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Суб’єкт прийняття
рішення Хмельницька міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту

Проєктом рішення пропонується внести зміни в рішення Хмельницької міської
ради №8 від 08.12.2020 «Про затвердження Положення про постійні комісії
Хмельницької міської ради восьмого скликання», виклавши Положення про постійні
комісії Хмельницької міської ради восьмого скликання в новій редакції (далі -
Положення).

Корупціогенні фактори

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

1.1. Відповідно до пункту 9 розділу 1 Положення, діяльність комісій
висвітлюється на офіційному сайті Хмельницької міської ради, а саме: - розміщення
діючої редакції "Положення про постійні комісії Хмельницької міської ради"; -
розміщення протоколів, висновків, рекомендацій постійних комісій; - завчасне
оприлюднення інформації про час, місце та порядок денний засідання постійних
комісій; - розміщення звітів постійних комісій.

Також в Положенні грунтовно розписані норми щодо вільного допуску
громадськості на засідання постійних комісій.



Разом з тим, відсутність чіткого строку, в який має оприлюднюватися інформація
про час, місце та порядок денний засідання, унеможливлює ефективну реалізацію цих
прав, оскільки термін “завчасне” є оціночним поняттям. Наприклад, інформація може
бути оприлюднена в четвер ввечері, а засідання призначено на ранок наступного дня -
так громадськість по-перше може не встигнути дізнатись про засідання, по-друге може
не встигнути організувати участь в ньому.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки дозволяє маніпулювати процедурами,
оприлюднивши інформацію “завчасно”, але насправді не надавши достатньо часу для
ефективного інформування громадськості, і фактично провести засідання у закритому
режимі. Така ситуація полегшує прийняття рішень з корупційною складовою,
позбавляє громадськість частини інструментів для донесення власної думки та
попередження підтримки корупційних проєктів.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення та визначити
чіткі строки для оприлюднення інформації про майбутні засідання (наприклад,
одночасно із повідомленням членів комісії).

З тих самих причин рекомендується встановити чіткі строки на розміщення
протоколів, висновків, рекомендацій та звітів комісій.

1.2. Пунктом 10 розділу 1 Положення передбачено, що про засідання постійної
комісії повинні бути особисто повідомлені усі члени комісії шляхом надсилання
працівниками відділу сприяння діяльності депутатам за вказівкою голови постійної
комісії повідомлення членам комісії на їх електронну пошту. Члени комісії повинні бути
сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках - не менш
як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на
електронну пошту повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок
денний та необхідні для вивчення питань матеріали (скановані та електронні
документи).

Таким чином, дозволяються випадки, коли засідання комісії скликається за 3
години у невідкладних випадках. При цьому, Положенням не визначено, які випадки є
невідкладними (наприклад, вжиття заходів для збереження життя та здоров’я людей
тощо), отже такі випадки будуть визначатись на розсуд голів комісій.

Зазначена ситуація може використовуватись для того, щоб скликати засідання у
скорочені терміни (3 години), і фактично обмежити до нього доступ громадськості, або
навіть окремих членів комісії. Корупційні ризики є тотожними до тих, які вказані в
пункті 1.1 висновку.

Враховуючи викладене, рекомендується чітко визначити випадки, коли
дозволяється скликати засідання за 3 години.

Висновок: проєкт рішення міської ради “Про внесення змін до Положення про
постійні комісії Хмельницької міської ради восьмого скликання, затвердженого
рішенням Хмельницької міської ради №8 від 08.12.2020” не рекомендується до
прийняття без доопрацювання, 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  ____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  _______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


