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пасажирів, удосконалення обліку оплати проїзду та супутникового моніторингу
громадського транспорту Житомирської об’єднаної територіальної громади

Проєктом рішення пропонується затвердити Порядок та умови проведення
конкурсу з визначення суб’єкта господарювання (інвестора) для розвитку
автоматизованої системи обліку оплати проїзду та впровадження супутникового
моніторингу (диспетчеризації) у громадському транспорті Житомирської міської
територіальної громади (далі - Порядок) та склад конкурсного комітету з визначення
суб’єкта господарювання (інвестора) для розвитку автоматизованої системи обліку
оплати проїзду та впровадження супутникового моніторингу (диспетчеризації) у
громадському транспорті Житомирської міської територіальної громади (далі - Склад
комітету).

Корупціогенні фактори

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

Відповідно до пункту 10.1 проєкту Порядку, громадський контроль
забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо Конкурсу, яка підлягає
оприлюдненню відповідно до цього Порядку, а також шляхом інформування через
публікації на офіційному сайті Житомирської міської ради https://zt-rada.gov.ua.



Однак, проєктом Порядку не передбачено можливості доступу громадськості та
представників ЗМІ до засідань конкурсного комітету ані безпосередньо, ані хоча б
шляхом обов’язкової відео-трансляції.

Враховуючи значний суспільний інтерес до функціонування автоматизованої
системи обліку оплати проїзду, робота конкурсного комітету має бути максимально
прозорою та відкритою. Відсутність у Порядку норм про необхідність завчасного
оприлюднення оголошення про проведення засідання конкурсного комітету,
оприлюднення порядку денного засідання, забезпечення права на присутність на
засіданні представників громадськості та ЗМІ є корупціонером фактором оскільки в
такій ситуації уможливлюється проведення кишенькових конкурсів для затвердження
заздалегідь відомих переможців.

Рекомендується доопрацювати проєкт Порядку та додати норми, які
забезпечують відкритість та прозорість проведення конкурсу, зокрема допуск
громадськості та ЗМІ до роботи конкурсного комітету.

2. Необгрунтоване делегування повноважень

Відповідно до пункту 6.1 проєкту Порядку, організатор конкурсу не пізніше 10
робочих днів з дати прийняття Порядку проводить перше засідання, під час якого
визначається дата початку Конкурсної процедури, розробляється та
затверджується Конкурсна документація, а також вирішуються інші організаційні
питання щодо проведення конкурсу та роботи Комісії.

Таким чином, комісію наділено змішаними повноваженнями: вона одночасно і
затверджує конкурсну документацію, і визначає відповідність цієї документації
конкурсантів.

Зазначене є корупційним ризиком, адже надає можливість конкурсній комісії
визначити конкурсну документацію на користь конкретних учасників. З урахуванням
того, що відповідно до пункту 3.11 Порядку вимагати підтвердження кваліфікаційним
вимогам є правом, а не обов’язком комісії, така ситуація уможливлює забезпечення
визнання переможцем особи, яка не в повній мірі відповідає кваліфікаційним вимогам,
в тому числі - за неправомірну вигоду.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити з повноважень комісії
затвердження конкурсної документації, розробити її, та викласти в додатку до Порядку.

3. Надмірна дискреція

3.1. Відповідно до пункту 3.3 проєкту Порядку, голова Комісії: - організовує
роботу і здійснює головування на засіданнях Комісії, визначає дату та час проведення
засідань; - веде засідання Комісії, оголошує її рішення; - підписує протоколи Комісії,
повідомлення, запити, відповіді, пояснення та інші документи від імені Комісії з
питань, що стосуються роботи Комісії; - відкриває та закриває засідання Комісії; -
виконує інші функції, пов’язані з організацією та проведення конкурсу.

Згідно з пунктом 3.5 проєкту Порядку, секретар Комісії: -забезпечує скликання
засідань Комісії; -приймає документи від осіб, які виявили бажання взяти участь у
конкурсі; -повідомляє Учасників конкурсу та членів Комісії про місце і час проведення
засідання Комісії; - оформлює та підписує протоколи засідань Комісії; -веде
документацію Комісії та забезпечує її зберігання; - забезпечує належне ведення та



схоронність конкурсної справи; - виконує інші функції, пов’язані з організацією та
проведення конкурсу.

Формулювання “виконує інші функції, пов’язані з організацією та проведенням
конкурсу” є надмірною дискрецією, оскільки фактично робить повноваження голови та
секретаря чітко не визначеними, що може бути використано для вчинення
правопорушень, пов’язаних з корупцією (наприклад, на неправомірна комунікація з
учасниками конкурсу в інтересах певної особи).

Враховуючи викладене, рекомендується виключити з пунктів 3.3 та 3.5 Порядку
фрази “виконує інші функції, пов’язані з організацією та проведення конкурсу” та
визначити вичерпний перелік повноважень секретаря конкурсу та голови конкурсу.

3.2. Відповідно до пункту 3.11 проєкту Порядку, комісія для вирішення своїх
завдань: - розглядає заяви та Конкурсні пропозиції, проводить їх оцінку та аналіз; -
приймає рішення про допуск або відмову щодо участі у Конкурсі, за результатами
Конкурсу приймає рішення про визначення переможця; - заслуховує представників
Учасників конкурсу; - отримує від Учасників конкурсу роз’яснення щодо наданих ними
Конкурсних пропозицій; - має право вимагати від Учасників конкурсу документально
підтверджену інформацію про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Формулювання “має право вимагати від Учасників конкурсу документально
підтверджену інформацію про їх відповідність кваліфікаційним критеріям” є
надмірною дискрецією, адже створюється ситуація, коли комісія, в тому числі за
неправомірну вигоду, може не вимагати такого підтвердження в учасників, про яких
наявна інформація про невідповідність кваліфікаційним вимогам.

Крім того, відповідно до пункту 4.1 проєкту Порядку, для участі у Конкурсі
заявник, крім заяви на участь у Конкурсі, подає на розгляд Комісії Конкурсну
пропозицію, а також інші документи та відомості, які передбачені підпунктом 7.3.1
пункту 7.3 Порядку.

Згідно з підпунктом 7.3.1 пункту 7.3 Порядку, заява на участь у Конкурсі за
формою, затвердженою Комісією, до якої додаються: - засвідчена відповідно до вимог
цього Порядку копія Статуту та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб, що зареєстровані у порядку,
передбаченому чинним законодавством України); - довідка, що підтверджує
відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових
платежів (для юридичної особи – резидента); - підтвердження повноважень керівника
або іншої уповноваженої особи на подачу відповідної заявки та укладення
Інвестиційного договору; - опис поданих документів, скріплений печаткою заявника.

Крім того, відповідно до пункту 7.6 проєкту Порядку, конкурсні документи,
передбачені підпунктом 7.3.1 пункту 7.3 цього Порядку, подаються запечатаними в
конверті № 1 та розкриваються на засіданні конкурсної Комісії, на якому вирішуються
питання про допуск до участі у конкурсі. Конкурсна пропозиція подається окремо
запечатаною у конверті № 2.

Таким чином, незрозумілою є процедура, за якою конкурсна комісія може
вимагати такі підтвердження, адже відповідно до Порядку, і розкриття конверту, і
вирішення питання про допуск вирішується на одному і тому ж засіданні, тобто
конкурсанти не будуть мати часу на надання документів.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити з повноважень комісії
вимагати від Учасників конкурсу документально підтверджену інформацію про їх
відповідність кваліфікаційним критеріям, а в пункт 7.3.1 додати вичерпний перелік



документів, які мають подати всі учасники для підтвердження відповідності
кваліфікаційним вимогам.

3.3. Нормами пункту 7.10 Порядку пропонується передбачити, що комісія
приймає рішення про відмову заявнику в участі у конкурсі та відхиляє його пропозицію
у разі, якщо:

- заявник не відповідає кваліфікаційним критеріям, визначеним цим Порядком.
- не надані документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним

критеріям або надані документи оформлені неналежним чином чи містять неправдиву
інформацію.

- наявні підстави, зазначені у пункті 7.2 цього Порядку.
У свою чергу пунктом 7.2 Порядку встановлюється, що не можуть бути

учасниками Конкурсу суб’єкти господарювання, у разі якщо:
- майно заявника перебуває в податковій заставі;
- юридична особа, визнана банкрутом або стосовно неї порушено провадження

у справі про банкрутство;
- щодо юридичної особи прийнято рішення про припинення діяльності;
- відомості про особу внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань відсутня інформація про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника;

- службова (посадова) особа заявника, уповноважена на підписання
Інвестиційного договору, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законодавством України
порядку;

- заявник перебуває під спільним контролем або є пов’язаними особами згідно із
Законом України «Про захист економічної конкуренції» (у разі подання заявки окремо
кожним таким претендентом);

- до юридичної особи застосовані персональні спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції).

Відтак, пунктом 7.2 Порядку не встановлюються будь-які кваліфікаційні
критерії до учасників конкурсу, а лише зазначаються обставини, які перешкоджають
такій участі.

При цьому жодною нормою Порядку не визначено кваліфікаційних вимог щодо
суб'єкта господарювання, який виявить бажання на участь у конкурсі, зокрема, не
визначено сферу діяльності такого суб'єкта, досвіду виконання аналогічних робіт,
наявність кваліфікованого та досвідченого персоналу тощо.

Відтак, конкурсна комісія буде мати необмежені дискреційні повноваження при
ухваленні рішення про допуск або недопуск певного суб'єкта господарювання до участі
в конкурсі.

Очевидно, що такі рішення конкурсної комісії можуть грунтуватись на
зацікавленості кожного з її членів у отриманні неправомірної вигоди за свій голос під
час засідання комісії. При цьому сам факт необмежених та необгрунтованих
повноважень цієї комісії буде мати стимулюючий ефект для учасників конкурсу щодо
пропонування членам комісії неправомірної вигоди.



Отже, рекомендується чітко виписати в Порядку кваліфікаційні критерії до
суб'єктів господарювання, які мають бажання взяти участь у конкурсі.

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

2.1. Відповідно до 8.4 проєкту Порядку, основними критеріями визначення
Переможця конкурсу є: - відповідність Конкурсних пропозицій техніко-функціональним
показникам об’єкта інвестування та вимогам Конкурсної документації; - найбільш
приваблива пропозиція в частині строку впровадження об’єкта інвестицій та розміру
комісійного платежу.

Одночасно, проєктом Порядку не визначено, як саме мають застосовуватись ці
критерії: яку вагу має кожен з них, які є пріоритетними, як комісія визначає переможця.

Отже, створюється ситуація, коли хоча формально критерії для обрання
переможця прописані, однак фактично, конкурсна комісія може обрати на власний
розсуд будь-якого учасника переможцем.

Відсутність вимоги щодо проставляння балів також зменшує персональну
відповідальність кожного члена конкурсної комісії за результат роботи комісії, адже в
такому випадку легше проголосувати на користь заздалегідь визначеного оператора без
будь-якої аргументації.

Крім того, формулювання “основними критеріями” означає, що існують також
“не основні” критерії, які не визначені в Порядку. Отже, конкурсна комісія, в тому
числі за неправомірну вигоду для визначення певної особи переможцем, може
врахувати такі “не основні” критерії.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати критерії оцінювання
конкурсних пропозиції, визначити бали, які конкурсанти можуть отримати по кожному
критерію та умови нижчого, середнього та вищого балу за критерієм, та визначити, що
кожен член комісії має оцінити кожну пропозицію та виставити бали, а переможець
визначається за середнім балом.

2.2. Відповідно до пунктів 9.1 та проєкту Порядку, проєкт Інвестиційного
договору розробляється Організатором Конкурсу відповідно до законодавства
України, умов Конкурсу та Конкурсних пропозицій Переможця конкурсу. Інвестиційний
договір повинен містити всі істотні умови, що необхідні для реалізації інвестиційного
проєкту з дотриманням вимог законодавства України.

Це є корупційним ризиком адже Організатор Конкурсу може вимагати надання
неправомірної вигоди за включення до проєкту договору вигідних умов для інвестора,
або виключення невигідних.

Також відсутність заздалегідь затвердженої форми договору робить конкурс
непрозорим, адже потенційні учасники не розуміють всі права та обов’язки сторін
договору, внаслідок чого можуть відмовитись від участі в конкурсі, що зменшує
конкуренцію.

Враховуючи викладене, рекомендується розробити форму договору з
переможцем та викласти її в додатку до Порядку.

5. Відсутність чи недосконалість процедури вирішення конфлікту інтересів



Відповідно до пункту 3.9 проєкта Порядку, членство у Комісії не повинно
створювати конфлікт інтересів, наявність якого може вплинути на об’єктивність і
неупередженість прийняття рішення щодо вибору переможця конкурсу.

Одночасно, проєктом Порядку не визначені процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у разі, коли на етапі відкриття конкурсних
пропозицій виявиться, що учасник, його представник чи посередник є близьким
родичем члена конкурсної комісії, або існує інший потенційний конфлікт інтересів, що
може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття членом комісії
рішення.

Це є корупційним ризиком, оскільки фактично дозволяє проведення конкурсів,
де члени комісії будуть обирати переможцями осіб в умовах конфлікту інтересів.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт Порядку та
встановити чіткі правила поведінки та алгоритм дій щодо врегулювання реального чи
потенційного конфлікту інтересів.

6. Прогалина

Розділ 3 проєкту Порядку має назву “3. Порядок створення, склад та
повноваження Конкурсної комісії”.

Нормами пункту 3 Порядку пропонується унормувати правовідносини щодо
порядку створення, склад та повноваження Конкурсної комісії, на яку буде покладено
повноваження щодо визначення інвестора для розвитку автоматизованої системи
обліку оплати проїзду та впровадження супутникового моніторингу (диспетчеризації) у
громадському транспорті Житомирської міської територіальної громади.

Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 Порядку, для забезпечення підготовки та
проведення конкурсу створюється Конкурсна комісія.

Підпунктом 3.2 пункту 3 цього Порядку також встановлюється, що Комісія є
колегіальним органом та створюється з метою забезпечення дотримання єдиних
принципів при обранні переможця конкурсу на умовах, визначених цим Порядком.

Незважаючи на те, що норми пункту 3 Порядку покликані унормувати, зокрема,
і правовідносини щодо порядку створення Конкурсної комісії, жодна інша норма цього
нормативного документа не регламентує таку процедуру (не встановлено суб'єкта
затвердження складу Конкурсної комісії, не визначено засади її формування та
можливості участі представників громадянського суспільства, не визначено будь-яких
кваліфікаційних (професійних) та інших вимог до осіб, які можуть бути включені до
складу Конкурсної комісії тощо).

Разом з тим, проєктом рішення пропонується затвердити Склад конкурсного
комітету з визначення суб’єкта господарювання (інвестора) для розвитку
автоматизованої системи обліку оплати проїзду та впровадження супутникового
моніторингу (диспетчеризації) у громадському транспорті Житомирської міської
територіальної громади (додаток 2 до проєкту рішення), хоча такі повноваження не є
чітко виписаними в самому Порядку.

У подальшому аналогічні повноваження з метою уведення в склад комісії
“потрібних” людей можуть прийняти як міська рада, так і міський голова з мотивів та
за процедурою, що зазначена вище.

Одночасно, правова природа додатку 2 не є чітко визначеною. Зазначений
додаток не можна вважати ні вимогами до складу комісії (адже це суперечить як назві
самого додатку, так і назві комісії - вказано “комітет” замість “комісія”). Також не



можна вважати цей додаток рішенням про затвердження складу конкурсної комісії,
адже не чітко не визначено осіб, які входять до складу (наприклад, не зазначено який
саме заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради є головою
конкурсного комітету).

Також неврегульованим залишилось питання процедури призначення чи
обрання голови комісії, його заступника та секретаря.

При цьому відповідно до підпункту 3.13 пункту 3 Порядку рішення Комісії
приймається простою більшістю голосів від загального складу Комісії шляхом
відкритого голосування. За умови однакової кількості голосів «за» і «проти» голос
головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.

Відтак, при наявності у голови комісії права вирішального голосу при рівному
розподілі голосів членів за певного учасника, вбачається правильним встановлення
чіткого порядку його призначення або ж обрання на цю посаду.

Поряд з відсутністю вищевказаних процедур неврегулюваною є і процедура
припинення повноважень (дострокового припинення повноважень) головою комісії,
заступником, секретарем та членами комісії.

Така ситуація потенційно сприятиме свавільному ранжуванню складу комісії у
випадку голосування не за той результат, який би влаштовував невизначене коло
суб'єктів формування її складу (міська рада, виконавчий комітет міської ради та
міський голова).

На цій підставі рекомендується у нормах пункту 3 Порядку виписати чіткий та
зрозумілий порядок формування Конкурсної комісії, припинення (дострокового
припинення) повноважень як всього складу, так і окремих членів комісії.

7. Інші зауваження

Відповідно до пункту 5.2 проєкту Порядку, техніко-функціональні показники
об’єкта інвестування наводяться у додатку до даного Порядку.

Разом з тим, такий додаток до Порядку відсутній в оприлюдненому пакеті
документів.

Зазначене може створювати корупційні ризики, адже в громадськості відсутня
можливість проаналізувати такі вимоги і з’ясувати, чи не виписані вони під
конкретного інвестора, що може повністю дискредитувати зазначений конкурс.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Порядок, розробити
додаток до нього з техніко-функціональними показниками об’єкта інвестування,
опублікувати його в повному пакеті документів, і, відповідно, виносити проєкт рішення
на розгляд виконавчого комітету не раніше ніж через 10 робочих днів після
опублікування повного пакету документів.

Висновок: проєкт рішення “Про організаційні заходи щодо розвитку
автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорті
Житомирської міської територіальної громади” не має прийматись у запропонованій
редакції, оскільки в його змісті виявлено корупціогенний фактор.



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  ___Х___
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  ___Х___
Ні   _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  ___Х___
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  ___Х___
Ні   _______



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

Так  ___Х___
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  ___Х___
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  ___Х___
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


