
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 2020 року
№ 10-VІІІ «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради

VІІІ скликання»

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  з  метою приведення деяких положень
Регламенту до вимог чинного законодавства обласна рада

ВИРІШИЛА:

Внести такі зміни до рішення обласної ради від 18 грудня 2020 року
№  10-VІІІ  «Про  затвердження  Регламенту  Одеської  обласної  ради
VІІІ  скликання» (далі  –  Регламент),  виклавши абзац  перший пункту 3.6.6.
Регламенту у новій редакції: «3.6.6. Проєкт рішення обласної ради повинен
мати  візи  керівника  розробника  та  автора  (авторів)  проєкту,  керуючого
справами апарату обласної ради, начальника юридичного управління апарату
обласної  ради,  редактора,  консультанта-уповноваженого  з  антикорупційної
діяльності, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які відповідно
до  посадових  обов’язків  також  здійснили  експертизу  даного  проєкту
рішення. Вищезазначені посадові особи мають розглянути та завізувати такі
проєкти  рішень  протягом  п’яти  робочих  днів  після  отримання  проєкту
рішення обласної ради.»

Проєкт рішення підготовлено апаратом 
обласної ради та внесено головою обласної 
ради



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 2020 року

№ 10-VІІІ «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради
VІІІ скликання»

Проєкт  рішення підготовлено  на  підставі  Пропозицій  Національного
агентства  з  питань  запобігання  корупції  до  антикорупційної  програми
Одеської  обласної  ради  на  2022-2024  роки  щодо  сприяння  створенню  та
впровадженню  комплексної  системи  правових,  соціально-економічних,
організаційно-управлінських та інших заходів щодо запобігання та протидії
корупції в діяльності обласної ради, щодо подальшого зниження корупційних
ризиків,  виховання  антикорупційної  правосвідомості  посадових  осіб
місцевого самоврядування апарату обласної ради, а також депутатів обласної
ради та з метою зміцнення довіри громадян до Одеської обласної ради. 

Враховуючи пропозиції НАЗК а також рішення членів комісії з оцінки
корупційних  ризиків,  які  діють  на  підставі  рішення  обласної  ради  від
18 червня 2021 року № 195-VIII «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в
Одеській обласній раді» рекомендується внести зміни до регламенту, а саме:

-  Проєкт  рішення  обласної  ради  повинен  мати  візи  консультанта-
уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Начальник юридичного управління 
апарату обласної ради  Роман ЛЕБЕДЄВ


