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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акта
Метою прийняття рішення є відзначення спортсменів та тренерів за успішні

виступи на Іграх ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Іграх
Проєктом пропонується затвердити Програму надання премій Львівської міської

ради за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор (далі -
Програма).

Зауваження

1. Відповідно до 2.1 Програми, одноразовими грошовими винагородами
відзначаються спортсмени та тренери, які здобули 1, 2, 3 місця на Іграх ХХХІІ
Олімпіади, XVI Паралімпійських Іграх, і представляли м. Львів.

Зазначене формулювання створює неточність, адже вбачається, що грошові
винагороди отримують тренери, які здобули 1, 2, 3 місця на Іграх ХХХІІ Олімпіади,
XVI Паралімпійських Іграх, і представляли м. Львів. В той же час, тренери не
здобувають місця зазначених змаганнях, це роблять спортсмени, які їх тренують.

Враховуючи викладене, з метою дотримання правил нормопроєктувальної
техніки, рекомендується доопрацювати формулювання та чітко визначити, що
грошовими винагородами відзначаються тренери, які підготували спортсменів, які
зайнялі відповідні призові місця.

2. Відповідно до 2.1 Програми, одноразовими грошовими винагородами
відзначаються спортсмени та тренери, які здобули 1, 2, 3 місця на Іграх ХХХІІ
Олімпіади, XVI Паралімпійських Іграх, і представляли м. Львів.



Зазначена норма не містить будь-яких додаткових умов для спортсменів, які
здобули 1, 2, 3 місця на Іграх ХХХІІ Олімпіади, XVI Паралімпійських Іграх для
отримання грошової відзнаки, крім здобуття зазначених призових місць.

Згідно з пунктом 2.2, список спортсменів та тренерів, а також розмір
одноразової грошової винагороди зазначаються у додатку до цієї Програми.

Разом з тим, в пояснювальні записці зазначено, що 6 спортсменів здобули 3
олімпійські та 4 параолімпійські медалі медалі різного ґатунку.

В додатку до одаток до Програми викладено Список спортсменів та тренерів, які
відзначаються одноразовими грошовими винагородами за результатами Ігор ХХХІІ
Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор (далі - Список), в якому зазначено тільки 3
спортсмена.

Разом з тим, до списку включено 4 тренери (Нікулін Антон Володимирович,
Болібрух Євген Михайлович, Стаднік Андрій Володимирович, Сальнікова Олена
Святославівна), а спортсмени, яких вони підготували (Станіслава Горуна, Олена
Старікова, Алла Черкасова, члени збірної команди України з плавання, які відповідають
критеріям з п. 2.1 Програми) не включені до списку.

Це свідчить або про неповне формулювання вимог до спортсменів до тренерів,
які відзначаються одноразовими грошовими винагородами, або дискримінацію
окремих спортсменів.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму, та або чітко
визначити критерії надання грошової винагороди, або включити до Списку всіх
спортсменів та тренерів, які відповідають пункту 2.1 Програми.

3. Відповідно до пункту 2.3, 2.4 Програми, для отримання одноразової грошової
винагороди у Програмі спортсмени та тренери подають в управління спорту
департаменту гуманітарної політики такі документи: 2.3.1. Копію всіх заповнених
сторінок паспорта громадянина України. 2.3.2. Копію ідентифікаційного коду. 2.3.3.
Копії протоколів змагань на Іграх ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Іграх із
зазначенням здобутого місця. 2.3.4. Інформаційну довідку про тренера із зазначенням
здобутків спортсмена, якого він підготував. 2.4. Відповідальність за достовірність
документів, які подані на розгляд, покладається на заявника.

Із зазначеної норми вбачається, що зазначений список документів є однаковий
як для спортсменів, так і для тренерів.

Таким чином, наприклад, можливість отримання винагороди спортсменом буде
залежати від того, чи існує в нього можливість отримати довідку про тренера (яку,
особливо враховуючи відповідальність за достовірність документів, яка покладається
на нього як на заявника, він не може самостійно виготовити).

Необхідність подання копій протоколів не є достатньо обгрунтованою, адже
здобутки спортсменів та їх тренерів вже відомі відповідним виконавчими органам
Львівської міської ради, адже зазначені особи вже включені до Списку на підставі
наявної у виконавчих органів Львівської міської ради інформації. Якщо така
інформація достеменно не відома виконавчим органам, то підставі включення тренерів
та спортсменів до списку незрозумілі.

Крім того, очевидно, що зазначені документи подаються разом із заявою, в якій,
як мінімум, має бути зазначено особові рахунки заявників, відкриті в установах
уповноважених банків. Разом з тим, про необхідність подання заяви в Положенні не
зазначена.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункт 2.3 Програми,
чітко визначити перелік документів, які подаються спортсменами, та які тренерами, а
також переглянути необхідність подачі копії протоколів.



4. Програмою передбачаються видатки з місцевого бюджету на понад 3 000 000
грн. Разом з тим, в пояснювальній записці не міститься жодних відомостей щодо
потреби коштах міського бюджету для фінансуванні заходів програми. Також не
передбачається відповідних змін до програми Програми соціально-економічного та
культурного розвитку м. Львова на 2020-2022 роки і включення аналізованої програми
до Переліку міських цільових програм, які планується виконувати у 2020 – 2022 роках.

Крім того, видатки, які можуть здійснюватись за рахунок коштів місцевих
бюджетів міських рад, визначені в статтях 89 та 91 Бюджетного кодексу України.

До них відноситься:
- видатки на фізичну культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна

робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і
спорту та фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських
об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого
значення (пункт 6 частини 1 статті 89 Бюджетного кодексу України);

- видатки на місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту (пункт 8
частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України).

Таким чином, відзначення спортсменів прямо не включено до таких видатків,
таким чином, необхідно належне обґрунтування програми як такої, яка спрямована на
розвиток фізичної культури та спорту, а не є піар-ходом міської ради за кошти
платників податків.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення в частині
обгрунтування Програми як такої, на яку можуть здійснюватись видатки місцевого
бюджету та введення її до системи міських цільових програм Львівської міської ради.

Висновок:

Проєкт рішення “Про затвердження Програми надання премій Львівської
міської ради за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор” не
містить корупційних ризиків та може бути прийнятий міською радою з
урахуванням зауважень.


