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ВИСНОВОК № 20
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження Порядку організації оздоровлення та
відпочинку на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах

учасників бойових дій та членів їх сімей у новій редакції

Оприлюднення
проекту рішення

Перебуває в процесі оприлюднення

Суб’єкт прийняття
рішення

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

З метою організації оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в
санаторно-курортних закладах учасників бойових дій та членів їх сімей, ефективного і
цільового використання коштів Миколаївської міської територіальної громади,
враховуючи рішення міської ради від 23.12.2021 № 12/179 «Про внесення змін та
доповнень до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/60 “Про затвердження міської
програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями),
керуючись пп. «б» п. 3 ч. 1 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, пп. І п. «а» ч. І ст. 34, ч.
6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчому комітету
міської ради пропонується затвердити Порядок організації оздоровлення та відпочинку
на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах учасників бойових дій та членів
їх сімей у новій редакції (далі - Порядок).

Резюме

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



1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

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.

Корупціогенні фактори

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Згідно з пунктом 4 Порядку, для постановки на чергу для отримання послуги з
оздоровлення та відпочинку отримувачі послуги звертаються особисто із заявою до
управління. До заяви додаються копії: - документа, що посвідчує особу заявника (в
разі пред’явлення пластикової картки типу ІD-паспорта з безконтактним
електронним носієм додається витяг з реєстру), а у разі подання документів
законним представником чи уповноваженою особою – копія документа, що посвідчує
особу, від чийого імені подається заява; - документа, що підтверджує реєстрацію у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); - довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи (за потреби); - відповідних посвідчень; - документів,
що підтверджують родинні стосунки членів сім’ї (свідоцтво про шлюб, свідоцтво
про народження тощо); - інші документи, необхідні для оздоровлення та відпочинку
на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах.

Отже, перелік документів, необхідний для постановки на облік, порядком чітко
не визначається, оскільки формулювання “інші документи” дозволяє працівникам
управління без будь-яких обмежень вимагати додаткові документи від заявників,
таким чином відтягуючи момент постановки на облік та вимагаючи неправомірну
вигоду для того, щоб нарешті було визнано, що подано повний пакет документів.

Аналогічні зауваження надаються до формулювання “відповідні посвідчення”, а
також використання “тощо” щодо документів, які підтверджують родинні зв’язки.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Порядок та визначити
чіткий та повний перелік документів, необхідних для постановки на облік.

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  _______


