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Висновок та
рекомендації

Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту

З метою підтримки державної політики в сфері казначейського обслуговування,
забезпечення належного функціонування в місті Тернополі існуючої системи і її
удосконалення, міській раді пропонується затвердити Програму співпраці
Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у
м. Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних
коштів на 2022-2023 роки (далі - Програма).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів, зокрема:

1. 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

Програмою передбачається фінансування органу державної влади у розмірі
600 000 грн шляхом придбання меблів, комп’ютерної техніки та заміни вікон, що
може бути непрямим підкупом керівництва казначейства з метою “непомічання”
ними порушень у сфері фінансової та бюджетної звітності, або проведення витрат
з міського бюджету з порушенням законодавства.



Корупціогенні фактори

1. 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

Видатки, які дозволяється здійснювати з бюджетів міських ради визначені
статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, але серед цього переліку відсутні
напрями, пов’язані із забезпеченням фінансування Державної казначейської служби.
Отже, міська рада не має права здійснювати такі видатки.

Крім того, відповідно до пункту 1 Положення про Державну казначейську
службу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215,
державна казначейська служба України (Казначейство) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах
казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до
законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про джерела фінансування органів
державної влади”, органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за
рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) в межах,
передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
Фінансування утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади
здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання органів державної влади
Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік або (у разі
недостатності такого фінансування) після внесення відповідних змін до такого
Закону. Кошти на фінансування органу державної влади передбачаються у
Державному бюджеті України окремим рядком. Органи державної влади можуть
отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих
законами України повноважень органів місцевого самоврядування.

Казначейству не делегувались жодні повноваження місцевого самоврдування.
Таким чином, законодавством передбачено, що фінансування діяльності Державної
казначейської служби як центрального органу виконавчої влади може здійснюватись
виключно за рахунок коштів Державного бюджету України.

Проте, міській раді усупереч наведеним вище нормам виділити 600 000 грн на
цілі, які не передбачені законом (заміна вікон, меблів, комп’ютерного обладнання).

У кожному з описаних вище випадків прослідковується виникнення
взаємозалежності суб’єктів та вплив один на одного задля отримання преференцій
щодо матеріального забезпечення з одного боку та дій державного органу влади з
іншого.

Фактично це зводиться до того, що керівництво Казначейства можє не помічати
правопорушень з боку місцевого керівництва щодо веденням бухгалтерського обліку
надходжень і витрат місцевих бюджетів, складенням та поданням розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності. У такому випадку
йдеться про те, що органи місцевого самоврядування можуть допускати корупційні
правопорушення щодо коштів та майна громади, які не стають об’єктом уваги
відповідного органу. Крім того, це може сприяти домовленостям з проведенням витрат
з міського бюджету з порушенням норм законодавства.



Така ситуація, очевидно, свідчить про можливість вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень шляхом витрачання коштів місцевого бюджету
на функції, які не властиві органам місцевого самоврядування, та на об'єкти, які не
перебувають у їхній власності чи управлінні.

Окрім того, виходячи з аналізу Програми міська рада та її виконавчі органи
будуть позбавлені реальної можливості контролю за витрачанням коштів місцевого
бюджету Казначейством, оскільки останні не зобов'язані разом зі звітом про стан
виконання Програми надавати первинні бухгалтерські документи, виключно на
підставі яких можливо встановити стан їх цільового та ефективного витрачання .

У зв'язку з цим рекомендується відмовитись від практики фінансування
державних органів влади з місцевого бюджету на заходи, які не передбачені законом,
шляхом виключення відповідних положення про це зі змісту Програми.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
виконавчих органів міської ради, компетенції міських рад вбачається, що проєкт
рішення міської ради “Про затвердження Програми співпраці Тернопільської міської
ради та управління Державної казначейської служби України у м. Тернополі
Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на
2022-2023 роки” містить корупційні ризики та не рекомендується до прийняття
міською радою без додаткового доопрацювання і врахування наданих рекомендацій.



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  _______

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  ___Х____

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  ___Х____

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  _______


