
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта виконавчого комітету
Житомирської міської ради

Назва акту
Про затвердження Положення про організацію договірної роботи
у виконавчих органах Житомирської міської ради, комунальних

підприємствах та установах, одержувачів та розпорядників
бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель

Оприлюднення
проекту рішення триває процес оприлюднення

Суб’єкт прийняття
рішення Виконавчий комітет Житомирської міської ради

Висновок та
рекомендації

Зауваження

Опис акта

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про публічні закупівлі», з метою врегулювання питання щодо забезпечення
якісної підготовки тендерної документації виконавчими органами Житомирської
міської ради, комунальними підприємствами та установами, одержувачами та
розпорядниками бюджетних коштів при підготовці та проведенні публічних закупівель,
ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища
у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку
добросовісної конкуренції, захисту інтересів громади виконавчому комітету міської
ради пропонується затвердити Положення про організацію договірної роботи у
виконавчих органах Житомирської міської ради, комунальних підприємствах та
установах, одержувачів та розпорядників бюджетних коштів при здійсненні публічних
закупівель (далі за текстом - Положення), а також додатки до проєкта рішення
виконавчого комітету міської ради.



Зауваження

1. Пунктом 6.7 Положення передбачається регламентувати дії Уповноваженої
особи з питань ведення договірної роботи Замовника, яка, зокрема, оформляє на
паперовому носії не менше ніж два примірники проєкту договору про закупівлю, що
надані Виконавцем в складі тендерної пропозиції, і всі додатки до нього (специфікацію,
кошторис, календарний план та інші документи, на які є посилання в тексті
договору). Забезпечує перевірку змісту проєкту договору про закупівлю на його
відповідність змісту тендерної пропозиції Виконавця.

При цьому в жодній нормі Положення не міститься конкретний чи присічних
строків вчинення дій, передбачених пунктом 6.7 Положення, що сприятиме
неналежному правозастосуванню через наявність можливості затягування часу перед
вчиненням дій, які вимагаються від такої особи.

На цій підставі рекомендується в нормах пункту 6.7 Положення встановити
присічні строки вчинення дій, які вимагаються від Уповноваженої особи з питань
ведення договірної роботи Замовника.

2. Підпунктом 7.2.2 пункту 7 Положення передбачається, що після процедури
перевірки та погодження, передбаченої п.п 7.2.1 п. 7.2 даного Положення, проєкт
договору погоджується:

- юрисконсультом;
- особою, яка відповідає за дотримання вимог антикорупційного законодавства;
- іншими співробітниками Замовника (у разі необхідності).

Проте, норми Положення не містять строків такого погодження вищевказаними
особами, що надасть можливість вивчати подані документи невстановлену кількість
часу і негативно вплине як на організацію внутрішньої роботи Замовника, так і щодо
правозастосування Положення загалом.

У зв'язку з цим рекомендується встановити строки погодження поданого пакету
документів особами, визначеними підпунктом 7.2.2 пункту 7 Положення.

3. Пунктом 7.5 Положення встановлюється, що проєкт договору, оформлений за
результатами відбору Виконавця згідно із вимогами Закону України «Про публічні
закупівлі» (п.6.7-п.6.8 даного Положення), перед підписанням його сторонами в
обов’язковому порядку має бути завізований: зацікавленими посадовими особами
Замовника, юрисконсультом, бухгалтерською службою Замовника, уповноваженою
особою з питань організації та проведення закупівель.

Проте, норми Положення не містять строків такого погодження вищевказаними
особами, що надасть можливість вивчати подані документи невстановлену кількість
часу і негативно вплине як на організацію внутрішньої роботи Замовника, так і щодо
правозастосування Положення загалом.

У зв'язку з цим рекомендується встановити строки погодження поданого пакету
документів особами, визначеними  пунктом 7.5 Положення.

4. Підпунктами 8.1 та 8.2 пункту 8 Положення пропонується закріпити, що при
наявності зауважень до проєкту договору уповноважена особа з питань ведення
договірної роботи Замовника: Оформлює протокол розбіжностей у двох примірниках
та візує його. Надає протокол розбіжностей на узгодження керівнику Замовника та
особам, які внесли зауваження при узгодженні проєкту договору, а після узгодження з
ними – надає на розгляд юрисконсульту зі всіма документами.



Юрисконсульт, отримавши протокол розбіжностей зі всіма документами
протягом двох робочих днів: Перевіряє правильність оформлення протоколу
розбіжностей. У разі відсутності зауважень - візує його, проставляє на усіх
примірниках проєкту договору штамп чи надпис «з протоколом розбіжностей» (у разі,
якщо замовник виступив ініціатором вказаного протоколу) та повертає протокол
розбіжностей уповноваженій особі з питань ведення договірної роботи для
подальшого оформлення. У разі наявності зауважень - повертає протокол
розбіжностей зі всіма документами уповноваженій особі з питань ведення договірної
роботи для усунення недоліків та повторного оформлення протоколу розбіжностей.

Проте, норми Положення не містять строків вчинення певних дій
вищевказаними особами, що надасть можливість вивчати подані документи
невстановлену кількість часу і негативно вплине як на організацію внутрішньої роботи
Замовника, так і щодо правозастосування Положення загалом.

У зв'язку з цим рекомендується встановити строки вчинення дій особами,
визначеними підпунктами 8.1 та 8.2 пункту 8 Положення.

5. Підпунктом 8.6.5 пункту 8 Положення передбачається, що якщо Виконавець
повністю згоден з протоколом розбіжностей, оформлених Замовником, він
зобов'язаний: - підписати та скріпити печаткою два примірники протоколу
розбіжностей із зазначенням на кожному примірнику «з протоколом узгодження
розбіжностей»; - оформити протокол узгодження розбіжностей у двох примірниках,
у якому вказати, що всі пункти договору, викладені у протоколі розбіжностей,
приймаються в редакції Замовника, підписати усі примірники протоколу узгодження
розбіжностей і скріпити їх печаткою; - повернути Замовнику підписані і скріплені
печаткою один примірник протоколу розбіжностей і два примірника протоколу
узгодження розбіжностей.

Аналогічна ситуація з підпунктами 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9, 8.6.12 та 8.6.14 пункту 8
цього Положення.

Проте, норми Положення не містять строків вчинення певних дій
вищевказаними особами, що надасть можливість вивчати подані документи
невстановлену кількість часу і негативно вплине як на організацію внутрішньої роботи
Замовника, так і щодо правозастосування Положення загалом.

У зв'язку з цим рекомендується встановити строки вчинення дій особами,
визначеними підпунктами 8.6.5 та 8.6.7 пункту 8 Положення.

Висновок:

За наслідками проведеного антикорупційного аналізу вбачається, що проєкт
рішення виконавчого комітету міської ради “Про затвердження Положення про
організацію договірної роботи у виконавчих органах Житомирської міської ради,
комунальних підприємствах та установах, одержувачів та розпорядників бюджетних
коштів при здійсненні публічних закупівель” може бути прийнятий у запропонованій
редакції з урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не виявлено корупціогенних
факторів.


