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Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про
освіту“, “Про позашкільну освіту“, беручи до уваги Положення про позашкільний
навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001
№ 433 міській раді пропонується прийняти це рішення, яким затвердити Примірний
статут установи дитячо-юнацького та молодіжного клубу Львівської міської
територіальної громади (далі за текстом - Статут).

Окрім того, Управлінню молодіжної політики департаменту розвитку затвердити
статути установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів на підставі Примірного
статуту.

Корупціогенні фактори

1. Необґрунтоване делегування повноважень; юридична колізія

1.1. Підпунктом 4.2 пункту 4 Статуту передбачається, що директора установи
дитячо-юнацького та молодіжного клубу (УДЮМК) призначає на посаду та звільняє з
посади начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку за
попереднім погодженням з Львівським міським головою.



Частиною 2 статті 23 Закону України “Про позашкільну освіту” передбачено, що
керівника закладу позашкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади
засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

При цьому частиною 2 статті 26 Закону України “Про освіту” встановлено, що
керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами
та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною
мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання
(призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами
закладу освіти.

Відповідно до вимог пункту 6 частини 1 статті 1 Закону України “Про освіту”,
заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом
діяльності якої є освітня діяльність.

Отже, заклади позашкільної освіти, виходячи із зазначеного вище юридичного
визначення, відносяться до закладів освіти, оскільки основним видом діяльності
останніх є саме освітня діяльність.

Враховуючи, що Закон України “Про освіту” прийнятий пізніше Закону України
“Про позашкільну освіту”, то за правилами усунення суперечності до порядку
призначення керівника закладу позашкільної освіти мають бути застосовані положення
саме того закону, який за часом прийнятий пізніше.

Відтак, призначення на посаду керівника закладу позашкільної освіти має бути
здійснено засновником закладу, яким відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 Статуту, є
Львівська міська рада.

Окрім того, відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова призначає на
посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів
ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".

Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (ДК 002:2004,
прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004
р. № 97, зі змінами внесеними наказами Держспоживстандарту України від 30.05.2005
№ 133, від 05.11.2007 № 297 від 27.04.2009 № 167, наказами Мінекономрозвитку
України від 19.06.2015 № 615, від 23.02.2017 № 260 та від 23.11.2018 № 1749,
Мінекономіки від 23.02.2021 №369) визначено, що «комунальна установа»,
«комунальний заклад» є альтернативними назвами класифікаційної позицій
«комунальна організація», зокрема абзацом 7 розділу 1 Вступ визначено, що наявність
у назві класифікаційної позиції наведеної у дужках альтернативної частини назви
визначає можливі варіанти застосування даної організаційно-правової форми. Так,
назва організаційно-правової форми позиції класифікації “Підприємство об'єднання
громадян (релігійної організації, профспілки)” під час формування назви підприємства,
створеного, наприклад, профспілкою, буде визначено у Свідоцтві про державну
реєстрацію та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних
осіб-підприємців як “Підприємство профспілки”.

Підпунктом 3.4.5 пункту 3.4. розділу 3 Об’єкти організаційно-правових форм
господарювання визначено, що комунальна організація (установа, заклад) -
утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його
управління.



Відтак, заклади позашкільної освіти є комунальними організаціями, призначення
керівників якої має здійснюватись Львівським міським головою.

Ця позиція також узгоджується з пунктом 14 частини 4 статті 42 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, якою встановлено, що міський голова
представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з
державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до
законодавства.

Отже, закладення в Статут норм, що зазначені вище, потенційно створює
передумови для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень,
оскільки невиправдано надають повноваження іншим посадовим особам здійснювати
процедуру призначення директора закладу позашкільної освіти, яке у поєднанні з
повноваженнями начальника управління молодіжної політики щодо здійснення
безпосередньо управлінської діяльності роботою цього закладу сприятиме
призначенню з певних особистих або інших мотивів “потрібної” людини на посаду
директора закладу.

Окрім того, така ситуація сприятиме необгрунтованому уникненню від політичної
відповідальності головної посадової особи органів місцевого самоврядування -
міського голови, щодо здійснення таким директором своїх повноважень.

Відтак, рекомендується привести у відповідність норму підпункту 4.2 пункту 4
Статуту до вимог чинного законодавства України шляхом встановлення іншої
процедури призначення директора закладу позашкільної освіти (засновником в особі
міського голови).

1.2. Підпунктом 4.3 пункту 4 Статуту пропонується встановити, що заступника
директора УДЮМК призначає на посаду та звільняє з посади начальник управління
молодіжної політики департаменту розвитку.

Однак, частиною 3 статті 23 Закону України “Про позашкільну освіту”
встановлено, що інших працівників закладу позашкільної освіти призначає на посади
та звільняє з посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами
закладу освіти відповідно до законодавства.

Ця норма повністю узгоджується з нормою частини 3 статті 26 Закону України
“Про освіту”, якою закріплено, що керівник закладу освіти в межах наданих йому
повноважень, зокрема, організовує діяльність закладу освіти; вирішує питання
фінансово-господарської діяльності закладу освіти; призначає на посаду та звільняє з
посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки.

Ситуація щодо концентрації повноважень у начальника управління молодіжної
політики щодо призначення на посаду як директора закладу позашкільної освіти, так і
його заступника потенційно створює умови для вчинення останнім корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки за допомогою таких важелів впливу
суб'єкт призначення матиме над повноваження, зокрема, і щодо схиляння цих осіб до
вчинення або невчинення певних дій в особистих та інших інтересах начальника
управління молодіжної політики.

На цій підставі рекомендується усунути суперечність між підпунктом 4.3 пункту
4 Статуту та чинним законодавством шляхом передачі права на призначення заступника
директора директорові закладу позашкільної освіти.

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



Нормами частини 1 статті 15 Закону України “Про дошкільну освіту”
передбачено, що позашкільна освіта у закладах позашкільної освіти може
здійснюватися за такими напрямами:

пластовий, скаутський, який забезпечує громадянську освіту вихованців (учнів) і
слухачів під керівництвом пластових виховників, скаутлідерів за пластовим або
скаутським методом та/або пластовою, скаутською освітньою (навчальною)
програмою, визначеними Законом України "Про визнання пластового руху та
особливості державної підтримки пластового, скаутського руху";

художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань
та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння
знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

мистецький, який забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких
виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності;

туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, учнів і
слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової
цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального
життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і
слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури
особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до
практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування
знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво,
грибівництво, бджільництво;

науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами
техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку
до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та
технологіями;

дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців, учнів і
слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та
винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також
створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки
юних талантів та обдарувань;

фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних
здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення,
загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і
спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття
навичок здорового способу життя;

військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців,
учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів та
громадянської відповідальності;

бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення пізнавальних
інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їх інформаційної культури, набуття
навичок і умінь орієнтуватися у зростаючому потоці інформації;

соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток
інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів,
підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх
змістовного дозвілля та відпочинку;

оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та
передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб
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життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення
особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;

гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних
навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук
соціально-гуманітарного циклу.

Однак, Статутом жодним чином не закріплено напрямки діяльності закладів
позашкільної освіти, що фактично знищує ідею уніфікації форм і змісту статутів таких
закладів шляхом затвердження його як примірного, оскільки в його змісті повністю
відсутні норми, які би визначали спрямованість діяльності цих закладів.

Окрім того, внаслідок відсутності закріплення переліку напрямів здійснення
діяльності відсутні й форми їх здійснення, що суперечить вимогам частини 1 статті 18
Закону України “Про позашкільну освіту”, якою встановлено, що позашкільна освіта
здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів,
нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних
особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах: заняття,
гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, лекція, індивідуальні
заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування,
репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях,
майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських
та промислових підприємствах, на природі та в інших формах, передбачених
статутом закладу позашкільної освіти.

Відсутність цих основних елементів у змісті Статуту потенційно може сприяти
поступовому переходу закладів позашкільної освіти з основної мети діяльності
(освітня діяльність) на будь-яку іншу з метою отримання прибутку (фактично
підприємницька діяльність), а також - передачі в оренду комунального майна, наданого
територіальною громадою закладам позашкільної освіти, з мотивів отримання певними
особами (начальником управління молодіжної політики, директорами закладів та їх
заступниками тощо) особистої немайнової та іншого виду неправомірної винагороди.

На цій підставі рекомендується привести норми Статуту у відповідність до вимог
статтей 15 і 16 Закону України “Про позашкільну освіту” шляхом передбачення в його
змісті вимоги щодо напрямів та форми діяльності таких закладів.

3. Прогалина; юридична колізія

3.1. Пунктом 4.6 Статуту визначені повноваження педагогічної ради, зокрема
педагогічна рада УДЮМК: 4.6.1. Розглядає плани, підсумки та актуальні проблеми
навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та
інформаційно-методичної роботи закладів, гуртків, секцій, а також питання
дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці.
4.6.2. Розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності УДЮМК, утворення нових
гуртків, груп та секцій. 4.6.3. Визначає заходи щодо підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і
передового педагогічного досвіду. 4.6.4. Створює у разі потреби експертні та
консультаційні комісії за напрямками роботи. 4.6.5. Порушує клопотання про
заохочення педагогічних працівників тощо.

Разом з тим, частиною 1 статті 11 Закону України “Про позашкільну освіту”
передбачені наступні повноваження педагогічної ради: планує роботу закладу; схвалює
освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх)
виконання; формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної



доброчесності; приймає рішення щодо видачі документів про освіту; розглядає
актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в
закладі, його структурних підрозділах; обговорює питання та визначає заходи щодо
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план
підвищення кваліфікації педагогічних працівників; ухвалює рішення щодо відзначення,
морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників
закладу та інших учасників освітнього процесу; розглядає питання щодо
відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників
освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; має право ініціювати
проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської
акредитації закладу; розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом
закладу освіти до її повноважень.

Таким чином, в Статуті не відображено частину повноважень, які педагогічна
рада повинна мати відповідно до закону, що суттєво зменшує її вплив як колегіального
органу на управління закладом позашкільної освіти, і підвищує вплив керівника, що
створює умови для вчинення корупційних правопорушень (як, наприклад, позбавлення
педагогічної ради права ініціювати позаплановий інституційний аудит, або права
розглядати питання про невиконання працівниками закладу своїх обов’язків).
Зазначене утворює додаткові можливості для вчинення керівництвом корупційних
правопорушень, в тому числі спільно з органом управління, враховуючи передбачений
порядок призначення керівника.

Крім того, Статутом взагалі не передбачено норм щодо організації роботи
педагогічної ради: її склад, порядок скликання та право ініціювання засідань
педагогічними працівниками, порядок прийняття рішень, фіксація засідань тощо.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статут, привести
повноваження педагогічної ради у відповідність до законодавства та внормувати
порядок її роботи.

3.2. Відповідно до пункту 4.8 Статуту, органом громадського самоврядування
УДЮМК є загальні збори колективу цього клубу. В УДЮМК за рішенням загальних
зборів або ради позашкільного навчального закладу, можуть створюватись і діяти
піклувальна рада, батьківський комітет, а також комісії.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України “Про освіту”, управління
закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими
документами цього закладу, здійснюють: засновник (засновники); керівник закладу
освіти; колегіальний орган управління закладу освіти; колегіальний орган громадського
самоврядування; інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими
документами закладу освіти.

Отже, загальні збори є органом управління закладом, і можуть здійснювати
суттєвий вплив на його діяльність.

Згідно з частиною 3 статті 28 Закону України “Про освіту”, повноваження,
відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського
самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами
закладу освіти.

Одночасно, Статутом не визначається жодного з переліченого: ні порядку
формування та діяльності, ні повноважень, ні відповідальності, ні періодичності та
порядку скликання.

Таким чином, орган громадського самоврядування в УДЮМК не буде мати
жодного впливу на діяльність закладу, що може створювати додаткові можливості для
вчинення керівництвом корупційних правопорушень.



Враховуючи викладене. рекомендується доопрацювати Статут, та додати норми
щодо повноважень, відповідальності, засад формування (в тому числі склад, його
порядок формування) та діяльності (в тому числі порядок скликання, прийняття
рішень) тощо.

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

Відповідно до підпунктів 5.2-5.4 пункту 5 Статуту, фінансування УДЮМК
здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.

Додатковими джерелами фінансування УДЮМК є:
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ,

організацій та окремих громадян.
- Інші надходження, передбачені законодавством України.

Кошти, отримані УДЮМК з додаткових джерел фінансування,
використовуються для провадження діяльності закладу, передбаченої Статутом.

Разом з тим, жодною нормою Статуту не передбачено обов'язку закладів
позашкільної освіти оприлюднювати свої фінансові та бухгалтерські звіти за наслідком
здійснення діяльності.

Така ситуація у поєднанні з відсутністю визначених напрямів діяльності та її
форм, про що детально зазначалося у пункті 2 цього висновку, створюють додаткові
корупціогенні фактори, оскільки закритість фінансової та господарської складових
діяльності закладів може призвести як до нецільового використання отриманих коштів,
які не є бюджетними, а відтак останні можуть використовуватись на розсуд керівництва
закладів, який може грунтуватись на особистих та інших мотивах щодо отримання
неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статут та передбачити
норми, які забезпечують прозорість діяльності фінансово-господарської діяльності
закладів позашкільної освіти.

5. Інші зауваження

Відповідно до пункту 3.1 Статуту, учасниками навчально-виховного процесу в
УДЮМК є: 3.1.1. Вихованці. 3.1.2. Директор. 3.1.3. Заступник директора. 3.1.4.
Юрисконсульт. 3.1.5. Завідувач господарством. 3.1.6. Педагогічні працівники,
психологи, соціальні педагоги, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу.
3.1.7. Батьки або особи, які їх замінюють. 3.1.8. Представники підприємств, установ
та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

Разом з тим, відповідно до статті 19 Закону України “Про позашкільну освіту”,
учасниками освітнього процесу в закладі позашкільної освіти є: вихованці, учні,
слухачі; директор, заступники директора закладу позашкільної освіти; педагогічні
працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до
освітнього процесу; батьки або особи, які їх замінюють; представники підприємств,
установ, організацій, які беруть участь у здійсненні освітнього процесу.

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 1 Закону України “Про освіту”,
освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на
розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.

Відповідно до Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності" (Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів,
фахівців, та технічних службовців", Розділ 2 "Професії робітників") Довідника



кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Наказом
Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2004 №336, до завдань та
обов’язків як юрисконсульту, так і завідувача господарства не входить здійснення
науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості
шляхом формування та застосування її компетентностей.

Таким чином, включення до зазначених посад до учасників освітнього процесу
не відповідає посадовим завданням та обов’язком, передбачених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників.

В такому випадку, може виникнути ситуація, коли дійсне коло завдань,
обов’язків та прав зазначених посадових осіб неможливо буде точно встановити з
документів, і директор закладу може маніпулювати зазначеними особами, змушуючи
надавати відповіді правові висновки на свою користь, або управляти майном закладу на
свою користь.

Враховуючи викладене, рекомендується переглянути необхідність включення
зазначених посад до учасників освітнього процесу, а у разі їх включення - переглянути
посадові інструкції та відобразити серед завдань та обов’язків ті, які відображають
участь у навчальному процесі.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до Додатку А ПОКАЖЧИК
ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ до КЛАСИФІКАТОРА
ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від
28.07.2010 №327, правильної назвою посади є “завідувач господарства” з кодом КП
1239, а не “завідувач господарством”. Таким чином, рекомендується привести в Статуті
назву посади у відповідність до законодавства.

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження
Примірного статуту установи дитячо-юнацького та молодіжного клубу Львівської
міської територіальної громади” 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  ___Х____

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 __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  ___Х____

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


