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Негативний - містить корупціогенні фактор

Опис проєкта нормативно-правового акта

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Основи
законодавства України про охорону здоров'я“, “Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення“, "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони
здоров’я", беручи до уваги підписання договорів про медичне обслуговування
населення за програмою медичних гарантій Національною службою здоров’я України з
комунальними некомерційними підприємствами міста Львова та з метою реалізації
державної політики, спрямованої на покращення якості надання медичної допомоги
населенню міста, відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання
первинної медичної допомоги" міській раді пропонується прийняти вказане вище
рішення та затвердити Міську програму скринінгу, профілактики та ранньої
діагностики захворювань "Здоров’я львів’ян" на 2022-2024 роки (далі за текстом -
Програма).

Корупціогенні фактори

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



1.2. Відповідно до пункту 6.1 Програми, фінансове забезпечення Програми
здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади,
передбачених на відповідний рік, і визначається щороку відповідно до реальних
можливостей бюджету Львівської міської територіальної громади.

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 положень щодо 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. Підпунктом 3.2.2 пункту 2 Програми передбачається, що для поліпшення
надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я м. Львова необхідно, зокрема,
преміювати п'ятдесят кращих сімейних лікарів міста відповідно до реалізованих
показників (обстежених осіб відповідних груп) у відсотках.

При цьому, жодною нормою Програми не визначено ані механізм вирахування
відсотків, ані взаємозалежності премії від таких відсотків, ані процедури складення
такого рейтингу лікарів.

Така ситуація потенційно стимулює вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, оскільки посадові особи шляхом маніпулювання
невизначеністю наведених вище механізмів матимуть можливість преміювати одних
лікарів, при цьому відмовляючи іншим з метою їх заохочення до надання
неправомірної вигоди.

На цій підставі рекомендується унормувати зазначені вище питання в Програмі.

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження Міської
програми скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров’я
львів’ян" на 2022-2024 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  _______

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   _______



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  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


