
Зведені відомості про погодження антикорупційних програм обласних державних адміністрацій 

станом на 30.06.2020 

№ 

з/п 

Назва державного 

органу 

Рішення / наказ 

НАЗК про 

погодження/відмови у 

погодженні АКП 

Період, на 

який 

затверджена 

АКП (роки) 

Інформація щодо 

погодження 
Посилання на АКП 

1 

Вінницька 

обласна державна 

адміністрація 

  

Термін дії АКП на  

2018-2019 роки закінчився, 

нова на погодження не 

надходила 

 

2 

Волинська 

обласна державна 

адміністрація 

№ 2607  

від 23.08.2019 

https://cutt.ly/PyXSn8e 

2019-2021 Погоджено https://cutt.ly/ZyXO0GQ 

3 

Дніпропетровська 

обласна державна 

адміністрація 

№1451  

від 24.05.2019 

https://cutt.ly/AyXSbqT 

 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/syXO9WI 

4 

Донецька  

обласна державна 

адміністрація 

№ 1326  

від 11.05.2019 

https://cutt.ly/CyXSx7j 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/FyXO8Ye 

5 

Житомирська  

обласна державна 

адміністрація 

№1646  

від 14.06.2019 

https://cutt.ly/3yXSk3J 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/ryXO78w 

6 

Закарпатська 

 обласна державна 

адміністрація 

№107/20  

від 19.03.2020 

https://cutt.ly/NyXSgFv 

2020 Погоджено https://cutt.ly/JyXPwCm 

7 

Запорізька  

обласна державна 

адміністрація 

№ 3213 

від 29.12.2018 

https://cutt.ly/XyXAn5p 

2018-2020 Погоджено https://cutt.ly/byXPyVx 

https://cutt.ly/PyXSn8e
https://cutt.ly/ZyXO0GQ
https://cutt.ly/AyXSbqT
https://cutt.ly/syXO9WI
https://cutt.ly/CyXSx7j
https://cutt.ly/FyXO8Ye
https://cutt.ly/3yXSk3J
https://cutt.ly/ryXO78w
https://cutt.ly/NyXSgFv
https://cutt.ly/JyXPwCm
https://cutt.ly/byXPyVx
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8 

Івано-Франківська 

обласна державна 

адміністрація 

№270/20  

від 23.06.2020 

https://cutt.ly/Hi0Gxlf 

 
Відмовлено в погоджені 

(повторно)  
 

https://cutt.ly/yi0JE9E 

9 

виконавчий орган 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

№ 1718  

від 21.06.2019 

https://cutt.ly/3yXActv 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/lyXPoIm 

10 

Київська 

 обласна державна 

адміністрація 

№ 2173  

від 26.07.2019 

https://cutt.ly/0yXAj7N 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/ryXPpBg 

11 

Кіровоградська 

обласна державна 

адміністрація 

№ 2399  

від 09.08.2019 

https://cutt.ly/GyXAfWL 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/8yXPsS9 

12 

Львівська 

 обласна державна 

адміністрація 

  

АКП на 2020-2021 роки 

знаходиться на розгляді в 

НАЗК  

 

13 

Луганська 

 обласна державна 

адміністрація 

  
Термін дії АКП на 2019 рік 

закінчився, нова на 

погодження не надходила 

 

14 

Миколаївська                                             

обласна державна 

адміністрація 

№ 2837  

від 06.09.2019 

https://cutt.ly/2yXP2mx 

2019 – 2021 Погоджено https://cutt.ly/tyXPgpg 

15 

Одеська                                                       

обласна державна 

адміністрація 

№ 1063  

від 01.06.2018 

https://cutt.ly/cyXPNVy 

2018-2020 Погоджено https://cutt.ly/qyXPkDq 

16 

Полтавська                                                    

обласна державна 

адміністрація 

№ 1960  

від 12.07.2019 

https://cutt.ly/ryXPQ4D 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/tyXPznB 

https://cutt.ly/Hi0Gxlf
https://cutt.ly/yi0JE9E
https://cutt.ly/3yXActv
https://cutt.ly/lyXPoIm
https://cutt.ly/0yXAj7N
https://cutt.ly/ryXPpBg
https://cutt.ly/GyXAfWL
https://cutt.ly/8yXPsS9
https://cutt.ly/2yXP2mx
https://cutt.ly/tyXPgpg
https://cutt.ly/cyXPNVy
https://cutt.ly/qyXPkDq
https://cutt.ly/ryXPQ4D
https://cutt.ly/tyXPznB
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17 

Рівненська 

 обласна державна 

адміністрація 

№49/20  

від 11.02.2020 

https://cutt.ly/qyXPUfd 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/JyXPRHZ 

18 

Сумська 

 обласна державна 

адміністрація 

  

Термін дії АКП на  

2018-2019 роки закінчився, 

нова на погодження не 

надходила 

 

19 

Тернопільська                                               

обласна державна 

адміністрація 

  
Термін дії АКП на 2019 рік 

закінчився, нова на 

погодження не надходила 

 

19 

Харківська                                                  

обласна державна 

адміністрація 

№ 881  

від 29.03.2019 

https://cutt.ly/pyXPA8p 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/8yXPO4g 

20 

Херсонська                                                 

обласна державна 

адміністрація 

№ 1455  

від 24.05.2019 

https://cutt.ly/uyXPFIc 

2019-2020 Погоджено https://cutt.ly/YyXPDmI 

21 

Хмельницька                                                 

обласна державна 

адміністрація 

№ 41/20  

від 06.02.2020 

https://cutt.ly/vyCBh1Y 

2019-2020  

Відмовлено у погодженні  

 
13.04.2020 НАЗК отримано 

доопрацьовану АКП, 24.04.2020 

АКП повернуто на 

доопрацювання 

https://cutt.ly/AyCBEDN 

22 

Черкаська                                                    

обласна державна 

адміністрація 

 2019-2021 

АКП надійшла в НАЗК 

03.02.2020, повернуто на 

доопрацювання 

 

23 

Чернівецька                                               

обласна державна 

адміністрація 

№1456  

від 24.05.2019 

https://cutt.ly/vyXPJaq 

2019 -2021 Погоджено https://cutt.ly/fyXPHsh 

https://cutt.ly/qyXPUfd
https://cutt.ly/JyXPRHZ
https://cutt.ly/pyXPA8p
https://cutt.ly/8yXPO4g
https://cutt.ly/uyXPFIc
https://cutt.ly/YyXPDmI
https://cutt.ly/vyCBh1Y
https://cutt.ly/AyCBEDN
https://cutt.ly/vyXPJaq
https://cutt.ly/fyXPHsh
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24 

Чернігівська                                                

обласна державна 

адміністрація 

№ 1280  

від 03.05.2019 

https://cutt.ly/ayXPX7X 

2019 – 2020 Погоджено https://cutt.ly/GyXPZSK 

 

https://cutt.ly/ayXPX7X
https://cutt.ly/GyXPZSK

