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рішення Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Проєктом рішення пропонується внести на розгляд сесії міської ради пропозиції

про внесення змін до Програми «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на
2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 07.10.2020 року № 3 та
поповнити Програму додатком 4 «Порядок оскарження учасниками конкурсу
результатів конкурсу Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської
територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі - Порядок).

Корупціогенні фактори

1. Необґрунтоване делегування повноважень

Відповідно до пункту 3.6 додатку 3 до Програми, конкурсна комісію по
визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми
«Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2021-2025 роки розглядає скарги
відповідно до Порядку оскарження учасниками конкурсу результатів конкурсу
Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на
2021-2025 роки.



Таким чином, конкурсна комісія розглядає скарги на рішення, які вона сама й
приняла. Зазначене порушує принципи оскарження рішень, дій та бездіяльності,
відповідно до яких особа, чиї дії оскаржуються, не може розглядати та приймати
рішення по скаргам проти себе.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки створює умови для приховування
корупційних правопорушень у разі їх вчинення, а також надає додаткові можливості
для вимагання неправомірної вигоди (оскільки навіть у випадку оскарження конкурсу
рішення буде приймати та сама комісія).

Враховуючи викладене, рекомендується розглянути можливість створення
окремої апеляційної комісії для розгляду скарг.

2. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

2.1. Відповідно до пункту 6 Порядку, рішення щодо задоволення чи відхилення
скарги конкурсною комісією приймається більшістю голосів її членів та
оформлюються протоколом.

При цьому, Порядком не визначається обсяг повноважень комісії та
характеристика рішень, які можуть бути прийняті за результатами задоволення скарги,
умови за яких можуть бути прийняті такі рішення (наприклад, порушення процедури
оцінювання), а також порядок дій у разі задоволення такої скарги. Так, наприклад,
невизначеним залишається, чи може комісія прийняти рішення про скасування
результатів конкурсу в цілому, чи по окремому учаснику, та які в наступному мають
бути вчинені дій (повторне оцінювання тощо).

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки комісія з одного боку має необмежені
повноваження, які не знайшли відображення у процедурах щодо наслідків їх
застосування. З іншого боку, навіть у випадку явних порушень під час процедури
проведення конкурсу, комісія може відмовити у задоволення скарги (в тому числі з
неправомірну вигоду надану іншими зацікавленими особами), вмотивуваши це
неможливістю прийняття рішення.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Порядок, чітко визначити
типи рішень та повноваження комісії, а також процедури за наслідками прийняття
рішень.

2.2. Відповідно до пункту 4 Порядку, конкурсна комісія розглядає скаргу учасника
конкурсу протягом 3-х робочих днів з моменту отримання від управління економіки
зареєстрованої скарги. Для більш детального вивчення скарги конкурсна комісія може
продовжити період її розгляду до 7-ми робочих днів. Загальний термін розгляду скарги
конкурсною комісією не повинен перевищувати 10 робочих днів з моменту отримання
від управління економіки зареєстрованої скарги.

При цьому не визначено підстав для продовження строків розгляду скарги до 10
робочих днів. Зазначене є корупційним ризиком, оскільки може використовуватись
членамі комісії для затягування часу розгляду скарги та схиляння скаржника або інших
переможців конкурсу до надання неправомірної вигоди за залишення результатів
конкурсу чинними, або навпаки за задоволення скарги.

Враховуючи викладене, рекомендується чітко передбачити випадки, в який
комісія має права продовжити строк розгляду скарги.

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



Відповідно до пункту 5 Порядку, розгляд скарги здійснюється конкурсною
комісією за участі учасника конкурсу, виконавчих органів Хмельницької міської ради,
які надали експертну оцінку мікропроекту, а також незалежних компетентних
експертів, які можуть бути залучені до розгляду.

При цьому, не передбачено жодних положень щодо доступу громадськості та ЗМІ,
їх можливості бути присутніми під час засідання. Також не передбачено і обов’язкового
оприлюднення результатів розгляду скарг.

Зазначене становить корупційний ризик у поєднанні з іншими зауваженнями,
викладеними в висновку, оскільки комісія фактично може таємно розглядати скарги на
свою ж діяльність, що дає можливості для вчинення корупційних правопорушень.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Порядок да додати норми,
які підвищать рівень прозорості діяльності комісії.

4. Інші зауваження

Відповідно до пункту 1 Порядку, учасники конкурсу Програми мають право
подати скаргу та оскаржити результати конкурсу Програми.

Таким чином, оскаржувати результати конкурсу мають право тільки учасники,
мешканці Хмельницької міської ради не мають такого права. Разом з тим, результати
конкурсу становлять значний суспільний інтерес, оскільки за його наслідками
вирішується питання про витрачання бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, пропонуємо розглянути можливість надати право
подання скарги всім мешканцям територіальної громади (наприклад, з підстав подання
учасниками недостовірної інформації).

Висновок: проєкт рішення міської ради “Про внесення на розгляд сесії міської
ради пропозиції про внесення змін до Програми «Громадські ініціативи» м.
Хмельницького на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від
07.10.2020 року № 3, зі змінами від 17.02.2021 року № 16” не рекомендується до
прийняття без доопрацювання, 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  ____Х___

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  ____Х___

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  _______

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  _______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


