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Негативний - Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту
Рішення прийнято з метою подальшого розвитку індустрії ділової гостинності у

м. Львові, підтримки національної конференц-індустрії та запрошення національних
подій до Львова для стимулювання національних асоціацій проводити заходи
конференц-індустрії у Львові, пом’якшення наслідків від призупинення діяльності
конференц-індустрії та попередження негативного впливу на суб’єктів, задіяних у цій
індустрії, в умовах обмежуючих заходів, необхідних для убезпечення мешканців
м. Львова від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та виходу з кризи конференц-індустрії.

Рішенням пропонується затвердити Програму “Пакет підтримки розвитку
конференц-індустрії у м. Львові” (далі - Програма), додатком до якої є Положення про
фінансову підтримку національних та міжнародних заходів конференц-індустрії у
рамках Програми “Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові” (далі -
Положення).

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта

1.1. Відповідно до пункту 5.1 Програми, керування Пакетом підтримки та
заходами реалізації Пакету підтримки (розділ 3 цього Пакету підтримки) здійснює
Керівна Рада Пакету підтримки.

Одночасно, ні в Програмі, ні в Положенні не розкрито зміст діяльності Керівної
Ради з “керування Пакетом підтримки” та “керування заходами реалізації Пакету



підтримки”, крім здійснення відбору заявок, визначення кількості учасників та суми
фінансування.

Це є корупційним ризиком з огляду на те, що за умови коли повноваження чітко
не регламентовані, члени Керівної Ради можуть зловживати становищем та втручатись
в діяльність учасників Програми, вимагати неправомірну вигоду, обґрунтовуючи свої
дії як керування заходами з реалізації пакету підтримки.

Враховуючи викладене, рекомендується опрацювати Програму в частині чіткого
визначення прав та обов’язків Керівної Ради Пакету підтримки та її членів.

1.2. Пунктом 5.1 Програми визначено склад Керівної Ради Пакету підтримки.
Відповідно до підпунктів 5.1.4, 5.1.5 до складу комісії входять два почесні амбасадори
Львова, представники трьох закладів вищої освіти та науково-дослідних/медичних
установ м. Львова. Одночасно, не визначено порядку відбору таких осіб для
включення до складу комісії.

Крім того, ні Програмою, ні Положенням не визначено:
- порядку формування та висування членів до складу, строки, в які має бути

затверджений склад;
- посадову особу, яка затверджує склад;
- термін повноважень Керівної Ради Пакету підтримки;
- порядок обрання чи призначення Голови Керівної Ради Пакету підтримки, його

повноваження;
- порядок роботи Керівної Ради Пакету підтримки (наприклад, регулярне

проведення засідань, протоколювання засідань, порядок скликання засідань, порядок
прийняття рішень та кількість голосів, необхідна для прийняття рішення);

- норми, які забезпечують прозорість роботи комісії (завчасне оприлюднення
інформації про дату, час та місце засідання, відкритість засідань для представників
громадськості та ЗМІ, оприлюднення протоколів засідань тощо).

Це є корупційним ризиком, оскільки надає можливість членам Керівної ради,
користуючись зазначеними прогалинами, зловживати своїм становищем, створювати
умови для закритості конкурсу, стимулювання учасників конкурсу до надання
неправомірної вигоди або непрозорої роботи комісії для забезпечення перемоги “своїх”
учасників.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму та Положення
та додати пункти, які визначають порядок затвердження складу комісії, порядок її
роботи, умови забезпечення прозорості.

1.3. Відповідно до Додатку 1 до Положення, критеріями для отримання
фінансової підтримки національних та міжнародних заходів конференц-індустрії у
рамках Пакету підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові є:

- Статус заходу (міжнародний, з міжнародною участю, національний,
локальний), при чому міжнародною є конференція, в якій не менше 40 % учасників з-за
кордону. Конференція з міжнародною участю - це конференція, на якій присутні
лектори/учасники з-за кордону. Національною є конференція, в якій не менше 50 %
учасників з інших областей України. Локальною є конференція, в якій менше 50 %
учасників з інших областей України;

- Приналежність заходу до асоціації (Приналежність конференції до
національних/міжнародних професійних асоціацій/організацій);

- Наявність конференції в міжнародній асоціації ICCA;
- Ротація між містами України (проведення попередніх заходів (якщо захід

відбувається на регулярній основі) в інших містах України), при чому критерій



застосовується тільки у випадку, коли конференція не наявна в міжнародні асоціації
ІССА;

- Фінансовий внесок заявника.
При цьому, критерієм, який журі можуть об’єктивно та однаково прозоро

оцінити для всіх учасників заходу є критерій наявності конференції в міжнародній
асоціації ІССА (оскільки це можна перевірити на сайті https://www.iccaworld.org/), що
становить 1 бал з 5 максимально можливих.

Критерій “Статус заходу” неможливо чітко оцінити, оскільки формою заявки,
визначеної додатком 2 до Положення, не передбачено подання інформації щодо
відсотку учасників з інших міст чи країн, отже об’єктивно перевірити чи оцінити цей
критерій неможливо. Критерій 1 “Приналежність заходу до асоціації”, “Фінансовий
внесок заявника”, “Ротація між містами України” неможливо об’єктивно оцінити з тих
самих причин - формою заявки, викладеною в додатку 2, не передбачено подання
заявником такої інформації. Крім того, заявники просто не можуть подати достовірну
інформацію щодо кількості учасників з інших країн, міст та областей на етапі
створення заявки - адже на цей момент, вони будуть знати тільки планову кількість, яка
може не збігатись з фактичною, що також створює додаткови можливості для
маніпуляцій.

За таких умов, можлива ситуація, коли члени Керівної Ради Пакету підтримки
будуть самостійно шукати підтвердження відповідності заявника зазначеним
критеріям, що створює можливості для маніпуляцій 3 з 5 балів - знайти підтвердження
для “своїх” учасників та не знайти для “не своїх” учасників.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати додаток 1 до Програми в
частині визначення критеріїв переможців, які можливо об’єктивно оцінити та
допрацювати додаток 2 до Програми таким чином, щоб заявники самостійно подавали
для участі конкурсу всю інформацію, необхідну для оцінки за визначеними критеріями.

1.4. Відповідно до пункту 3.1 Положення, кожен захід, який стає переможцем
цього конкурсу, отримує відшкодування витрат на організацію заходу у розмірі не
більше ніж 25 000,00 грн., що не повинно перевищувати 50 відсотків загального
бюджету заходу (в первинній версії проєкту Положення - до 75 відсотків загального
бюджету).

Згідно 4.3 Положення, кількість переможців та суми фінансування визначає
Керівна Рада у межах виділених коштів.

Однак, положенням не визначено принципи, за якими визначається, яку суму
має отримати переможець (максимально 25 000 грн, чи частково). В додатку 1 до
Положення визначені критерії для отримання фінансової підтримки національних та
міжнародних заходів конференц-індустрії у рамках Пакету підтримки розвитку
конференц-індустрії у м. Львові, кожному критерію присвоюється відповіда кількість
балів. Отже, з їх допомогою можна сформувати рейтинговий список проєктів.

Однак, в Положенні відсутні критерії, за якими визначається сума
відшкодування. За таких умов, існує корупційний ризик прийняття рішень під впливом
зовнішніх чинників, а не визначених критеріїв, надання неправомірної вигоди за
призначення якомога більшої суми відшкодування.

Рекомендується доопрацювати Положення та визначити критерії, за якими
визначаються розміри відшкодування.

1.5. Згідно з пунктом 6.1 Положення, фінансування заходів, які перемогли у
конкурсі, та заходів Почесних Амбасадорів Львова, здійснюється, у формі
відшкодування (компенсації) витрат переможця конкурсу чи Почесного Амбасадора

https://www.iccaworld.org/


Львова. У цьому разі ЛКП “Львівське конференц-бюро“ укладає договір про
відшкодування витрат з переможцем конкурсу (юридичною особою чи фізичною
особою – підприємцем) чи організатором заходу Почесного Амбасадора Львова
(юридичною особою чи фізичною особою – підприємцем), вказаним у заявці Амбасадора
на відшкодування витрат на проведення заходу, поданій ЛКП “Львівське
конференц-бюро”.

За таких умов, ЛКП “Львівське конференц-бюро” має можливість укладати
договори з переможцями конкурсу з різним змістом, визначенням прав та обов’язків,
ставлячи одних учасників програми в більш вигідне становище перед іншими, що
створює можливості для маніпулювання та корупційні ризики.

Враховуючи викладене, рекомендується розробити єдину для всіх форму
договору та викласти її в додатку до Положення.

2. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) при
здійсненні публічних процедур

Відповідно до пункту 4.4 Положення, почесні Амбасадори Львова 2021-2023
років отримують позачергове право на фінансову підтримку заходу
конференц-індустрії, організованого Почесним Амбасадором Львова 2021-2023 років, у
розмірі не більше ніж 25 000,00 грн. за умови дотримання заходом критеріїв та
правил, визначених у цьому Положенні. Для отримання фінансової підтримки заходу
Почесний Амбасадор Львова повинен подати заявку на відшкодування витрат на
проведення заходу організатору конкурсу не пізніше ніж за 1 (один) місяць до
проведення заходу.

При цьому, незрозуміло, як можна визначити “дотримання заходом критеріїв”,
коли кожен критерій відповідно до додатку 1 до Положення має певну оцінку і
виходячи з системного тлумачення заявники мають право брати участь навіть у
випадку отримання 0 балів по окремим критеріям - в такому випадку просто їх бал буде
нижчий. Наприклад, по критерію “фінансовий внесок заявника”, яким оцінюється
відсоток фінансування конференції з інших джерел та учасник конкурсу може отримати
1 бал у випадку, якщо заявник фінансує менше 50%. Однак, якому показнику має
відповідати заявка почесного Амбасадора Львова, щоб відповідати цьому критерію,
Положенням не визначено.

Також створюється ситуація, коли почесні Амбасадори Львова 2021-2023
можуть подавати свої заявки протягом всього року, в той час як кандидати - тільки в
стоки оголошеного конкурсу. Це також уможливлює ситуацію, коли потенційним
учасникам конкурсу буде простіше домовитись з Амбасадором Львова, провести захід
під його егідою та гарантовано отримати 25 000,00 гривень, без участі в конкурсі в
якому, до того ж, розмір відшкодування визначається за незрозумілими критеріями.

Слід також зауважити, що Амбасадори Львова при цьому не несуть будь-якої
відповідальності, адже навіть договір на відшкодування укладається з організатором
заходу Почесного Амбасадора Львова.

Крім того, незрозумілим залишається механізм - кому почесні Амбасадори
Львова подаються свої заявки поза конкурсом, хто приймає рішення про
відшкодування, чи бере в цьому участь Керівна Рада Пакету підтримки.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення в частині
підтримки діяльності почесних Амбасадорів Львова, усунути зазначені корупційні
ризики та надавати підтримку заходів за конкурсом на загальних підставах.



2. Надмірна дискреція

2.1. Відповідно до пункту 6.2 Положення в первинній редакції, організатор
залишає за собою право відмовити у фінансуванні (цілком або частково) у разі
невідповідності документів переможця конкурсу вимогам законодавства України.

Відповідно до пункту 1.4 Положення, організатором конкурсу є Львівське
комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ (надалі – організатор).

Таким чином, у разі надання переможцем конкурсу документів, які не
відповідають вимогам законодавства України, Львівське комунальне підприємство
“Львівське конференц-бюро зможе або відмовити в фінансуванні заходу, або все ж
профінансувати захід. За таких умов створюється корупційних ризик зловживання
посадовими особами підприємства і створення умов для отримання неправомірної
вигоди.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункт 6.2 Положення та
замінити словосполучення “залишає за собою право” на “зобов’язаний відмовити” або
“відмовляє”, а також визначити, в яких випадках у фінансуванні заходу слід
відмовитись повністю, а в яких - частково.

2.2. Відповідно до пункту 5.7 Положення, Керівна Рада залишає за собою право
відмовити переможцю конкурсу у фінансуванні (цілком або частково) на будь-якому з
етапів реалізації заходу у разі недотримання ним умов та правил проведення конкурсу.

Формулювання “залишає за собою право” є надмірною дискрецією, оскільки дає
право Керівній Раді у разі виявлення порушень як відмовити у фінансуванні, так не
відмовляти.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункт 6.2 Положення та
замінити словосполучення “залишає за собою право” на “зобов’язаний відмовити” або
“відмовляє”, а також визначити, в яких випадках у фінансуванні заходу слід
відмовитись повністю, а в яких - частково.

3. Відсутність чи недосконалість процедури вирішення конфлікту інтересів

Відповідно до пункту 4.3 Положення, кількість переможців та суми
фінансування визначає Керівна Рада у межах виділених коштів.

Одночасно, в Положенні відсутні норми щодо врегулювання конфлікту інтересів
у членів Керівної Ради та наслідків неповідомлення про таких конфлікт інтересів.

Крім того, відповідно до пункту 1.3 Положення, заявки на відшкодування
витрат на проведення національних та міжнародних заходів конференц-індустрії у
рамках конкурсу можуть подавати заклади вищої освіти, науково-дослідні, медичні
установи або фізичні особи-підприємці/юридичні особи-організатори заходу. А
відповідно до підпункту 5.1.5 Програми, до складу Керівної Ради, яка визначає
переможців конкурсу, входять представники трьох закладів вищої освіти та
науково-дослідних/медичних установ м. Львова.

Отже, можлива ситуація, коли рішення про визначення переможців будуть
приймати особи, які прямо зацікавлені в отриманні певними учасниками конкурсу
відшкодування витрат.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопрацювати Положення та додати
норми, які врегульовують процедури вирішення конфлікту інтересів.



4. Прогалина

4.1. Розділом 3 Програми передбачено, що для забезпечення досягнення мети та
реалізації завдань Пакету підтримки національних та міжнародних заходів
конференц-індустрії здійснюються заходи фінансового пакету підтримки, експертного
пакету підтримки, промоційної та інформаційної підтримки Заходу.

Однак, ні Програмою, ні додатками до неї не визначено процедури та порядку
здійснення таких заходів. Так, наприклад, підпунктом 3.1.3.1 передбачено надання
промоційних матеріалів про Львів (друковані, відео- та фотоматеріали), однак не
визначається кому, на яких підставах та в яких обсягах будуть надаватись такі
матеріали.

Таким чином, створюються умови, за яких кошти платників податків будуть
спрямовані на експертну, промоційну та інформаційну підтримку заходів, відібраних за
незрозумілими критеріями та без інформування громадськості про таке витрачання
бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму в цій частині
та визначити процедуру реалізації всіх заходів пакету підтримки, а не тільки
фінансових.

4.2. Абзацами 2 та 3 пункту 6.1 Положення встановлено, що після завершення
заходу переможець конкурсу надає Львівському комунальному підприємству
“Львівське конференц-бюро“ документи, які підтверджують здійснення витрат (копії
підписаних договорів, актів наданих послуг чи накладних, платіжних доручень про
здійснення оплати, завірені підписом керівника юридичної особи чи фізичної особи –
підприємця та печаткою (за наявності) у строк, що не перевищує 2 (два) тижні після
завершення заходу. У договорі, який переможець надає Львівському комунальному
підприємству “Львівське конференц-бюро“, як підставу для можливості укладення
договору про відшкодування витрат, повинна бути вказана назва та дата конференції,
те, що договір укладено з метою реалізації Програми “Пакет підтримки розвитку
конференц-індустрії у м. Львові“.

Однак, Положенням не встановлено наслідків для переможців конкурсу у разі
неподання звіту, незазначення інформації про підтримку в договорах.

Крім того, в Положенні чітко не зазначаються терміни, протягом яких ЛКП
перераховує кошти.

Рекомендується доопрацювати Положення та додати норми про граничні строки
перерахування коштів і про обов’язок повернення коштів у разі порушення зобов’язань.

Висновок:
Враховуючи все вищевикладене вбачається, що проєкт ухвали “Про

затвердження Програми “Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у
м. Львові” містить корупційні ризики та має бути доопрацьований з урахуванням
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

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

Так  ___Х____
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  ___Х____
Ні   _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______
Ні   _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так ___Х____
Ні   _______

1.6. необгрунтоване регулювання питань місцевого значення Так  _______
Ні   _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
владного суб’єкта

Так ___Х____
Ні   _______

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних
процедур

Так   ___Х____
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

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

Так  ___Х____
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності  ОМС

Так  _______
Ні   _______



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

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______
Ні   _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету Так  _______
Ні   _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу

Так  _______
Ні   _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет статті
витрат на функції, не властиві ОМС, та/або об'єкти, які не
перебувають у власності територіальної громади

Так  _______
Ні   _______

4.4. ігнорування (неефективне використання) механізмів
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при
розпорядженні бюджетними коштами

Так  _______
Ні   _______

Інші корупціогенні фактори Так   ___Х____
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так   ___Х____
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


