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Проєктом рішення міської ради пропонується внести зміни до бюджету
територіальної громади міста Житомира на 2021 рік та затвердити цим рішенням 16
додатків, які стосуються перерозподілу бюджетних коштів та порядку їх використання
головними розпорядниками коштів, а також щодо здійснення контролю за
адмініструванням бюджетних надходжень.

Корупціогенні фактори

1.Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта

1.1. Пунктом 24 проєкта рішення міської ради пропонується утворити цільовий
фонд спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади
та затвердити Положення про формування та використання коштів цільового
фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної
громади  у  2021 році згідно з додатком 10.

Пунктом 4 Положення про формування та використання коштів цільового фонду
спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2021
році (додаток 10 до проєкта рішення міської ради) пропонується надати
комунальному підприємству «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської
міської ради повноваження щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу
договорів про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території
Житомирської міської територіальної громади та контролю за сплатою пайової
участі відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.09.2016 №



887 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально- культурного та іншого
призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів
благоустрою на території міста Житомира».

Відповідно, контроль за сплатою має здійснюватись у формі, строки та порядку,
які встановлені рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.09.2016 № 887.

Пунктом 7 Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально- культурного та іншого призначення
для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на
території міста Житомира регламентовано контроль за дотриманням вимог цього
Порядку та сплатою пайової участі.

Так, підпунктом 7.1 пункту 7 Порядку встановлено, що контроль за
дотриманням вимог цього Порядку та виконанням умов діючих Договорів про пайову
участь здійснюється Уповноваженим органом в межах наданих повноважень
шляхом перевірки місця розташування, функціонального призначення тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для
провадження підприємницької діяльності, перевірки наявності усіх дозвільних та
погоджувальних документів.

При цьому жодною нормою вказаного вище пункту Порядку не встановлено
форми контролю за сплатою пайових внесків, строків здійснення такого контролю,
права та обов'язки при його здійсненні, алгоритм дій у разі встановлення факту
несплати пайового внесу, форми та види відповідальності комунального підприємства
«Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради у разі
неналежного здійснення контролю за сплатою пайових внесків до міського бюджету.

При цьому Інспекція не є виконавчим органом, який має доступ до фінансової та
іншої звітності органу місцевого самоврядування, оскільки такі повноваження наявні
у департаменту бюджету та фінансів міської ради.

Така ситуація потенційно може призвести до вибіркового підходу до перевірки
факту сплати пайової участі суб'єктами господарювання за суб'єктивними критеріями
уповноважених осіб, які грунтуються на особистих корисливих мотивах (отримання
майнової або іншого виду вигоди тощо), що сприятиме вчиненню корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень.

Відтак, рекомендується або нормативно врегулювати питання здійснення
контролю за сплатою коштів пайової участі суб'єкта господарювання, або ж
виключити відповідні положення з додатку 10 проєкта рішення міської ради.

1.2. Пунктом 26 проєкта рішення міської ради пропонується утворити фонд
охорони навколишнього природного середовища бюджету Житомирської міської
територіальної громади та затвердити Положення про фонд охорони
навколишнього природного середовища бюджету Житомирської міської
територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 12.

Пунктом 16 Положення про фонд охорони навколишнього природного
середовища Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 12 до
проєкта рішення міської ради) передбачається, що головні розпорядники коштів
бюджету громади зобов’язані до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
надавати відділу екології КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира»
Житомирської міської ради звіти про використання коштів Фонду та необхідну
фінансову та іншу документацію.

При цьому пунктом 19 вказаного вище Положення передбачається, що контроль
за цільовим використанням коштів Фонду здійснюється постійною комісією міської



ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності,
підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, департаментом бюджету та
фінансів Житомирської міської ради та відділом екології КП «Інспекція з
благоустрою м. Житомира».

Виходячи із системного тлумачення наведених вище норм вбачається, що
Положення передбачає лише частину контрольних функцій об'єктів, визначених
пунктом 19, при цьому не встановлюються форми, строки здійснення контролю за
цільовим використанням коштів цільового фонду, не встановлено і права та обов'язки
суб'єктів, які на це уповноважуються, не визначено відповідальність таких суб'єктів
контролю за неналежний його стан.

При цьому повноваження є абсолютно не виписаними, а відповідальність є
розмитою між кількома суб'єктами: комісією міської ради, виконавчим органом
міської ради та комунальним підприємством, оскільки не визначено межі
контрольних повноважень кожного з них, не визначено якою мірою вони
відповідальні за здійснення контролю щодо цільового використання коштів такого
фонду.

Така ситуація потенційно сприятиме вчиненню корупційних або повязаних з
корупцією правопорушень, оскільки наведені вище суб'єкти контролю можуть
неналежним чином здійснювати контрольні функції за витрачанням коштів цільового
фонду, прикриваючи таким чином нецільове їх витрачання головними
розпорядниками, отримуючи при цьому майнову або інші види неправомірної вигоди.

У зв'язку з цим рекомендується в Положенні про фонд охорони навколишнього
природного середовища бюджету Житомирської міської територіальної громади на
2021 рік згідно (додаток 12 до проєкта рішення міської ради), визначивши чіткий
механізм здійснення контролю за витрачанням коштів цільового фонду місцевого
бюджету та встановивши межі відповідальності кожного із суб'єктів цього контролю.

2. Закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет статті витрат на
функції, не властиві ОМС, та/або об'єкти, які не перебувають у власності
територіальної громади

Пунктом 4 проєкта рішення міської ради пропонується затвердити на 2021 рік
міжбюджетні трансферти згідно з додатками 5  та 5.1 до цього рішення, зокрема:
- Житомирському міському відділу Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Житомирській області на придбання спеціального одягу,
паливно-мастильних матеріалів та аварійно-рятувального обладнання – 200 000
гривень;
- Житомирському районному управлінню Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області на придбання
паливно-мастильних матеріалів, речового майна – 500 000 гривень;
- Головному управлінню Державної податкової служби України у Житомирській
області для виконання заходів щодо сприяння розвитку та сервісного обслуговування
платників податків для облаштування Центру обслуговування платників податків
Житомирської Державної податкової інспекції – 2 160 000 гривень;
- Управлінню Служби безпеки України в Житомирській області на проведення
поточного ремонту службових приміщень, будівель, комунікацій та електричних
мереж управління, придбання дверних блоків, офісних меблів, обладнання та
інструменту для господарської діяльності, обслуговування протипожежного
обладнання, запасних частин до автотранспорту та послуг з ремонту
автотранспорту – 1 500 000 гривень;



- Державному університету «Житомирська політехніка» на оплату освітніх послуг
для забезпечення діяльності відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного
університету «Житомирська політехніка» - 1 141 500 гривень;
- Житомирському державному університету імені Івана Франка на оплату освітніх
послуг для забезпечення діяльності відокремленого підрозділу «Науковий ліцей
Житомирського державного університету імені Івана Франка» - 757 600 гривень;
- субвенція спеціального фонду з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів:
- Управлінню Служби безпеки України в Житомирській області для придбання
комп'ютерної техніки, оргтехніки, предметів довгострокового користування,
мережевого обладнання, апаратури для запису та відтворення аудіо- та
відеоматеріалу, протипожежного обладнання, ремонт службових приміщень
управління – 1 500 000 гривень;
- Житомирському районному управлінню поліції Головного управління національної
поліції в Житомирській області для проведення капітального ремонту по утепленню
фасаду адмінприміщення за адресою: м.Житомир, вул. Л.Українки,17 – 500 000
гривень;
- Головному управлінню Державної податкової служби України у Житомирській
області для виконання заходів щодо сприяння розвитку та сервісного обслуговування
платників податків для облаштування Центру обслуговування платників податків
Житомирської Державної податкової інспекції – 840 000 гривень.

При цьому, інформація про Житомирський міський відділ Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області відсутній
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (режим доступу https://usr.minjust.gov.ua/), а відтак діє без
статусу юридичної особи у складі Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Житомирській області, яке має статус юридичної особи.

Окрім того, відповідно до пункту 1 Положення про Головне управління ДПС у
Житомирській області, затвердженого наказом Державної податкової служби України
від 12 листопада 2020 року № 643 (зі змінами згідно наказу від 04 березня 2021 року №
264), Головне управління ДПС у Житомирській області є територіальним органом
створеним на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби
України.

Відтак, вказане вище Головне управління підпорядковане та входить до
структури Державної податкової служби України.

У свою чергу за відомостями Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (режим доступу
https://usr.minjust.gov.ua/) Управління Служби безпеки України в Житомирській області
є юридичною особою, яка заснована 18 січня 1995 року Службою безпеки України, а
отже, є підпорядкованим та підзвітним цій Службі.

Відповідно до частини 1 статті 18 Закону України “Про службу безпеки
України” фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення
Служби безпеки України здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку,
визначеному Верховною Радою України, за рахунок коштів державного бюджету
України.

Нормами частин 2 та 3 статті 18 вказаного вище Закону встановлено, що органи
місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі
безпеки України, її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших
соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв'язком.

https://usr.minjust.gov.ua/
https://usr.minjust.gov.ua/


Однак, придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки та ремонт службових
приміщень управління, очевидно, не є сприянням у вирішенні житлових та інших
соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв'язком.

За відомостями Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань (режим доступу https://usr.minjust.gov.ua/)
Житомирське районне управління поліції Головного управління Національної поліції
в Житомирській області не є юридичною особою, а є структурним підрозділом
Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а відтак, не
відноситься до сфери управління Житомирської міської ради.

Відповідно до частини 1 статті 105 Закону України “Про Національну поліцію”
фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюються за рахунок
коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених
законом.

Нормою частини 5 статті 105 вказаного вище Закону також встановлено, що
виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад надають безоплатно органам і
підрозділам поліції службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв’язку,
транспорт та інші матеріально-технічні засоби.

Проте, міській раді усупереч наведеним вище нормам та без обгрунтування
пропонується виділити півмільйона гривень з місцевого бюджету для проведення
капітального ремонту по утепленню фасаду адмінприміщення.

У кожному з описаних вище випадків виникає взаємозалежність суб’єктів та
вплив один на одного задля отримання преференцій щодо матеріального забезпечення з
одного боку та дій правоохоронних (контролюючих) органів з іншого.

Фактично це зводиться до того, що керівники правоохоронних (контролюючих)
органів можуть не помічати правопорушень з боку місцевого керівництва органів
публічної влади. У такому випадку йдеться про те, що органи місцевого
самоврядування можуть допускати корупційні правопорушення щодо коштів та майна
громади, які не стають об’єктом уваги правоохоронних органів.

Така ситуація, очевидно, свідчить про можливість вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень шляхом витрачання коштів місцевого бюджету
на функції, які не властиві органам місцевого самоврядування, та на об'єкти, які не
перебувають у їхній власності чи управлінні.

Крім того, щодо субвенції і Наукового ліцею Державного університету
"Житомирська політехніка" та Наукового ліцею Державного університету імені Івана
Франка слід зауважити, що відповідно до пункту “б” частини 1 статті 89 Бюджетно
кодексу України, до видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних,
міських територіальних громад, належать видатки на освіту, зокрема ліцеї
(засновником яких є міська рада з населенням більше 50 тисяч), початкові школи,
гімназії. Разом з тим, міська рада не є засновником зазначених закладів, не здійснює
управління зазначеними закладами. Отже, бюджетні кошти спрямовуються на об’єкти,
які не перебувають у власності чи управлінні міської ради, що може містити ознаки
корупціогенних факторів. Крім того, в такій ситуації унеможливлюється ефективний
контроль за використанням бюджетних коштів, що підвищує вірогідність існування
корупціогенних факторів.

При цьому загальна сума бюджетний коштів, які направляються на такі заходи,
складає 9 099 100 гривень, які би могли бути направлені на інфраструктуру міста та
інші сфери суспільного життя, за умови правильного їх використання.

У зв'язку з цим рекомендується відмовитись від практики фінансування
Житомирського міського відділу Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Житомирській області, Житомирського районного управління

https://usr.minjust.gov.ua/


Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Житомирській області, Головного управління Державної податкової служби України у
Житомирській області, Управління Служби безпеки України в Житомирській області та
Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної
поліції в Житомирській області шляхом виключення відповідні положення про це зі
змісту пункту 4 проєкта рішення міської ради.

3. Юридична колізія

Відповідно до пункту 5 проєкта Положення про формування та використання
коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської
територіальної громади у 2021 році (додаток 10 до проєкта рішення міської ради)
кошти цільового фонду зберігаються на казначейських рахунках, мають постійне
бюджетне призначення і вилученню не підлягають.

Відповідно до цього уповноваженими посадовими особами у відповідності до
вимог бюджетного законодавства для обслуговування цього спеціального фонду мають
бути відкриті окремі рахунки в органах Казначейства України, а сплата пайової участі
суб'єктами господарювання має бути зарахована на такі рахунки.

При цьому, підпунктом 10.1 пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради
від 21.09.2016 № 887 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі
власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально- культурного та
іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів
благоустрою на території міста Житомира» встановлено, що сума зарахованої на
розрахунковий рахунок Уповноваженої особи пайової участі, після сплати податку на
додану вартість до державного бюджету України, використовується для
фінансування заходів з благоустрою міста Житомира, затверджених відповідним
рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.

З аналізу цієї норми вбачається, що суб'єкт господарювання має сплачувати
кошти пайової участі на рахунки комунального підприємства «Інспекція з благоустрою
м. Житомира» Житомирської міської ради як Уповноваженої особи, яка пiсля сплати
податків має право використовувати такі кошти за власним розсудом для фінансування
заходів з благоустрою. Перелік таких заходів нормативними актами міської ради також
не встановлений.

Отже, в даному випадку наявною є колізія норм (норма одного правового акта
суперечить нормі іншого), що потенційно може сприяти вчиненню корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень.

Зокрема, через невизначеність рахунків для сплати пайового внеску (відкритий в
Казначействі чи рахунок Інспекції, відкритий в будь-якому банку України) суб'єкти
господарювання можуть штучно переводитись в статус боржника щодо сплати пайової
участі, що тягне за собою запровадження заходів по анулюванню паспорта прив’язки
(схеми розміщення, акту прийняття в експлуатацію) та демонтажу ТС.

У такому випадку уповноважені особи Інспекції можуть діяти абсолютно
довільно, оскільки вказане вище питання однозначно не врегульоване нормами актів
Житомирської міської ради, схиляючи суб'єктів господарювання до надання
матеріальної або інших видів вигоди задля уникнення відповідальності за
прострочення сплати пайового внеску.

У цьому випадку пропонується усунути колізію (протиріччя) між пунктом 5
Положення про формування та використання коштів цільового фонду спеціального
фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2021 році (додаток 10
до проєкта рішення міської ради) та підпунктом 10.1 пункту 1 рішення виконавчого



комітету міської ради від 21.09.2016 № 887 «Про затвердження Порядку визначення
обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально- культурного та іншого призначення для провадження підприємницької
діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Житомира» шляхом
запровадження єдиного порядку сплати суб'єктами господарювання пайової участі.

4. Ігнорування (неефективне використання) механізмів публічних процедур
під час бюджетного процесу

З відкритих джерел (офіційного веб сайту Житомирської міської ради) не
встановлено використання для обговорення проєкта рішення, зокрема, щодо його
витратної частини, з мешканцями міста та/або громадськістю.

Хоча ані можливостей Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ані Бюджетним кодексом України не встановлено обов'язку органів місцевого
самоврядування проводити такі обговорення щодо проєктів рішень, які стосуються
місцевого бюджету, вочевидь, застосування таких можливостей сприяє відкритості та
підзвітності місцевої влади щодо витрачання коштів.

Окрім того, такі консультації і обговорення сприятимуть визначенню
пріоритетних напрямків і сфер для їх фінансування з місцевого бюджету.

Такі механізми вбачаються особливо доцільними, враховуючи, що міською
радою у міському бюджеті на поточний бюджетний рік закладено фінансування на
функції, які не властиві органам місцевого самоврядування та об'єкти, які не
перебувають у їх віданні, в сумі 9 099 100 грн.

Невикористання таких механізмів відкритості та підзвітності місцевої влади
потенційно сприятиме вчиненню корупційних або повязаних з корупцією
правопорушень, оскільки відсутність громадського контролю та участі в ухваленні
рішень про розпорядження бюджетними коштами може призводити до їх витрачання не
на нагальні потреби і заходи, а на фінансування правоохоронних та контролюючих
органів, які в свою чергу в результаті цього можуть не помічати порушення в
діяльності органу місцевого самоврядування.

У зв'язку з цим рекомендується впровадити у практику прийняття рішень
міської ради у сфері бюджету механізми громадського обговорення та консультацій.

5. Зауваження

Нормами пункту 30 проєкта рішення міської ради пропонується затвердити
Порядок включення до місцевого бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого
округу Житомирської територіальної громади за пропозиціями депутатів Житомирської
міської ради згідно з додатком 16.

Пунктом 11 зазначеного вище Порядку пропонується передбачити, що у разі
пропуску депутатом Житомирської міської ради восьмого скликання упродовж року
більше 25% пленарних засідань та засідань постійної комісії, членом якої він є, кошти,
що будуть виділені з місцевого бюджету на виконання ним депутатських
повноважень в наступному бюджетному році, розподіляються рівними частинами на
виконання заходів, передбачених іншими депутатами Житомирської міської ради.

Однак, така норма за своєю правовою природою є явно дискримінаційної та не
відповідає актам вищої юридичної сили з огляду на наступне.

Так, відповідно до частини 1 статті 2 Закону України “Про статус депутатів
місцевих рад” депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної,
обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів



територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до
Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального,
рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк,
встановлений Конституцією України.

Норма частини 1 статті 3 вказаного вище Закону встановлює, що депутат
місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради -
представницького органу місцевого самоврядування.

Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі чітко регламентовані
нормами статті 10 цього закону.

Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України “Про статус депутатів
місцевих рад” депутат місцевої ради може бути в будь-який час відкликаний за
народною ініціативою у встановленому цим Законом порядку.

Системний аналіз наведених вище норм Закону дозволяє прийти до висновку,
що єдиною формою відповідальності депутата місцевої ради за невиконання чи
неналежне виконання ним своїх обов'язків (невідвідування засідань сесії ради,
відсутність на засіданнях постійних комісій ради тощо) є кореспондентне право
виборців ініціювати дострокове припинення його повноважень. Одночасно, це є також і
основною гарантією незалежності здійснення депутатських повноважень.

Відтак, встановлення в нормативних актах міської ради додаткових видів та
форм відповідальності депутата місцевої влади є таким, що суперечить вимогам Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад” та потенційно посягає на його правовий
статус, ставлячи у залежність можливості виконання ним доручень виборців від
кількісних показників участі в засіданнях ради від, що не може бути критерієм якості
виконання ним своїх обов'язків, що встановлені зазначеним вище Законом.

Тому рекомендується привести у відповідність до вимог Закону України “Про
статус депутатів місцевих рад” Порядок включення до місцевого бюджету витрат на
забезпечення потреб виборчого округу Житомирської територіальної громади за
пропозиціями депутатів Житомирської міської ради (додаток 16 до проєкта рішення
міської ради) шляхом виключення з його тексту пункту 11.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, вбачається, що проєкт рішення “Про внесення
змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №54 “Про бюджет Житомирської міської
територіальної громади на 2021 рік” містить корупційні ризики та не
рекомендується до прийняття міською радою без додаткового доопрацювання і
врахування наданих рекомендацій.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


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

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

Так  ___Х____
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  _______
Ні   _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______
Ні   _______

1.3. регулювання питань місцевого значення актами
неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______
Ні   _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______
Ні   _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  _______
Ні   _______

1.6. необгрунтоване регулювання питань місцевого значення Так  _______
Ні   _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
владного суб’єкта

Так  __Х_____
Ні   _______

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних
процедур

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів адміністративних послуг або сервісів ОМС

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності  ОМС

Так  _______
Ні   _______



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

Так  _______
Ні   _______

3.2. відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні посади у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______
Ні   _______

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______
Ні   _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету Так  _______
Ні   _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу

Так  __Х_____
Ні   _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет статті
витрат на функції, не властиві ОМС, та/або об'єкти, які не
перебувають у власності територіальної громади

Так  __Х_____
Ні   _______

4.4. ігнорування (неефективне використання) механізмів
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при
розпорядженні бюджетними коштами

Так  _______
Ні   _______

Інші корупціогенні фактори Так  ___Х____
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  ___Х____
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


