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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, 
що вносяться до Антикорупційної програми  

Миколаївської обласної ради  
на 2019-2021 роки 

 
1. Доповнити розділ 5. "Процедури щодо моніторингу, оцінювання 

виконання періодичного перегляду Програми" після абзацу другого абзацами 
третім, четвертим, п'ятим, шостим, сьомим та восьмим такого змісту: 

"Перегляд Програми здійснюється у випадках: 
ідентифікації нових корупційних ризиків; 
надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання 

корупції та/або висновків постійної комісії обласної ради з питань законності, 
депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з 
органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації; 

після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її 
реалізації на черговій сесії обласної ради, яка відбудеться після затвердження 
відповідної нормативних актів; 

установлення за результатами оцінки виконання неефективності 
передбачених Програмою заходів; 

внесення змін до чинного законодавства України (у тому числі 
антикорупційного), що впливає на діяльність Миколаївської обласної ради."  

 
Абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами дев'ятим та 

десятим. 
 
2. У графі 4 "Заходи щодо усунення корупційного ризику" додатка 2 до 

звіту "Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Миколаївської 
обласної ради та заходів щодо їх усунення": 

 
у пункті 1 "Участь депутата обласної ради у прийнятті рішень в умовах 

конфлікту інтересів" : 
слова "Внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання" замінити словами "Внесення змін до Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання щодо установлення 
додаткових норм, спрямованих на врегулювання конфлікту інтересів"; 

доповнити цей пункт після слів "конфлікту інтересів" новим реченням 
такого змісту:  

"Попередження про персональну відповідальність за порушення чинного 
законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими 
встановлено таку відповідальність, та санкцій, які вони передбачають";  
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доповнити пункт 2 "Ймовірний вплив на депутатів обласної ради з метою 

прийняття рішень обласної ради в інтересах третіх осіб" новим реченням такого 
змісту:  

"Залучення представників громадськості (експертів, науковців) до 
підготовки та розгляду проектів окремих рішень обласної ради"; 

 
у пункті 5 "Ризик прийняття актів ради та її органів із порушенням 

процедури їх розгляду" слова "Внесення змін до Регламенту Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання" замінити словами "Внесення змін до 
Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання щодо деталізації 
норм, спрямованих на регулювання процедури прийняття рішень обласної 
ради"; 

 
доповнити пункт 17 "Ймовірність конфлікту інтересів у депутатів у 

процесі вирішення питань використання бюджетних коштів" після слів 
"бюджетних коштів" новим реченням такого змісту:  

"Розробка внутрішнього механізму повідомлення депутатом обласної 
ради про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з цим".  

 
3. Графу 8 "Очікуваний результат" додатка 2 до звіту "Таблиця оцінених 

корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради та заходів щодо 
їх усунення" викласти у такій редакції: 

 
" 

Очікуваний результат 
8 

Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень 
антикорупційного законодавства з боку депутатів обласної ради під час 
прийняття рішень, а також фактів притягнення їх до відповідальності)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень прав третіх осіб 
під час прийняття рішень обласної ради, а також фактів притягнення до 
відповідальності депутатів обласної ради та/або третіх осіб)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень прав третіх осіб 
під час прийняття рішень обласної ради, а також фактів притягнення до 
відповідальності депутатів обласної ради та/або третіх осіб)   
Мінімізація корупційного ризику (ефективне виконання завдань обласної 
ради та/або її органів, відсутність порушень прав третіх осіб, відсутність 
судових процесів проти обласної ради, кримінальних проваджень 
відносно посадових осіб обласної ради)   
Мінімізація корупційного ризику (прийняття рішень обласної ради, які 
відповідають вимогам чинного законодавства, відсутність судових 
процесів проти обласної ради)   
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Мінімізація корупційного ризику (недопущення необґрунтованих 
фінансових втрат, відсутність судових процесів проти обласної ради)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень прав посадових 
осіб виконавчого апарату обласної ради, відсутність судових процесів 
проти обласної ради)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність фактів притягнення до 
відповідальності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, 
відсутність судових процесів проти обласної ради)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень прав третіх осіб, 
фактів притягнення до відповідальності посадових осіб виконавчого 
апарату обласної ради, відсутність судових процесів проти обласної 
ради)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень прав третіх осіб, 
фактів притягнення до відповідальності посадових осіб виконавчого 
апарату обласної ради, відсутність судових процесів проти обласної 
ради)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність фактів неефективного 
використання бюджетних коштів, фактів притягнення до 
відповідальності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, 
відсутність судових процесів проти обласної ради та порушень прав 
третіх осіб)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень 
антикорупційного законодавства, фактів притягнення до 
відповідальності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень 
антикорупційного законодавства, фактів порушень прав осіб, які надають 
допомогу в запобіганні і протидії корупції, фактів притягнення до 
відповідальності посадових осіб виконавчого апарату обласної 
ради)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень 
антикорупційного законодавства, фактів порушень прав осіб, які надають 
допомогу в запобіганні і протидії корупції, фактів притягнення до 
відповідальності посадових осіб виконавчого апарату обласної 
ради)    
Мінімізація корупційного ризику (відсутність необґрунтованого 
використання  бюджетних коштів, відсутність судових процесів проти 
обласної ради)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень 
антикорупційного законодавства з боку депутатів обласної ради під час 
прийняття рішень обласної ради, прав 3-х осіб, а також фактів 
притягнення їх до відповідальності)   
Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень 
антикорупційного та бюджетного законодавства з боку депутатів 
обласної ради, а також фактів притягнення їх до відповідальності)   
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Мінімізація корупційного ризику (відсутність порушень 
антикорупційного законодавства з боку депутатів обласної ради, а також 
фактів притягнення їх до відповідальності)   

" 
 

 
 
 

Заступник голови обласної ради, 
голова комісії з підготовки Антикорупційної  
програми Миколаївської обласної ради                                   А.О. КРОТОВ  
 
 
 
Керуючий справами виконавчого апарату  
обласної ради, уповноважена особа з питань  
запобігання та виявлення корупції у  
виконавчому апараті обласної ради                                          Т.С. ЛАБАРТКАВА 

 


