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      від 11 грудня  2018 року                                                        №  586
  м. Кропивницький

Про затвердження Звіту за результатами
додаткової оцінки корупційних ризиків у
діяльності Кіровоградської обласної ради
та внесення змін до Антикорупційної програми
Кіровоградської обласної ради на 2018-2020 роки

Відповідно  до  частини  2  статті  43  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  статті  19  Закону  України  “Про  запобігання
корупції”, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів
влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції  від  02  грудня  2016  року  №  126,  зареєстрованої  в  Міністерстві
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848,  Порядку підготовки,
подання  антикорупційних  програм  на  погодження  до  Національного
агентства  з  питань  запобігання  корупції  та  здійснення  їх  погодження
(зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  від  22  лютого  2018  року
№  87/31539),  затвердженого  рішенням  Національного  агентства  з  питань
запобігання  корупції  від  08  грудня  2017  року № 1379, з  метою створення
ефективної  системи  запобігання  та  виявлення  корупції,  враховуючи  листи
НАЗК від 21 грудня 2017 року № 30-20/468778/17 та від 28 серпня 2018 року
№ 20-18/37483/18 

обласна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  звіт  за  результатами додаткової  оцінки  корупційних
ризиків у діяльності Кіровоградської обласної ради, що додається.

2. Внести  зміни  до  Антикорупційної  програми  Кіровоградської
обласної  ради  на  2018-2020  роки,  затвердженої  рішенням  Кіровоградської
обласної ради від 10 листопада 2017 року № 387, виклавши її у новій редакції,
що додається.
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3. Доручити  голові  обласної  ради  забезпечити  подання
Антикорупційної програми Кіровоградської обласної  ради  на 2018-2020
роки,  із  внесеними  змінами,  до  Національного  агентства  з  питань
запобігання корупції на погодження.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію Кіровоградської обласної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної політики.

Додаток  1  Антикорупційна  програма  Кіровоградської  обласної  ради  на
2018-2020 роки.
Додаток 2   Звіт  за  результатами  додаткової  оцінки  корупційних  ризиків  у
діяльності Кіровоградської обласної ради.
Додаток  3  Опис  ідентифікованих  корупційних  ризиків  у  діяльності
Кіровоградської  обласної  ради,  чинники  корупційних  ризиків  та  можливі
наслідки  корупційних  правопорушень  чи  правопорушень,  пов’язаних  з
корупцією.

Додаток 4  Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко
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