
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта виконавчого комітету
Житомирської міської ради

Назва акту
Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження

Бюджетного регламенту Житомирської міської територіальної
громади»

Оприлюднення
проекту рішення 22.10.2021

Суб’єкт прийняття
рішення Виконавчий комітет Житомирської міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний - містить корупційні ризики

Опис акта

Керуючись статтями 75, 751, 76 Бюджетного кодексу України, статтею 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24 травня 2017 № 415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020
роки» виконавчому комітетові міської ради пропонується схвалити Бюджетний
регламент Житомирської міської територіальної громади згідно з додатком (далі за
текстом - Регламент).

Корупціогенні фактори

1. Недотримання механізмів внутрішнього контролю та внутрішнього
аудиту при розпорядженні бюджетними коштами

Відповідно до частини 3 статті 26 Бюджетного кодексу України розпорядники
бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і
внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх установах і на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління таких
розпорядників бюджетних коштів.



Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для
забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних
коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і
вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління.

У свою чергу внутрішнім аудитом є діяльність, спрямована на удосконалення
системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню
помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядника бюджетних коштів і
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та яка
передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій. Для здійснення внутрішнього
аудиту розпорядник бюджетних коштів в особі керівника утворює самостійний
структурний підрозділ внутрішнього аудиту, що є підпорядкованим і підзвітним
безпосередньо такому керівнику.

У проаналізованому тексті Регламенту не відображено норм, спрямованих
ефективне використання зазначених вище механізмів, які покликані покращувати стан
використання коштів місцевого бюджету, виявлення проблемних питань освоєння
бюджетних коштів, порушення загальних принципів розпорядження коштами тощо.

Така ситуація потенційно сприятиме вчиненню корупційних або повязаних з
корупцією правопорушень, оскільки у випадку відсутності об'єктивної та реальної
картини щодо використання бюджетних коштів у поточному бюджетному році
існуватиме реальна можливість направлення таких коштів у новому бюджетному році
головним розпорядникам, які допускали зловживання або неналежне розпорядження
коштами з метою отримання неправомірної вигоди від третіх осіб (зокрема, під час
закупівлі товарів, робіт та послуг).

Відтак, з метою мінімізації наведеного вище корупційного ризику
рекомендується доповнити текст Регламента нормами щодо обов'язковості
використання механізмів внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при
формуванні та затвердженні бюджету на наступний бюджетний рік.

Зауваження

1. Відповідно до пункту 1.1 розділу І Регламенту, бюджетний регламент
передбачає можливість проведення консультацій із громадянами щодо таких
документів: проєктів рішення про прогноз бюджету, проєктів рішень про бюджет,
проєктів  звітів про виконання бюджету тощо.

Разом з тим, пунктом 2.2 розділу ІІ Регламенту передбачається закріпити, що
прогноз бюджету складається з врахуванням:
- Бюджетної декларації на плановий та два наступні за плановим бюджетні роки,
вимог статті 751 Кодексу та організаційно-методичних засад складання Прогнозу
місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України;
- цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах
економічного та соціального розвитку України;
- Концепції Інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року;
- показників міських цільових програм;
- результатів огляду нормативно-правових актів й інших документів, які містять
інформацію про гендерну рівність (додаток 1 до Наказу Мінфіну №1);
- пропозицій, розроблених за результатами гендерного аналізу бюджетних програм, які
затверджені на рік, що передує плановому (додаток 2 до наказу Мінфіну №1);
- показників чисельності, категорій та груп населення громади.



Однак, в переліку обставин, які впливають на проєкт прогнозу бюджету та
можуть бути підставою для внесення до нього змін, відсутні пропозиції громадськості,
які надані за наслідками реалізації прав щодо участі в обговоренні, передбачених
розділом І Регламенту.

За загальними правилами нормопроєктувальної техніки, норми нормативного
акта мають кореспондувати одна одній, особливо якщо це стосується подібних або
одних і тих же правовідносин.

На цій підставі рекомендується пункт 2.2 розділу ІІ привести у відповідність до
розділу І Регламенту в частині участі громадськості в бюджетному процесі,
передбачивши врахування пропозицій при формуванні прогнозних показників
місцевого бюджету.

2. Пунктом 3.3 розділу ІІІ Регламенту передбачається, що при складанні проєкту
бюджету громади враховуються:
- розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх
визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання
проєкту місцевого бюджету, у тому числі щодо форми проєкту рішення про місцевий
бюджет (типова форма рішення), доведені Міністерством фінансів України;
- особливості складання розрахунків до проєкту місцевого бюджету на наступний
бюджетний період, доведені Міністерством фінансів України;
- типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення, доведені
Міністерством фінансів України;
- показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів
– після прийняття Верховною Радою України у другому читанні закону про Державний
бюджет України), а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання
проєктів місцевих бюджетів);
- матеріали, надані департаментами, управліннями та відділами Житомирської
міської ради, іншими установами, на яких покладено контроль за справлянням
надходжень до місцевого бюджету;
- бюджетні запити головних розпорядників коштів бюджету громади з
обґрунтованими розрахунками в розрізі напрямків використання коштів, описом
досягнутих результатів за минулий період та очікуваними результатами на новий
бюджетний рік;
- граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до бюджету громади;
- показники проєкту програми соціально-економічного і культурного розвитку
території Житомирської міської територіальної громади та міські цільові програми;
- прогноз бюджету на середньостроковий період.

Відповідно до пункту 1.1 розділу І Регламенту, бюджетний регламент
передбачає можливість проведення консультацій із громадянами щодо таких
документів: проєктів рішення про прогноз бюджету, проєктів рішень про бюджет,
проєктів  звітів про виконання бюджету тощо.

Однак, в переліку обставин, які впливають на показники проєкта бюджету та
можуть бути підставою для внесення до нього змін, відсутні пропозиції громадськості,
які надані за наслідками реалізації прав щодо участі в обговоренні, передбачених
розділом І Регламенту.

За загальними правилами нормопроєктувальної техніки, норми нормативного
акта мають кореспондувати одна одній, особливо якщо це стосується подібних або
одних і тих же правовідносин.

На цій підставі рекомендується пункт 3.3 розділу ІІІ привести у відповідність до
розділу І Регламенту в частині участі громадськості в бюджетному процесі,



передбачивши врахування пропозицій при формуванні проєкта рішення про місцевий
бюджет.

Висновок:

За наслідками проведеного антикорупційного аналізу вбачається, що проєкт
рішення виконавчого комітету міської ради “Про схвалення проєкту рішення міської
ради «Про затвердження Бюджетного регламенту Житомирської міської територіальної
громади»” не рекомендується до прийняття у запропонованій редакції, оскільки в
його змісті виявлено корупціогенний фактор.



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  ___Х____

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  __Х_____

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  _______


