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ВИСНОВОК № 19
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Київської міської ради

Назва акту Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми
«Електронна столиця» на 2019‒2022 роки

Оприлюднення
проекту рішення 07.02.2022

Реєстраційний номер
проєкта 300

Ініціатор
(розробник) проєкта

Заступник голови Київської міської державної адміністрації;
департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Постійна
депутатська комісія,

до відання якої
віднесено попередній

розгляд проєкта

Постійні комісії Київської міської ради з питань; транспорту,
зв'язку та реклами; бюджету та соціально-економічного розвитку;

цифрової трансформації та адміністративних послуг

Суб’єкт прийняття
рішення Київська міська рада

Висновок та
рекомендації

Зауваження

Опис акта

Київській міській раді пропонується прийняти зазначене вище рішення, яким
затвердити в новій редакції Комплексну міську цільову програму «Електронна
столиця» на 2019‒2022 роки (далі за текстом - Програма).



Зауваження

Розділом VII Програми передбачається запровадження наступних індикаторів
оцінювання результативності її заходів:

- кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу КМДА (у 2022 році - 690
тисяч відвідувачів);

- створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які
отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні
життєві обставини;

- створення комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення
безпеки (кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у
2022 році - 1500).
Разом з тим, пропонований обсяг фінансування Програми за весь період -

6 828 834 400 грн, з них у 2022 році - 2 081 988 700 грн. Вочевидь, обсяг фінансування
та індикатори результативності Програми не є співмірними. Ефективність витрат
більше 2 мільярдів гривень коштів платників податків не може оцінюватись тільки
зазначеними показниками, адже за таких умов існує ризик передбачення певних заходів
Програми не для досягнення мети Програми, а для розтрати коштів за існуючими
корупційними схемами.

Відповідно до розділу ІІІ Програми, метою Програми є: підвищення якості
життя мешканців міста Києва шляхом надання сучасних електронних сервісів та
послуг належного рівня; удосконалення процесів управління містом, підвищення
ефективності роботи суб’єктів владних повноважень; створення інструментів
(інтернет-порталів, інформаційно-комунікаційних систем та технологій, реєстрів,
баз даних) для забезпечення прозорості діяльності міської влади та її підзвітності
громаді, забезпечення доступності засобів електронної демократії (е-петиції,
е-обговорення, е-голосування тощо); створення безпечного міського середовища у
столиці, підтримка діяльності міських служб та правоохоронних органів щодо
забезпечення правопорядку; удосконалення та підвищення ефективності роботи
міського господарства; сприяння збереженню природного середовища міста та
вирішенню його екологічних проблем.

Відповідно до пункту 4.2.7 Порядку розроблення, затвердження та виконання
міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 29.10.2009 №520/2589, розробник проєкту програми визначає індикатори
програми, за якими комплексно і всебічно можна здійснити оцінку рівня досягнення її
мети, а також оцінку ефективності виконання завдань і заходів програми. Система
індикаторів програми використовується для відстеження динаміки процесів та
оцінки кількісних і якісних змін, які відбуваються у відповідному секторі розвитку
міського господарства в результаті виконання програми.

Вказані вище індикатори неспроможні в повній мірі відобразити стан виконання
заходів Програми в розрізі кожного року її чинності та досягнення мети Програми.
Наприклад, створення єдиної системи обліку є досить розмитим критерієм для
оцінювання результативності заходу, оскільки в силу відсутності поетапності
розроблення та впровадження системи неможливим є і оцінювання кожного року.
Таким чином, упродовж 2019-2021 років жодних дій по розробленню та впровадженню
цієї системи можна не вчиняти, при цьому освоюючи бюджетні кошти, а у 2022 році
запустити в роботу цю систему, до якої програмою не встановлено жодних технічних
характеристик тощо.



Окрім того, попри велику кількість заходів, які мають бути реалізовані під час
чинності Програми, переважна більшість таких заходів не містить індикаторів, за
якими можливо було об'єктивно та обгрунтовано оцінити результативність
впровадження цих заходів.

На цій підставі рекомендується удосконалити розділ VII Програми шляхом
належного опису вже існуючих індикаторів та долученням інших індикаторів, які
відображали би стан виконання всіх заходів Програми та досягнення мети Програми.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття без
доопрацювання.


