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м. Краматорськ

Про затвердження Антикорупційної програми 
Донецької обласної державної адміністрації, 
обласної військово-цивільної адміністрації 
на 2019-2020 роки

Керуючись статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», 
статтями 2, 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
статтями 1, 3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», 
Порядком підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до 
Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх 
погодження, затвердженим рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, та з метою 
запобігання та мінімізації корупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень в облдержадміністрації та її структурних підрозділах:

1. Затвердити Антикорупційну програму Донецької обласної державної 
адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки 
(далі —  Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, 
відповідальним за виконання заходів Антикорупційної програми, надавати 
управлінню взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення 
корупції облдержадміністрації щокварталу до 01 числа місяця, наступного за 
звітнім періодом, інформацію про виконання заходів Антикорупційної 
програми для подальшого узагальнення та проведення моніторингу результатів 
впровадження заходів, передбачених Антикоругіційною програмою.

3. Управлінню взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації (Ставицький):

1) направити Антикорупційну програму на погодження до Національного 
агентства з питань запобігання корупції у встановленому чинним 
законодавством порядку;
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2) здійснювати узагальнення звітів, наданих виконавцями 
Антикорупційної програми та щокварталу до 15 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, протягом 2019-2020 років, 15 січня 2021 року надавати 
Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про стан 
виконання Антикорупційної програми.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня погодження 
Антикорупційної програми з Національним агентством з питань запобігання 
корупції.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення 
корупції облдержадміністрації, контізащгзшшщаю за собою.

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово -
цивільної адміністрації ^  І О.І. Куць


