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З метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських
організацій, надання їм матеріально-фінансової підтримки на виконання суспільних
завдань, враховуючи Комплексну програму підтримки громадських організацій,
затверджену ухвалою міської ради від 16.02.2009 № 2334 міській раді пропонується
прийняти зазначене вище рішення.

Цим рішення також Програма надання фінансової підтримки громадським
організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів “Зробимо Львів кращим“
(далі за текстом - Програма) викладається в новій редакції.

Корупціогенні фактори

1. Прогалина; нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

1.1. Відповідно до пункту 7.1 Програми, на фінансову підтримку
соціально-культурних проєктів використовуються кошти, передбачені у кошторисах
відповідних управлінь,  департаментів, перелічених у пункті 2.3 цієї Програми.



Разом з тим, в тексті програми не передбаченого розмірів очікуваного
фінансування, що унеможливлює бюджетне планування у відповідності до принципів
прозорості та публічності.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки дозволяє управління фінансами
виходячи не зі стратегічних цілей, а в “ручному” режимі, під конкретні ситуації, та дає
більше можливостей для розпорядників коштів в маневруванні щодо напрямів
фінансування. Це спрощує виведення коштів для власних потреб, або нецільове
використання, або маніпулювання зацікавленими особами, щоб за неправомірну вигоду
спрямувати кошти на певні заходи.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати текст Програми,
передбачити строки реалізації програми, необхідний обсяг фінансування у розрізі років
та заходів, джерела фінансування.

1.2. Програмою не передбачено жодних механізмів здійснення контролю за
виконанням програми та контролю за цільовим використанням коштів.

Зазначене утворює корупційний ризик нецільового використання коштів, або
виведення їх під виглядом виконання Програми, що не буде виявлено.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму та встановити
процедури контролю за виконанням заходів програми та цільовим використанням
коштів.

1.3. Розділом 5 визначені очікувані результати виконання Програми.
Відповідно до пункту 11 Програми, у результаті виконання Програми

очікується:
- Зростання активності та кількості громадських організацій, залучених до

виконання суспільно значимих для міста функцій.
- Розширення та покращення якості соціально-культурних послуг, які

отримують мешканці Львівської міської територіальної громади.
- Встановлення партнерських відносин між владою та громадськими

організаціями.
Разом з тим, Програмою не передбачається жодних конкретних показників

результатів виконання програми (наприклад, щодо кількості громадських організацій,
які мають отримати відповідну допомогу від міськради).

Зазначене є корупційними ризиком з огляду на те, що Програма в існуючій
редакції може бути використана просто як прикриття для розтрати бюджетних коштів,
де навіть формально не передбачається якихось показників, за якими можна оцінити її
ефективність.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму, додати в текст
чіткі та вимірювані результати виконання Програми. При доопрацюванні
рекомендується орієнтуватись на Загальні вимоги до визначення результативних
показників бюджетних програм, затверджені Наказом Міністерства фінансів України
від 10.12.2010 №1536, які можна застосувати за аналогією.

1.4. Відповідно до пункту 3.1 Програми, визначення громадських організацій,
яким буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію соціально-культурних
проєктів за рахунок бюджетних коштів, здійснюється на конкурсній основі за
рішенням конкурсної комісії (надалі – комісія).

Однак, жодною нормою Програми не передбачено порядку формування такої
комісії. Зокрема не визначено ким затверджується склад комісії, в які строки, які строки
є на подання пропозицій щодо представників комісії, хто визначає кого саме в



конкретних випадках призначити головою комісії, чи може одна і та сама особа
очолювати декілька комісій, скільки конкретно комісій скликається, враховуючи пункт
3.3 Програми та з яких напрямів.

Також не визначено і порядок роботи комісії, зокрема як часто вона засідає, ким
формується порядок денний, ким скликається, якою кількістю голосів приймаються
рішення з інших питань, крім тих, які передбачені в пункті 6.13, ким підписується
протокол.

Зазначене є корупційними ризиками, оскільки дає можливість маніпулювати
складом комісій, підлаштовуючи його на зручний для відповідних посадових осіб,
організацією роботи комісії.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати текст Програми та
визначити в ньому чіткий порядок формування та роботи комісії.

1.5. Відповідно до пункту 6.13 Програми, відповідно до сумарної кількості
набраних балів внаслідок проведеної оцінки комісія затверджує рейтинг проєктів
відповідно до галузей співпраці міської ради з громадськими організаціями та приймає
більшістю від присутніх членів комісії рішення про визначення переліку
соціально-культурних проєктів, на реалізацію яких пропонується надати фінансову
підтримку за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади з
вказанням пропонованого розміру відшкодування витрат на реалізацію проєкту.

Відповідно до пункту 7.2 Програми, мінімальний розмір фінансової підтримки
на реалізацію соціально- культурного проєкту становить 20 000 грн., максимальний –
100 000 грн.

Таким чином, члени комісії на власний розсуд, без будь-яких критерії та
обмежень визначають суму відшкодування. Одним організаціям можуть надати 20
тисяч гривень, а іншим 100 тисяч гривень, що не прив’язано ні до критеріїв, ні до
бюджету проєкту.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки по-перше, зменшується рівень
прозорості в діяльності міськради, і за умови, коли потенційні учасники не можуть
знати, на яку суму вони можуть претендувати, конкурс з часом може перетворитись на
захід для наближених громадських організацій, які можуть за неформальними
зв’язками дізнатись суму потенційного відшкодування.

Ситуація, в який члени комісії на власний розсуд, без будь-яких критерії та
обмежень можуть визначати суму відшкодування, з одного боку дозволяє членам
комісії вимагати неправомірну вигоду за збільшення суми відшкодування, а з іншого
сприяє тому, щоб учасники самі пропонували неправомірну вигоду за збальшення суми
відшкодування.

Враховуючи викладене, рекомендується або чітко визначити суми
відшкодування, на які можуть претендувати учасники, або критерії, з якими ці суми
визначаються.

1.6. Згідно з пунктом 7.3 Програми, фінансова підтримка на реалізацію
соціально-культурного проєкту здійснюється способом укладення договору про
відшкодування витрат виконавцю на реалізацію проєкту та може надаватись
громадським організаціям через: 7.3.1. Перерахування коштів на розрахунковий
рахунок громадської організації, відкритий у банку, який створений і діє на території
України. 7.3.2. Перерахування коштів на рахунок громадської організації, відкритий в
органах Державного казначейства України, за умови набуття громадською
організацією статусу отримувача бюджетних коштів. 7.3.3. Отримання та
використання коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і



фінансової звітності громадської організації. 7.3.4. Спосіб фінансування визначається
профільним управлінням.

За таких умов, посадові можливість укладати договори з переможцями
конкурсу з різним змістом, визначенням прав та обов’язків, ставлячи одних учасників
програми в більш вигідне становище перед іншими, що створює можливості для
маніпулювання та корупційні ризики. Крім того, Програмою чітко не визначено, які
конкретно виконавчі органи укладають договори з переможцями.

Враховуючи викладене, рекомендується розробити єдину для всіх форму
договору та викласти її в додатку до Програми.

Крім того, покладення визначення способу фінансування профільним
управлінням є необгрунтованою дискрецією, оскільки переможці конкурсу будуть
поставлені в нерівні умови: одним компенсації надійдуть на їх поточних рахунок, а
іншим доведеться витратити значний обсяг ресурсів для збору документів та
отримання відповідного статусу і відкриття рахунку у Державному казначействі
України, що в подальшому суттєво ускладнить розпорядження цими коштами.

Зазначене є корупційним ризиком, адже стимуює надання або вимагання
неправомірної вигоди за визначення способу відшкодування на поточних рахунок
організації.

Враховуючи викладене, рекомендується або уніфікувати підхід до визначення
способу відшкодування, або прописати чіткі критерії за якими він визначається.

1.7. Відповідно до пункту 7.4, підставою для одержання виконавцем
відшкодування витрат на реалізацію проєкту є акт виконаних робіт (акт про
здійснення фінансової підтримки), підписаний сторонами та подана звітність
(Фінансовий звіт, Звіт про отримані результати, Медіа- промоційний звіт). Згідно з
пунктом 7.5, у разі, якщо управління, департамент, яке надає фінансову підтримку і
контролює реалізацію соціально-культурного проєкту, на основі поданих виконавцем
звітів вважає проєкт виконаним неналежно, через його невідповідність до попередньо
укладеного договору (та його додатків), що ставить під сумнів можливість
підписання сторонами акта виконаних робіт (акта про здійснення фінансової
підтримки), вони ініціюють розгляд цього проєкту Комісією з розгляду реалізації
соціально- культурного проєкту у відповідній галузі.

Таким чином, кожен переможець зобов’язаний подати Фінансовий звіт, Звіт про
отримані результати, Медіа-промоційний звіт, і від змісту цих документів залежить
можливість отримання відшкодування, а також чи це буде здійснено за спрощеною
процедурою, або за результатами розгляду комісією.

При цьому, Програмою не визначено ані форми цих документів, ані вимог до
них та переліку інформації, яка має бути подана.

Це уможливлює ситуацію, коли одна організація може подати звіти в яких не
буде відображено жодних конкретних показників та отримати фінансування без
відстоювання його перед комісією, а інша організація може подати ґрунтовний звіт, але
при цьому на підставі пункту 7.5 Програми відповідний виконавчий орган поставить
під сумнів можливість підписання акту. Крім того, це дозволяє подати узагальнені
звіти, вступити у змову з відповідним виконавчим органом, та отримати відшкодування
у випадку, коли в дійсності проєкт не було виконано у відповідності до договору.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопрацювати Програму та або
визначити вимоги до звітів конкурсантів, або затвердити їх форми та викласти їх в
додатку до Програми.



1.8. Відповідно до пункту 7.4, підставою для одержання виконавцем
відшкодування витрат на реалізацію проєкту є акт виконаних робіт (акт про
здійснення фінансової підтримки), підписаний сторонами та подана звітність
(Фінансовий звіт, Звіт про отримані результати, Медіа- промоційний звіт).

Разом з тим, Програмою не передбачено строків, протягом яких виконавчий
орган має розглянути документи та підписати акт або відмовитись від його підписання,
та строків, протягом яких здійснюється відшкодування витрат.

Зазаначене є корупційним ризиком, оскільки відповідні виконавчі органи
можуть навмисно затягнути підписання акту або проведення виплат та вимагати
надання неправомірної вигоди за прискорення виконання зазначених дій.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати текст Програми та
передбачити строки на вивчення звітності та підписання акту, та строки протягом яких
здійснюються виплати.

1.9. Відповідно до пункту 5.2 Програми, учасники конкурсу не можуть мати
непогашену заборгованість з надання фінансових чи описових звітів відповідно до
раніше укладених договорів з виконавчими органами міської ради.

Разом з тим, Програмою ні на 1, ні на 2 етапі оцінювання заявок не передбачено
обов’язку перевірити інформацію про наявність чи відсутність такої заборгованості, що
призведе до вибіркового підходу до такої перевірки, а також утворює ризик відсутності
перевірки певних організацій, які мають таку заборгованість, на відповідність
зазначеному кваліфікаційному критерію, в тому числі за неправомірну вигоду, і
відповідно допуску їх до конкурсу.

Враховуючи викладене, рекомендуємо в пункт 6.4 до повноважень робочої
групи додати перевірку виконання учасниками зобов’язань, які зазначаються в пункті
5.2 Програми.

2. Необґрунтоване делегування повноважень; дискримінація або надання
необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Пунктом 6.1 Програми передбачається, що визначення переліку
соціально-культурних проєктів, які отримують відшкодування витрат на реалізацію
за рахунок бюджетних коштів, проводиться у два етапи:

1-й етап – попередня оцінка.
2-й етап – затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних

проєктів відповідно до галузей співпраці міської ради з громадськими організаціями.
Пунктом 6.2 визначено, що попередню оцінку документів, поданих

громадськими організаціями для участі у конкурсі, проводять управління,
департаменти, перелічені у пункті 2.3 цієї Програми.

Виходячи із системного тлумачення вищенаведених норм Програми вбачається,
що попри запровадження конкурсних процедур відбору проєктів також передбачається
невиправдане делегування певних повноважень конкурсної комісії саме виконавчим
органам міської ради.

При цьому, пунктом 6.9 Програми пропонується встановити, що формування і
затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних проєктів комісія
проводить з врахуванням результатів попередньої оцінки, сформованих зауважень та
рекомендацій.

Окрім того, відповідно до підпункту 6.11.2, проєкти, включені до переліку
проєктів, на реалізацію яких робоча група рекомендує надати фінансову підтримки за



рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, отримують
додатково 0,5 бала до середнього балу проєкту.

Відтак, конкурсна комісія при визначенні рейтингу фактично пов'язана позицією
виконавчих органів міської ради, яка формується на 1 етапі конкурсу.

Така ситуація потенційно сприятиме можливості для вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки стимулом домовитись з працівниками
виконавчих органів міської ради при попередній оцінці громадських організацій є саме
отримання отримання можливості підвищити власний рейтинг задля збільшення
шансів на отримання фінансування з міського бюджету. Відтак, посадові особи
виконавчих органів міської ради зможуть внаслідок отримання певної неправомірної
вигоди включати до своїх рекомендацій, які є обов'язковими для членів конкурсної
комісії, громадські організації, пропозиції та проєкти яких за своєю суттю не мають
переваг на іншими.

Окрім того, вищевказаною нормою Програми також здійснюється
дискримінація інших учасників конкурсу, які не рекомендовані виконавчими органами
міської ради, оскільки останні матимуть менші шанси для отримання бюджетного
фінансування внаслідок неотримання додаткових балів та відсутності підтримки їх
проєкту на 1 етапі конкурсу. При цьому, вірогідно, що громадським організаціям, які
вперше приймуть участь у конкурсі, за цих обставин буде значно складніше отримати
бюджетне фінансування, що стане додатковим стимулом для домовленостей з
працівниками виконавчих органів міської ради вже на 1 етапі конкурсу.

Відтак, рекомендується відмовитись від делегування повноважень конкурсної
комісії на 1 етапі конкурсу виконавчим органам міської ради, залишивши виключно
повноваження з опрацювання документів та їх підготовки на розгляд конкурсної
комісії.

Окрім того, пропонується виключити підпункт 6.11.2 Програми з метою
усунення дискримінаційної норми.

3. Відсутність чи недосконалість процедури вирішення конфлікту інтересів

Жодною нормою Програми не передбачено алгоритму дій членів конкурсної
комісії при наявності в них конфлікту інтересів відносно одного чи іншого учасника
конкурсу.

Оскільки, до складу конкурсної комісії включаються і представники
громадськості, то ризик виникнення конфлікту інтересів підвищується, оскільки, як
правило, такі особи дуже тісно співпрацюють з громадськими організаціями та можуть
бути зацікавлені в лобіюванні інтересів одних та зменшення шансів інших на
отримання бюджетного фінансування.

У такій ситуації підвищується можливість вчинення корупційних або пов'язаних
з корупцією правопорушень, оскільки в учасників конкурсу також підвищується
мотивація для включення до складу конкурсної комісії своїх агентів або ж пов'язаних
ними осіб.

Відтак, рекомендується передбачити в Програмі механізм врегулювання
конфлікту інтересів членів конкурсної комісії.

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



Відповідно пункту 3.7 Програми, інформація про засідання конкурсної комісії
публікується не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати проведення засідання
відповідними профільними виконавчими органами на веб-сторінці міської ради.

Разом з тим, не зазначено перелік інформації, яка має бути оприлюднена
(зокрема, дату, час, місце, порядок денний), що дозволяю при формальному виконанні
вимог щодо оприлюднення інформації, насправді приховувати її від громадськості. Так,
наприклад, не зазначення точного місця (включно із кабінетом) або незазначення
порядку денного унеможливлює участь конкурсантів у засіданні, де розглядаються їх
питання.

Крім того, відповідно до пункту 3.9 Програми, участь у засіданні представників
засобів масової інформації та представників громадських організацій (крім
громадських організацій-авторів проєктів у відповідній галузі) можлива за умови
попередньої реєстрації. Реєстрація триває 4 дні з моменту публікації інформації про
засідання конкурсної комісії.

Враховуючи пандемію та необхідність дотримання карантинних вимог, введення
попередньої реєстрації бажаючих бути присутніми дійсно може бути обгрунтованим,
але з метою вирішення конфліктних ситуацій у разі, якщо бажаючих бути присутніми
більше, ніж місця у залі. Вимога про попередню реєстрацію не має використовуватись
як інструмент для недопуску людей на засідання з метою обмеження впливу
громадськості на прийняття рішень.

Крім того не визначено процедуру, за якою проходить попередній запис для
гарантованої присутності на засіданні та “бронювання” місця в залі, зокрема кому
конкретно подається заявка та хто вирішує питання допуску, спосіб подання заявки
(письмово, електронною поштою, по телефону), форма заявки (якщо вона має бути
письмова) та перелік інформації, який може бути вказаний в ній, підстави відмови
(наприклад, відсутність місць) та спосіб повідомлення про відмову (наприклад,
письмово), кількість місць, яка гарантовано виділяється для присутності ЗМІ та
представників громадськості.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки фактично зменшує можливості
громадського контролю за діяльністю комісії та розпорядження бюджетними коштами,
утворює штучні перепони, позбавляє громадськість низки інструментів донесення своєї
думки до комісії.

Крім того, впровадження строку з 4 календарних днів на реєстрацію на
засіданні, при тому, що інформація про засідання надається за 5 робочих днів не є
повною мірою обгрунтованою. Можлива ситуація, коли повідомлення про засідання
буде оприлюднено в п’ятницю ввечері, щоб штучно скоротити строк бажаючим бути
присутнім на подання повідомлення до всього 2 робочих днів. З огляду на зазначене,
рекомендується збільшити строк на реєстрацію.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму в частині
відкритості засідань та участі в них представників громадськості та ЗМІ.

5. Інші зауваження

5.1. Пунктом 1.2 Програми передбачено, що одержувач бюджетних коштів –
суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу
бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення
заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти
бюджету.

Також, відповідно до пункту 5.1 Програми, учасниками конкурсу можуть бути
громадські та інші організації, які зареєстровані як неприбуткові, діяльність яких



поширюється на територію Львівської міської територіальної громади, за винятком
релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ.

При цьому, Програма має назву “Програма надання фінансової підтримки
громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо
Львів кращим”, тобто виходячи із назви, вона спрямована саме на підтримку
громадських організацій, про що свідчить аналіз її тексту.

При цьому, частиною 1 статті 55 Господарського кодексу України встановлено,
що суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які
здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію
(сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть
відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків,
передбачених законодавством.

Частиною 2 цієї ж статті Кодексу також передбачено, що суб'єктами
господарювання є:

1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного
кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до
цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність
та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють
господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

За логікою господарського законодавства та наведеного вище визначення
Програми, бюджетне фінансування за результатами конкурсу мають право отримувати
товариства з обмеженою, додатковою відповідальністю, комунальні підприємства,
фізичні особи-підприємці, акціонерні товариства тощо.

На цій підставі рекомендується привести у відповідність до мети Програми
визначення одержувача бюджетних коштів.

5.2. Формою оцінювання ефективності реалізації соціально-культурного
проєкту, що одержав фінансову підтримку у рамках конкурсу “Зробимо Львів кращим”,
яка є додатком до Програми, передбачено оцінювання серед іншого фінансової
складової. Зокрема, відповідно до пункту 3.2 при аналізі виконання кошторису проєкту
при осовєнні менше 60 % коштів ставиться 1-2 бали, коли освоєно від 60 % до 95 %
коштів ставиться 3-4 бали, коли освоєно понад 95% коштів ставиться 5 балів.

Таким чином, хоча Програмою це прямо не передбачено, дозволяється ситуація,
коли учасники виконали лише 60% бюджету, але все рівно отримали відшкодування.
Отже, вимоги до учасників і виконання не є прозорими, виходячи із встановленого в
додатку до Програми, виконання бюджету не є обов’язковою умовою для отримання
відшкодування, а лише впливає на оцінку ефективності, і найгірший наслідок у разі
невиконання бюджету це неотримання диплому Львівського міського голови.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму, та з метою
недопущення розтрати бюджетних коштів передбачити обов’язок учасників виконувати
бюджет проєкту, і відповідно виправити додаток до Програми.

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про внесення змін до
ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 “Про затвердження Програми надання
фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних
проектів “Зробимо Львів кращим” не рекомендується до прийняття, оскільки в його
змісті виявлені корупціогенні фактори.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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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  __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  ___Х____

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  __Х_____

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  _______


