
 Регулярні канали повідомлення 

1. Отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Покровській  міській раді, її 

структурних підрозділах, а також підприємствах, установах та організацій, що 

знаходяться у сфері управління міської ради здійснюється через регулярні канали 

повідомлення: засобами поштового зв’язку, електронну поштову скриньку, 

спеціально визначену  телефону лінію, скриньку для кореспонденції «Повідомити 

про корупцію», на особистому прийомі керівництвом Покровської міської ради.  

2. Письмове повідомлення може подаватися: 

1) поштою на адресу  Покровської міської ради з позначкою «Про 

корупцію»: пл. Шибанкова, буд. 11, м.Покровськ, Донецька область, 85300; 

2) особисто до канцелярії Покровської міської ради за адресою: пл. 

Шибанкова, буд. 11, м.Покровськ, Донецька область, 85300 ; 

3) у скриньку для кореспонденції «Повідомити про корупцію», що 

розташована за адресою: перший поверх, пл. Шибанкова, буд. 11, м.Покровськ, 

Донецька область, 85300; 

4) на особистому прийомі, що проводиться міським головою, заступниками 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із затвердженим 

графіком;  

5) засобами електронного зв'язку (електронної пошти) на адресу: 

spkpokrovskrada@ukr.net 

Письмове повідомлення повинно містити позначку «Про корупцію» на 

конверті або на початку повідомлення. 

3. Усне повідомлення може подаватися через: 

1) спеціально визначену телефонну лінію за номером 050 086 38 82   (години 

роботи: понеділок – четвер з 09.00 до 17.00, п’ятниця – з 09.00 до 16.00).  

2) на особистому прийомі, що проводиться міським головою, заступниками 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із затвердженим 

графіком 

3) безпосередньо працівникам уповноваженого підрозділу Покровської 

міської ради (години роботи: понеділок – четвер з 09.00 до 17.00, п’ятниця – з 09.00 

до 16.00). 

 

Внутрішні канали повідомлення 

 1. Отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону в Покровській  міській раді, її 

структурних підрозділах, а також підприємствах, установах та організацій, що 

знаходяться у сфері управління міської ради безпосередньо від працівників ради та  

вказаних юридичних осіб здійснюється через внутрішні канали повідомлення: 

окрему електронну поштову скриньку, особистий прийом працівниками 

уповноваженого підрозділу, скриньку для кореспонденції «Повідомити про 

корупцію», спеціально визначену  телефону лінію. 



 1) у скриньку для кореспонденції «Повідомити про корупцію», що 

розташована за адресою: перший поверх, пл. Шибанкова, буд. 11, м.Покровськ, 

Донецька область, 85300; 

 2) засобами електронного зв'язку (електронної пошти) на адресу: 

spzvkpokrovskrada@ukr.net 

3) безпосередньо працівникам уповноваженого підрозділу Покровської 

міської ради (години роботи: понеділок – четвер з 09.00 до 17.00, п’ятниця – з 09.00 

до 16.00). 

 


