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Опис акта
Відповідно до статей 4, 13 Закону України «Про державно-приватне

партнерство», постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384
«Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» та на
підставі Висновку за результатами аналізу ефективності здійснення
державно-приватного партнерства для реалізації проекту «Створення Центру
реабілітаційного та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва
терапевтичного корпусу КНП «Міська комунальна лікарня №3» по вул. Волинська, 40 в
м. Тернопіль» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань
економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням
комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав
споживачів та туризму міській раді пропонується прийняти зазначене вище рішення
(далі за текстом - проєкт рішення).

Крім того, цим же рішенням пропонується затвердити склад комісії з питань
організації та проведення конкурсу з визначення приватного партнера, згідно з
додатком 1 та положення про комісію з питань організації та проведення конкурсу з
визначення приватного партнера, згідно з додатком 2 (далі за текстом - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

1.1. Підпунктом 6.4 пункту 6 Положення пропонується встановити, що заявки на



участь у конкурсі подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.
При цьому пунктом 24 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного

партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної,
комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 401),
визначено, що оголошення про проведення конкурсу публікується державним
партнером у газеті “Урядовий кур’єр” або “Голос України” чи офіційному
друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування
або Автономної Республіки Крим, якщо державним партнером виступають такі
органи, а також розміщується на офіційному веб-сайті державного партнера
одночасно з інструкцією для претендентів не пізніше 10 робочих днів з дня прийняття
рішення про проведення конкурсу.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
умови проведення конкурсу;
строк подання заявок, який визначається державним партнером, не може бути

меншим за 60 і більшим за 90 календарних днів з дати публікації оголошення про
проведення конкурсу;

інша інформація за рішенням державного партнера.
Цей нормативно-правовий акт є актом вищої юридичної сили та є спеціальним

щодо регулювання правовідносин у сфері державно-приватного партнерства, оскільки
відповідно до пункту 1 вказаної вище постанови Уряду, останній визначає механізм
підготовки та проведення із застосуванням принципів відкритості, рівності,
об’єктивності та відсутності дискримінації конкурсу з визначення приватного
партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів
державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці
Крим (далі - конкурс), визначення переможця конкурсу та укладення відповідних
договорів у рамках здійснення державно-приватного партнерства, передбачених
частиною першою статті 5 Закону України “Про державно-приватне партнерство”,
крім концесійного договору.

Відтак, підпункт 6.4 пункту 6 Положення суперечить нормативно-правовому акту
вищої юридичної сили в частині строків подання заявок на участь у конкурсі, що
потенційно створює корупціогенні ризики та може сприяти вчиненню корупційних та
пов'язаних з корупцією правопорушень.

Так, за загальним правилом усунення колізійності правових норм, у випадку
суперечності таких норм підлягає застосуванню правова норма акта, який має вищу
юридичну силу. І в такому випадку строк для подачі заявок має бути не меншим, ніж 60
календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу.

Разом з тим, цим правилом потенційно можуть маніпулювати члени конкурсної
комісії внаслідок можливості отримання неправомірної вигоди, приймаючи від одних
суб'єктів пакет документів поза строками, встановленими підпунктом 6.4 пункту 6
Положення, а від інших - упродовж 30 календарних днів.

У зв'язку з цим рекомендується підпункт 6.4 пункту 6 Положення привести у
відповідність до вимог нормативно-правового акта вищої юридичної сили,
встановивши строк для подання заявки на участь у конкурсі не менше 60 календарних
днів з моменту публікації оголошення про проведення такого конкурсу.

1.2. Згідно з пунктом 5 Положення, 5.1. Комісія у трьохденний строк після
схвалення рішення про проведення конкурсу на здійснення державно-приватного
партнерства та не пізніше ніж за місяць до закінчення строку подання заявок на



участь у конкурсі розміщує оголошення про його проведення в засобах масової
інформації (не менше двох) та на офіційному веб-сайті міської ради. 5.2. Оголошення
про проведення конкурсу повинне містити інформацію про: 5.2.1. строк здійснення
державно-приватного партнерства, форма його реалізації та основні етапи; 5.2.2.
найменування державного партнера; 5.2.3. об’єкт державно-приватного
партнерства; 5.2.4.обсяг та форми державної підтримки здійснення
державно-приватного партнерства, якщо надання такої підтримки передбачається;
5.2.5.граничний строк подання заявки на участь у конкурсі; 5.2.6. граничний строк
проведення конкурсу; 5.2.7. основні кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу; 5.2.8.
основну критерії визначення переможця конкурсу; 5.2.9 умови проведення Конкурсу.

Разом з тим, відповідно до пункту 24 Порядку проведення конкурсу з визначення
приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів
державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці
Крим , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04. 2011 № 384,
оголошення про проведення конкурсу публікується державним партнером у газеті
“Урядовий кур’єр” або “Голос України” чи офіційному друкованому засобі масової
інформації відповідного органу місцевого самоврядування або Автономної Республіки
Крим, якщо державним партнером виступають такі органи, а також розміщується на
офіційному веб-сайті державного партнера одночасно з інструкцією для претендентів
не пізніше 10 робочих днів з дня прийняття рішення про проведення конкурсу.

Таким чином, строки, передбачені на публікацію оголошення в Положенні
суперечать строкам, визначеним законодавством. Крім того, в Положенні не
передбачено опублікування в оголошенні інструкції для претендентів та способу подачі
пропозицій. Це є корупційним ризиком, оскільки частина претендентів просто
позбавляється можливості отримати інформацію щодо способу подачі заявок та
інструкції для претендентів, і таким чином можуть бути штучно відсіяно частину
претендентів, які не є пов’язаними з членам комісії.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення та привести
норми пункту 5 у відповідність до пункту 24 Порядку проведення конкурсу з
визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства
щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній
Республіці Крим , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.
2011 № 384.

2. Прогалина

2.1. Пунктами 29-40 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного
партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної,
комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 401)
передбачено як обов'язковий етап конкурсної процедури попередній відбір
претендентів (прекваліфікація).

Зокрема, пунктом 35 передбачено, що протягом 45 робочих днів з дня закінчення
строку подання заявок комісія розглядає заявки, готує проект рішення щодо
допущення (недопущення) претендентів до участі у конкурсі та надає його на
затвердження державному партнеру.

Разом з тим, Положенням не передбачається такого етапу конкурсного відбору.
Також є відсутніми процедури, визначені пунктами 41-55 Порядку проведення



конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного
партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать
Автономній Республіці Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2011 року № 384 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20
травня 2020 року № 401).

Така ситуація потенційно сприятиме можливості маніпуляції членами комісії зі
строками і процедурами, які чітко не визначені Положенням, та здійснювати свою
діяльність на користь певних суб'єктів господарювання за надання останніми
неправомірної вигоди.

На цій підставі рекомендується норми Положення привести у відповідність до
вимог пунктів 29-55 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера
для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної,
комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 401),
шляхом унормування обов'язкових етапів конкурсної процедури.

2.2. Відповідно до пункту 22 Порядку проведення конкурсу з визначення
приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів
державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці
Крим , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04. 2011 № 384,
державний партнер протягом 10 календарних днів з дня подання йому комісією
конкурсної документації (сільські, селищні, міські, в тому числі об’єднані
територіальні громади, районні та обласні ради - на найближчому пленарному
засіданні) затверджує її або надає вмотивовану відмову від її затвердження з
переліком питань, які потребують доопрацювання.

Ні проєктом рішення, ні Положенням не передбачена процедура розробки такої
конкурсної документації.

Відповідно до пункту 3 проєкту рішення визначено доручити комісії з питань
організації та проведення конкурсу з визначення приватного партнера підготувати
конкурсну документацію та забезпечити організацію та проведення конкурсу з
визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства
для реалізації проекту «Створення Центру реабілітаційного та відновлювального
лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу КНП «Міська
комунальна лікарня №3» по вул. Волинська, 40 в м. Тернопіль».

Одночасно, не встановлено строків для розроблення такої процедури, чим
можуть маніпулювати члени комісії, змінюючи їх під потреби окремих потенційних
переможців конкурсу (наприклад, розробивши умови в надто короткий термін, коли у
представників громадськості або потенційних учасників не вистачить часу
відреагувати, у разі, якщо умови будуть виписані під конкретного учасника.

Враховуючи викладене, рекомендується в пункт 3 проєкту рішення додати
строки, в які має бути розроблена документація та в рішенні або в Положенні чітко
зазначити, що документація має відповідати вимогам, встановленим Порядком
проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення
державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та
об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11.04. 2011 № 384.

3. Недотримання принципу прозорості та відкритості у діяльності суб'єкта
правозастосування



Підпунктом 2.1 пункту 2 проєкта рішення пропонується затвердити склад
комісії з питань організації та проведення конкурсу з визначення приватного
партнера, згідно з додатком 1.

Вивченням запропонованого складу комісії, викладеного в додатку 1 до проєкта
рішення, встановлено, що до складу цієї комісії пропонується увести представників
виконавчих органів міської ради та представника балансоутримувача об'єкта
нерухомого майна.

Така позиція розробника проєкта рішення очевидно не протирічить вимогам
національного законодавства, яке регулює правовідносини державно-приватного
партнерства, проте створює умови для зменшення рівня прозорості та відкритості такої
комісії через відсутність в її складі представництва громадськості.

Відсутність впливу громадськості в питанні визначення переможця конкурсу
потенційно створює корупційні ризики, оскільки в силу відсутності їх представника
виникатимуть ситуації щодо можливості членів комісії до лобіювання інтересів
конкретного конкурсанта через отримання останніми неправомірної вигоди.

При цьому така позиція членів комісії може залишитись не поміченою в медіа
просторі та серед громадськості, оскільки їх представник буде відсутній у складі
конкурсної комісії та не матиме змоги зсередини оцінити дії інших членів комісії.

На підставі викладеного вище рекомендується передбачити у складі конкурсної
комісії представництво громадськості.

4. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

Підпунктом 2.4 пункту 2 Положення передбачається, що затвердження складу
Комісії здійснюється шляхом схвалення відповідного рішення Тернопільської міської
ради.

Із зазначеної норми залишається невизначеним, ким має бути схвалено рішення
Тернопільської міської ради, отже, який орган утворює комісію.

Одночасно, згідно з пунктом 2.6 зміни у складі Комісії затверджуються
рішенням Тернопільської міської ради або її уповноваженого органу.

При цьому, ні в рішенні, ні в Положенні, не визначено, який орган
уповноважений

Це є корупційним ризиком, адже по-перше, можлива ситуація коли 2 органи
зможуть впливати на склад комісії. По-друге, у разі, якщо певний член комісії буде
діяти не в інтересах певних зацікавлених осіб, його можна буде оперативно змінити
рішенням якогось іншого уповноваженого органу, що ставить під сумнів, чи не є
конкурс фікцією.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення в частині
створення комісії та визначити, що комісія створюється рішенням Тернопільської
міської ради, зміни до складу комісії також вносяться рішенням Тернопільської міської
ради, а також передбачити підстави для зміну складу комісії.

5. Відсутність чи недосконалість процедури вирішення конфлікту інтересів

Проєкт Положення не містить жодних норм щодо процедур запобігання та
вирішення конфлікту інтересів, які можуть виникнути у членів комісії з учасниками
конкурсу.



Отже, можлива ситуація, коли рішення про визначення переможців будуть
приймати особи, які прямо зацікавлені в виграші певних  учасників конкурсу.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопрацювати Положення та додати
норми, які врегульовують процедури вирішення конфлікту інтересів.

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про доцільність
здійснення державно-приватного партнерства щодо Проекту “Створення Центру
реабілітаційного та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва
терапевтичного корпусу КНП “Міська комунальна лікарня №3” по вул. Волинська, 40 в
м. Тернопіль” не рекомендується до прийняття, оскільки в його змісті виявлені
корупціогенні фактори.



ЧЕК-ЛИСТ

проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними, якщо вони

можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень або
правопорушень, пов’язаних з корупцією)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  __Х_____

1.1. необгрунтованість 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 чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  __Х_____

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

Так  __Х_____

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 чи штучних перешкод для
отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання
внутрішньої діяльності  ОМС

Так  __Х_____



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

Так  ___Х____

3.2. відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні посади у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

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, не
властиві 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 при розпорядженні бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  __Х_____

5.1. юридична колізія Так  __Х_____

5.2. прогалина Так  __Х_____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


