
ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ! 

Канали для надання повідомлень від 

викривачів до Державного підприємства 

«Служба місцевих автомобільних доріг у 

Вінницькій області» 

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 

області» забезпечує умови для повідомлень працівниками підприємства, 

іншими особами про порушення вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», зокрема через телефонну лінію, офіційний веб-сайт підприємства, 

засобами електронного зв’язку, іншими засобами поштового зв’язку, скриньку 

для анонімних повідомлень (розташована у будівлі підприємства), а також під 

час проведення особистого прийому директора підприємства, його 

заступників, у дні прийому згідно із затвердженим графіком, а також 

уповноженою особою з антикорупційної діяльності. 

Номер телефону для здійснення повідомлень про корупційні 

правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією з боку 

працівників Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг 

у Вінницькій області» (0 432) 56-00-93. 

Режим роботи телефонної лінії: з понеділка по четвер - з 8 год. 00 хв. до 12 год. 

00 хв. та з 12 год.45 хв. до 17 год. 00 хв., у п’ятницю - з 8 год. 00 хв. до 12 год. 

00 хв. та з 12 год.45 хв. до 16 год. 45 хв. 

Адреса електронної пошти для здійснення повідомлень:  

anticorSMAD@gmail.com. 

Приймання повідомлень про зазначені факти проводиться на електронну 

пошту підприємства цілодобово. 

Офіційний веб-сайт підприємства: https://smad.vin.gov.ua/ .  

 

mailto:anticorSMAD@gmail.com
https://smad.vin.gov.ua/


Поштова адреса Державного підприємства «Служба місцевих 

автомобільних доріг у Вінницькій області»: 21027, Вінницька область, місто 

Вінниця, проспект Космонавтів,40. 

У разі направлення повідомлення поштою, на конверті робиться позначка 

«Про корупцію» 

Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови 

в прийнятті його повідомлення 

Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до розділу IX. «Умови 

конфіденційності інформування уповноваженого працівниками про факти 

порушень антикорупційних вимог» та розділу X. «Процедури захисту 

працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення» Антикорупційної програми Державного 

підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» за 

посиланнями:  

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДП СМАД НА 2019-2020 РОКИ ; 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДП СМАД НА 2021-2022 РОКИ . 

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), 

перебувають під захистом держави.  

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою 

відповідальність, передбачену чинним законодавством. 

 

Форма повідомлення про корупцію за посиланням:  

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ/ПОРУШЕННЯ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ/ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО АБО 

ПОВ’ЯЗАНОГО ІЗ КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Спеціальні уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції: 

1. Національне агентство з питань запобігання корупції 

         01103, м. Київ, бул. Дружби народів, 28,  info@nazk.gov.ua 

   2. Гаряча лінія Вінницької обласної прокуратури - (0432) 35-00-59 

   3. Приймальня МВС України у Вінницькій області - (0432) 59-40-22 

   4. Гаряча лінія СБУ в Вінницькій області – (0432) 53-13-09  

https://smad.vin.gov.ua/media/post/docs/file/2020/03/05/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_2019-2020.pdf
https://smad.vin.gov.ua/media/post/docs/file/2021/01/18/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%94%D0%9F_%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%94_%D0%BD%D0%B0_2021-2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
https://smad.vin.gov.ua/media/post/docs/file/2021/01/18/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%94%D0%9F_%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%94_%D0%BD%D0%B0_2021-2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
https://smad.vin.gov.ua/media/post/docs/file/2020/08/07/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://smad.vin.gov.ua/media/post/docs/file/2020/08/07/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://smad.vin.gov.ua/media/post/docs/file/2020/08/07/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
mailto:nfo@nazk.gov.ua

