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Суб’єкти прийняття
рішення

Тернопільська міська ради

Висновок та рекомендації Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акта

З метою впровадження енергоефективних заходів для проведення комплексної
термомодернізації багатоквартирних житлових будинків Тернопільської міської
територіальної громади міській раді пропонується затвердити Порядок надання
фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків
Тернопільської міської територіальної громади, які беруть участь у Програмі підтримки
енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи
«Фонд енергоефективності» (далі - Порядок).

Корупціогенні фактори

1. Прогалина

Пунктом 4 Порядку передбачено список документів, які необхідно подати для
отримання фінансової підтримки. Пунктом 5 Порядку встановлено, що управління
житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської
ради готує та подає на розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення
про виділення коштів для фінансової підтримки ОСББ.

Разом з тим, Порядком не врегульовані питання щодо надання відмови у наданні
фінансової підтримки, а саме - підстав відмови, строків розгляду поданих документів,



порядок звітування за використані кошти (строки подання звітності, її форма),
процедури надання фінансової підтримки (чи мають учасники потім окремо звертатись
до відповідних органів для отримання компенсацій, або ні, в які строки надається
підтримка).

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки за умови неповної визначеності
процедури, відповідні посадові особи можуть маніпулювати представниками ОСББ та
вимагати неправомірну вигоду за забезпечення прийняття позитивного рішення на їх
користь та швидкого отримання фінансової допомоги.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Порядок та додати
зазначені вище положення.

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про затвердження
Порядку надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних
будинків Тернопільської міської територіальної громади, які беруть участь у Програмі
підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної
установи «Фонд енергоефективності»” 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   _______

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   _______

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  _______


