
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Хмельницької міської ради

Назва акту Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про
затвердження Методик розрахунку компенсації за надання
послуг, що становлять загальний економічний інтерес та про
втрату чинності рішення позачергової сорок шостої сесії
Хмельницької міської ради від 07.10.2020 № 17

Оприлюднення
проекту рішення 06.12.2021

Суб’єкт прийняття
рішення виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту

Розглянувши лист управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської
ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
державну допомогу суб’єктам господарювання», на виконання рішення
Антимонопольного комітету України від 20.09.2020 № 573-р «Про визнання підтримки
суб’єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що є допустимою
державною допомогою відповідно до Закону», з метою запровадження загального
механізму об’єктивного та прозорого обчислення компенсації обґрунтованих витрат на
надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, виконавчому комітетові
пропонується прийняти зазначене вище рішення, яким рекомендувати міській раді
затвердити:

- Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний
економічний інтерес – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються
Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території
Хмельницької міської територіальної громади (далі - Методика 1);

- Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний
економічний інтерес – послуг з перероблення (оброблення) побутових відходів
та сортування відходів, що надаються Хмельницьким комунальним
підприємством «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської
територіальної громади (далі - Методика 2);



- Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний
економічний інтерес – послуг із захоронення побутових відходів, що надаються
Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на території
Хмельницької міської територіальної громади (далі - Методика 3).

Резюме

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

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

Методиками передбачений відкритий перелік витрат, на які можуть бути
спрямовані бюджетні кошти, надані підприємствам як компенсація. При цьому не
визначено форм відповідальності посадових осіб, які допустили нецільове їх
використання та не передбачено механізмів повернення таких коштів до бюджету
територіальної громади міста.

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

Підпунктами 3.6 пунктів 3 Методики 1, Методики 2 та Методики 3 пропонується
визначити, що компенсації за надання ПЗЕІ можуть бути використані, зокрема, на:

- витрати на оплату праці персоналу;
- відрахування на соціальні заходи;
- електроенергію, паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;
- технічне обслуговування, ремонт обладнання та устаткування, необхідного для

надання ПЗЕІ;
- постійні розподілені загальновиробничі, адміністративні витрати;
- тощо.
Оскільки в наведеному вище пункті передбачається перерахування допустимих

напрямків використання бюджетних коштів, спрямованих як компенсація, то логічно би
було встановити, що використання коштів на заходи, не передбачені цими підпунктами,
є нецільовим викорситанням коштів.

Однак, вживання в зазначеному вище переліку слова “тощо” свідчить про
відкритість переліку витрат компенсації, а тому будь-які витрати підприємств можна
віднести до дозволених за рахунок компенсації між реальними витратами та витратами,
що закладені в тариф.

При цьому, пунктом 6 Методики 1, Методики 2 та Методики 3 передбачено
механізми повернення надмірної компенсації. Однак, цим пунктом не передбачено ані
заходів відповідальності за нецільове використання коштів, наданих в порядку
компенсації, ані механізмів їх повернення до міського бюджету, ані строків їх
повернення, ані заходів відповідальності посадових осіб комунальних підприємств, які
допустили таке порушення.

У такій ситуації необмеженості напрямів використання бюджетних коштів,
наданих підприємствам як компенсаторний механізм їхніх затрат створюються
потенційні можливості для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, оскільки керівники можуть направляти ці кошти, зокрема, на



здійснення поточних та капітальних ремонтів приміщень “своїми” підрядниками, які за
це надаватимуть керівництву неправомірну матеріальну чи іншу вигоду.

Окрім того, за наявності такої необмеженості керівництво матиме змогу вкладати
ці кошти на депозити в банківських чи інших фінансових установах на не дуже
вигідних умовах, проте внаслідок отримання певної неправомірної винагороди. Відтак,
грошові кошти можуть неправомірно виводитись з підприємств, а не спрямовуватись
на їх розвиток та операційну підтримку їх діяльності.

Враховуючи, що жодних обмежень та жодних механізмів повернення коштів до
бюджету й відповідальності посадових осіб не встановлено, то жоден посадовець
комунальних підприємств не понесе жодної відповідальності.

На цій підставі рекомендується встановити в підпунктах 3.6 пунктів 3 Методики
1, Методики 2 та Методики 3 чітких перелік напрямів, на фінансування яких можуть
бути направлені бюджетні кошти, та в пунктах 6 виписати механізми повернення
коштів, які використані поза цільовим призначення, та форми відповідальності
посадових осіб підприємств, які допустили таке порушення.

Висновок: проєкт виконавчого комітету міської ради “Про внесення на розгляд
сесії міської ради пропозиції про затвердження Методик розрахунку компенсації за
надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес та про втрату чинності
рішення позачергової сорок шостої сесії Хмельницької міської ради від 07.10.2020 №
17” не рекомендується до прийняття без доопрацювання, оскільки в його змісті
виявлені корупціогенні фактори.



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  _______

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  ___Х____

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  _______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


