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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акту
Метою прийняття рішення є встановлення додаткових соціальних гарантій особам,

реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років“.

Рішенням вносяться зміни до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про
затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян
Львівської міської територіальної громади“.

Зауваження

1. Пунктом 1 проєкту ухвали пропонується внести зміни у додаток 1 до ухвали міської
ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади“, доповнивши пункт
1.2 підпунктом 1.2.2.19 у такій редакції: “1.2.2.19. Надання щомісячної доплати до пенсії у
розмірі 2 000 грн. особам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років“, із числа тих, яких
було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи
примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за
рішенням позасудового або іншого репресивного органу, у порядку, затвердженому
виконавчим комітетом“.

В силу відсутності розробленого порядка надання доплати до пенсії зазначеній
категорії осіб, проєкт рішення не містить жодної інформації про процедуру надання такої
допомоги, виконавчі органи та посадових осіб, відповідальних за прийняття за реалізацію
цього пункту рішення та їх повноваження. Відсутність такої інформації робить проєкт рішення
непрозорим.



Також проєкт рішення не містить жодних доручень щодо розробки порядку надання
щомісячної доплати до пенсії особам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про
реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”,
відповідальних за його розробку виконавчих органів або посадових осіб.

Крім того, в інформаційній довідці Управління соціального захисту Департаменту
гуманітарної політики від 21.07.2021 №4-2603-24025 зазначено, що для реалізації рішення
потреба у коштах на 2021 рік становитиме 272 тис.грн, потреба на 2022 та наступні роки -
816 тис.грн. Отже, потребується збільшення видатків бюджету в 2021 році, однак в проєкті
рішення не передбачається жодних дій для забезпечення відповідних змін до бюджетної
документації.

Відтак, підтримуючи проєкт рішення в такій редакції (без наявності достатньої
інформації про порядок надання доплат), депутати будуть позбавлені можливості
ознайомлення зі специфікою і особливостями реалізації надання такої допомоги.

Вірогідно, що найбільше корупційних ризиків в таких випадках закладається саме в
порядки надання виплат, які, з огляду на нормопроєктувальний підхід Львівської міської ради,
неможливо наразі проаналізувати.

2. Пунктом 2 проєкту рішення встановлюється, що ця ухвала набирає чинності з
01.09.2021.

Разом з тим, відповідно до частини 5 статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення,
якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Враховуючи, що станом на 30.08.2021 аналізована ухвала ще не прийнята,
рекомендується доопрацювати її в частині строків набрання чинності, встановивши більш
пізній строк набрання чинності ухвали, але не раніше її офіційного оприлюднення.

Висновок: проєкт ухвали Львівської міської ради “Про внесення змін до ухвали міської
ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки
окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади” може бути
прийнятий у запропонованій редакції з урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не
виявлено корупціогенних факторів.


