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Опис акта
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про

міський електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт», враховуючи
рішення виконавчого комітету від 25.03.2020 №262 «Про забезпечення електронними
квитками працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності»,
впровадження повністю безготівкової системи оплати проїзду в міському громадському
транспорті м. Тернополя виконавчому комітету міської ради пропонується прийняти
рішення “Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 13.02.2019 №159 “Про
здійснення компенсаційних виплат”.

Цей проєкт рішення нерозривно взаємопов'язаний з рішеннями виконавчого
комітету від 25.03.2020 №262 «Про забезпечення електронними квитками працівників
закладів охорони здоров’я комунальної форми власності» (далі за текстом - рішення
262), від 15.04.2020 №323 «Про затвердження примірної форми договорів на
перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Тернопільській міській
територіальній громаді» (далі за текстом - рішення 323) та від 13.06.2018 №472 «Про
затвердження Положення про здійснення компенсаційних виплат за пільгові
перевезення окремих категорій громадян у міському електричному та автомобільному
транспорті загального користування міста Тернополя» (далі за текстом - Положення).



Корупціогенні фактори

1. Прогалина

Відповідно до пункту 1 аналізованого проєкта рішення виконавчого комітету
пропонується внести зміни в рішення виконавчого комітету від 13.02.2019 №159 «Про
здійснення компенсаційних виплат», а саме викласти пункт 1 в наступній редакції:
«Управлінню транспортних мереж та зв’язку здійснювати компенсаційні виплати за
пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському електричному та
автомобільному транспорті у відповідності до фактично провалідованих
(зареєстрованих в АСООП) пільгових їздок електронними квитками «Соціальна карта
Тернополянина» та неперсоніфікованими електронними квитками (тип карти ЕР,
номер серії 23, виданих працівникам державних органів, яким законодавством надано
право безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту для
виконання покладених на них службових обов'язків та тип карти OL, номер серії 20,
виданих працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності для
виконання покладених на них службових обов’язків, на період дії установленого на
території Тернопільської міської територіальної громади карантину), на основі
звітних даних перевізників, розраховувати суму втрат доходів перевізників для
електричного та автомобільного транспорту по тарифу, в розмірі, встановленому для
власників електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина», з 1 жовтня 2021
року. Компенсаційні виплати та розрахунки по визначенню втрат доходів перевізника
від пільгового проїзду окремих категорій громадян, учнів та студентів здійснювати
відповідно Положення про здійснення компенсаційних виплат за пільгові перевезення
окремих категорій громадян у міському електричному та автомобільному транспорті
загального користування міста Тернополя затвердженого рішенням виконавчого
комітету від 13.06.2018р. №472 «Про затвердження Положення про здійснення
компенсаційних виплат за пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському
електричному та автомобільному транспорті загального користування міста
Тернополя».

При цьому питання здійснення компенсаційних виплат за пільгові перевезення
окремих категорій громадян у міському електричному та автомобільному транспорті
загального користування унормовані Положенням про здійснення компенсаційних
виплат за пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському електричному
та автомобільному транспорті загального користування міста Тернополя, яке
затверджене рішенням виконавчого комітету міської ради від 13 червня 2018 року
№472.

Так, підпунктом 2.2 пункту 2 цього Положення встановлено, що управління
транспорту, комунікацій та зв’язку здійснює розрахунок сум компенсаційних виплат за
пільгові перевезення окремих категорій громадян з врахуванням обсягів безоплатно
перевезених пасажирів – пільговиків згідно фактично провалідованих (зареєстрованих
в АСООП) електронними квитками «Соціальна карта Тернополянина» пільгових
поїздок, на основі звітних даних перевізника, в межах бюджетних асигнувань.

Підпунктом 2.3. пункту 3 вказаного вище Положення також передбачено, що
розрахунок втрат доходів перевізника від пільгових перевезень окремих категорій
громадян обчислюється шляхом добутку кількості безоплатно перевезених пасажирів
–пільговиків згідно фактично провалідованих (зареєстрованих в АСООП) пільгових
поїздок електронними квитками «Соціальна карта Тернополянина» та
неперсоніфікованими електронними квитками (тип карти ЕР номер серії 23), наданих
працівникам державних органів, яким законодавством надано право безоплатного



проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту для виконання покладених
на них службових обов’язків, без часового обмеження, на основі звітних даних
перевізника, та розміру тарифу, встановленого на перевезення пасажирів
автомобільним та електричним транспортом в м.Тернополі для власників «Соціальна
карта Тернополянина».

Відтак, місцевий бюджет у відповідності до цього Положення здійснює
компенсацію перевізникам всіх форм власності грошових коштів за тих пасажирів, які
користуються пільгами на проїзд в громадському транспорті (зокрема, часткового
відшкодування), та тих пасажирів, які мають право безоплатного проїзду в міському
громадському транспорті.

При цьому з аналізу вказаних вище положень вбачається, що до останні
категорії осіб віднесено саме працівників державних органів, які за законом мають
право безоплатного проїзду всіма видами громадського транспорту для виконання своїх
службових обов'язків.

Однак, у вільному доступі відсутній жодний нормативний акт, який визначив би
перелік працівників на локальному нормотворчому рівні (Тернопільської об'єднаної
територіальної громади). Національне законодавство також не містить чіткого переліку
таких працівників.

Унаслідок такої правової неврегульованості цих відносин існує потенційна
можливість вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень шляхом
замовлення таких електронних квитків, які надать право безоплатного проїзду в
міському громадському транспорті, для осіб, які хоча і є працівниками державних
органів, проте не мають такого права.

Окрім того, на рівні нормативних актів міста Тернополя також неврегульованим
залишилось питання порядку замовлення, виготовлення, обліку та видачі електронних
карток, які надають право безоплатного проїзду громадським транспортом міста, які ще
й є неперсоніфікованими (тобто такими, внаслідок валідації яких неможливо
встановити особу, якій цей квиток належить).

Така ситуація потенційно сприяє вчиненню корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, оскільки за відсутності чіткого порядку замовлення,
виготовлення, видачі та обліку електронних квитків, які надають право на безоплатний
проїзд в міському громадському транспорті, певні посадові особи можуть здійснювати
замовлення на випуск більшої кількості таких квитків та надавати їх в користування
іншим особам, які не мають на це права, отримуючи при цьому неправомірну
винагороду (фактичний продаж цих квитків).

При цьому такі дії посадових осіб фактично будуть оплачені за рахунок міського
бюджету, оскільки державний бюджет не передбачає надання субвенції місцевим
бюджетам за безоплатний проїзд працівників державних органів, які за законом мають
таке право.

Ураховуючи все викладене вище рекомендується врегулювати нормативними
актами виконавчого комітету або міської ради питання про перелік працівників
державних органів, які за законом мають право безоплатного проїзду всіма видами
громадського транспорту для виконання своїх службових обов'язків; порядок
замовлення, виготовлення, видачі та обліку електронних квитків, які надають право на
безоплатний проїзд в міському громадському транспорті. При цьому також
пропонується розглянути питання про можливість заміни неперсоніфікованих
електронних квитків персоніфікованими. Або, окремим пунктом рішення передбачити
обов’язок певного виконавчого органу або посадової особи до конкретної дати
розробити такі акти та подати їх на затвердження.



Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради
“Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 13.02.2019 №159 “Про
здійснення компенсаційних виплат” не рекомендується до прийняття, оскільки в його
змісті виявлені корупціогенні фактори.



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  _______
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 _______
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  ___Х____
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  ___Х____
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


