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Суб’єкт прийняття
рішення

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний - містить корупціогенні фактори

Опис акту
З метою забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, цільового та ефективного
використання коштів місцевого бюджету, відповідно до статей 70, 91 Бюджетного
кодексу України, Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанов Кабінету Міністрів
України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», від 17.10.2008 №955
«Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» та статті 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому комітетові пропонується
прийняти вказане вище рішення.

Резюме

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



1. Недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами правозастосування
1.1. Попри запровадження нормами Положення конкурсної процедури у

жодній його нормі не врегульовано процедуру оцінювання кандидатів (питання
про те, яку кількість балів можливо отримати у разі відповідності/невідповідності
певному критерію), що є корупційним ризиком оскільки дозволяє визначати
переможців фактично не спираючись на встановлені критерії.

1.2. Проєктом рішення не затверджено форму договору, який укладається з
переможцем, що є корупційним ризиком, оскільки дозволяє в майбутньому, в тому
числі за неправомірну вигоду, встановлювати більш лояльні умови угоди.

2. Відсутність або недосконалість процедури врегулювання конфлікту
інтересів

Жодною нормою Положення не врегульовано питання врегулювання
конфлікту інтересів членів конкурсної комісії, що може призвести до ухвалення
рішень щодо конкурсантів в умовах зацікавленості певного члена комісії в
перемозі одного з конкурсантів.

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

Положенням не передбачається допуску ЗМІ та громадськості на засідання
конкурсної комісії, а також оприлюднення інформації про засідання та протоколів
комісії, що уможливлює вчинення корупційних правопорушень під час таких
закритих засідань комісії.

Корупціогенні фактори

1. Недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами правозастосування

1.1. Пунктом 2 проєкту рішення пропонується затвердити Положення про
комісію з визначення аптечних установ та стоматологічних закладів, які
здійснюватимуть пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи – мешканців Житомирської міської територіальної
громади, згідно з додатком 2 (далі - Положення).

Попри запровадження нормами Положення конкурсної процедури у жодній його
нормі не врегульовано процедуру оцінювання кандидатів (питання про те, яку кількість
балів можливо отримати у разі відповідності/невідповідності певному критерію).

У такому випадку члени конкурсної комісії матимуть можливість на власний
розсуд, “в цілому” оцінювати конкурсантів, без надання оцінки за кожним критерієм,
тим самим забезпечуючи перемогу в конкурсі тим конкурсантам, які надали
неправомірну вигоду.

На цій підставі рекомендується передбачити в Положенні норми, які би
врегульовували питання оцінювання конкурсантів.

1.2. Відповідно до пункту 5.4 Положення, Департамент соціальної політики
міської ради в термін три робочі дні укладає договір з переможцем конкурсу.

Разом з тим, форма договору не затверджується проєктом рішення, таким чином,
учасники конкурсу не мають повної інформації щодо наступних умов співпраці у разі
перемоги.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки дозволяє поставити переможця
конкурсу у невигідне становище (наприклад, передбачити штрафи значно вищі, ніж



ринкові) та в подальшому вимагати неправомірну вигоду за зміну умов договору на
більш лояльні. Або навпаки, пропонувати неправомірну вигоду за визначення умов, які
будуть значно лояльніші, ніж ринкові, та дозволять переможцю уникнути
відповідальності за невиконання зобов’язань.

Враховуючи викладене, рекомендується розробити форму договору та викласти її
додатком до Положення.

2. Відсутність або недосконалість процедури врегулювання конфлікту
інтересів

Жодною нормою Положення не врегульовано питання врегулювання конфлікту
інтересів членів конкурсної комісії, що може призвести до ухвалення рішень щодо
конкурсантів в умовах зацікавленості певного члена комісії в перемозі одного з
конкурсантів.

На цій підставі рекомендується унормувати питання врегулювання конфлікту
інтересів у діяльності комісії.

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

Пунктом 3.4 Положення передбачається, що повідомлення про засідання, час та
місце проведення, порядок денний, проєкти документів, що вносяться на розгляд,
направляються секретарем комісії членам комісії не пізніше, як за 3 робочих дні до дня
засідання.

Разом з тим, жодною нормою Положення не передбачено оприлюднення такої
інформації та правил допуску громадськості та ЗМІ на засідання, оприлюднення
протоколу.

За таких умов уможливлюється проведення конкурсу в закритому режимі, що в
свою чергу вчинення корупційний правопорушень (наприклад, порушення процедур,
або взагалі відсутність будь-якого реального засідання, просто підписання протоколу).

Враховуючи викледене, рекомендується передбачити публічне оприлюдення
інформації про засідання та протоколу засідання, а також можливість присутності на
засіданні представників ЗМІ та громадськості.

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  ___Х____

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  ___Х____

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  ___Х____

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  _______


