Львівська міська рада

СИСТЕМА СПОВІЩЕННЯ
ПРО ПОРУШЕННЯ В ЛМР
ЗАГАЛЬНІ КАНАЛИ СИСТЕМИ
СПОВІЩЕНЬ
Звернення у ЦНАП
Поштовий зв'язок
Особистий прийом посадових ос б
Льв вської м ської ради

** повідомлення розглядаються відповідно до закону "Про
звернення громадян"

АНОНІМНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Це пов домлення про порушення Кодексу
етичної повед нки без зазначення автора
пов домлення, якщо:
наведена нформац я у пов домленн
стосується конкретної особи (пр звище

СПЕЦІАЛЬНІ КАНАЛИ СИСТЕМИ
СПОВІЩЕНЬ
Спец альна електронна скринька
(ethics@Lvivcity.gov.ua)
Спец альна форма пов домлень
"пов домити про порушення" на
оф ц йному веб-сайт
Особисте звернення до прац вник в
сектору з питань доброчесност та
запоб гання корупц ї
"Скринька дов ри"

КАТЕГОРІЇ ПОРУШЕНЬ ЗГІДНО З
КОДЕКСОМ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
Зловживання владою
Конфл кт нтерес в
Зловживання ресурсами

н ц али, м сце прац , посада)

М жособист сн порушення

у пов домленн вказан фактичн дан , як

Профес йн порушення

можуть бути перев рен ( ориг нали/коп ї
документ в, в део/ауд озапис, зазначити
св дк в/очевидц в порушення

СТРОКИ ТА РОЗГЛЯД
ПОВІДОМЛЕНЬ
ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО НАДІЙШЛИ ЧЕРЕЗ
СПЕЦІАЛЬНІ
КАНАЛИ
СПОВІЩЕННЯ
ПІДЛЯГАЮТЬ РЕЄСТРАЦІЇ НЕ ПІЗНІШЕ
НАСТУПНОГО ДНЯ З ДНЯ ОТРИМАННЯ
ТАКОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ
ПІДЛЯГАЄ РОЗГЛЯДУ У СТРОК ДО 15
ДНІВ З ДНЯ ЙОГО ОТРИМАННЯ З
МОЖЛИВІСТЮ
ПРОДОВЖЕННЯ
СТРОКУ ДО 30 ДНІВ

РЕЗУЛЬТАТ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕНЬ:
Передача пов домлення до органу
досудового розсл дування у раз
встановлення ознак крим нального
правопорушення
Надання рекомендац й Льв вському
м ському голов щодо призначення
службового розсл дування

Надання рекомендац й щодо вир шення
зазначених у пов домленн питань кер вникам
виконавчих орган в Льв вської м ської ради
У раз , якщо факти викладен у пов домленн
не п дтвердились, надається в дпов дний
висновок

ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ
Інформац я про результат розгляду
пов домлення про порушення Кодексу
етичної повед нки оформляється за
встановленою формою та разом з коп єю
пов домлення надсилається кер внику
виконавчого органу Льв вської м ської
ради, у п дпорядкуванн якого перебуває
прац вник, вказаний у пов домленн , як
особа, яка ймов рно вчинила порушення

Інформац я про отриман пов домлення
про порушення та результати їх розгляду
щоквартально
оприлюднюється
на
оф ц йному
веб-сайт
у
форм
анал тичного
зв ту,
який
м стить
в домост про категор ї, к льк сть та
результати розгляду пов домлень

Сектор з питань доброчесност та запоб гання корупц ї
департаменту "Адм н страц я м ського голови"
Льв вської м ської ради

integrity@lvivcity.gov.ua.com/ethics@lvivcity.gov.ua
тел. 297-57-51

