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ВИСНОВОК № 15
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про
затвердження Порядку надання на безоплатній  основі

натуральної  допомоги особам, які  перебувають у складних
життєвих обставинах, згідно Комплексної програми

«Піклування»  в  Хмельницькій  міській територіальній громаді
та втрату чинності рішення міської ради

Оприлюднення
проекту рішення

27.01.2022

Суб’єкт прийняття
рішення

виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний - наявні корупційні ризики

Опис акту

Проєктом рішення виконавчому комітетові пропонується внести на розгляд
міської ради пропозиції про затвердження Порядку надання на безоплатній основі
натуральної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, згідно
Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді
(далі за текстом - Порядок).

Резюме

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

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень



Порядком запроваджуються дискреційні повноваження посадовців, які є
необґрунтованими, оскільки можуть здійснюватись на власний розсуд та без
будь-яких обмежень.

Корупціогенні фактори

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Підпунктом 2.6 пункту 2 Порядку передбачається, що рішення щодо надання
приймається Комісією на підставі:

- заяви громадянина;
- відомостей про доходи заявника;
- відомостей про реєстрацію місця проживання;
- акту обстеження соціально-побутових умов проживання (за згодою

громадянина);
- інших документів, які можуть підтвердити перебування громадянина в

складних життєвих обставинах.
При цьому відповідно до підпункту 2.14 пункту 2 Порядку, рішення про відмову

приймається Комісією у разі:
- відсутності фінансування територіального центру згідно Комплексної

програми «Піклування»;
- якщо громадянин не належить до категорії громадян, які зазначені в пункті

1.1. цього Порядку;
- якщо громадянином на розгляд Комісії не надані всі документи, зазначені в

пункті  2.6.   цього Порядку.
Відтак, члени комісії наділяються необґрунтованими дискреційними

повноваженням щодо можливості на власний розсуд та без обмежень оцінювати рівень
достатності поданих документів, які свідчать про перебування особи в СЖО, що
суперечить принципу правової визначеності.

Окрім того, жодною нормою Порядку не передбачено алгоритму уповноважених
посадових осіб у випадку невідповідності обсягу поданих документів наведеним вище
вимогам: у випадку відмови (у який строк приймається таке рішення, його юридична
форма, можливість оскарження), чи може надати час на усунення недоліків документів
(якщо так, то який граничний строк для усунення, спосіб усунення недоліків (подання
нової заяви чи долучення до вже існуючої додаткових відомостей).

Відтак, нормами Регламенту необгрунтовано запроваджуються дискреційні
повноваження уповноважених посадових осіб, які можуть їх здійснювати на власний
розсуд та без жодних обмежень.

За таких умов посадові особи матимуть можливість за однакових умов (змісту
поданих документів, який не повністю відповідає встановленим вимогам, оскільки
завжди можливо запросити інші документи, які можуть підтвердити СЖО) ухвалювати
рішення про призначення допомоги одним суб'єктам внаслідок особистої
зацікавленості, а іншим - відмовляти, формально посилаючись на відсутність інших
додаткових даних.

На цій підставі рекомендується встановити вичерпний перелік документів, які
мають бути подані разом із заявою.



2. Інші зауваження

Враховуючи специфіку та особливості соціальних груп населення, які
потенційно мають звертатись за допомогою (люди з інвалідністю тощо) пропонується
переглянути підхід до формування необхідного пакету документів з обов'язку особи
надати всі документи до отримання соціальними працівниками заяви зі згодою на
збирання та обробку персональних даних, на підставі якої отримувати інформацію про
матеріальний стан таких осіб у інших організацій.

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  ___Х____

1.1. необґрунтованість 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 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  _______



3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості в
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  _______

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  _______


