
 
 

Про внесення змін до розпоряд-

ження голови обласної держав-

ної адміністрації від 03.12.2019 

№ 839/2019-р 

 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-

ністрації”, листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 

11.02.2020 року № 20-22/4597/20, внести до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 03.12.2019 № 839/2019-р “Про затвердження Анти-

корупційної програми Хмельницької обласної державної адміністрації на 2019-

2020 роки” такі зміни: 

1. У назві розпорядження та пунктах 1, 2 цифри і слова “на 2019-2020 роки” 

замінити на цифри і слова “на 2020 рік”. 

2. В Антикорупційній програмі Хмельницької обласної державної адміні-

страції на 2020 рік, затвердженій цим розпорядженням: 

1) по всьому тексту цифри і слова “на 2019-2020 роки” замінити на цифри і 

слова “на 2020 рік”; 

2) в абзаці третьому розділу IV “Навчання та заходи з поширення інфор-

мації щодо Антикорупційної програми” цифри і слова “2019-2020 роках здійсню-

ється та буде здійснюватися” замінити на цифри і слова “2020 році заплановані та 

проводяться навчання з”; 

3) у графі 3 рядка 5, поданої у цьому розділі таблиці, слова і цифри “Грудень 

2019 року” виключити. 

3. Назву до таблиці розділу IV “Навчання та заходи з поширення інформації 

щодо Антикорупційної програми” викласти у новій редакції: 

“Тематика з актуальних питань, які виносяться для вивчення, розгляду та 

ознайомлення на семінарах у 2020 році”. 

4. Привести у відповідність до пункту 1 цього розпорядження посилання у 

додатку до Антикорупційної програми Хмельницької обласної державної адміні-

страції на 2020 рік. 
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5. У додатку 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації “Опис ідентифікованих 

корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації, 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень 

чи правопорушень, пов’язаних з корупцією” виключити абзаци 6, 8, 22. 

6. У додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяль-

ності Хмельницької обласної державної адміністрації “Пропозиції щодо заходів із 

усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків” у графі 5 “Строк 

виконання заходів щодо усунення корупційного ризику” слова і цифри “Протягом 

2019-2020 років” замінити на цифри і слова “Протягом 2020 року” та виключити 

абзаци 6, 8, 22. 

 

 

Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ



 


