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Вiдповiдно до стат,гi 19 Закону Украiни <Про запобiгання корупцiТ>> - Антикорупцiйнi
прогрtlми (надалi-Закон), приймаються в:

Адмiнiстрацii Президента Украtни, Апаратi ВерховноТ Ради Украiни, CeKpeTapiaTi
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, CeKpeTapiaTi Уповноваженого Верховноi Ради Укра'r'ни . npuu
людини, Офiсi Генерального прокурора, Службi безпеки Украiни, мiнiстерсЪвах, iнЙих
центральних органах виконавчоi влади, iнших державних органах, юрисдикцiя яких
поширюеться на всю територiю Украiнио обласних, Киiъськiй та Севастопольськiй мiських
державних адмiнiстрацiях, державних цiльових фондах - шляхом затвердження ix
керiвниками;

{Абзац dруzuй часmuнu перulоt сmаmmi ] 9 iз з.мiнсlJvtlt, внесенlи,lu зzidно iз Законолц М
] ] 3-IX Bid ] 9.09.20] 9.1

Апаратi Ради нацiона-гlьноi безпеки i оборони Украiъи - шляхом затвердження
Секретарем Ради нацiональноi безпеки i оборони Украiни;

Нацiона_тlьному банку УкраТни - шляхом затвердження Правлiнням банку;
{Дбзац чеmверmuй часmuнu перulоi сmаmmi I9 iз змiналttJ, BleceHtlJvru зzidно iз Законом М

5 7 б-VIII Bid 02, 07. 20 ] 5_1

Рахунковiй палатi, Щентральнiй виборgiй KoMicii, Вищiй радi правосуддя, Верховнiй Радi
Автономноi Республiки Крим, обласних радах, Киiвськiй та Севастопольськiй мiъьких радах,
Радi MiHicTpiB АвтономноТ Республiки Крим - шляхом затвердження Тх рiшеннями.

{Дбзац п'яmuй часmuнu перuлоi сmаmmi ]9 iз зллiналtll, BHeceHtlJvlu зzidно iз Закона.л,luJФ
576-VIII Bid 02,07.20I5. Np ]798-VIII Bid 21,]2,201бl

Антикорупцiйнi програп,Iи та змiни до них пiдлягають погодженню Нацiональним
агентством у визначеному ним порядку.

{Абзац шосmuй часmuнu перuлоi сmаmmi l9 в реdакцii' Закону м 524-IX вid 04.03.2020}.

остання Програма щодо запобiгання i протидiт корупцiт на територlii Обухiвськот MicbkoT
ради на 2019-20|9 роки, що була затверджена рiшенням Обу<iвськоТ MicbKoi рали вiд
22.02.2018 року Ns749-З2-УII i виконана.

у даний час, вiдповiдно до Закону у виконавчому koMiTeTi повинна бути призначена
уповноважена особа iз запобiгання корупцii. ,,щля iT призначення та виконання повноважень в
установленому порядку оголошено конкурс.

,Щолаток: копiя рiшення вiд22.02.20l8 Jф 749-З2-УI.
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