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ВИСНОВОК № 18
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження Регламенту використання та функціонування
системи відеоспостереження міста Хмельницького

Оприлюднення
проекту рішення

17.01.2022

Суб’єкт прийняття
рішення

виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний - наявні корупційні ризики

Опис акту

Проєктом рішення виконавчому комітетові пропонується затвердити Регламент
використання та функціонування системи відеоспостереження міста Хмельницького
(далі за текстом - Регламент).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів, зокрема:

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Регламентом запроваджуються дискреційні повноваження посадовців, які є
необґрунтованими, оскільки можуть здійснюватись на власний розсуд та без
будь-яких обмежень.



Корупціогенні фактори

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Підпунктом 1 пункту 2 Регламенту передбачається, що підключення АРМ
користувачів до Системи здійснюється за письмовим зверненням на ім’я міського
голови керівника юридичної особи або фізичної особи, що відповідно до Положення та
цього Регламенту можуть бути підключені до Системи. Звернення має містити усі
відомості про користувача, які необхідні для створення облікового запису:

1. відомості про юридичну особу, до якої належить користувач (назва
юридичної особи, код ЄДРПОУ, юридична адреса);

2. прізвище, ім’я по-батькові користувача;
3. посада, яку займає користувач та вмотивована причина підключення;
4. робоча адреса розташування АРМ;
5. адреса службової електронної пошти;
6. номери робочого та мобільного телефонів;
7. інші необхідні додаткові відомості.

Виходячи з аналізу наведеної вище норми вбачається, що потенційні користувачі
системи будуть позбавлені можливості щодо прогнозування вирішення питання про їх
підключення, оскільки в кожному конкретному випадку можуть знадобитись “інші
необхідні додаткові відомості”, що протирічить принципу правової визначеності.

Окрім того, жодною нормою Регламенту не передбачено алгоритму
уповноважених посадових осіб у випадку невідповідності змісту заяви наведеним вище
вимогам: чи має відмовити у підключенні (якщо так, у який строк приймається таке
рішення, його юридична форма, можливість оскарження), чи може надати час на
усунення недоліків заяви (якщо так, то який граничний строк для усунення, спосіб
усунення недоліків (подання нової заяви чи долучення до вже існуючої додаткових
відомостей), чи може прийняти рішення про підключення попри невідповідність
інформації встановленим вимогам.

Відтак, нормами Регламенту необгрунтовано запроваджуються дискреційні
повноваження уповноважених посадових осіб, які можуть їх здійснювати на власний
розсуд та без жодних обмежень.

За таких умов посадові особи матимуть можливість за однакових умов (змісту
поданих заяв, який не повністю відповідає встановленим вимогам) ухвалювати рішення
про підключення одних суб'єктів внаслідок особистої зацікавленості, а іншим -
відмовляти, формально посилаючись на відсутність інших додаткових даних.

На цій підставі рекомендується встановити вичерпний перелік інформації, яка
зазначається в заяві про підключенні, та передбачити виключні випадки відмови в
такому підключенні.

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  ___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  _______



3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості в
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  _______

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  _______


