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ВИСНОВОК № 11
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про внесення змін до Статуту комунального підприємства
«Міськавтотранс»

Оприлюднення
проекту рішення 18.01.2022

Суб’єкт прийняття
рішення Тернопільська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

враховуючи рішення міської ради від 29.10.2021 №8/10/353 «Про надання дозволу
комунальному підприємству «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради на
укладання договору фінансового лізингу», від 29.10.2021р. № 8/10/05 «Про внесення
змін до рішення міської ради від 18.12.2020 року №8/2/17 «Про бюджет Тернопільської
міської територіальної громади на 2021 рік», від 17.12.2021 року № 8/11/08 «Про
внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 року №8/2/11 «Про Програму
розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки», розглянувши клопотання
комунального підприємства «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради від
13.01.2022 №3/35069244, з метою ефективного та стабільного функціонування
підприємства, враховуючи висновок постійної комісій міської ради з питань економіки,
промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна,
зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму
міській раді пропонується прийняти вказане вище рішення та затвердити, зокрема,
Статут комунального підприємства «Міськавтотранс» (далі за текстом - Статут).



Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкта Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях такі корупціогенні фактори:

1. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб'єкта
правозастосування

Жодною нормою Статуту не передбачено запровадження механізмів
відкритості та прозорості діяльності підприємства в аспекті доступу
громадськості до інформації.

Корупціогенні фактори

1. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб'єкта
правозастосування

Підпунктом 6.3 пункту 6 Статуту передбачено, що підприємство щоквартально
подає засновнику або уповноваженому ним органу звіт про результати своєї
діяльності.

Однак, жодною нормою Статуту не передбачено запровадження механізмів
відкритості та прозорості діяльності підприємства в аспекті доступу громадськості до
інформації.

Зокрема, не передбачено обов'язку опублікування звіту за наслідками
фінансово-господарської діяльності, інформації про фінансовий стан підприємства,
проведені публічні закупівлі тощо.

Така ситуація сама по собі створює додаткові корупційні ризики в діяльності
підприємства, оскільки внаслідок відсутності доступу громадян до вказаної вище
інформації підвищується рівень можливостей для вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень.

На цій підставі рекомендується передбачити в нормах Статуту механізми
відкритості та прозорості діяльності комунального підприємства.

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  _______

1.1. необґрунтованість 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 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  _______


