
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Тернопільської міської ради

Назва акту Про Програму підтримки книговидання місцевих авторів та
забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки

Оприлюднення проєкта
рішення

29.09.2021

Суб’єкти прийняття
рішення

Тернопільська міська рада

Висновок та рекомендації Негативний - містить корупціогенні фактори

Опис акта
Метою прийняття рішення є сприяння у виданні літературних творів, забезпечення

населення соціально важливою українською книжковою продукцією, забезпечення
святкових та офіційних заходів за участю міського голови та міської ради.

Проєктом рішення пропонується затвердити Програму підтримки книговидання
місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки (далі -
Програма).

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта

1.1. Пунктом 2 розділу 6 Програми передбачається виділення коштів на забезпечення
відзнаками та нагородною продукцією, цінними подарунками з бюджету громади в розмірі по
175 000,00 грн щорічно (всього протягом дії Програми - 525 000,00 грн) для відзначення до
350 осіб. На забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя,
цінними подарунками пропонується виділити по 295 000,00 грн щорічно (всього протягом дії
програми - 885 000,00 грн) для відзначення до 1200 осіб.

При цьому, не визначено, кому будуть надаватись такі відзнаки та цінні подарунки, в
рамках яких заходів, які виконавчі органи або посадові особи будуть вирішувати, кому та які
відзнаки і подарунки надаються, за якою процедурою, та які саме відзнаки та подарунки.

Крім того, формулювання “до 350 осіб” та “до 1200” осіб не дає точної інформації про
кількість таких подарунків (а отже і про їх ціну). Тому що 100 осіб - це також “до 300 осіб”,
однак, якщо поділити виділені кошти на меншу кількість осіб, то винагороди можуть бути
доволі коштовними (наприклад, еквівалентні 1750 грн для кожної особи, у випадку, якщо їх
отримає 100 осіб).



Це є корупційним ризиком, адже дає можливість причетним посадовим особам
використати бюджетні кошти для того, щоб цінні подарунки отримали їх сім’я, друзі, родичі,
або вони ж самі через підставних осіб.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму, чітко визначити
кількість осіб, яких пропонується відзначити, та розробити відповідні процедури, за якими
визначається кого, чим та на підставі чого відзначають, виклавши їх в додатку до програми.
Або рекомендується додати в рішення пункт, яким зобов’язати розробити відповідний
порядок певну посадову особу та подати до конкретної дати на затвердження міської ради.

1.2. Пунктом 2 розділу 6 Програми передбачається виділення коштів на грошові
винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат з бюджету
громади щорічно по 300 000,00 грн (всього протягом дії Програми - 900 000,00 грн) для
відзначення до 300 осіб.

Однак не визначено, яких саме осіб планується відзначити, за яким критерієм вони
відбираються, який граничний розмір винагороди, хто приймає рішення про надання
грошової винагороди та на яких підставах, яка процедура надання такої грошової
винагороди.

Це є корупційним ризиком, адже дає можливості причетним особам розпоряджатись
бюджетними коштами на власних розсуд, самостійно, без обмеження будь-якими критеріями.

Рекомендації є аналогічними до пункту 1.1 - доопрацювати Програму, чітко визначити
кількість осіб, яких пропонується відзначити, та розробити відповідні процедури, за якими
визначається кого, в якому розмірі та на підставі чого винагороджують, виклавши їх в
додатку до програми. Або рекомендується додати в рішення пункт, яким зобов’язати
розробити відповідний порядок певну посадову особу та подати до конкретної дати на
затвердження міської ради.

2. Зауваження

2.1. Відповідно до абзацу 3 розділу 2 Програми, програма спрямована на забезпечення:
- організації відзначення в Тернопільській міській територіальній громаді на належному
рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які
зробили вагомий внесок у розвиток Тернопільської міської територіальної громади; -
популяризацію місцевих авторів – письменників, поетів, літераторів; - сприяння розвитку
книговидання на визначену тематику; - поповнення бібліотечних фондів виданнями місцевих
авторів.

Згідно з розділом 3 програми, головною метою Програми є поширення всебічної
інформації про Тернопільську міську територіальну громаду, популяризація культурної
спадщини, формування позитивного і привабливого іміджу Тернопільської міської
територіальної громади, а також підтримка сучасних авторів і видавців, створення
сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, всебічного вивчення творів місцевих
авторів та забезпечення громади соціально важливою книжковою продукцією,
популяризація української книги, розвиток і підтримка читацької культури. Програма
спрямована на реалізацію в громаді державної політики щодо створення належних умов для
розвитку книговидавничої справи та розповсюдження і популяризації високохудожньої,
соціально значимої літератури.

Разом з тим, видатки, що можуть здійснюватись з бюджетів міських рад визначені
статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України. Зокрема, до них належать:

- відповідно до пункту 5 частини 1 статті 89 Бюджетного кодексу України -
видатки на державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми
(сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля,



інші клубні заклади та бібліотеки; театри, сільські, селищні, міські бібліотеки,
музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання
дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано
статус академічних, національних, зоопарки комунальної власності);

- відповідно до пункту 6 частини 1 статті 89 Бюджетного кодексу України -
видатки на культурно-мистецькі програми місцевого значення.

Разом з тим, не є очевидним зв’язок між метою, напрямами та заходами програми (як,
наприклад, забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя), з
напрямами видатків з міського бюджету, дозволених Бюджетним кодексом України.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення в частині
обгрунтування Програми як такої, на яку можуть здійснюватись видатки місцевого бюджету
(наприклад, за напрямом культурно-мистецьких програм).

2.2. Пунктом 5 Паспорту Програми визначені відповідальні виконавці програми -
Управління організаційно - виконавчої роботи, Відділ публічних закупівель, Відділ обліку та
фінансового забезпечення, Відділ кадрового забезпечення.

Пунктом 6 Паспорту Ппрограми визначено учасників Програми - Управління культури
і мистецтв, Творчі спілки письменників, художників.

Разом з тим, в розділі 6 Програми, яким визначено Напрями діяльності та заходи
Програми, як виконавців заходів програми зазначено Спілку письменників України.

Таким чином, утворюється колізія між розділом 1 та 6 Програми.
Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати розділ 6 програми та виключити

з переліку виконавців Спілку письменників України, оскільки вона є учасником, а не
виконавцем Програми.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради “Про
Програму підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних
заходів на 2022-2024 роки” містить корупціогенні фактори та не рекомендується до
прийняття міською радою без його доопрацювання на підставі 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  ___Х____
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 ___Х____
Ні   _______

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних
процедур

Так _______
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  _______
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  _______
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


