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Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про
фізичну культуру і спорт" та відповідно до ухвали міської ради від 29.12.2020 № 7 “Про
припинення місцевих рад шляхом приєднання до Львівської міської ради", з метою
створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій спортивного
профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулецька,
с. Гряда, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збиранка, с. Лисиничі,
с. Малехів, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підбірці, с. Підрясне, смт. Рудне,
с. Рясне-Руське, с. Ситихів, надання їм матеріально-фінансової підтримки на
забезпечення спортсменів та тренерів спортивною формою та спортивним інвентарем
міській раді пропонується прийняти зазначене вище рішення.

Додатком до нього пропонується затвердити Програму надання фінансової
підтримки громадським організаціям спортивного профілю смт. Брюховичі, с. Великі
Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулецька, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці,
с. Зашків, с. Збиранка, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски,



с. Підбірці, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Ситихів на закупівлю спортивної
форми та спортивного інвентарю на 2022-2026 роки (далі - Програма).

Корупціогенні фактори

1. Прогалина

1.1. Підпунктами 3.1 та 3.2 пункту 3 Програми передбачається, що визначення
громадських організацій, яким буде надаватись фінансова підтримка на закупівлю
спортивної форми та спортивного інвентарю за рахунок коштів бюджету Львівської
міської територіальної громади, здійснюється на конкурсній основі за рішенням
конкурсної комісії (надалі – комісія).

До складу комісії включаються начальник управління спорту департаменту
гуманітарної політики, заступник начальника управління-начальник відділу масового
управління спорту департаменту гуманітарної політики, головний спеціаліст відділу
масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики, провідний
спеціаліст відділу масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної
політики, представник постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх
зв’язків (за згодою), два представники спортивного середовища (за згодою).

При цьому, жодним пунктом Програми не передбачено суб'єкта, який
уповноважений формувати склад конкурсної комісії, а також порядок відбору
представників спортивної громадськості до її складу як членів конкурсної комісії.

Вбачається, що гіпотетично одночасно можуть функціонувати кілька складів цієї
конкурсної комісії, які будуть утворені міським головою, виконавчим комітетом,
міською радою та самим начальником управління спорту департаменту гуманітарної
політики міської ради.

При цьому, в силу невизначеності порядку добору в члени конкурсної комісії
представників спортивної громадськості міста потенційно можлива ситуація уведення
до її складу “потрібних” представників, голосування яких буде залежати від позиції
інших членів комісії - представників виконавчих органів міської ради, за рахунок чого
участь громадськості в цій публічній процедурі буде знівельовано.

Окрім того, відсутність зазначених вище процедурних та компетенційних
процедур потенційно сприятиме вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень. Наприклад, намагання утворення різними суб'єктами владних
повноважень різних за складом конкурсних комісій з метою контролю за її діяльністю в
частині визначення заздалегідь визначених переможців конкурсу (що може
здійснюватись як унаслідок отримання неправомірної вигоди, так і внаслідок
особистих і дружніх стосунків з представниками певних громадських об'єднань у сфері
спорту).

На цій підставі рекомендується визначити компетенцію щодо створення
конкурсної комісії за певним суб'єктом владних повноважень (міська рада, міський
голова, виконавчий комітет чи інші виконавчі органи ради), а також встановити
процедуру визначення представників громадськості, які отримають статус членів
конкурсної комісії.

1.2. Підпунктом 6.2 пункту 6 Програми передбачено, що аналіз відповідності
поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів бюджету Львівської
міської територіальної громади, передбачених на надання фінансової підтримки
громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю,
згідно з критеріями проводить конкурсна комісія.



При цьому відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 цієї Програми, визначення
переліку громадських організацій, які отримають фінансову підтримку за рахунок
коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на закупівлю спортивної
форми та спортивного інвентарю, проводиться у два етапи:

1-й етап – аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу.
2-й етап – розподіл коштів бюджету Львівської міської територіальної

громади, передбачених на надання фінансової підтримки громадським організаціям на
закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю, згідно з критеріями,
зазначеними у додатку 2 до цієї Програми.

Однак, жодною нормою Програми не встановлено будь-яких строків, упродовж
яких відбуваються кожен із зазначених вище етапів конкурсу.

Ця ситуація потенційно сприятиме можливості вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки остання надає можливість конкурсній
комісії як завгодно довго здійснювати затягування етапів конкурсу, тим самим
мотивуючи учасників до надання неправомірної вигоди з метою пришвидшення цих
процедур.

У зв'язку з цим рекомендується встановити конкретні строки, упродовж яких від
дня закінчення строку для подачі документів, конкурсна комісія має здійснити заходи,
що передбачені підпунктом 6.1 пункту 6 Програми.

2. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

2.1. Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 Програми, визначення переліку
громадських організацій, які отримають фінансову підтримку за рахунок коштів
бюджету Львівської міської територіальної громади на закупівлю спортивної форми
та спортивного інвентарю, проводиться у два етапи: 6.1.1. 1-й етап – аналіз
відповідності поданих документів вимогам конкурсу. 6.1.2. 2-й етап – розподіл коштів
бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачених на надання
фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та
спортивного інвентарю, згідно з критеріями, зазначеними у додатку 2 до цієї
Програми.

Додаток 2 має назву Критерії розподілу коштів бюджету Львівської міської
територіальної громади для надання фінансової підтримки громадським організаціям
смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулецька, с. Гряда,
м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збиранка, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Малі
Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підбірці, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське,
с. Ситихів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2022-2026
роки та містить таблицю, в якій визначені назви критеріїв та сума балів за кожен
критерій.

При цьому, не зазначені ознаки, за якими присвоюються бали за кожним
критерієм. Так, наприклад за критерієм “Кількість учасників, які залучені до заходів
(на основі протоколу, статистичного звіту, графіків занять) заявників” максимальна
сума балів визначена як 20.

Однак, не визначено, скільки учасників має бути залучено для заходів, щоб
конкурсант отримав 20 балів по цьому критерію, яка пропорційність визначення
кількості учасників та кількості балів за них. Аналогічна ситуація з усіма іншими
критеріями.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки члени комісії можуть без будь-яких
обмежень призначати будь-яку кількість балів по кожному критерію учасникам, що



повністю нівелює ідею конкурсу, адже рішення може прийматись виходячи із
особистих уподобань членів комісії, або навіть через отримання неправомірної вигоди
для  того, щоб більшу фінансову допомогу отримали певні учасники.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати критерії, та визначити
параметри відповідності показників конкурсантів балам, які вони можуть отримати за
кожним критерієм.

2.2. Відповідно до підпункту 5.5 пункту 5 Програми, для участі у конкурсі
надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної
форми та спортивного інвентарю громадські організації протягом терміну, вказаного
в оголошенні про конкурс, подають на ім’я начальника управління спорту
департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг
такий перелік документів: 5.5.1. Заповнену аплікаційну форму, де зазначено кошторис
витрат на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю (додаток 1 до цієї
Програми). 5.5.2. Копію установчого документа громадської організації, завірену
печаткою (за наявності) та підписом керівника організації на кожній сторінці. 5.5.3.
Копію витягу з ЄДРПОУ (не давніше 1 року).

Таким чином, визначено вичерпний перелік документів для подачі.
В Додатку 1 до Програми викладено аплікаційну форму, в якій, крім заповнення

реквізитів та даних про конкурсанта як про юрособу, передбачено подання загальної
інформації, зокрема: 1. Яка кількість осіб громадської організації залучалася до
заходів у попередньому календарному році? 2. Чи присутня у роботі громадської
організації соціальна складова (безкоштовні заняття для соціальних категорій дітей
та молоді)? Скільки таких дітей та молоді займається у громадській організації? 3.
Чи діють секції (гуртки) громадської організації на території Львівської міської
територіальної громади на постійній основі? Вказати їхню кількість та адресу. 4. Чи
були підготовлені у попередньому календарному році спортсмени вищої спортивної
майстерності (майстри спорту, кандидати у майстри спорту тощо)? Вказати їхню
кількість та звання.

Одночасно, відповідно до додатку 2 до Програми, критеріями є:
1. Кількість учасників, які залучені до заходів (на основі протоколу, статистичного
звіту, графіків занять) заявників 2. Кількість спортсменів, які тренуються в
громадській організації 2. Видатки на спортивний інвентар, екіпірування (крім
видатків на проведення навчально-тренувальних зборів) 3. Соціальна складова
заявників у спортивній діяльності (безкоштовні заняття для соціальних категорій
дітей та молоді) 4. Здобутки заявників в обласних та всеукраїнських змаганнях 5.
Мережа секцій (гуртків) у Львівській територіальній громаді на постійній основі 6.
Підготовка спортсменів вищої спортивної майстерності (майстри спорту,
кандидати у майстри спорту тощо).

Отже, комісія має виставити бали по критеріям, інформацію про виконання
частини з яких не подається конкурсантами, і комісія повинна буде знайти їх
самостійно.

Це стосується критеріїв загальної кількості спортсменів, здобутки в обласних та
всеукраїнських змаганнях, видатки на спортивний інвентар (якщо в критеріях мається
на увазі фактично здійснені видатки організації). Також щодо критерію кількості осіб,
залучених на заходи, незрозумілим залишається, чи треба долучати копії
підтверджуючих документів, які перелічені в дужках.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки члени комісії для певних
організацій, можуть “знайти підтвердження” відповідності цим критеріям та поставити
вищий бал (і зробити це в тому числі за неправомірну вигоду), а для певних організацій



- не знайти, і так сприяти отримання більшої фінансової допомоги для “своїх”
організацій.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати аплікаційну форму та
привести її у відповідність до критеріїв таким чином, щоб конкурсанти самостійно
подавали в повному обсязі інформацію, яка описує ступінь відповідності кожному
критерію.

3. Відсутність чи недосконалість процедури вирішення конфлікту інтересів

Відповідно до пункту 3.1 Програми, визначення громадських організацій, яким
буде надаватись фінансова підтримка на закупівлю спортивної форми та
спортивного інвентарю за рахунок коштів бюджету Львівської міської
територіальної громади, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної
комісії.

Одночасно, в Програмі відсутні норми щодо врегулювання конфлікту інтересів у
членів конкурсної комісії та наслідків неповідомлення про таких конфлікт інтересів.

З огляду на те, що до складу комісії включаються представники спортивного
середовища, які потенційно можуть мати зв’язки з учасниками конкурсу, можлива
ситуація, коли рішення про визначення переможців будуть приймати особи, які прямо
зацікавлені в отриманні певними учасниками конкурсу фінансової підтримки.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму та додати
норми, які врегульовують процедури вирішення конфлікту інтересів.

4. Недотримання принципу прозорості та відкритості у діяльності суб'єкта
правозастосування

Відповідно до підпункту 3.4 пункту 3 Програми, робота комісії здійснюється у
формі засідань. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше
половини її членів.

Враховуючи що за результатом роботи комісії будуть розподілятися бюджетні
кошти, робота такої комісії має бути максимально прозорою та відкритою. Відсутність
у Програмі норм про необхідність завчасного оприлюднення оголошення про
проведення засідання конкурсної комісії, оприлюднення порядку денного засідання,
забезпечення права на присутність на засіданні конкурсної комісії конкурсантів, інших
суб’єктів господарювання, представників неурядових організації, мешканців є
корупціонером фактором та може свідчити про брак відкритості та прозорості у
діяльності комісії.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт Програми та
додати норми, які забезпечать прозорість діяльності комісії.

5. Зауваження

5.1. Підпунктом 7.1 пункту 7 Програми передбачається, що для закупівлі
спортивної форми та спортивного інвентарю громадська організація – переможець
відбору у термін не пізніше як за місяць до місяця, на який передбачено бюджетні
асигнування, подає в управління спорту департаменту гуманітарної політики через
Центр надання адміністративних послуг лист про прийняття пакету документів на
закупівлю (додаток 3 до цієї Програми), 3 примірники кошторису (додаток 4 до цієї
Програми), а також 4 примірники плану використання бюджетних коштів (форма



затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (зі
змінами).

Однак, відповідно до Інструкції про складання і виконання розпису Державного
бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня
2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004
року № 386), повноваження щодо складання плану використання бюджетних коштів
та кошторису бюджетних витрат закріплено за головним розпорядником бюджетних
коштів - управлінням спорту департаменту гуманітарної політики міської ради.

Таке перекладання своїх посадових обов'язків працівниками цього виконавчого
органу міської ради є неприпустимим, а зобов'язання переможців конкурсу щодо
складання бюджетних документів - є недоречним та таким що протирічить основним
засадам бюджетного процесу.

Рекомендується виключити з переліку документів, передбачених підпунктом 7.1
пункту 7 Програми, кошторис та план використання бюджетних коштів.

5.2. Відповідно до підпункту 5.5 пункту 5 Програми, для участі у конкурсі
надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної
форми та спортивного інвентарю громадські організації протягом терміну, вказаного
в оголошенні про конкурс, подають на ім’я начальника управління спорту
департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг
такий перелік документів:

Заповнену аплікаційну форму, де зазначено кошторис витрат на закупівлю
спортивної форми та спортивного інвентарю (додаток 1 до цієї Програми).

Копію установчого документа громадської організації, завірену печаткою (за
наявності) та підписом керівника організації на кожній сторінці.

Копію витягу з ЄДРПОУ (не давніше 1 року).
Однак, цією нормою встановлено необгрунтовані обтяження щодо подання

певних документів, визначених у цьому переліку, зокрема, витягу з Реєстру.
Станом на сьогодні Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань є абсолютно відкритою базою даних,
доступ до якої та відомості з якої кожен може отримати за допомогою мережі Інтернет.

Вбачається, що метою отримання від заявника виписки є офіційне підтвердження
статусу заявника (реєстрації юридичною особою або фізичною особою-підприємцем),
що можливо здійснити за допомогою виписки або витягу з Реєстру.

Разом з тим відповідно до підпункту 1 пункту IV Порядку надання відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10
червня 2016 року № 1657/5, доступ державних органів, у тому числі судів, органів
Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб чи інших визначених законом
осіб до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через портал
електронних сервісів, у тому числі шляхом автоматизованого доступу з
використанням програмних засобів ведення інформаційно-теле-комунікаційних систем
відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу
Єдиного державного реєстру, шляхом отримання витягу з Єдиного державного
реєстру в електронній формі, а також до документів, що містяться в реєстраційній
справі, в електронній формі.

Відтак, кожен орган місцевого самоврядування має визначену законом
можливість оформити доступ певної кількості посадових осіб до Реєстру
(https://irc.gov.ua/ua/edr_users_do).

https://irc.gov.ua/ua/edr_users_do


Аналогічні зауваження надаються щодо витребування завіреної копії установчих
документів, оскільки враховуючи новації до Закону України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
оригінали установчих документів громадських організацій подаються державному
реєстратору, не зберігаються громадськими організаціями, та доступні для отримання з
Єдиного державного реєстру будь-якою особою, у якої є код доступу, що міститься на
описі документів, що подається для вчинення реєстраційної дії. Відповідно, для цього
достатньо витребувати копію опису.

Рекомендується припинити практику витребування у фізичних та юридичних осіб
відомостей та документів, до яких орган місцевого самоврядування має або може мати
вільний доступ.

5.3. Вивченням Програми аналітиками було встановлено, що остання за своєю
формою та змістом є симбіозом бюджетної цільової програми та порядку проведення
конкурсу на отримання бюджетних коштів, що є неприпустимим з юридичної точки
зору, з огляду на таке.

Так, пунктом 6 Порядку розроблення та виконання державних цільових
програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року
№ 106, та який може бути застосований за аналогією до місцевих цільових програм,
передбачено, що ініціатор розроблення програми готує проект концепції програми,
який містить такі розділи:

- Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;
- Аналіз причин виникнення проблеми та обгрунтування

необхідності її розв'язання програмним методом;
- Мета програми;
- Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі

порівняльного аналізу можливих варіантів;
- Шляхи і  способи  розв'язання   проблеми,   строк   виконання програми;
- Очікувані результати виконання програми, визначення її

ефективності;
- Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,

необхідних для виконання програми.
Однак, аналізована Програма за своєю структурою та змістовим не відповідає

наведеним вимогам.
Окрім того, за загальним правилом, жодна цільова програма в своїй структурі не

має містити жодних конкурсних процедур, оскільки останні мають визначатись
окремим юридичним документом.

Відтак, рекомендується виписати Програму до вимог, які наведені в Порядку
розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106, а конкурсні процедури
оформити іншим юридичним документом - Порядком проведення конкурсу.

5.4. Відповідно до підпунктів 5.3, 5.4 пункту 5 Програми, учасники конкурсу не
можуть мати непогашену заборгованість з надання фінансових чи інших документів
відповідно до раніше укладених договорів з виконавчими органами міської ради. 5.4.
Учасники конкурсу, які не виконали основних вимог конкурсу у попередні роки або
порушили умови договору з головним розпорядником коштів, не можуть бути
учасниками конкурсу у наступному році.

Разом з тим, Програмою не визначено механізму, за яким члени комісії мають
дізнатись про відповідність цим кваліфікаційним критеріям конкурсантів, оскільки



аплікаційною формою не передбачно подання таких відомостей, а також не описано
порядок взаємодії з виконавчими органам міської ради для отримання такої інформації.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати програму та
передбачити, яким чином конкурсна комісія має отримати інформацію про
відповідність учасників визначеним кваліфікаційним вимогам.

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження
Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного
профілю смт. Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулецька, с.
Гряда, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збиранка, с. Лисиничі, с. Малехів,
с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підбірці, с. Підрясне, смт. Рудне, с.
Рясне-Руське, с. Ситихів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на
2022-2026 роки” 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  __Х_____

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  __Х_____

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

Так __Х_____

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  __Х_____



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

Так __Х_____

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  _______


