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ВИСНОВОК № 12
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської
міської ради від 06.02.2020 № 56/90 «Про внесення змін до

рішення Миколаївської міської ради від 23.05.2001 № 30/12 «Про
створення міського будинку-інтернату для громадян похилого

віку та інвалідів»

Оприлюднення
проекту рішення

Перебуває в процесі оприлюднення

Суб’єкт прийняття
рішення

Миколаївська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

Проєктом рішення міській раді пропонується внести зміни та доповнення до
пункту 2 рішення Миколаївської міської ради від 06.02.2020 № 56/90 «Про внесення
змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.05.2001 № 30/12 «Про створення
міського будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» виклавши
Положення про комунальну установу «Міський геріатричний будинок милосердя імені
Святого Миколая» в новій редакції (далі - Положення).

Резюме

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

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



Положенням не передбачено Громадську раду при інтернаті, що сприяє
закритості в його діяльності та є передумовою вчинення корупційних
правопорушень.

Корупціогенні фактори

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

Положення розроблено на підставі Типового положення про будинок-інтернат
для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 №772, пунктом 2 якої визначено
рекомендувати органам місцевого самоврядування під час організації діяльності
будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю керуватися
Типовим положенням, затвердженим цією постановою (далі - Типове положення).

Абсолютна більшість норм Типового положення імплементована в аналізоване
Положення. Разом з тим, в Положенні відсутні норми щодо можливості утворення
Громадської ради при інтернаті (пункт 10 Типового положення);

Разом з тим, ради Громадська рада сприяє захисту прав та інтересів підопічних,
вивчає умови їх проживання і подає інтернату пропозиції щодо їх поліпшення;
дотриманню законодавства з питань соціального захисту населення, опіки та
піклування у межах діяльності інтернату; наданню соціальних послуг підопічним,
підвищенню їх якості; підтриманню здорового мікроклімату в колективі та
організації культурно-дозвіллєвих заходів для підопічних.

Створення такої ради посилює контроль з боку громадськості за діяльністю
установи. Разом з тим, її відсутність є корупційним ризиком, оскільки в періоди, коли
державними органами не проводяться перевірки, керівні особи установи можуть
порушувати законодавство та використовувати майно та кошти установи на власні цілі,
не спрямовуючи їх в повному обсязі на забезпечення найкращих умов для підопічних.

Відсутність норм про створення Громадської ради свідчить про небажання
окремих посадових осіб та керівництва установи дотримуватись принципу прозорості
та відкритості в діяльності інтернату.

Крім того, в Положення не імплементовано частину умов щодо безперешкодного
життєвого середовища (пункт 35 Типового положення), що також є

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення та
передбачити в ньому діяльність громадської ради, а також всі умови щодо створення
безперешкодного життєвого середовища.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття у
запропонованій редакції, 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  _______


