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Опис акта

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», Постановою
Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту», від 14.11.2012 №1045 «Про
затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з
перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання
населенню послуг з перевезень міським електротранспортом», Наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про затвердження Методики
розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», для
забезпечення належного рівня пасажирських перевезень, забезпечення належного
обліку фактично наданих транспортних послуг міським пасажирським транспортом
виконавчому комітету міської ради пропонується затвердити вказане вище рішення
(далі за текстом - проєкт рішення).

Корупціогенні фактори

1. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) при
здійсненні публічних процедур

За результатами системного аналізу проєкта рішення виконавчого комітету
міської ради та додатків до нього аналітикам вдалося встановити, що головною його
ідеєю є підтримка перевізників громадського транспорту міста шляхом встановлення



відшкодування коштів з міського бюджету з розрахунку від 30 до майже 57 гривень за 1
кілометр проїзду громадського транспорту.

У такому разі вбачається надання певних переваг перевізникам, з якими
укладені договори на перевезення пасажирів, у порівнянні з іншими суб'єктами
господарювання на цьому ж ринку послуг.

Відносини щодо встановлення правових засад проведення моніторингу
державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю
такої допомоги для конкуренції, спрямованого на забезпечення захисту та розвитку
конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та
дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги чітко
унормовані Законом України “Про державну допомогу суб'єктам господарювання”.

Нормою частини 1 статті 3 закону встановлено, що дія цього Закону
поширюється на будь-яку підтримку суб’єктів господарювання надавачами державної
допомоги за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для виробництва товарів
або провадження окремих видів господарської діяльності, крім випадків, передбачених
частиною другою цієї статті.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 1 цього закону, державна допомога
суб’єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за
рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує
спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих
видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

Під місцевими ресурсами відповідно до пункту 4 частини 1 статті 1 в цьому
законі розуміються рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти,
земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст,
районів у містах, об’єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних
і обласних рад, майно, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким
здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

У відповідності до частини 1 статті 8 закону Уповноваженим органом з питань
надання державної допомоги є Антимонопольний комітет України, до виключних
повноважень якого віднесено, зокрема, отримання та розгляд повідомлень про нову
державну допомогу від надавачів такої допомоги у порядку, встановленому цим
Законом; визначення належності до державної допомоги заходів з підтримки
суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів,
оцінювання допустимості державної допомоги для конкуренції, прийняття рішень,
передбачених цим Законом.

Відтак, враховуючи мету проєкта рішення та законодавчі засади регулювання
подібних питань, рекомендується виконати процедуру, яка встановлена Законом
України “Про державну допомогу суб'єктам господарювання”, або ж підтвердити
непоширення дії цього закону на відносини, які планується врегулювати проєктом
рішення виконавчого комітету міської ради1.

1 Аналітики звертають увагу на недоцільність та передчасність здійснення повної
антикорупційної експертизи запропонованого до розгляду проєкта рішення виконавчого комітету
міської ради, оскільки у випадку поширення на нього дії зазначеного закону, Антимонопольний
комітет України може прийняти рішення про неприйнятність надання такої допомоги. Після
зняття всіх вищезазначених питань проведення експертизи буде поновлено за зверненням
виконавчого комітету міської ради.



Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради
“Про запровадження покілометрової оплати за надані транспортні послуги” не
рекомендується до прийняття, 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  _______

1.1. необгрунтованість 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 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  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  ____Х___

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  ______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


