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Негативний - містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акта
Рішення пропонується до розгляду зважаючи на необхідність створення

комфортного середовища для проживання мешканців, розвитку соціальної,
транспортної та інженерної інфраструктури міста та на виконання цілей та завдань,
визначених у Комплексній стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої
ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, Стратегії прориву 2027, затвердженої
ухвалою міської ради від 20.06.2019 № 5176, Стратегії “Львів, дружній до дітей та
молоді“, затвердженої ухвалою міської ради від 29.11.2018 № 4258.

Проєктом рішення пропонується затвердити Типову угоду про
соціально-економічне партнерство (далі - Типова угода).

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування; недотримання принципу прозорості та відкритості у
діяльності суб'єкта правозастосування

1.1. У вступній частині рішення зазначено, що ухвала приймається на виконання
цілей та завдань, визначених у Комплексній стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр.,
затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, Стратегії прориву 2027,



затвердженої ухвалою міської ради від 20.06.2019 № 5176, Стратегії “Львів, дружній до
дітей та молоді“, затвердженої ухвалою міської ради від 29.11.2018 № 4258.

Зазначені акти не містять норм щодо укладення угод про соціально-економічне
партнерство, зокрема, щодо кола осіб, на яких вони поширюються, обов’язковості
укладення таких угод для забудовників, наслідків неукладення таких угод тощо.
Законодавством також не передбачено укладення угод про соціально-економічно
партнерство, ця процедура не є унормованою на законодавчому рівні.

Таким чином, сам факт затвердження Типової угоди за відсутності чітко
визначеного правового регулювання цих правовідносин утворює корупційні ризики,
оскільки фактично забудовники можуть бути змушені до її укладення, і неформально,
така угода може стати обов’язковою для всіх, кому потрібні будь-які
дозволи/погодження для міськради.

Пунктом 1 проєкту ухвали пропонується затвердити Типову угоду про
соціально-економічне партнерство.

Відповідно пункту 2.2 Типової угоди, реалізація умов цієї Угоди
здійснюватиметься шляхом реалізації Стороною 2 фінансування взаємовигідних
соціальних проектів, ініційованих Стороною 1, майнової, організаційної та інших видів
участі Сторони 1 в згадуваних проектах, зокрема, але не виключно: 2.2.1.повне
фінансування інфраструктури району забудови; 2.2.2.часткове співфінансування
об’єктів; 2.2.3.добровільний внесок (благодійна допомога, пожертва) на розвиток
інфраструктури; 2.2.4.передача об’єктів в комунальну власність безоплатно/шляхом
викупу; 2.2.5.передача майнових прав на об’єкти нерухомого майна; 2.2.6.фінансування
всіх заходів згідно з затвердженим Стороною 2 планом; 2.2.7.надання певних послуг;
2.2.8.виконання робіт за договором підряду тощо.

Відповідно пункту 2.3 Типової угоди, сума фінансування за цією Угодою
повинна складати не менше 4% від розміру пайового внеску на розвиток соціальної,
транспортної та інженерної інфраструктури, який був передбачений законодавством
України станом на 31.12.2019.

Таким чином, забудовників цією угодою фактично можуть примушувати
сплачувати обов’язковий платіж у розмірі не менше ніж 4% від пайового внеску,
фактично без законодавчих підстав, вводячи додатковий платіж, що за своєю правовою
природою є додатковим місцевим податком.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення, чітко
визначити правове регулювання такої угоди, коло суб’єктів, які можуть бути її
стороною, зазначити, що угода є виключно добровільною, укладення або неукладення
угоди не може бути підставою для отримання земельних ділянок, дозволів на
будівництво, інших погоджень/послуг/актів реалізації владних повноважень міської
ради.

Також рекомендується розробити порядок, яким буде внормовано процедуру
укладення такого договору (як і до кого сторона, яка бажає укласти угоду має
звернутись, в який термін їй мають надати відповідь, як вона може брати участь у
засіданнях робочої групи та пропонувати соціальні проєкти та інші види участі, які
бажає реалізувати, запобігання конфлікту інтересів, норми які забезпечують прозорість
такої процедури тощо).

2. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних
та фізичних осіб під час здійснення публічних процедур



2.1. Пунктом 2.5 Типової угоди передбачено, що перелік соціальних проектів та
інших видів участі Сторони 2 визначає робоча група, створена Розпорядженням №
407 від 16.09.2021 «Про утворення робочої групи щодо здійснення
соціально-економічного партнерства» за погодженням Сторони 1 на виконання цієї
Угоди.

Фактично, забудовник має підписати угоду, в якій конкретизованою буде лише
територія, однак останній на етапі підписання угоди не розумітиме які конкретно діїї
від нього очікуються. Більше того, угодою навіть не встановлено термінів, в які робоча
група має розробити перелік проєктів та видів участі.

Це ставить сторону угоди в невигідне становище і є корупційним ризиком,
оскільки члени робочої групи можуть вимагати неправомірну вигоду за включення до
переліку соціальних проєктів та інших видів участі, прийнятних для іншої сторони
договору.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Типову угоду, та
спочатку визначати всі її істотні умови, погоджувати з робочою групою перелік
соціальних проєктів та інших видів участі, чітко визначати їх в договорі, а вже після
того сторони мають його підписувати.

2.2. Відповідно до підпункту 3.2.2 пункту 3.2 Типової угоди, Сторона 2 складає
погоджений зі Стороною 1 План реалізації заходів відповідно до п.2.2. Угоди,
підписаний обома Сторонами, спрямований на участь у проведенні робіт з
благоустрою об’єктів соціальної інфраструктури тощо.

Таким чином, підписуючи договір Сторона 2 (тобто, потенційно - забудовник)
ще не буде знати, які конкретно дії він повинен буде вчинити на виконання договору та
в які терміни, а також про яку суму грошових коштів за цим зобов'язанням йде мова.

Корупційні ризики та рекомендації щодо їх усунення є аналогічними пункту 2.1
цього висновку.

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження Типової
угоди про соціально-економічне партнерство” 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  __Х_____

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 __Х_____

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 __Х_____

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  __Х_____

5.1. юридична колізія Так  __Х_____

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


