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Паспорт 

регіональної Програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016 – 2017 роки 

 1. Ініціатор розроблення регіональної Програми щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2016 – 2017 роки: Харківська обласна державна адміністрація. 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми: 

Програма розроблена відповідно до Закону України  від 09 квітня 1999 року       

№ 586-Х IV «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 13 січня  

2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», Закону України  від  

14 жовтня 2014 року № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики 

в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», Закону України   

від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції».   

 

3. Розробник Програми:  відділ з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату обласної державної адміністрації. 

4. Співрозробники Програми: громадська рада при обласній державній 

адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації. 

5. Відповідальний виконавець Програми: відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. 

6. Виконавці заходів Програми: апарат та структурні підрозділи обласної 

державної адміністрації, обласна рада, районні державні адміністрації, 

Територіальне управління державної судової адміністрації України у Харківській 

області, прокуратура Харківської області, Управління Служби безпеки України в 

Харківській області, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в 

Харківській області, громадські організації. 

7. Термін реалізації Програми : 2016 – 2017 роки. 

8. Фінансування заходів Програми: фінансування Програми планується 

здійснювати за рахунок обласного бюджету, виходячи з його можливостей, та за 

рахунок інших джерел фінансування, не забороненних чиним законодавством 

України. 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів 

Програми: 120 тис.грн,  у тому числі за роками: 

 

2016 рік – 65 тис. грн;  2017 рік – 55 тис. грн. 
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