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ВИСНОВОК № 11
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Хмельницької міської ради

Назва акту Про зміну розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту,
затвердження  в новій редакції статуту комунального

підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний
центр» Хмельницької міської ради

Оприлюднення
проекту рішення 26.01.2022

Суб’єкт прийняття
рішення Хмельницька міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту

Міській раді пропонується внести зміни до статутного капіталу та до Статуту
комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»
Хмельницької міської ради (далі - Статут).

Резюме

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

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Статутом не визначено вичерпний перелік повноважень уповноваженого
органу управління, що створює корупційні ризики впливу на керівництво
закладу.



2. Недотримання принципу прозорості та відкритості у діяльності суб'єкта
правозастосування

Жодною нормою Статуту не передбачено механізмів відкритості та
прозорості діяльності закладу, що саме собою створює сприятливі умови для
вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Корупціогенні фактори

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Підпунктом 6.5.8 пункту 6.5 уповноважений орган управління здійснює інші
повноваження визначені законодавством.

Таким чином, обсяг повноважень органу управління не визначений в Статуті.
Разом з тим, пунктом 1.5 Статуту передбачено, що Управління охорони здоров’я

Хмельницької міської ради є органом, який виконує функції уповноваженого органу
управління (далі - Уповноважений орган управління).

Отже, Уповноваженим органом управління є виконавчий орган Хмельницької
міської ради.

Відповідно до частини 3 статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування
повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими
виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою (у тому числі з
метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений законом) в
межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних,
міських рад.

Таким чином, виключно міська рада може здійснювати розподіл повноважень
між виконавчими органами і, відповідно, виділяти певні виконавчі органи
повноваженнями.

Виконавчий орган (навіть якщо він визначений органом управління
комунального підприємства) не може самостійно приймати рішення, що в нього є якісь
повноваження, визначені законодавством, якщо вони не закріплені за зазначеним
виконавчим органом рішенням міськради.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки відповідні посадові особи можуть
впливати на керівника закладу з метою схиляння його до участі у корупційних схемах,
аргументуючі, що він має відповідні повноваження “за законодавством”.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати статут та визначити
закритий перелік повноважень органу управління.

2. Недотримання принципу прозорості та відкритості у діяльності суб'єкта
правозастосування

Проєкт Статуту не містить відомостей про відкритість або закритість роботи
закладу, необхідність опублікування інформації, публічного звітування за результатами
роботи тощо.

Такі обставини, хоча прямо й не порушують вимоги законодавства України,
проте створюють реальні умови для зменшення рівня прозорості та відкритості його
діяльності, що потенційно може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень.



Відтак, рекомендується врегулювати це питання шляхом передбачення в Статуті
механізмів відкритості, прозорості та підзвітності діяльності оркестру (звітування,
здійснення публічних заходів за результатами здійснення періодичної діяльності;
витрачання бюджетних коштів тощо).

3. Інші зауваження

3.1. Частиною 6 статті 24 Основ законодавства законодавства України про
охорону здоров'я передбачено, що при закладах охорони здоров’я з метою сприяння їх
діяльності можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою
згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та
громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого
самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про
створення опікунської ради при закладі охорони здоров’я та положення про неї
затверджуються наказом керівника закладу охорони здоров’я або уповноваженого
органу.

Можливість створення опікунської ради не імплементована в Статут, однак така
форма участі громадськості може бути ефективним інструментом для поліпшення умов
діяльності закладу.

Враховуючи викладене, рекомендується передбачити в Статуті можливість
створення опікунської ради.

3.2. Пунктом 1 проєкта рішення пропонується збільшити розмір статутного
капіталу комунального підприємства «Хмельницький міський
лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради на суму 1 350 051,48
(один мільйон триста п’ятдесят тисяч п’ятдесят одна гривня сорок вісім копійок).
Пунктом 2 проєкта рішення пропонується зменшити розмір статутного капіталу
комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»
Хмельницької міської ради на суму 19 178 381,34 (дев’ятнадцять мільйонів сто
сімдесят вісім тисяч триста вісімдесят одна гривня тридцять чотири копійки).

Разом з тим, пунктом 9.4 Статуту визначається, що Статутний капітал
Підприємства становить: 3 000 грн.

Таким чином між різними пунктами проєкта рішення та додатком до нього
існують розбіжності, які рекомендується виправити з метою чіткого та однозначного
визначення розміру статутного капіталу.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету міської ради не
рекомендується до прийняття без доопрацювання, оскільки в його змісті виявлено
корупціогенні фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

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

Так  ___Х____

1.1. необґрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  ___Х____

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 або недосконалість процедури врегулювання
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 або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  ___Х____



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

Так  ___Х____

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

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,
невластиві 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 під час розпорядження 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  _______


