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ВИСНОВОК № 5
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження нової редакції положення міської цільової
програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у

Івано-Франківській міській територіальній громаді»

Оприлюднення
проекту рішення

08.02.2022

Суб’єкт прийняття
рішення

Івано-Франківська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

Міській раді пропонується прийняти зазначене вище рішення, яким затвердити
міську цільову програму «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у
Івано-Франківській міській територіальній громаді» (далі за текстом - Програма).

Резюме

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

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Посадова особа на етапі прийняття документів від учасників наділяється
необґрунтованими та необмеженими повноваженнями щодо можливості відмови
у прийнятті цих документів за наслідками застосування своїх повноважень в
частині перевірки їх відповідності.



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

Програмою запроваджуються нечіткі завдання для посадової особи під час
прийняття документів та необхідності їх подальшої перевірки за відсутності
відповідальності за порушення поставлених завдань.

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

Жодною нормою Програми не передбачено механізмів відкритості та
прозорості діяльності комісії, що саме собою створює сприятливі умови для
вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Корупціогенні фактори

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Пунктом 48 Програми передбачено, що при прийомі документів посадова особа
Відповідального підрозділу може здійснювати перевірку правильності заповнення
проєктної заявки.

Вживання в цій нормі слова “може” свідчить про наділення посадової особи
необґрунтованими та необмеженими дискреційними повноваженнями щодо прийняття
або ж відмовити у прийнятті пакету документів для участі в конкурсі.

При цьому жодною нормою Програми не передбачено ані чітких підстав для
відмови у прийнятті документів, ані механізму оскарження такого рішення посадової
особи.

За таких умов посадова особа матиме можливість на власний розсуд фактично
допускати “своїх” учасників до процедури конкурсу шляхом приймання документів без
жодних зауважень, а інших - не допускати, мотивуючи учасників до вирішення цього
питання за рахунок домовленостей та надання певної неправомірної вигоди.

На цій підставі рекомендується або ж виключити дискрецію щодо можливості
відмови у прийнятті пакету документів, або встановити чіткі підстави для такої
відмови та механізм оскарження такого рішення посадової особи.

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

Пунктом 49 Програми встановлено, що за результатами перевірки посадова
особа Відповідального підрозділу:

приймає пакет документів та на усну вимогу автора проєкту видає опис за
формою згідно з додатком 2 з відміткою про прийняття;
відмовляє у прийнятті пакету документів та на усну вимогу автора проєкту
видає повідомлення про відмову у прийнятті документів за формою згідно з
додатком 3.

При цьому, пунктом 50 встановлено, що впродовж двох робочих днів після
отримання проєктної заявки в паперовому вигляді посадова особа Відповідального
підрозділу перевіряє правильність її заповнення. Перевірка правильності заповнення
проєктної заявки передбачає з’ясування відповідності змісту тексту розділам
проєктної заявки, а також точності розрахунків у кошторисі витрат.



Системний аналіз наведених вище норм дозволяє прийти до висновку про
нечіткість визначення завдань посадової особи на етапі прийняття документів та їх
попереднього розгляду, оскільки незрозумілим залишається алгоритм дій такої особи
через необгрунтованість запровадження дискреційних повноважень, про що йшлося в
пункті 1 висновку (посадова особа не зобов'язана здійснювати перевірку документів на
етапі їх подання, проте зобов'язана їх перевірити в подальшому).

У цьому аспекті відсутня і відповідальність посадової особи у випадку
прийняття пакету документів тоді, як у їх прийнятті має бути відмовлено.

За таких обставин, посадова особа матиме можливість без жодних негативних
наслідків маніпулювати наданими повноваження, приймаючи документи від
“потрібних” учасників конкурсу навіть попри очевидність невідповідності цих
документів встановленим вимогам.

Відтак, рекомендується встановити чіткі повноваження щодо обов'язків
перевірки документів або ж на етапі їх прийняття, або ж вже на етапі попереднього
вивчення (при цьому всі документи приймаються автоматично, без перевірки їх
відповідності).

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

Програмою планується врегулювати питання організації діяльності комісії, при
цьому відповідний проєкт не містить відомостей про відкритість або закритість її
роботи, можливості участі в засіданнях громадськості, здійснення запису та проведення
онлайн трансляції тощо.

Такі обставини, хоча прямо й не порушують вимоги законодавства України,
проте створюють реальні умови для зменшення рівня прозорості та відкритості
діяльності комісії, що потенційно може призвести до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень.

Відтак, рекомендується врегулювати це питання шляхом передбачення в
Програмі механізмів відкритості, прозорості та підзвітності діяльності комісії.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття у
запропонованій редакції, оскільки в його змісті виявлено корупціогенні фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  __Х_____

1.1. необґрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  ___Х____

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 або недосконалість процедури врегулювання
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 або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  ___Х____



3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості в
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  ___Х____

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

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,
невластиві 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 під час розпорядження 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  _______


