
Звiт
lпро резуЛIlТДТи проведення громадського обговорення про€кту

АНТИКО РУпцiЙноI програми Луганськоi обласноi державноi адмiнiстра цii
на 2021-2023 роки

Луганською обласною державною адмiнiстрацiею вiдповiдно до
постаноI]и Кабiнету MiHicTpiB YKpaiHi вiд 0з.11.2010 року J\Ъ 996 uПро
забезпечення участi громадськостi у формуваннi та реалiзацii державноТ
полiтиклl>, Порядку пiдготовки, подання антикорупцiЙних програм на
ПОГОДження до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii та
здiЙснення ix погодження, затвердженого рiшенням Нацiонального агентства
вiд 08.|2.2017 J\гч |З79, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
22.0|.2018 за Ns 87lЗ1,539, проведено публiчне обговорення з громадськiстю
проскту Антикорупцiйноi програми ЛуганськоI обласноi державноi
адмiнiстрацii на 2021-2023 роки у форматi онлайн-конференцii на платформi
ZooM.

Оголошення про |ромадське обговорення про€кту АнтикорупцiйноТ
програмrr Луганськоi обласноi державноi адмiнiстрацii на 202I-2023 роки
бУло розмiщено на вебсайтi облдержадмiнiстрацiТ за посиланням:
http://1oga.gov.ualcontent/gromadske_obgovorennyaJroiektu_antikorupciynoyij
rо grami_lugan skoyi._obl asnoyi_derzhavnoyi.

Проект Антикорупцiйноi програми ЛуганськоТ обласноi державноi
адмiнiстlэацii на 202I-2023 роки було розмiщено на вебсайтi
облдержадмiнiстрацii за посиланням: http://loga.gov.ualsites/default/files/progra
mа loda.rar.

Такrэж оголошення про громадське обговорення про€кту
Антикорупцiйноi програми ЛуганськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ на
202|-20:Z3 роки було розмiщено у рубрицi <Новини) на офiцiйному вебсайтi
облдерж адмiнiстрачiТ (посилання : http ://lo ga. gov. ualoda/press/news/gromadske

_obgovorennyajroiektu_antikorupciynoyijrogrami_luganskoyi_oblasnoyi).
В оголошенi запрошено представникiв громадськостi долучитися до

публiчнс,го обговсlрення про€кту Антикорупцiйноi програми ЛуганськоI
обласноТ держаtsноi адмiнiстрацiТ на 2021-202З роки. Bci
пропозиIдii7зауваження запропоновано було надати з позначкою <Пропозицii
до Антикорупцiйноi програми) на адресу електронноi пошти
vpzvk@l,эga.gov.ua у письмовому виглядi до 13:00 03 червня 2021 року для
можливостi ix опI)ацювання, а також долучитись 07.06.202| о 14:00 до
обговорення у форматi онлайн-конференцii на платформi ZOOM.

Протягом TepMiHy проведення громадського обговорення пропозицiй та
зауважень до проскту Антикорупцiйноi програми Луганськоi обласноТ
державнrэТ адмiнiстрацii на 202I-202З роки не надходило, бажання
долучитIlсь до конференцii на платформi ZOOM представники громадськостi
не виявили.

Вра;ковуючи викладене, було прийнято рiшення пiдготувати проект

розпоряд(ження голови обласноi державноi адмiнiстрацiТ - керiвника обласноТ
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вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii кПро затвердження Антикорупцiйноi
ПРОГРаМИ ЛУганськоi обласноi державноi адмiнiстрацii на 2О21-202З роки)).

Начальник вiддiлу з питань
запобiга,ння та виявлення
корупцii Луганськоi обласноi
державноТ адмiнiстрацiТ Станiслав МАЛИноВСъкИЙ


