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ВИСНОВОК № 15
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження Положень

Оприлюднення
проекту рішення 28.01.2022

Суб’єкт прийняття
рішення виконавчий комітет Тернопільської міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Враховуючи прийняття Програми «Турбота» на 2022-2024 роки, затвердженої

рішенням Тернопільської міської ради від 17.12.2021 №8/11/18«Про затвердження
Програми «Турбота» на 2022-2024 роки»,керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчому комітетові міської ради пропонується
прийняти зазначене вище рішення, яким затвердити Положення про порядок надання
одноразової грошової та адресної безготівкової допомоги (далі за текстом - Положення
1); Положення про порядок відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних
послуг та послуг зв’язку (далі за текстом - Положення 2);Положення про порядок
надання щомісячних виплат (далі за текстом - Положення 3); Положення про порядок
відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас» (далі за текстом
- Положення 4).

Резюме

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



1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Положенням 1 комісії надо необмежені та необгрунтовані повноваження
щодо можливості призначення допомоги.

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

Жодною нормою Положення 1 не передбачено запровадження механізмів
відкритості та прозорості діяльності комісії в аспекті доступу громадськості до
інформації та її засідань.

Корупціогенні фактори

1.  Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Підпунктом 2.5 пункту 2 Положення 1 передбачається, що допомога надається в
розмірі, що не перевищує десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В
окремих випадках (клопотання депутатів, тривала хвороба, стихійне лихо, інші
особливі обставини, що підтверджуються відповідними документами) Допомога
може надаватися в сумі, що перевищує встановлений розмір, а також повторно.

Відтак, члени комісії наділяються необґрунтованими та необмеженими
дискреційними повноваженнями, оскільки зможуть на власний розсуд назначати як
мінімальний розмір допомоги, так і вийти за граничні межі.

У такій ситуації члени комісії внаслідок особистої зацікавленості зможуть
призначати потрібним людям матеріальну допомогу навіть в розмірі 100 тисяч гривень
або більше, а іншим особам - відмовляти в призначенні допомоги або надавати її в
мінімальному розмірі.

На цій підставі рекомендується передбачити чіткі критерії для визначення розміру
матеріальної допомоги, обмеження для комісії щодо можливостей здійснювати
повноваження на власний розсуд.

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

Жодною нормою Положення 1 не передбачено запровадження механізмів
відкритості та прозорості діяльності комісії в аспекті доступу громадськості до
інформації.

Зокрема, не передбачено обов'язку опублікування звіту за наслідками поданих
документів, інформації про про отримувачів допомоги тощо. Не встановлено також
права громадськості бути присутніми на засіданнях комісії.

Така ситуація сама по собі створює додаткові корупційні ризики в діяльності
комісії, оскільки внаслідок відсутності доступу громадян до вказаної вище інформації
підвищується рівень можливостей для вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень.

На цій підставі рекомендується передбачити в нормах Положення 1 механізми
відкритості та прозорості діяльності в діяльності комісії.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету міської ради не рекомендується
до прийняття без доопрацювання, 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  __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  _______


