
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Львівської міської ради

Назва акту Про затвердження Міської програми діагностики, протезування та
реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами

мовлення на 2021-2023 роки

Суб’єкт прийняття
рішення

Львівська міська рада

Оприлюднення
проєкта рішення

16.11.2021

Висновок та
рекомендації

Негативний - містить корупціогенні фактор

Опис проєкта нормативно-правового акта

Метою прийняття рішення є своєчасна діагностика, протезування та реабілітація
глухих та слабочуючих осіб, в тому числі з вадами мовлення.

Проєктом рішення пропонується затвердити Міську програму діагностики,
протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами
мовлення на 2021-2023 роки (далі - Програма).

Корупціогенні фактори

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

1.1. Відповідно до пункту 5.1 Програми, фінансове забезпечення Програми
здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської
територіальної громади на 2021 - 2023 роки.

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 (наприклад батьками дітей),
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 передбачається жодних конкретних показників результатів
виконання програми (наприклад, щодо кількості та характеристики
високотехнологічного обладнання для діагностики, лікування, реабілітації та
налаштування засобів корекції слухової функції, придбання якого визначено серед
завдань 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.

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.

2. Створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для отримувачів
послуг ОМС; юридична колізія

Відповідно до пункту 4.1, безкоштовне забезпечення засобами протезування
глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення (згідно
висновків обласної ЛКК), які є жителями Львівської міської територіальної громади,
відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації, передбачено Порядком
забезпечення інвалідів і дітей–інвалідів технічними та іншими засобами,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1301 (далі -
Порядок).

Відповідно до пункту 4.3 Програми, для цього ЦСМ КНП “МДКЛ м. Львова”
здійснює облік глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами
мовлення (згідно висновків обласної ЛКК), які є жителями Львівської міської
територіальної громади.

Разом з тим, звертаємо увагу, що відповідно до пункту 6 зазначеного Порядку,
облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначених категорій осіб, які
мають право на безоплатне забезпечення медичними виробами (далі - облік),
здійснюють структурні підрозділи з питань охорони здоров’я за місцем надання
медичних послуг та установи попереднього ув’язнення або відбування покарання.
Відповідно до пункту 1 Порядку, до таких структурних підрозділів відносяться
структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим.

Відповідно до підпункту 6 пункту 7 Порядку, серед документів, які необхідно
подати для взяття на облік, передбачено довідку про реєстрацію місця проживання для
дітей з інвалідністю віком до 14 років та інших осіб, у разі подання паспорта у формі
картки (крім бездомних осіб).



Підпунктом 4.6.6 Програми передбачено ж, що до заяви про взяття на облік
серед іншого подається копія довідки про реєстрацію місця проживання для дітей з
інвалідністю (віком до 16 років) та осіб, паспорти яких не містять відомостей про
реєстрацію місця проживання.

Таким чином, додатково покладено обов’язок подавати довідку щодо місця
проживання дітей від 14 до 16 років, що не передбачено законодавством, і може
використовуватись для вимагання від батьків неправомірної вигоди за прийняття
документів без подачі довідки, яка не передбачена законодавством.

Крім того, пунктом 4.7 Програми передбачено, що глуха та слабочуюча дитина
знімається з обліку в разі: Анулювання відповідних медичних показань для забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації; зняття інвалідності та втрати права
на пільги; виїзду на постійне проживання за кордон; смерті.

При цьому, відповідно до пункту 13 Порядку, осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю та визначені категорії осіб знімають з обліку у разі: 1) анулювання
відповідних медичних показань для забезпечення медичним виробом; 2) виїзду на
постійне місце проживання за кордон; 3) настання смерті.

Отже, законодавством не передбачено такої підстави для зняття з обліку як
“зняття інвалідності та втрати права на пільги”. Зазначене є корупційним ризиком, адже
може використовуватись посадовими особами для вимагання у батьків таких дітей
неправомірної вигоди з надуманих підстав для того, щоб з дитини не була “знята
інвалідність”.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму та привести її
у відповідність до Порядку щодо процедури взяття на облік та зняття з обліку.

Також рекомендуємо переглянути, чи достатнім є визначення єдиного закладу,
через який мешканці Львівської міської територіальної громади (і особливо мешканців
інших населених пунктів, крім міста Львова) можуть подавати заяви для взяття на
облік. Якщо один заклад не буде встигати приймати всі заяви, то утворення черг є
корупціогенним фактором, оскільки в такому випадку заявники будуть шукати інші
можливості для подачі документів, в тому числі за неправомірну вигоду.

3. Інші зауваження

Відповідно до пункту 8.3 Програми, звіт про виконання Програми надається
міській раді.

При цьому, не зазначено строків подання такого звітування, не вказано, чи має
воно відбуватись щорічно, або тільки після завершення Програми.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму та чітко
визначити строки звітування.

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження Міської
програми діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у
тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 роки” не рекомендується до прийняття без
доопрацювання, 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 __Х_____

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 __Х_____

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   ___Х____

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


