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ВИСНОВОК № 26
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про внесення змін до Порядку надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг  особам з інвалідністю по зору І та
ІІ групи Житомирської міської територіальної громади за рахунок

коштів місцевого бюджету

Оприлюднення
проекту рішення 17.02.2022

Суб’єкт прийняття
рішення Виконавчий комітет Житомирської міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
З метою забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю по зору І та ІІ

групи, виконавчому комітету пропонується внести зміни до Порядку надання пільг на
оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи
Житомирської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету та
затвердити його в новій редакції (далі - Порядок).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкта Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів, зокрема:

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

Порядком не передбачено підстави для відмови у наданні пільги та форму, в
які така відмова надається, що є корупційним ризиком.



Корупціогенні фактори

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

Пунктом 8 Порядку передбачається, що управління у 10-денний термін розглядає
подані документи та приймає рішення про призначення або відмову в призначенні
пільги особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи.

Разом з тим, Порядком не визначені підстави відмови в призначенні пільги, а
також форма, в якій здійснюється така відмова (рішення керівника відповідного органу
тощо).

Зазначене є корупційним ризиком, адже дозволяє відповідним посадовим особам
відмовляти в призначенні пільги або повідомляти про таку відмову без фактичного
прийняття рішення, вимагаючи неправомірну вигоду за отримання позитивного
рішення у заявників.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Порядок та визначити
підстави для відмови у наданні пільги та форму прийняття рішення про відмову.

2. Інші зауваження

Відповідно до пункту 7 Порядку, до заяви додаються наступні документи: 1)
копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки) заявника та членів його сім’ї, зазначених у
частині 3 розділу ІІ; 2) копії ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої
релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті) заявника; 3) довідки про склад
зареєстрованих, склад сім’ї; 4) копії свідоцтва про шлюб та народження дітей, інші
документи, що підтверджують родинні стосунки (при потребі для осіб, зазначених у
частині 3 розділу ІІ); 5) копія довідки МСЕК особи з інвалідністю по зору І та ІІ групи
(крім осіб з інвалідністю по хворобі ока).

Разом з тим, в додатку 1 до Порядку викладена форма заяви, в якій не вказуються
жодні додатки до заяви.

З метою забезпечення точного документоведення, а також достовірного
фіксування подачі заявниками повного пакету документів, рекомендується в форму
заяви додати перелік додатків до заяви.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету міської ради не рекомендується
до прийняття без доопрацювання, оскільки в його змісті виявлено 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  _______

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  _______



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

Так  _______

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  _______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


