
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Миколаївської міської ради

Назва акту
Про затвердження Положення про міський центр підтримки

внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО

Оприлюднення
проєкта рішення

перебуває в процесі оприлюднення

Суб’єкти прийняття
рішення

Миколаївська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акта

З метою надання соціальної підтримки, сприяння поверненню до активного
повноцінного життя у суспільстві, зміцнення/відновлення родинних та суспільно
корисних зв’язків, підтримки стану здоров’я (психологічного та фізичного) внутрішньо
переміщених осіб та учасників АТО/ООС, міській раді пропонується затвердити
Положення про міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів
АТО в новій редакції (далі - Положення).

Резюме

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

1. Дублювання повноважень
Положенням визначається, що Центр підпорядковано виконавчому

комітету, міському голові, заступнику міського голови та управлінню у справах
ветеранів, внутрішньо переміщених осіб. Повноваження цих суб’єктів щодо
управління Центром не виписані, отже фактично вони є тотожними для всіх, що
сприяє вчиненню корупційних правопорушень та уможливлює уникнення
відповідальності а них.

2. Прогалина
Положенням не визначено повноваження директора Центру, що ставить

його у залежне положення та дозволяє управляти його діяльністю в ручному



режимі, поза офіційними процедурами, що сприяє до схиляння його до вчинення
корупційних правопорушень.

3. Створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для отримувачів
послуг ОМС

Положенням визначається перелік документів для отримання соціальних
послуг Порядку організації надання соціальних послуг затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587, що дозволяє
маніпулювати суб’єктами отримання соціальних послуг та вимагати
неправомірну вигоду за спрощену процедуру надання соцпослуги.

4. Інші зауваження
В Положенні не визначено, ким призначається на посаду та звільняється

Директор центру.

Корупціогенні фактори

1. Дублювання повноважень

Відповідно до пункту 1.2 Положення, центр підзвітний і підконтрольний
міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові, заступнику
міського голови відповідно до розподілу обов’язків, управлінню у справах ветеранів,
внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради.

При цьому, в Положенні ніяк не розмежовуються повноваження виконавчого
комітету, міського голови, заступника міського голови, управління у справах ветеранів,
внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради щодо підпорядкування їм
Центру. Таким чином, 4 суб’єкти мають тотожні повноваження щодо управління
Центром.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки відсутність чітко визначених
повноважень не розмежовує і відповідальність посадових осіб, що сприяє вчиненню
корупційних правопорушень. Так, наприклад, окремі посадові особи можуть давати
вказівки керівництву Центру на укладення певних договорів, або щодо розпорядження
чи використання комунального майна, або з інших питань управління центром з метою
отримання неправомірної вигоди або внаслідок отримання неправомірної вигоди, однак
не нести за це відповідальності, адже сфера повноважень (і, відповідно,
відповідальності) чітко не окреслена. Також таке “розпорошення” суб’єктів, яким
підпорядкований Центр, унеможливлює ефективне управління ним.

Крім того, відповідно до пункту 9.1 Положення, питання, не врегульовані цим
Положенням, регулюються чинним законодавством України та
нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування. Отже, фактично
будь-які виконавчі органи Миколаївської міської ради можуть унормовувати діяльність
Центру.

Враховуючи викладене рекомендується чітко визначити повноваження з
управління кожного суб’єкта, яким Центр підпорядкований.

2. Прогалина



Відповідно до пункту 4.4 Положення, посадові обов’язки директора Центру
визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується начальником управління у
справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради.

Разом з тим, в Положенні не визначені повноваження директора центру, що
створює корупційні ризики. В такій ситуації, повноваження директора регулюється в
ручному режимі начальником зазначеного управління; керівник Центру не має стійкого
статусу та повноважень, внаслідок чого на нього може здійснюватись неправомірний
вплив з метою схиляння до вчинення корупційних правопорушень, особливо
враховуючи наявність 4 суб’єктів управління, яким Центр підпорядкований, та
повноваження яких також не визначені.

Відповідно до Пункту 3.11 Положення, до повноважень центру віднесено
надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»,
державних стандартів соціальних послуг, зокрема: інформування; консультування;
соціальної профілактики; соціальної адаптації; соціальної інтеграцій та реінтеграції;
соціально-психологічної реабілітації; представництва інтересів.

Відповідно до абзацу 7 частини 2 статті 13 Закону України “Про соціальні
послуги”, типове положення про установи/заклади, що надають соціальні послуги,
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 13 Типового положення про центр надання соціальних послуг,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2020 №177
визначено, що директор центру: організовує роботу центру, персонально відповідає за
виконання завдань центру, визначає ступінь відповідальності працівників; здійснює
контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно
до державних стандартів і нормативів; забезпечує своєчасне подання звітності про
роботу центру; затверджує положення про структурні підрозділи; затверджує
посадові інструкції працівників; призначає в установленому порядку на посади та
звільняє з посад працівників; затверджує правила внутрішнього розпорядку центру та
контролює їх виконання; видає відповідно до компетенції накази та розпорядження,
організовує та контролює їх виконання; укладає договори, діє від імені центру і
представляє його інтереси; розпоряджається коштами центру в межах
затвердженого кошторису; забезпечує фінансово-господарську діяльність центру,
створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів
із надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення
автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і
самообслуговування; забезпечує проведення атестації працівників в порядку,
визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації; вживає заходів
для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці,
внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки; здійснює інші
повноваження, передбачені законодавством.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення, визначити в
ньому повноваження Директора та привести Положення в цій частині у відповідність
до Типового положення про центр надання соціальних послуг, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2020 №177.

3. Створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для отримувачів
послуг ОМС

Пунктом 4.5 Положення визначено, що для зарахування до Центру та
отримання соціальних послуг особа має особисто надати наступні документи: заяву
за зразком, затвердженим Центром; копію індивідуальної програми реабілітації



отримувача послуг (при наявності) з пред’явленням оригіналу; копію пільгового
посвідчення (при наявності) з пред’явленням оригіналу; копію довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи з пред’явленням оригіналу; копії документів, що
підтверджують родинні стосунки, для членів сімей учасників ATO/OOC з
пред’явленням оригіналу; копію військового квитка, посвідчення офіцера (для діючих
військовослужбовців у разі відсутності у них пільгового посвідчення) з пред’явленням
оригіналу; копію документа, що підтверджує факт волонтерської діяльності, з
пред’явленням оригіналу; копію документа, що посвідчує особу: паспорт aбo
ID-паспорт з безконтактним електронним носієм з довідкою про реєстрацію місця
проживання особи з представленням оригіналу; копію картки платника податків (крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідний контролюючий орган i мають відмітку в паспорті); довідку про
доходи (в разі потреби); згоду на обробку персональних даних.

Разом з тим, відповідно до частини 4 статті 19 Закону України “Про соціальні
послуги”, порядок подання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних
послуг визначається Порядком організації надання соціальних послуг.

Відповідний Порядок організації надання соціальних послуг затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587, який передбачає серед
іншого подачу заяв як в письмовій так і в електронній формі, можливість подачі заяв
через ЦНАП, перелік необхідних документів, надсилання запитів для отримання
інформації від державних органів, подання документів, якщо якщо викладених у них
відомостей немає в державних електронних інформаційних ресурсах тощо.

Врегулювання питання надання соціальних послуг в іншому порядку є
корупційним ризиком, оскільки за умови наявності різних нормативно-правових актів,
які регулюють ці питання, посадові особи можуть самостійно обирати, яким актом їм
скористатись в якому випадку, який перелік документів витребувати. Це дозволяє
маніпулювати отримувачами соціальних послуг та вимагати неправомірну вигоду за
надання у спрощеному порядку доступу до соціальних послуг.

Враховуючи викладене, рекомендується привести норми Положення щодо
надання соціальних послуг у відповідність до Порядок організації надання соціальних
послуг затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587,
зокрема щодо способу подання заяв, переліку документів тощо.

4. Інші зауваження

Відповідно до пункту 5.1 Положення, центр очолює директор, який
призначається на посаду на конкурсній основі за контрактом, яким визначаються його
права, обов’язки та відповідальність, умови його матеріального забезпечення, умови
його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених законодавством. голови
відповідно до розподілу обов’язків, управлінню у справах ветеранів, внутрішньо
переміщених осіб Миколаївської міської ради.

Разом з тим, Положенням чітко не визначено, яка посадова особа призначає та
звільняє директора Центру.

Відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова призначає на посади
та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".



Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (ДК 002:2004,
прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004
р. № 97, зі змінами внесеними наказами Держспоживстандарту України від 30.05.2005
№ 133, від 05.11.2007 № 297 від 27.04.2009 № 167, наказами Мінекономрозвитку
України від 19.06.2015 № 615, від 23.02.2017 № 260 та від 23.11.2018 № 1749,
Мінекономіки від 23.02.2021 №369) визначено, що «комунальна установа»,
«комунальний заклад» є альтернативними назвами класифікаційної позицій
«комунальна організація», зокрема абзацом 7 розділу 1 Вступ визначено, що наявність
у назві класифікаційної позиції наведеної у дужках альтернативної частини назви
визначає можливі варіанти застосування даної організаційно-правової форми. Так,
назва організаційно-правової форми позиції класифікації “Підприємство об'єднання
громадян (релігійної організації, профспілки)” під час формування назви підприємства,
створеного, наприклад, профспілкою, буде визначено у Свідоцтві про державну
реєстрацію та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних
осіб-підприємців як “Підприємство профспілки”.

Підпунктом 3.4.5 пункту 3.4. розділу 3 Об’єкти організаційно-правових форм
господарювання визначено, що комунальна організація (установа, заклад) -
утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його
управління.

Таким чином, керівника комунальної установи має призначати на посаду (і,
відповідно, звільняти) міський голова.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопрацювати пункт 5.1 Статуту та
визначити, що керівник Центру призначається та звільняється міським головою.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
виконавчих органів міської ради, компетенції міських рад вбачається, що проєкт
рішення “Про затвердження Положення про міський центр підтримки внутрішньо
переміщених осіб та ветеранів АТО” містить корупційні ризики та не
рекомендується до прийняття міською радою без додаткового доопрацювання і
врахування наданих рекомендацій.1

1 Разом з тим, з метою уникнення дублювання повноважень, чіткого розмежування соціальних
послуг та категорій осіб, яким надаються такі послуги, рекомендується переглянути Положення
про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),
затверджене рішенням Миколаївської міської ради від 29.09.2016 № 9/3, привести його норми у
відповідність до Закону України “Про соціальні послуги”, чітко розмежувати категорії осіб та
види послуг, які надаються в міському територіальному центрі та  в міському центрі підтримки
внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО.



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  ___Х____

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  _______

2. Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки
публічних процедур

Так   ___Х____

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  ___Х____

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  ___Х____

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


