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Опис акта

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», Правилами надання
населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1735, Правилами
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176, на виконання рішення
Антимонопольного комітету України від 24 вересня 2020 року №607-р, з метою
запровадження загального механізму об’єктивного та прозорого обчислення
компенсації обґрунтованих витрат на надання послуг, що становлять загальний
економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом
загального користування у Житомирській міській територіальній громаді, виконавчому
комітетові міської ради пропонується прийняти це рішення та затвердити Методику
розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний
інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального
користування у Житомирській міській територіальній громаді згідно з додатком (далі за
текстом - Методика).



Корупціогенні фактори

1. Необґрунтоване використання оціночних понять; необгрунтованість
запровадження  або реалізації дискреційних повноважень

Відповідно до підпункту 1.1 пункту І визначено, що методика визначає
механізм обчислення компенсації обґрунтованих витрат за надання послуг, що
становлять загальний економічний інтерес (далі – ПЗЕІ) – перевезення пасажирів
міським пасажирським транспортом загального користування (тролейбусами,
трамваями та автобусами, що працюють у звичайному режимі руху) у Житомирській
міській територіальній громаді.

Підпунктом 1.2 пункту 1 Методики встановлено, що Методика розроблена
відповідно до частини четвертої статті 263, статті 264, пункту (с) додатка XXIII
до глави 10 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, Регламенту (ЄЄ) №1370/2007 Європейського
Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року «Про громадські послуги з перевезення
пасажирів залізницею і автомобільними шляхами», Бюджетного кодексу України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний
транспорт», частини третьої статті 8, статей 11, 12, 14, частини третьої статті
17 Закону України «Про міський електричний транспорт», Правил надання населенню
послуг з перевезень міським електротранспортом, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1735, Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 та інших нормативно-правових
актів, що регулюють відносини у відповідній сфері, на виконання рішення
Антимонопольного комітету України від 24 вересня 2020 року №607-р.

Аналітиками здійснено детальний аналіз на предмет відповідності Методики
Регламенту (ЄЄ) №1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007
року та рішення Антимонопольного комітету України від 24 вересня 2020 року №607-р.

Так, статтею 6 Регламенту (ЄЄ) №1370/2007 Європейського Парламенту та Ради
від 23 жовтня 2007 року визначено, що усі компенсаційні виплати, пов’язані із
загальним правилом або договором про надання громадських послуг, повинні
відповідати вимогам статті 4, незалежно від того, яким чином було укладено договір.
Усі компенсаційні виплати будь-якого характеру, пов’язані з договором про надання
громадських послуг, що не був укладений згідно зі статтею 5(1), (3), або (3b), або
пов’язані із загальним правилом, також повинні відповідати положенням,
встановленим у додатку.

У пункті 116 рішення Антимонопольного комітету України від 24 вересня 2020
року №607-р було констатовано, що оскільки відсутній механізм розрахунку
компенсації та параметри для визначення компенсації, уникнення й відшкодування
будь-якої можливої надмірної компенсації у відповідному нормативно-правовому
та/або розпорядчому акті, така компенсація не може бути належним чином
розрахована й перевірена.

Пунктом 2 додатку до Регламенту (ЄЄ) №1370/2007 Європейського Парламенту
та Ради від 23 жовтня 2007 року передбачено, що компенсаційні виплати не повинні
перевищувати суму, що відповідає сумарному фінансовому результату, еквівалентному
загальній сумі позитивних або негативних результатів від виконання спеціальних
обов’язків з надання громадських послуг в частині витрат та доходів оператора
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громадських послуг. Результати оцінюють шляхом зіставлення ситуації, за якої
спеціальні обов’язки з надання громадських послуг виконано, із можливою ситуацією
недотримання відповідних спеціальних обов’язків. Для розрахунку сумарного
фінансового результату компетентний орган повинен керуватися такою схемою:

витрати, виниклі у зв’язку зі спеціальними обов’язками з надання громадських
послуг або комплексом спеціальних обов’язків з надання громадських послуг,
встановлених компетентним органом/органами, вказаних у договорі про надання
громадських послуг та/або у загальному правилі,

мінус будь-які позитивні фінансові результати, утворені в межах мережі, що
функціонує згідно з відповідним спеціальними обов’язками з надання громадських
послуг,

мінус надходження від тарифу або будь-якого іншого доходу, утвореного під час
виконання відповідних спеціальних обов’язків з надання громадських послуг,

плюс обґрунтований прибуток,
дорівнює сумарному фінансовому результату.
У свою чергу пункт 5 додатку до Регламенту (ЄЄ) №1370/2007 Європейського

Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року визначає, що для підвищення рівня
прозорості та уникнення перехресного субсидування, якщо оператор громадських
послуг надає не лише послуги, за які він отримує компенсаційні виплати відповідно до
покладених на нього спеціальних обов’язків з надання громадських перевезень, але при
цьому він також здійснює інші види діяльності, рахунки зазначених громадських послуг
повинні бути відокремлені у такий спосіб, щоб вони відповідали щонайменше таким
умовам:

- операційні рахунки, що відповідають кожному виду діяльності, повинні бути
відокремлені, а співвідношення відповідних активів та постійних витрат повинно
бути розподілено згідно з чинними правилами обліку та оподаткування,

- всі змінні витрати, відповідний внесок у постійні витрати та обґрунтований
прибуток, пов’язані з будь-якою іншою діяльністю оператора громадських послуг, в
жодному разі не можуть покриватися за рахунок відповідних громадських послуг,

- витрати на надання громадських послуг повинні бути збалансовані у частині
покриття за рахунок операційного доходу та виплат від органів публічної влади, без
будь-якої можливості перенесення доходу на інший сектор діяльності оператора
громадських послуг.

Відповідно до пункту 6 додатку до Регламенту (ЄЄ) №1370/2007 Європейського
Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року термін «обґрунтований прибуток»
необхідно розуміти як норму окупності капіталу, що є звичайною для сектора в певній
державі-члені та враховує ризик або відсутність ризику оператора громадських послуг
внаслідок втручання органів публічної влади.

Підпунктом 4.1 пункту 4 Методики пропонується закріпити, що компенсація не
може перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між
понесеними витратами та отриманими доходами перевізника при наданні ПЗЕІ з
урахуванням доходу, який залишається у підприємства, та рівня розумного прибутку.

Відтак, виконавчому комітетові міської ради пропонується закріпити в Методиці
такий новий термін, який не існує в законодавстві України, як розумний прибуток.

Проте, така нормативна конструкція не містить ані конкретних видових або
кількісних ознак такого прибутку, ані передбачуваності в оцінюванні прибутку певного
суб'єкта господарювання як розумного чи поза ним.

У такій ситуації певні посадові особи виконавчих органів міської ради наділяються
невластивим їм повноваженням оцінювати рівень прибутку суб'єкта господарювання та
в залежності від такої оцінки здійснювати більшу або меншу компенсацію за надані



послуги з перевезення громадським транспортом (необгрунтованість запровадження
дискреційних повноважень).

Очевидно, що такі невластиві повноваження посадових осіб крізб призму
оціночного поняття розумного прибутку створюють потенційні можливості певним
посадовим особам внаслідок отримання неправомірної вигоди або завищувати рівень
відшкодування за надані послуги з місцевого бюджету, або ж зменшувати - з метою
мотивування певного суб'єкта господарювання до надання неправомірної винагороди.

Відтак, з метою усунення корупційного ризику, пропонується або надати
визначення розумного прибутку, або ж встановити формулу його розрахунку, або ж за
наявності для цього можливості, користуватись терміном, наведеним у пункті 6 додатку
до Регламенту (ЄЄ) №1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007
року.

Висновок:

За наслідками проведеного антикорупційного аналізу вбачається, що проєкт
рішення виконавчого комітету міської ради “Про затвердження Методики розрахунку
компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес –
перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у
Житомирській міській територіальній громаді” 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  __Х_____

1.1. необгрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  __Х_____

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  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  __Х_____

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


