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ВИСНОВОК № 17
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Київської міської ради

Назва акту Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16
грудня 2021 року № 4407/4048 «Про деякі питання проїзду

окремих категорій осіб у місті Києві»

Оприлюднення
проекту рішення 02.02.2022

Реєстраційний номер
проєкта 269

Ініціатор
(розробник) проєкта Заступник міського голови - секретар Київської міської ради

Постійна
депутатська комісія,

до відання якої
віднесено попередній

розгляд проєкта

Постійні комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я
та соціальної політики; з питань бюджету та

соціально-економічного розвитку; з питань освіти і науки, сім'ї,
молоді та спорту; з питань транспорту, зв'язку та реклами

Суб’єкт прийняття
рішення Київська міська рада

Висновок та
рекомендації

Позитивний – не містить корупціогенні фактори

Опис акта

Київській міській раді пропонується внести зміни до додатку 1 «Категорії осіб,
місце проживання яких зареєстроване у місті Києві, та осіб, взятих у місті Києві на
облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів
проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії



зіткнення, яким не надано право на безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою
відповідно до законів України та яким надано право безоплатного проїзду та проїзду з
частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального користування
міста Києва, який працює у звичайному режимі руху» до рішення Київської міської
ради від 16 грудня 2021 року Хе 4007/4048 «Про деякі питання проїзду окремих
категорій осіб у місті Києві» та до Порядку використання коштів, передбачених у
бюджеті міста Києва для здійснення компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і
проїзд із частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального
користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, окремих категорій
осіб, затвердженого рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року Хо
4007/4048 «Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві».

Висновок: проєкт рішення може бути прийнятий, оскільки в його змісті не
виявлено корупціогенних факторів.


