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ВИСНОВОК № 17
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження Програми підтримки впровадження
енергозберігаючих заходів об’єднаннями співвласників

багатоквартирних будинків міста Миколаєва на 2022–2026 роки

Оприлюднення
проекту рішення

Перебуває в процесі оприлюднення

Суб’єкт прийняття
рішення

Миколаївська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

Проєктом рішення міській раді пропонується затвердити Програму підтримки
впровадження енергозберігаючих заходів об’єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків міста Миколаєва на 2022–2026 роки (далі за текстом -
Програма).

Резюме

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

1. Прогалина
1.1. Програмою не визначено строк, протягом якого комісія має прийняти

рішення про відшкодування, що є корупційним ризиком, оскільки комісія може
затягувати розгляд документів та вимагати неправомірну вигоду за прискорення
вирішення питання.



1.2. Жодною нормою Програми не врегульовано питання можливості
виправлення документів, їх долучення до вже поданого пакету документів,
повторного звернення з новим пакетом документів тощо.

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

Програмою не передбачено норм, які б забезпечили відкритість та
прозорість діяльності комісії.

3. Відсутність чи недосконалість процедури вирішення конфлікту інтересів
Програмою не передбачено норм, спрямованих на запобігання та

вирішення конфлікту інтересів членів комісії.

Корупціогенні фактори

1. Прогалина

1.1. Пунктом 3.4 розділу 3 Програми передбачається, що засідання Комісії
проходять у міру надходження до Центру документів (додаток 1), необхідних для
відшкодування частини витрат на впровадження енергоефективних заходів, та
заяви (додаток 2) про отримання відшкодування частини витрат, спрямованих
ОСББ на впровадження енергоефективних заходів. Сформований пакет документів
передається Центром до Департаменту та на розгляд Комісії.

Разом з тим, жодною нормою не передбачається строк, протягом якого має бути
прийнято рішення про відшкодування. Зазначене є корупційним ризиком, оскільки
члени комісії можуть затягувати вирішення питання про відшкодування на
невизначений термін та вимагати неправомірну вигоду за прискорення вирішення
зазначеного питання.

Враховуючи викладене, рекомендується встановити граничний строк для
прийняття комісією рішення щодо відшкодування від дати подання документів.

1.2. Пунктом 3.7 розділу 3 Програми передбачено, що у разі встановлення
невідповідності документів, поданих на розгляд Комісії, ОСББ повідомляється про це
у термін 3 робочі дні.

Однак, жодною нормою Програми не врегульовано питання можливості
виправлення документів, їх долучення до вже поданого пакету документів,
повторного звернення з новим пакетом документів тощо.

У такій ситуації посадові особи матимуть можливість надавати одним ОСББ час
на усунення недоліків та долучення документів внаслідок особистої зацікавленості та
отримання неправомірної вигоди, а іншим - відмовляти в такій можливості та
примушування заново збирати новий пакет документів, мотивуючи тим самим до
надання неправомірної вигоди певним посадовим особам.

На цій підставі пропонується встановити чіткі правила дій посадових осіб та
ОСББ у випадку виявлення невідповідності поданих документів.

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

Програма не містить норм, якими б врегульовувались питання відкритості
діяльності комісії, доступ ЗМІ та громадськості до її засідань, завчасного



оприлюдення про дату, час та місце засідань, оприлюднення протоколів за
результатами засідань.

Враховуючи що за результатом роботи комісії будуть розподілятися бюджетні
кошти, робота такої комісії має бути максимально прозорою та відкритою.
Відсутність норм про необхідність завчасного оприлюднення оголошення про
проведення засідання конкурсної комісії, оприлюднення порядку денного засідання,
забезпечення права на присутність на засіданні конкурсної комісії конкурсантів, ЗМІ
та мешканців територіальної громади є корупціонером фактором та може свідчити
про брак відкритості та прозорості у діяльності комісії.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт Програми та
додати норми, які забезпечать прозорість діяльності комісії.

3. Відсутність чи недосконалість процедури вирішення конфлікту інтересів

Програмою не визначено норм, спрямованих на запобігання та вирішення
конфлікту інтересів членів конкурсної комісії.

Зазначене є корупційним ризиком з огляду на те, що члени комісії можуть
безкарано приймати рішення в умовах конфлікту інтересів, на користь пов’язаних з
ними осіб.

Враховуючи викладене, рекомендується додати норми, які б врегульовували
питання запобіганню конфлікту інтересів в діяльності членів комісії.

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  _______

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  ___Х____

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  ___Х____

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


