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Опис проєкта нормативно-правового акта
Метою прийняття рішення визначено забезпечення рівних прав та можливостей для

уповноважених представників депутатських фракцій Київської міської ради щодо утворення
додаткових громадських приймалень.

Проєктом рішення пропонується внести зміни до Програми вирішення депутатами
Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та
доручень виборців на 2020-2025 рік (далі - Програма) та Положення про громадську приймальню
депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.02.2007 №
172/833 (далі - Положення).

Короткий зміст: проєктом рішення необгрунтовано надаються привілеї співголовам та
уповноваженим представникам фракцій, а саме - за рахунок бюджету будуть утримуватись по 2
додаткові приймальні на фракцію. Проєкт рішення призводить до збільшення видатків бюджету у
2022-2025 роках на 37 262 233 грн, однак проконтролювати фактичне використання таких коштів
за призначенням майже неможливо, оскільки громадські приймальні підзвітні та підконтрольні
самим же депутатам ради, для яких вони утворюються (так, наприклад, гроші можуть виділятись
на заробітні плати працівниками приймальні, однак ці особи фактично будуть здійснювати іншу
діяльність).

Рекомендується переглянути підхід до фінансування діяльності громадських приймалень,
зробивши їх діяльність прозорою та передбачити ефективні механізми за контролем витрачання
бюджетних коштів на громадські приймальні.



Корупціогенні фактори

1. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм)
Підпунктом 2.3 пункту 2 проєкту рішення пропонується внести зміни до пункту 6.3

Положення та встановити, що громадські приймальні депутатів Київської міської ради
отримують бюджетне фінансування на виконання заходів Програми вирішення депутатами
Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та
доручень виборців (із розрахунку - одна громадська приймальня на кожного депутата Київської
міської ради), за виключенням випадків, передбачених цим Положенням). Депутати Київської
міської ради, які уповноважені представляти депутатську фракцію у Київській міській раді
(голова, співголова, уповноважений представник), про утворення якої було оголошено на
пленарному засіданні Київської міської ради відповідного скликання, можуть мати додаткові
громадські приймальні фінансування яких здійснюється за рахунок міського бюджету (із
розрахунку 2 громадські приймальні на депутатську фракцію), які розташовані у межах різних
територіальних виборчих округів. За рахунок міського бюджету фінансуються витрати на
забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради (утримання), а
саме: орендна плата, комунальні та експлуатаційні послуги, зв'язок, заробітна плата 2 (двом)
працівникам у розмірі дев'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб та інші
обгрунтовані видатки, підтверджені документами таких громадських приймалень (придбання
канцелярських товарів та засобів криптографічного захисту інформації, необхідних для
належного функціонування та ведення дистанційного обслуговування в органах Державної
казначейської служби України).

Аналогічні норми планується внести в пункт 10 додатку 2 до рішення “Про затвердження
Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем,
виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2020-2025 рік”.

Таким чином, пропонується розширити перелік осіб, які можуть мати до 3 громадських
приймалень, і надати таке право не тільки головам фракцій, але й уповноваженим представникам
фракцій та співголовам.

Рішенням передбачається збільшення видатків на утримання громадських приймалень:
- у 2022 році - на 12 934 586 грн;
- у 2023 році - на 10 912 376 грн;
- у 2024 році - на 8 244 719 грн;
- у 2025 році - на 5 170 552 грн.
Отже, уповноважені представники фракцій та співголови проєктом рішення ставляться у

більш вигідне положення, порівняно з іншими депутатами Київради, їм надаються додаткові
привілеї, при чому відсутнє обґрунтування їх необхідності.

Крім того, з інформації на сайті Київської міської ради вбачається, що депутатська фракція
“УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка” має двох співголів
фракції, а депутатську фракцію “Опозиційна платформа - За життя” у Київраді представляє її
уповноважений представник Наконечний М.В. Тобто, фактично вказані норми покращують
становище двох конкретних фракції Київради із семи створених фракцій.

Це створює корупційний ризик з огляду на те, що відповідно до пункту 3.6. Положення,
громадська приймальня є підконтрольною та підзвітною перед депутатом Київради. Отже, сам
депутат контролює, чи виконує громадська приймальня завдання, покладені на неї Положенням.
Згідно з пунктом 6.4 Положення, контроль за використанням бюджетних коштів та майна
громадської приймальні здійснюється Київрадою та виконавчим органом Київради (Київською
міською державною адміністрацією). Однак жодним нормативно-правовим актом не передбачено
порядку здійснення такого контролю. Можливою є ситуація, коли, наприклад, заробітну плату за
рахунок бюджетних коштів отримають особи, які насправді не виконують обов'язки із
забезпечення діяльності громадської приймальні, або ж “підставні” особи, які будуть за відсоток
повертати частину такої заробітної плати самим депутатам.



Крім того, представникам фракцій, крім голів та уповноважених представників,
Регламентом Київської міської ради визначено також заступників голів депутатської фракції. Якщо
рішення дійсно спрямовано на забезпечення рівних прав та можливостей всіх представників
депутатських фракцій Київської міської ради щодо утворення додаткових громадських
приймалень, то непослідовною вбачається позиція, коли уповноважені представники наділяються
таким правом, а заступники голів фракцій, які також є представниками фракції, не наділяються
такими правами.

Окремо зауважимо, що нерегульованим залишається питання, як депутатські фракції
вирішують, хто із зазначеного кола осіб (голови, співголови, уповноважені представники) отримує
додаткові громадські приймальні.

Враховуючи викладене, рекомендується наступне:
- або виключити з проєкту рішення положення, які надають необгрунтовані привілеї

уповноваженим представникам фракції та співголовам;
- або обгрунтувати необхідність надання привілеї вказаним особам у вигляді

громадських приймалень (зокрема, через особливості повноважень вказаних осіб або інших
причин), встановити процедуру, за якою відбираються відповідні співголови та уповноважені
представники, які отримують додаткові громадські приймальні, та врегулювати питання надання
заступникам голів фракції додаткових громадських приймалень (або поставити їх в таке саме
становище, як і інших представників фракцій, або обгрунтувати, чому вони не повинні отримати
зазначені привілеї).

Аналогічні зауваження стосуються пункту 1 проєкту рішення, оскільки у разі врахування
зауважень громадської антикорупційної експертизи, внесення змін до Програми та відповідного
збільшення видатків бюджету не потребується.

Також рекомендується переглянути підхід до фінансування діяльності громадських
приймалень, зробивши їх діяльність більш прозорою перед громадою та унеможливити нецільове
витрачання бюджетних коштів.

2. Юридичні колізії

Підпунктом 2.3 пункту 2 проєкту рішення пропонується внести зміни до підпункту 6.3
пункту 5 Положення та встановити, що депутати Київської міської ради, які уповноважені
представляти депутатську фракцію у Київській міській раді (голова, співголова, уповноважений
представник), про утворення якої було оголошено на пленарному засіданні Київської міської ради
відповідного скликання, можуть мати додаткові громадські приймальні фінансування яких
здійснюється за рахунок міського бюджету (із розрахунку 2 громадські приймальні на
депутатську фракцію), які розташовані у межах різних територіальних виборчих округів.

Разом з тим, відповідно до частини 2 статті 18 Регламенту Київської міської ради,
депутатську фракцію Київради представляє голова фракції, заступник голови або уповноважені
представники депутатської фракції (відповідно до письмового повідомлення, поданого згідно з
частиною десятою статті 17 цього Регламенту).

Таким чином, співголова фракції не є суб’єктом, уповноваженим на представництво
фракцій. Крім того, в Регламенті Київської міської ради взагалі не згадуються співголови фракцій.

Отже, статус та повноваження таких осіб не визначені ані законодавством, ані
нормативно-правовими актами Київської міської ради.

Тому надання співголовам фракцій додаткових привілеїв є корупційним ризиком, оскільки
за таких умов, отримати додаткові громадські приймальні зможуть особи, які фактично за обсягом
своїх повноважень та їх фактичною реалізацією не мають на це жодних підстав.

Враховуючи вищевикладене, рекомендується таке:
- або виключити будь-які згадки про спів голів фракцій з проєкту рішення;



- або доопрацювати проєкт рішення, запропонувавши внесення змін до Регламенту
Київської міської ради в частині врегулювання статусу співголів фракцій (визначити їх статус,
повноваження, кількість тощо) та усунути зазначену внутрішню колізію.

3. Інші зауваження

Підпунктом 2.2 пункту 2 проєкту рішення пропонується внести зміни до підпункту 6.1
пункту 6 Положення та визначити, що матеріально-технічне та фінансове забезпечення
діяльності громадських приймалень здійснюється через одержувачів коштів - громадські та
благодійні організації, на які покладено функції громадських приймалень депутатів Київської
міської ради.

Згідно зі статтею 3 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”,
цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у
сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у
суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3)
екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним
катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних
конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6)
соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та
мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична
культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток
територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання
економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення
конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих
та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в
Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення
у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. Благодійні організації не мають права
надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також
брати участь у виборчій агітації.

Таким чином, включення благодійних організацій до суб’єктів, на яких покладаються
функції громадської приймальні, а отже сприяння діяльності депутатів, які висуваються на вибори
політичними партіями, суперечить цілям діяльності благодійних організацій.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити підпунктом 2.2 пункту 2 проєкту
рішення.

Висновок: проєкт рішення Київської міської ради “Про внесення змін до деяких рішень
Київської міської ради щодо діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської
ради”, містить корупційні ризики та не повинен прийматись міською радою 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

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

Так  ______
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  _______
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  _______
Ні   _______

1.6. необгрунтоване регулювання питань місцевого значення Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
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  ___Х____
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так   _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  ______
Ні   _______


