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Метою прийняття рішення визначено створення умов для виховання та
різностороннього розвитку молодих лідерів, які здатні спричинити зміни у сучасних
реаліях.

Проєктом рішення передбачається затвердити Програму сприятливих умов
розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у Львівській
міській територіальній громаді на 2022 – 2026 роки (далі - Програма).

Корупціогенні фактори

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

1.1. Відповідно до пункту 7.1 Програми, фінансування цієї Програми
здійснюється за рахунок видатків бюджету Львівської міської територіальної
громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

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. Відповідно до пункту 7.2 Програми, розподіл коштів здійснюється згідно з
такими статтями витрат: 3 7.2.1. Видатки на компенсування орендної плати за
використання приміщень. 7.2.2. Видатки на організацію харчування для студентів
Української академії лідерства під час навчального року. 7.2.3. Видатки на ремонт
приміщень та будівель, для влаштування освітнього закладу Українська академія
лідерства за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської
територіальної громади. 7.2.4. Видатки на закупівлю меблів, обладнання та
спортивного інвентарю, необхідних для облаштування освітнього закладу Українська
академія лідерства.

Питання процедури фінансування заходів програми та принципів розподілу
видатків Програмою не передбачені, процедура надання фінансової підтримки
Українській академії лідерства не визначена.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки дозволяє зацікавленим суб’єктам
вступити у змову для виведення бюджетних коштів та нецільового використання, або
може ставити у залежність, коли відповідні посадові особи можуть вимагати “відкати”
за отримання фінансування.

Особливої значущості набуває цей корупційний ризик враховуючи, що програма
створена під одну конкретну організацію, що може бути окремим предметом
дослідження правоохоронних органів щодо причин, з яких забезпечення ефективного
здійснення заходів виховання лідерських якостей у дітей та молоді вирішено
впроваджувати сама через підтримку однієї конкретної організації.

Враховуючи викладене, рекомендується або доопрацювати текст Програми, або
розробити та затвердити окремий порядок реалізації фінансування окремих заходів
програми, та зробити процедуру взаємодії розпорядника коштів та Львівської міської
молодіжної Української академії лідерства формалізованою та прозорою, яка
обов’язково має передбачати оприлюднення інформації щодо строків її виконання.

1.3. Розділ 6 Програми має назву “Організація і контроль за виконанням
Програми” та містить єдиний пункт 6.1, яким визначено, що координацію діяльності
виконавчих органів міської ради, пов’язаних з виконанням цієї Програми, здійснює
управління молодіжної політики департаменту розвитку..

Ні в цьому розділі, ні в будь-якому іншому, не передбачено жодних положень
щодо контролю за виконанням програми та контролю за цільовим використанням
коштів.

Зазначене, особливо в сукупності із зауваженнями, викладеними в попередніх
пунктах висновку, 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.



1.4. Розділ 5 має назву “Очікувані результати виконання Програми” та визначає
результати, які має забезпечити виконання програми, в загальному формулювання,
як-то створення умов для поліпшення виховання лідерських якостей у молоді та
розвитку неформальної освіти у Львівській міській територіальній громаді; створення
умов для ефективного функціонування Львівського осередку Української академії
лідерства; зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази Львівського
осередку Української академії лідерства; розвиток лідерства в Україні, створення
умов для виховання й різнобічного розвитку молодих лідерів, які здатні спричинити
зміни у сучасних реаліях.

Разом з тим, Програмою не передбачається жодних конкретних показників
результатів виконання програми. 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 і необхідність.

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.

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження
Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української
академії лідерства у Львівській міській територіальній громаді 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  _______

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  _______


