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ВИСНОВОК № 26
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Київської міської ради

Назва акту Про затвердження Договору гарантії, відшкодування та
підтримки проєкту та погодження Кредитного договору і

Договору про погашення заборгованості

Оприлюднення
проекту рішення 01.12.2021

Реєстраційний номер
проєкта 4304

Ініціатор
(розробник) проєкта

Перший заступник голови Київської міської державної
адміністрації; Департамент фінансів

Постійна
депутатська комісія,

до відання якої
віднесено попередній

розгляд проєкта

Постійні комісії Київської міської ради з питань: бюджету та
соціально-економічного розвитку; житлово-комунального

господарства та паливно-енергетичного комплексу

Суб’єкт прийняття
рішення Київська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний - містить корупціогенні фактори

Опис акта

Проєктом рішення пропонується затвердити та погодити договори, спрямовані на
залучення 140 мільйонів євро кредитних коштів на модернізацію теплоенергетичного
комплексу столиці.



Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкта Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях такий корупціогенний фактор:

1. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб'єкта
правозастосування

Депутатам Київської міської ради пропонується затвердити та погодити
договори, які не оприлюднені разом з проєктом рішення, що є корупційним
ризиком, оскільки умови зазначених договорів приховані від громадськості.

Корупціогенні фактори

1. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб'єкта
правозастосування

Пунктом 1 проєкту рішення пропонується затвердити Договір гарантії,
відшкодування та підтримки проєкту, укладений 02 вересня 2021 між Київською
міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Разом з тим, відповідний договір станом на 06.06.2022 не оприлюднений у складі
проєкту рішення за посиланням
https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23257. Відповідно,
громадськість позбавлена можливості ознайомитись із змістом Договору, дізнатись
умови надання гарантії по кредиту, по якому має бути залучено до 140 мільйонів Євро.

Зазначене само по собі є корупційним ризиком, оскільки Київською міською
радою приховано інформацію, яка стосується бюджету громади, що позбавляє
можливості контролювати розпорядження коштами платників податків та включати на
рішення міської ради. Така “таємничість” сприяє вчиненню корупційних
правопорушень, оскільки за таких обставин легше вчиняти корупційні
правопорушення, які в подальшому можуть не бути виявленими.

Також зауважимо, що відповідно до частини 10 статті 9 Закону України “Про
правовий режим воєнного стану” у період дії воєнного стану на акти органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а
також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині
оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України "Про
доступ до публічної інформації", Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про державну
допомогу суб’єктам господарювання".

Отже, формально, відсутність додатків до рішення не є порушенням Закону
України “Про доступ до публічної інформації” щодо завчасного оприлюднення
проєктів рішень у період дії воєнного стану. Однак, зазначене не зменшує корупційних
ризиків, які описані вище, особливо враховуючи той факт, що проєкт рішення
оприлюднено 01.12.2021 - тобто і в звичайний час, без воєнного стану, Київська міська
рада не планувала оприлюднювати зазначену інформацію.

Враховуючи викладене, рекомендується оприлюднити проєкт зазначеного
договору, та виносити проєкт рішення на голосування не раніше 10 робочих днів після
оприлюднення.

Аналогічні рекомендації надаються і до пунктів 2 та 3 проєкту рішення, якими
пропонується погодити Кредитний договір, укладений 02 вересня 2021 року між
комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської

https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-23257


державної адміністрації) “Київтеплоенерго” та Європейським банком реконструкції та
розвитку та погодити Договір про погашення заборгованості, укладений 01 вересня
2021 року, між Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та комунальним підприємством
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
“Київтеплоенерго”.

Крім того, з метою забезпечення прозорості в діяльності Київської міської ради та
підпорядкованих їй комунальних підприємств, рекомендується оприлюднити
інвестиційний проєкт “Проект модернізації системи централізованого водопостачання
м. Києва”.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття без
доопрацювання, оскільки в його змісті виявлені 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  _______

1.1. необґрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  _______

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  ___Х____



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

Так  ___Х____

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  _______


