
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

28.08.2020                                                                                                №  428-ОД 

 

Про організацію роботи цілодо-

бової телефонної гарячої лінія 

«Стоп-корупція» 

 

Відповідно до статей 2, 6, 13, 25, 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статей 53, 531, Закону України «Про запобігання 

корупції», розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 13.07.2020 № 315-ОД «Про організацію роботи у сфері захисту викривачів», 

від 10.08.2020 № 375-ОД «Про затвердження Порядку організації роботи з 

повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Сумській обласній 

державній адміністрації», з метою забезпечення умов для повідомлення 

інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»: 

1. Запровадити у Сумській обласній державній адміністрації цілодобову 

телефонну гарячу лінію «Стоп-корупція» за телефонним номером 

(0542) 78-27-66 (далі – телефонна гаряча лінія). 

2. Встановити, що прийом дзвінків, які надходять на телефонну гарячу 

лінію: 

1) у робочий час здійснює відповідальна особа за реалізацію повноважень 

із захисту викривачів у Сумській обласній державній адміністрації (далі – 

відповідальна особа); 

2) у позаробочий час, у вихідні та святкові дні здійснюється на 

автовідповідач. 

3. Відповідальній особі: 

1) під час прийому дзвінків, що надходять на телефонну гарячу лінію, 

діяти відповідно до Порядку організації роботи з повідомленнями про 

корупцію, внесеними викривачами, у Сумській обласній державній 

адміністрації; 

2) у разі якщо повідомлення не містить інформації про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції» або не належить до компетенції 

Сумської обласної державної адміністрації, надавати заявникові роз’яснення, 
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до чиєї компетенції належить вирішення його питання. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 10.10.2011 № 660 «Про 

організацію роботи цілодобової «гарячої» телефонної лінії при Сумській 

обласній державній адміністрації «Стоп корупції», від 16.11.2015 № 532-ОД 

«Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 10.10.2011 № 660». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова                 Роман ГРИЩЕНКО 


