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Опис проєкта нормативно-правового акту
Метою прийняття рішення визначено забезпечення належної експлуатації

міського полігону захоронення побутових відходів м. Житомира.
Проєктом рішення пропонується затвердити Порядок приймання побутових

відходів на міському полігоні захоронення твердих побутових відходів м. Житомира від
суб’єктів господарювання, які не визначені виконавцями послуг з вивезення побутових
відходів на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (далі -
Порядок).

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта

1.1. Відповідно до пункту 2 проєкту Порядку, вивезення відходів на Полігоні
дозволяється наступним суб’єктам господарювання, які не визначені виконавцями
послуг з вивезення побутових відходів на території Житомирської міської об'єднаної
територіальної громади:

2.1 комунальні підприємства, установи та заклади, які постійно задіяні у
виконанні робіт з благоустрою територій Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади та суб’єкти господарювання, які беруть участь у заходах з
санітарного прибирання територій (толока), згідно з переліком, який затверджується
виконавчим комітетом Житомирської міської ради;

2.2 суб’єкти господарювання, які є виробниками продукції та являються
джерелом утворення промислових відходів, але за специфікою ведення господарської



діяльності або іншими причинами не можуть користуватися послугами
підприємств-перевізників твердих побутових відходів, згідно з переліком, який
затверджується виконавчим комітетом Житомирської міської ради;

2.3 виконавці послуг з вивезення побутових відходів на території інших
населених пунктів (ОТГ), які межують з м. Житомиром та у яких відсутні полігони
для захоронення твердих побутових відходів. Перелік таких об’єднаних
територіальних громад затверджується виконавчим комітетом Житомирської
міської ради.

Згідно до пунктом 3 проєкту Порядку, для отримання суб’єктами
господарювання, визначеним у пункті 2 цього Порядку, дозволу на захоронення відходів
на Полігоні, вони звертаються з письмовою заявою до виконавчого комітету
Житомирської міської ради та додають до заявки документи, які визначені Додатком
до цього Порядку.

Одночасно, проєктом Порядку не визначено процедуру надання дозволу на
захоронення відходів на Полігоні, зокрема не визначено строки прийняття рішення про
надання або відмову у наданні дозволу, підстав для відмови у наданні дозволу,
платність або безоплатність отримання дозволу, форму в якій надається дозвіл та строк,
на який надано дозвіл на розміщення побутових відходів (або від мінімальної межі - до
максимальної шляхом виписування критеріїв для його визначення, або ж єдиний строк
для всіх суб'єктів).

Це є корупційний ризиком, оскільки за відсутності регламентованої процедури
надання дозволу, виконавчий комітет на власний розсуд без обмеження будь-якими
критеріями може приймати рішення про надання дозволу, що створює умови, в яких
або представники виконавчого комітету можуть вимагати хабар за надання дозволу, або
суб’єкти господарювання будуть надавати неправомірну вигоду, щоб отримати дозвіл.
Так, наприклад, виконавчий комітет може одним суб’єктам господарювання надати
дозвіл протягом 10 днів, а іншим - не надати і протягом року. Одним суб’єктам
господарювання відмовити у наданні дозволу без зазначення будь-яких підстав, а
іншим суб’єктам господарювання, які перебувають у тотожній ситуації - надати дозвіл.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Порядок та додати
процедуру надання дозволів, з обов’язковим зазначенням строків прийняття
відповідних рішень та підстав для відмови у наданні дозволу.

1.2. Відповідно до пункту 4 проєкту Порядку, за результатами розгляду заяви
та прийнятого виконавчим комітетом Житомирської міської ради, Комунальне
підприємство «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради
укладає з суб’єктами господарювання, які визначені у пункті 2 цього Порядку, договір
про надання послуг із захоронення відходів.

Водночас, типову форму такого договору не визначено, також не визначено
строків укладення договору. Це є корупційним ризиком, оскільки Комунальне
підприємство «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради може
укладати різні за змістом договори з суб’єктами господарювання, на власний розсуд
визначати права та обов’язки, ставлячи одних суб’єктів господарювання в більш
вигідне становище перед іншими, що створює можливості для маніпулювання.

Враховуючи викладене, рекомендується розробити єдину для всіх форму
договору та викласти її в додатку до Порядку або зазначити в проєкті рішення, що
форма договору затверджується виконавчим комітетом.



Висновок: проєкт рішення “Про приймання побутових відходів на міському
полігоні захоронення твердих побутових відходів” не має прийматись у
запропонованій редакції, 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

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

Так  ___Х___
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  _______
Ні   _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______
Ні   _______

1.3. регулювання питань місцевого значення актами
неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______
Ні   _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______
Ні   _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  ______
Ні   _______

1.6. необгрунтоване регулювання питань місцевого значення Так  _______
Ні   _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
владного суб’єкта

Так  ___Х___
Ні   _______

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних
процедур

Так  _______
Ні   _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності
юридичних та фізичних осіб під час здійснення публічних
процедур

Так  _______
Ні   _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів адміністративних послуг або сервісів ОМС

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності  ОМС

Так  ______
Ні   _______



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

Так  ______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______
Ні   _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету Так  _______
Ні   _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу

Так  _______
Ні   _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет статті
витрат на функції, не властиві ОМС, та/або об'єкти, які не
перебувають у власності територіальної громади

Так  _______
Ні   _______

4.4. ігнорування (неефективне використання) механізмів
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при
розпорядженні бюджетними коштами

Так  _______
Ні   _______

Інші корупціогенні фактори Так  _______
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


