

8 Чому, на Вашу думку, цей випадок 
включає можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону 
України “Про запобігання корупції”? 

    

9 Чи траплялися такі випадки в 
минулому? Якщо так, чи повідомляли 

Ви про них раніше і яких заходів було 
вжито у зв’язку з ними? 

    

10 Чи обіцялася або надавалася комусь 
перевага в описаному випадку? Якщо 
так, хто і кому обіцяв чи надавав 

перевагу? Що було обіцяно, чому і яким 
чином відповідним особам/організаціям 

обіцялася або надавалася перевага? 

    

11 Чому Ви вирішили повідомити про цей 
випадок? 

    

12 Чи надавалася інформація про 

зазначений вище випадок кудись ще? 
Якщо так, то куди/кому? 

    

13 Інші питання     

 

________________ 
(дата) 

_________________ 
(підпис) 

________________________________ 
(посада, власне ім’я, 

прізвище особи, яка опитувала) 

_________________________ 


