
І
УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 379  

24 червня 2022 р. сесія 8 скликання

Про внесення змін до Антикорунційної програми
Вінницької обласної Ради на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 

14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 року № 266

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 04 січня 2022 року 
№ 1/22, враховуючи висновок постііїної комісії обласної Ради питань правової 
політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести до Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 
2022-2023 роки, затвердженої рішенням 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 
26 листопада 2021 року № 266, такі зміни:

- Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у 
діяльності обласної Ради викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань правової п о л іти ^ , рег^^аменту, депутатської діяльності 
та етики (Мілієнко O.A.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



від 0(^. 2022р. Ко 3 ^ 9

Додаток до рішення с і ^ сесії

обласної Ради 8 скликання

Зміни до Додатка 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної Ради 
«ТАБЛИЦЯ оцінених корунційних ризиків та заходів щодо їх усунення» Антикорупційної програми Вінницької 

обласної Ради на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 14 сесії обласної Ради 8 скликання
від 26 листопада 2021 року № 266

№
з/п

Корупційний
ризик

Пріоритетніст
ь

корупційного
ризику

(низька/
середня/висок

а)

Заходи щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Особа (особи) 
відповідальна 

(і) за 
виконання 

заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Необхідні
для

впровадже
ння

заходів/
ресурси

Очікувані
результати

1.

Ймовірний вплив 
на депутатів 

обласної Ради з 
метою прийняття 
рішень обласної 

Ради

Середня

1.1. Забезпечення 
належного контролю з 
боку Уповноваженого 
підрозділу 3 питань 
запобігання та 
виявлення корупції у 
виконавчому апараті 
Вінницької обласної 
Ради щодо вільного 
волевиявлення 
депутатів обласної

1.1. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу 3 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

1.1. 
Щокварталу 

протягом 2022- 
2023 років

Не потребує

1.1. Проведено 
навчання для 
депутатів обласної 
Ради 3 питань, 
пов’язаних із 
запобіганням 
корупції.



Ради під час
поіменного
голосування.

1.2 Інформування 
депутатів обласної 
Ради щодо дотримання 
вимог
антикорупційного 
законодавства під час 
голосування.

1.3. Посилення 
контролю за діяльністю 
депутата обласної Ради 
при прийнятті ним 
рішення обласної Ради, 
шляхом залучення 
представників 
громадськості та

1.2. Голова 
обласної Ради

1.3- 1. 
Начальники 
управлінь 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради, які 
здійснюють

1.2. На 
пленарному 

засіданні сесії 
обласної Ради 

протягом
2022-2023 років

1.3. Щомісяця 
протягом 2022- 

2023 років

1,2. Голова обласної 
Ради на пленарному 
засіданні сесії 
обласної Ради 
оголошує 
інформацію про 
необхідність 
дотримання 
депутатами 
обласної Ради вимог 
антикорупційного 
законодавства із 
занесенням до 
протоколу 
пленарного 
засідання сесії 
обласної Ради.

1.3. Залучення 
представників ЗМ І, 
громадськості й 
експертів до 
підготовки, 
попереднього 
вивчення і
обговорення проектів



експертів для 
підготовки і 
попереднього вивчення 
проектів рішень 
обласної Ради.

1.4. Присутність
представника
уповноваженого

супровід 
постійних 

комісій обласної 
Ради.

1 . 3 - 2  Начальник 
управління 

інформаційних 
технологій 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради

1.4. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з
1.4. Щомісяця 

протягом 2022- 
2023 років

Запрошення 
представників 
Громадської ради 
при Вінницькій 
обласній Раді, 
Координаційної 
ради при 
Вінницькій 
обласній Раді, 
представника 
Верховної Ради 
України з прав 
людини в 
Центральних 
областях,
представників ЗМІ 
на пленарні 
засідання сесій 
обласної Ради.

Здійснення онлайн 
трансляції 
пленарних засідань 
сесій обласної Ради.

1.4. Представник 
уповноваженого 
підрозділу з питань

рішень обласної Ради,



підрозділу з питань 
запобігання та 
виявлення корупції на 
пленарних засіданнях 
сесій обласної Ради.

питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

запобігання та 
виявлення корупції 
присутній на всіх 
пленарних засіданнях 
сесій обласної Ради.

2.

Можливість 
виникнення 

ризиків, 
пов’язаних з 

недоброчесністю 
депутатів обласної 

Ради при 
здійсненні 

депутатських 
повноважень.

Низька

2.1. Розробка 
пам’яток-попереджень 
для депутатів обласної 
Ради з вимогою 
дотримання 
антикорупційного 
законодавства в 
частині попередження 
про зловживання 
правом на депутатське 
звернення.

2.2. Оприлюднення на 
офіційному вебсайті 
обласної Ради тексту

2.1. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

2.2. Начальник 
управління з 

загальних питань

2 . 1 .
Щокварталу

протягом 
2022-2023 років

Не потребує

2.2. Щомісяця 
протягом 2022- 

2023 років

2.1. Роздані 
пам’ятки- 
попередження 
депутатам обласної 
Ради з вимогою 
дотримання 
антикорупційного 
законодавства при 
здійсненні 
депутатських 
повноважень в 
частині депутатських 
звернень та 
попереджено про 
відповідальність за 
недотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства.

2.2. Депутатські 
звернення
оприлюднюються на 
офіційному вебсайті



депутатських 
звернень, які готують 
депутати.

2.3. Включення 
інформації про 
депутатські звернення 
до звітів депутатів 
обласної Ради перед 
виборцями.

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

2.3. Начальник 
управління з 

питань 
підготовки сесій 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

2.3. Щопівроку 
протягом 2022- 

2023 років

обласної Ради.

2.3. Депутатам 
обласної Ради 
рекомендовано 
включати 
інформацію про 
депутатські 
звернення до звітів 
перед виборцями.

ймовірність 
ризиків, 

пов’язаних із 
3  ̂ виділенням коштів 

із депутатського 
фонду депутатами 

обласної Ради.

Низька

3.1. Розроблення та 
надання депутатам 
обласної Ради 
пам’яток з вимогами 
дотримання 
антикорупційного 
законодавства в 
частині запобігання 
конфлікту інтересів 
при виділенні коштів 
із депутатського 
фонду.

3.1. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

З. і .  
Щокварталу 

протягом 
2022-2023 років

Не потребує

3.1. Розроблено та 
надано депутатам 
обласної Ради 
пам’ятки з вимогами 
дотримання 
антикорупційного 
законодавства в 
частині запобігання 
конфлікту інтересів 
при виділенні коштів 
із депутатського 
фонду та 
попереджено про 
відповідальність за 
недотримання 
антикорупційного 
законодавства.



3.2. Внесення змін до 
положення про 
депутатський фонд 
Вінницької обласної 
Ради.

3.3. Оприлюднення на 
офіційному вебсайті 
Вінницької обласної 
Ради щорічного звіту 
про використання 
коштів з
депутатського фонду 
депутатами обласної 
Ради.

3.2. Начальник 
управління 

фінансового 
забезпечення 
виконавчого

апарату обласної 
Ради.

3.3. Начальник 
управління 

фінансового 
забезпечення 
виконавчого

апарату обласної 
Ради

3.2. Протягом 
2022-2023 років

3.3. Щороку 
протягом дії 

програми

3.2. Розроблено та 
затверджено зміни до 
положення про 
депутатський фонд 
Вінницької обласної 
Ради.

3.3. На офіційному 
вебсайті Вінницької 
обласної Ради 
оприлюднено 
щорічний звіт про 
використання коштів 
з депутатського 
фонду депутатами 
обласної Ради.

Можливість 
виникнення 
конфлікту 
інтересів у 

^  депутатів обласної 
Ради при розгляді, 

підготовці та 
прийнятті рішень 

обласної Ради.

Середня

4.1. Розробка 
пам ’ яток-попереджень 
для депутатів обласної 
Ради з вимогою 
дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства в 
частині запобігання 
конфлікту інтересів 
при розгляді, 
підготовці та 
прийнятті рішень з

4.1. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

4.1. Щомісяця 
протягом 

2022-2023 років

4.1. Роздані 
пам’ятки- 
попередження 
депутатам обласної 
Ради з вимогою 
дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства при 
здійсненні 
депутатських 
повноважень в 
частині запобігання

6



питань, де наявнии 
приватний інтерес.

4.2. Посилення 
контролю за 
діяльністю депутатів 
обласної Ради під час 
розгляду, підготовки 
та прийняття рішень 
обласної Ради, 
шляхом моніторингу 
порядку денного сесії 
обласної Ради та 
виявлення проектів 
рішень, де у депутата 
можливий наявний 
приватний інтерес.

4.2. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

4.2. Щомісяця 
протягом 

2022-2023 років

конфлікту інтересів 
при розгляді, 
підготовці та 
прийнятті рішень з 
питань, де наявний 
приватний інтерес.

4.2. Депутати 
обласної Ради 
(відповідно до 
статті 59’ Закону 
України «Про 
запобігання 
корупції») перед 
початком розгляду 
питання, в якому 
наявний конфлікт 
інтересів,
оголошують про це 
на постійній комісії 
обласної Ради та на 
пленарному засіданні 
сесії обласної Ради 
та подають письмові 
заяви голові 
постійної комісії 
обласної Ради, голові 
обласної Ради , які 
долучаються до

7



5.

6.

Можливість 
дискримінаційних 

умов тендерної 
документації та 

обмеження 
конкуренції при 

проведенні 
публічних 
закупівель.

Можливість
виникнення

Низька

5.1. Залучення 
Уповноваженого 
підрозділу з питань 
запобігання та 
виявлення корупції до 
аналізу тендерної 
документації в 
окремих закупівлях.

Низька

5.2. Посилення 
контролю з боку 
начальника 
управління з 
загальних питань 
виконавчого апарату 
обласної Ради, 
шляхом проведення 
аналізу ринку та 
вивчення всіх умов та 
характеристик 
тендерної
документації.________
6.1. Розробка 
механізму

5.1. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

5.2. Начальник 
управління з 

загальних питань 
виконавчого 

апарату обласної 
Ради.

6.1. Керівник 
уповноваженого

5.1. Щомісяця 
протягом 

2022-2023 років

5.2. Щомісяця 
протягом 

2022-2023 років

6.1. Щомісяця

Не потребує

протоколів засідань 
постійних комісій та 
сесій обласної Ради.
5.1. Залучений 
У повноважений 
підрозділ з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
до аналізу тендерної 
документації в 
окремих закупівлях.

5.2. Посилено 
контроль з боку 
начальника 
управління з 
загальних питань 
виконавчого апарату 
обласної Ради, 
проведено аналіз 
ринку та вивчення 
всіх умов та 
характеристик 
тендерної 
документації.

Не потребує
6.1. Посадових осіб 
обласної Ради

8



конфлікту 
інтересів у 

посадових осіб 
обласної Ради при 

здійсненні 
публічних 
закупівель.

попередження, 
виявлення та 
врегулювання 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб 
обласної Ради при 
здійсненні публічних 
закупівель, 
ознайомлення їх з 
таким механізмом та 
попередження про 
відповідальність у разі 
його порушення.

6.2. Розробка 
внутрішнього 
механізму 
повідомлення про 
конфлікт інтересів 
посадовими особами 
обласної Ради при 
здійсненні публічних 
закупівель та 
подальших дій у 
зв’язку з таким 
конфліктом інтересів.

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради

6.2. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради

протягом 
2022-2023 років

6.2. Щомісяця 
протягом 

2022-2023 років

попереджено про 
дотримання 
законодавства у 
сфері публічних 
закупівель та про 
можливі наслідки 
його недотримання 
шляхом надання їм 
пам’яток- 
попереджень.

6.2. Посадові особи 
обласної Ради, у разі 
наявності в них 
потенційного чи 
реального конфлікту 
інтересів при 
здійсненні публічних 
закупівель, 
оголошують про 
наявність у них 
такого конфлікту 
інтересів із 
написанням заяви, 
яка додається до 
протоколу.
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7.

Можливість 
виникнення 
конфлікту 

інтересів у членів 
конкурсної комісії 
обласної Ради при 

розгляді 
кандидатур на 

заміщення 
вакантних посад

Низька

6.3. Розробка 
внутрішньої політики 
закупівель, яка 
передбачатиме 
детальну
регламентацію прав та 
обов’язків 
відповідальних осіб 
замовника, 
визначатиме систему 
контролю за 
прийняттям рішень та 
процедуру залучення 
уповноваженого 
підрозділу з питань 
запобігання та 
виявлення корупції до 
процедури проведення 
закупівель.
7.1. Попередження 
членів конкурсної 
комісії про обов’язок 
вжиття заходів щодо 
запобігання 
виникненню 
конфлікту інтересів 
при голосуванні за 
конкретного 
кандидата.

6.3.
Уповноважена 
особа з питань 

публічних 
закупівель

6.3. Протягом 
2022 року

7.1. Начальник 
управління з 

питань персоналу 
виконавчого 

апарату обласної 
Ради

7.1. Перед 
початком 
засідання 

конкурсної 
комісії.

Не потребує

6.3. Розроблено та 
затверджено 
Положення про 
уповноважених осіб 
з питань публічних 
закупівель у 
виконавчому апарату 
обласної Ради.

7.1. Члени
конкурсної комісії не 
беруть участь у 
голосуванні при 
наявності конфлікту 
інтересів із 
написанням 
відповідної заяви.

J
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керівників 
підприємств, 

установ, закладів, 
організацій — 

об’єктів спільної 
власності 

територіальних 
громад Вінницької 

області під час 
виконання своїх 

службових 
повноважень.

7.2. Посилення 
контролю з боку 
уповноваженого 
підрозділу з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
шляхом розробки 
пам’яток-попереджень 
членам конкурсної 
комісії про конфлікт 
інтересів при 
голосуванні.

7.3. Посилення 
громадського 
контролю за 
діяльністю членів 
конкурсної комісії при 
голосуванні, шляхом 
проведення онлайн 
трансляції засідання.

7.2. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

7.3. Начальник 
управління 

інформаційних 
технологій 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради

7.2. Щомісяця 
протягом 2022- 

2023 років

7.3. Щомісячно 
протягом

2022-2023 років

7.2. Членам 
конкурсної комісії 
роздані пам’ятки- 
попередження про 
конфлікт інтересів 
при голосуванні.

7.3. Засідання 
конкурсних комісій 
проводиться онлайн.

8.

Ймовірність 
прийняття на 

роботу осіб, які не 
відповідають 
встановленим 

вимогам або тих, 
які подали 

недостовірні

Низька

8.1. Забезпечення 
проведення перевірки 
даних,наданих 
претендентом на 
посаду, відомостей 
про себе з
оригіналами завірених 
документів, зокрема 
шляхом пошуку

8.1. Начальник 
управління з 

питань персоналу 
виконавчого 

апарату 
Вінницької 

обласної Ради

8.1. Постійно 
під час 

проведення 
спеціальної 
перевірки 

протягом 2022- 
2023 років

Не потребує

8.1. Спеціальні 
перевірки стосовно 
осіб, які претендують 
на зайняття посад, 
що передбачають 
зайняття
відповідального або
особливо
відповідального
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ВІДОМОСТІ у зв язку 
із відсутністю 
законодавчого 

обов’язку 
проведення 
спеціальної 
перевірки.

Можливий вплив з Низька

відомостей в ЄДР про 
осіб, які вчинили 
корупційні або 
пов’язані з корупцією 
правопорушення, а 
також його 
відповідності 
кваліфікаційним 
вимогам.

8.2. Розробка 
«пам’яток- 
попереджень» та 
ознайомлення з ними 
посадових осіб, на 
яких покладено 
обов’язок здійснення 
спеціальної 
перевірки стосовно 
осіб, які претендують 
на зайняття посад, які 
передбачають 
зайняття
відповідального або 
особливо 
відповідального 
становища.

9.1. Залучення в

8.2. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

8.2. Протягом 
2022-2023 років

9.1. Начальник 9.1. Перед

становища 
проводяться без 
порушень, у 
визначеному 
законодавством 
порядку.

8.2. Розроблені 
«пам’ятки- 
попередження» про 
обмеження та 
ознайомлено з ними 
посадових осіб, які 
відповідають за 
проведення 
спеціальних 
перевірок.

Не потребує 9.1. До конкурсної
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9. боку посадових 
осіб або інших 
осіб, з метою 

сприяння 
прийняттю на 

службу в органи 
місцевого 

самоврядування 
осіб, у тому числі 

близьких.

установленому 
порядку третіх осіб 
(експертів, 
представників 
громадськості) до 
роботи конкурсної 
комісії.

9.2. Обов’язкове 
відображення у 
документації за 
результатами 
проведення конкурсу 
мотивів
(обґрунтування) 
прийнятого рішення.

управлшня з 
питань персоналу 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради

9.2. Начальник 
управління з 

питань персоналу 
виконавчого 

апарату обласної 
Ради

початком 
роботи 

конкурсної 
комісії 

протягом 2022- 
2023 років

9.2. Протягом 
2022-2023 років

комюп включені 
треті особи 
(експерти, 
представники 
громадськості)

9.2. Обгрунтування 
результатів 
проведення конкурсу 
відображено в 
документації.

Ймовірний 
приватний інтерес 
під час проведення 

перевірок 
підвідомчих 
підприємств,

^0 установ, закладів, 
організацій -  

об’єктів спільної 
власності 

територіальних 
громад Вінницької 

області.

Низька

10.1. Посилення 
контролю за 
виконанням актів 
перевірок
підприємств, установ, 
закладів, організацій - 
об’єктів спільної 
власності 
територіальних 
громад Вінницької 
області з боку 
Уповноваженого 
підрозділу з питань 
запобігання та

10.1. Керівник 
уповноваженого 

підрозділу з 
питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради

10.1. Щомісяця 
протягом

2022-2023 років

Не потребує

10.1. Посилено 
контроль з боку 
У повноваженого 
підрозділу з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
шляхом візування 
актів за результатами 
перевірки.
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виявлення корунди, 
шляхом візування 
актів за результатами 
перевірки.

10.2. Розробка та 
затвердження 
внутрішнього 
організаційно- 
розпорядчого 
документа, який 
визначатиме порядок, 
періодичність та 
критерії відбору 
підвідомчих 
підприємств, установ, 
закладів, організацій 
та затвердження плану 
їх перевірок.

10.3. Оприлюднювати 
на офіційному 
вебсайті обласної Ради 
результати проведення 
перевірок
підприємств, установ, 
закладів, організацій -

10.2. Начальник 
управління 

внутрішнього 
аудиту 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради

10.3. Начальник 
управління 

внутрішнього 
аудиту 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради

10.2. Протягом
лютого 2022 

року

10.3. Протягом 
10 робочих днів 

після 
проведення 
перевірки 

протягом 2022- 
2023 років

10.2. Розроблено та
затверджено
Порядок перевірки
комунальних
підприємств,
установ, закладів,
організацій.

10.3. Результати 
проведення 
перевірок 
підприємств, 
установ, закладів, 
організацій -  
об’єктів спільної
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11.

Ймовірний 
приватний інтерес 
при призначенні і 

звільненні 
керівників 

підприємств, 
установ, закладів, 

організацій -  
об’єктів спільної 

власності 
територіальних 

громад Вінницької 
області.

Середня

об’єктів спільної 
власності 
територіальних 
громад Вінницької 
області.

11.1. Забезпечення 
відкритості і 
прозорості проведення 
конкурсу на посади 
керівників
підприємств, установ, 
закладів, організацій — 
об’єктів спільної 
власності 
територіальних 
громад Вінницької 
області, залучення 
представників 
громадськості та ЗМІ 
до засідань конкурсної 
комісії та здійснення 
їх онлайн трансляцій.

11.1 -  1 . 

Начальник 
управління з 

питань персоналу 
виконавчого 

апарату обласної 
Ради

11.1 - 2 . 

Начальник 
управління з 

питань 
інформаційних 

технологій 
виконавчого 

апарату обласної 
Ради.

11.1. Щоразу 
під час 

проведення 
конкурсу 
протягом 

2022-2023 років

Не потребує

власності 
територіальних 
громад Вінницької 
області
оприлюднюються на 
офіційному вебсайті 
обласної Ради
11.1. Забезпечено 
здійснення онлайн 
трансляції засідання 
конкурсної комісії 
при проведенні 
конкурсів на 
заміщення вакантних 
посад керівників 
підприємств, 
установ, закладів, 
організацій -  
об’єктів спільної 
власності 
територіальних 
громад Вінницької 
області із залученням 
представників ЗМІ та 
громадськості.
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12.

Ймовірність 
приватного 

інтересу, 
лобіювання та 
вплив з боку 

посадових або 
інших осіб на 

депутатів обласної 
Ради під час 

розгляду питань та 
прийняття рішень 

з питань 
комунальної 

власності (оренда, 
списання, 

передача майна).

Середня

12.1. Залучення в 
установленому 
порядку третіх осіб 
(представників 
громадськості, 
експертів, ЗМІ) до 
роботи пленарних 
засідань сесій 
обласної Ради під час 
розгляду питань та 
прийняття рішень з 
питань комунальної 
власності (оренда, 
списання, передача 
майна).

12.1 -  1 
Начальник 

управління з 
питань 

підготовки сесій 
обласної Ради 
виконавчого 

апарату обласної 
Ради

12.1 - 2 . 

Начальник 
управління у 

справах медіа та 
комунікацій зі 

ЗМІ виконавчого 
апарату обласної 

Ради

12.1 -З  
Начальник 

управління з 
питань 

інформаційних 
технологій 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради.

12.1. Щомісяця 
протягом 

2022-2023 років

Не потребує

12.1. Розгляд 
проектів рішень з 
питань комунальної 
власності 
проводиться 
відкрито та прозоро 
із залученням 
представників 
громадськості, 
експертів, ЗМІ.

Пленарні засідання 
транслюються на 
офіційному вебсайті 
обласної Ради та 
каналі YouTube.
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12.2. Оприлюднення 
на офіційному 
вебсайті обласної Ради 
укладених договорів 
оренди об’єктів 
спільної комунальної 
власності 
територіальних 
громад області 
(деперсоналізованих) з 
урахуванням вимог 
поширення інформації 
про фізичну особу.

12.2. Начальник 
управління з 

питань майнових 
та орендних 

відносин, 
будівництва, 

інфраструктури, 
ЖКГ 

виконавчого 
апарату обласної 

Ради

12.2. Укладені 
договори оренди 
об’єктів спільної 
комунальної 
власності 
територіальних 
громад області 
оприлюднено на 
офіційному вебсайті 
обласної Ради.

Заступник голови обласної Ради,

голова КОМІСІЇ з оцінки корупцшних ризиків 
у діяльності Вінницької обласної Ради Ігор ІВАСЮК
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