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ВИСНОВОК № 5
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про
затвердження програми «Здійснення Управлінням ДМС у

Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів
щодо протидії нелегальній міграції на 2022 рік»

Оприлюднення
проекту рішення

12.01.2022

Суб’єкт прийняття
рішення

виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Висновок та
рекомендації

Зауваження

Опис акту

Проєктом рішення виконавчому комітетові пропонується внести на розгляд
міської ради пропозиції про затвердження програми «Здійснення Управлінням ДМС у
Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів щодо протидії
нелегальній міграції на 2022 рік» (далі за текстом - Програма).

Зауваження

1. Пунктом 5 Програми передбачається, що Виконання Програми забезпечить:
- виконання іноземцями та особами без громадянства вимог законодавства

щодо законності перебування та позитивний вплив на криміногенну та
санітарно-епідеміологічну ситуацію;

- примусове видворення, у тому числі прийнятих відповідно до міжнародних
договорів України про реадмісію;

- супроводження іноземців територією України до пункту пропуску через
державний кордон України (через який іноземець запланував виїзд), з метою контролю
за виконанням іноземцем рішення про примусове повернення;



- супроводження іноземців до дипломатичних установ з метою отримання свідоцтва
на повернення;
- поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Україні.

Проте, таке формулювання очікуваних результатів є загальним та не має
кількісних критеріїв оцінювання ефективності таких заходів.

На цій підставі пропонується встановити приблизні очікувані кількісні
характеристики ефективності реалізації заходів Програми.

1.2. Пунктом 6 Програми передбачається, що фінансування здійснюється за
рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади через
головного розпорядника бюджетних коштів виконавчий комітет міської ради та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством і використовуються на
реалізацію заходів Програми.

Разом з тим, пунктом 1 таблиці (додаток 2) до Програми передбачається
Придбання для Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій
області легкового автомобіля (автомобіль для перевезення пасажирів, що має максимум
8 місць для сидіння, без урахування сидіння водія).

Однак, враховуючи, що транспортні засоби будуть придбані виконавчим
комітетом міської ради, то такі основні засоби мають бути поставлені за правилами
бухгалтерського обліку на баланс відповідного розпорядника бюджетних коштів, а
іншим суб'єктам придбані засоби можуть надаватись у користування відповідно до
цивільного та господарського законодавства України.

На цій підставі рекомендується пункт 1 таблиці (додаток 2) до Програми
доповнити шляхом передбачення передачі у користування придбаних автомобілів.

Висновок

Проєкт рішення може бути прийнятий у запропонованій редакції з
урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не виявлено корупціогенних факторів.


