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Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту

У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу комунального підприємства
«Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради, міській раді пропонується
затвердити Статут комунального підприємства "Футбольний клуб "Полісся"
Житомирської міської ради у новій редакції (далі - Статут).

Резюме

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

1. Прогалина
До органів управління включено виконавчий орган міської ради з питань

спорту, одночасно не визначено його повноваження, що дозволяє необмежено
впливати на директора КП, в тому числі з метою вчинення корупційних
правопорушень.

2. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Директор КП уповноважується на здійснення “інших дій, що випливають зі
Статуту”, що дозволяє зловживати повноваженнями, в тому числі з метою
вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.



Корупціогенні фактори

1. Прогалина

Відповідно до пункту 5.9 Статуту, органами управління КП ФК "Полісся" є
виконавчий комітет Житомирської міської ради та виконавчий орган міської ради в
галузі спорту, які здійснюють свої повноваження по управлінню відповідно до чинного
законодавства.

Пунктом 5.10 Статуту визначені повноваження виконавчого комітету як органу
управління. Повноваження виконавчого органу міської ради у галузі спорту не
визначені зовсім.

Разом з тим, відповідно до пункту 5.2 Статуту, директор КП ФК “Полісся”
самостійно вирішує питання діяльності КП ФК "Полісся" за винятком тих, що
віднесені цим Статутом виключно до компетенції Засновника та органів управління.

За таких обставин, неможливо чітко визначити ані повноваження директора, ані
виконавчого органу міської ради у сфері спорту.

Зазначене є корупційним ризиком, адже уможливлює реалізацію корупційних
схем, оскільки вводить до кола осіб, які можуть управляти КП керівника виконавчого
органу з питань спорту, який може давати вказівки керівництву КП (наприклад, щодо
укладення певних допорогових договорів, або підготовку тендерів під конкретних осіб,
або щодо інших управлінських дій), а враховуючи невизначеність його повноважень -
фактично мати необмежений вплив на керівника КП. В свою чергу керівник КП,
враховуючи, що він має право вирішувати питання, крім тих, що віднесені до
компетенції Засновника та органів управління, не буде в змозі окреслити коло своїх
повноважень, адже не визначені повноваження виконавчого органу з питань спорту.

Враховуючи викладене, рекомендується або виключити з органів управління
виконавчий орган міської ради в галузі спорту, або чітко визначити вичерпний перелік
його повноважень.

2. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Відповідно до пункту 5.2 Статуту, директор КП ФК “Полісся” здійснює інші дії,
що випливають з цього Статуту.

Разом з тим, категорія “інші дії, що випливають з цього Статуту” не є чітко
визначеною, фактично вона дозволяє директору вчиняти будь-які дії, без будь-яких
обмежень.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки уможливлює всілякі зловживання
службовим положенням, в тому числі з метою вчинення правопорушень, пов’язаних з
корупцією.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити зазначене формулювання з
повноважень директора.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, вбачається, що проєкт рішення “Про збільшення
статутного капіталу та затвердження Статуту комунального підприємства "Футбольний
клуб "Полісся" Житомирської міської ради у новій редакції” містить корупційні
ризики та не рекомендується до прийняття 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  ___Х____

1.1. необгрунтованість 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 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  _______

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  _______

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  ___Х____

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


