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Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту

Проєктом рішення пропонується затвердити Положення про Житомирський
міський центр соціальних служб міської ради у новій редакції (далі - Положення).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів, зокрема:

1. Відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на керівні посади у
відповідному суб'єкті правозастосування

Всупереч законодавству, в Положенні не передбачено призначення на
посаду керівника надавача соціальних послуг на конкурсній основі, що створює
умови для призначення на посади “своїх” людей, в тому числі за неправомірну
вигоду.

Корупціогенні фактори

1. Відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на керівні посади у
відповідному суб'єкті правозастосування

Відповідно до пункту 12 Положення, центр очолює директор, який
призначається  на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

Разом з тим, згідно з абзацом 6 частини 2 статті 13 Закону України “Про
соціальні послуги”, керівник надавача соціальних послуг державного/комунального



сектору призначається на посаду на конкурсній основі за контрактом. Положення
про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 30 Положення про конкурсну комісію, умови та порядок
проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг
державного/комунального сектору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.08.2020 №200, на підставі рішення конкурсної комісії орган, що
утворив надавача соціальних послуг, або інша уповноважена особа/орган протягом
30 календарних днів призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним
контракт.

Отже, керівники надавачів соціальних послуг мають призначатись виключно на
конкурсній основі.

Зазначене є корупціогенним фактором, адже створює непрозорі умови добору
керівників закладів, надає можливості відповідальним посадовим особам поза
конкурсними процедурами з особистих мотивів протягувати “своїх” людей на потрібні
посади, в тому числі за неправомірну вигоду.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункт 12 Положення та
чітко зазначити, що керівник призначається на конкурсній основі.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, вбачається, що проєкт рішення “Про
затвердження Положення про Житомирський міський центр соціальних служб міської
ради у новій редакції” містить корупційні ризики та не рекомендується до
прийняття міською радою без додаткового доопрацювання і врахування наданих
рекомендацій.



ЧЕК-ЛИСТ

проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними, якщо вони

можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень або
правопорушень, пов’язаних з корупцією)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  _______

1.1. необгрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______

1.3. регулювання відносин щодо питань місцевого значення
актами неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  _______

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

Так  _______

2. Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки
публічних процедур

Так  _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та
відповідальності юридичних та фізичних осіб під час
здійснення публічних процедур

Так  _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання
внутрішньої діяльності  ОМС

Так  ___Х____

3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості у
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  _______



3.2. відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні посади у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  ___Х____

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______

4. Корупціогенні фактори у сфері регулювання
бюджетних правовідносин

Так  _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету
(місцевих цільових програм)

Так  _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу або
розроблення і прийняття місцевих цільових програм

Так  _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет
(місцеві цільові програми) статті витрат на функції, не
властиві ОМС, та/або об'єкти, які не перебувають у
власності територіальної громади або спільній власності
територіальних громад

Так  _______

4.4. недотримання механізмів внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту при розпорядженні бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  ______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


