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ВИСНОВОК № 3
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження Положення про призначення стипендій
кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної

громади у 2022 році

Оприлюднення
проекту рішення

12.01.2022

Суб’єкт прийняття
рішення

виконавчий комітет Тернопільської міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

Проєктом рішення виконавчому комітетові міської ради пропонується
затвердити Положення про призначення стипендій кращим спортсменам
Тернопільської міської територіальної громади у 2022 році (далі за текстом -
Положення).

Резюме

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

1. Недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами правозастосування
Положенням не врегульовано низку питань щодо діяльності конкурсної

комісії, що створює умови для визначення стипендіатів не на конкурсних засадах,
в результаті вчинення корупційних правопорушень.



Корупціогенні фактори

1. Недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами правозастосування

Пункти 2-10 цього Положення регламентують порядок висування претендентів,
визначення претендентів та діяльності конкурсної комісії.

Однак, жодною нормою Положення не врегульовані наступні питання:
- у який строк має здійснюватись висування претендентів;
- який порядок формування комісії з визначення претендентів на отримання

стипендії, кількісний та якісний склад цієї комісії;
- яким чином визначаються голова та заступник цієї комісії (шляхом призначення

суб'єктами її створення чи шляхом обрання членами комісії);
- яка кількість членів конкурсної комісії має бути затверджена та з категорії яких

осіб вона має формуватись;
- які критерії оцінювання кожного претендента та яка система такого оцінювання

(бальна, коли певний претендент отримує бали від членів комісії, чи найбільша
кількість голосів членів комісії);

- які дії має вчинити конкурсна комісія у випадку перевищення кількості
претендентів, яким має бути призначена стипендія, тої граничної кількості, яка
встановлена Положення;

- якими доказами має підтверджуватись наявність підстав для припинення
виплати стипендії;

- відсутня можливість оскарження рішення про припинення виплати стипендії.
Зазначена прогалина уможливлює вчинення корупційних правопорушень та

визначення стипендіатів не за результатами конкурсу, а внаслідок надання
неправомірної вигоди (наприклад, відсутність критеріїв оцінювання дозволяє визначати
переможців за власним вподобанням, без будь-яких обмежень).

З огляду на все вищезазначене рекомендується або доопрацювати Положення з
урахуванням зауважень, або ж затвердити окремий Порядок діяльності такої комісії, в
нормах якого відобразити необхідні моменти.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету міської ради не рекомендується
до прийняття без доопрацювання, оскільки в його змісті виявлено корупціогенні
фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  _______

1.1. необґрунтованість 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 або недосконалість процедури врегулювання
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 або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  ____Х___

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  _______



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

Так  _______

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

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,
невластиві 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 під час розпорядження 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  _______


