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Опис проєкта нормативно-правового акта

З метою дотримання конституційних прав мешканців міста Львова на освіту та
забезпечення прав учнів на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти,
надання фінансової підтримки закладу освіти, який не належать до власності
Львівської міської територіальної громади, розвитку мережі закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, керуючись Конституцією України, Законами України
“Про освіту“, “Про професійну (професійно-технічну) освіту“ та відповідно до
Бюджетного кодексу України міській раді пропонується прийняти зазначене рішення,
яким затвердити Програму підтримки здобуття професійної (професійно-технічної)
освіти на умовах регіонального замовлення у приватному закладі “Молодіжний
навчальний центр імені святого Івана Боско“ (далі за текстом - Програма).

Резюме

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



1. Юридична колізія
Попри відсутність у міської ради повноважень щодо формування та

затвердження регіонального замовлення на підготовку професійних кадрів,
міській раді пропонується затвердити програму для приватного навчального
закладу, надання регіонального замовлення якому заборонено законом.

2. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) при
здійсненні публічних процедур

Програма виписана для підтримки конкретної громадської організації без
будь-яких конкурсних процедур для доступу до фінансування.

3. Програлина
У програмі не визначено строки реалізації, необхідний обсяг фінансування з

розбивкою під заходи, що створює ризик управління коштами громади у ручному
режимі, виходячи із домовленостей з зацікавленими сторонами.

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

У Програмі не визначено жодних вимірюваних очікуваних результатів, що
створює ризик розтрати бюджетних коштів та їх безконтрольного виведення.

Враховуючи системний характер затвердження міських цільовий програм
без зазначення строків реалізації, розміру необхідного фінансування у розрізі років
та заходів, вимірюваних результативних показників, процедур контролю за
цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, і іноді навіть
затвердження програм під конкретного суб’єкта, рекомендується переглянути
підхід до розробки та затвердження міських цільових програм, привести його до
стандартів бюджетування а також практик доброго урядування, та розробити
відповідний нормативно-правовий акт, яким визначити такі процедури
(наприклад, Порядок розробки, затвердження та виконання міських цільових
програм Львівської міської ради).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

Підпунктом 2.1 пункту 2 Положення передбачається, що Програма стосується
приватного закладу "Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско" на
умовах затвердженого обсягу регіонального замовлення на підготовку робітничих
кадрів відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України.

При цьому, у підпункті 2.2 пункту 2 Програми зазначено, що відповідно до
статті 3 Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" професійна
(професійно-технічна) освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно
до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку,
перепідготовку, підвищення їх кваліфікації. Професійне (професійно-технічне)
навчання, як складова професійної (професійно-технічної) освіти, передбачає
формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для
професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її
конкурентоздатності на ринку праці та мобільності, перспектив її кар’єрного
зростання впродовж життя.



Із системного аналізу наведених вище норм та назви самої Програми вбачається,
що надання грошових коштів навчальному закладі передбачається на умовах
регіонального замовлення.

Однак, частиною 2 статті 5 Закону України “Про професійно-технічну освіту”
встановлено, що професійна (професійно-технічна) освіта здобувається громадянами
України в державних і комунальних закладах професійної (професійно-технічної)
освіти безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих
вищих професійно-технічних навчальних училищах та центрах професійної освіти - у
межах державного та/або регіонального замовлення безоплатно, на конкурсній основі.

При цьому, приватний заклад "Молодіжний навчальний центр імені святого
Івана Боско" не є комунальним чи державним закладом професійно-технічної освіти, а
тому останній не може бути виконавцем регіонального замовлення на підготовку
кадрів.

Окрім того, міська рада не є відповідно до Закону України “Про
професійно-технічну освіту” не є суб'єктом, уповноваженим на формування та
затвердження регіонального замовлення підготовки професійних кадрів.

Наведене свідчить про надання видимої законності діям міської ради шляхом
маскування Програми під легальну можливість створення регіонального замовлення.

Така ситуація може потенційно призводити до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки виділення окремого фінансування на
забезпечення діяльності приватного суб'єкта відкриває можливості отримувати
необмежену кількість коштів, оскільки не передбачено ані кількості підготовлених
фахівців, ані механізмів контролю за цим, та виводити ці кошти в готівкову форму за
надання певного відсотку посадовим особам, які забезпечили лобіювання інтересів
приватного суб'єкта перед міською радою задля прийняття Програми.

На цій підставі, рекомендується виконати вимоги Закону України “Про
професійно-технічну освіту” в частині формування та фінансування регіонального
замовлення на підготовку кадрів.

2. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) при
здійсненні публічних процедур

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Програми, метою Програми підтримки
здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах регіонального
замовлення у приватному закладі "Молодіжний навчальний центр імені святого Івана
Боско" (надалі – Програма) є фінансова підтримка приватного закладу професійної
(професійно-технічної) освіти міста Львова, який не належать до комунальної
власності Львівської міської територіальної громади.

Таким чином, вся Програма прописана під конкретну юридичну особу, яка не є у
підпорядкуванні міської ради. Більше того, в Програмі відсутні ключові елементи
(строк дії, обсяг коштів у розрізі заходів, вимірювані результативні показники), тож
розпорядження бюджетними коштами у такий спосіб (через затвердження Програми
під одного учасника) фактично є виведенням коштів поза конкурсними процедурами,
що створює корупційні ризики, оскільки мотивує інших приватних осіб шляхом
надання посадовим особам міської ради неправомірної вигоди домагатись виділення
індивідуального фінансування через розроблення відповідної міської програми.

Враховуючи викладене, рекомендується переглянути підхід та не створювати
програми під конкретній юрособи, розробивши цільову програму підтримки освіти, де
певні заходи зможуть фінансуватись виключно на конкурсній основі.



3. Прогалина

Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 Програми, фінансування Програми
здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади
на відповідний бюджетний період.

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 Програма створена для управління
фінансами в “ручному” режимі, організації буде виділено стільки коштів, скільки
“домовляться” з відповідним виконавчим органом, особливо враховуючи норми розділу
6 Програми.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати текст Програми та
передбачити строки реалізації програми, необхідний обсяг фінансування у розрізі років
та заходів, джерела фінансування.

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

Розділом 7 визначені очікувані результати виконання Програми.
Так, підпунктом 7.1 пункту 7 Програми очікуваними результатами реалізації

заходів Програми пропонується вважати розвиток конкурентоспроможного
середовища для здобуття якісної професійної (професійно-технічної) освіти у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти різних форм власності.

Разом з тим, Програмою не передбачається жодних конкретних показників
результатів виконання програми (наприклад, щодо кількості підготовлених кадрів
тощо).

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 та 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 підтримки здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на умовах
регіонального замовлення у приватному закладі “Молодіжний навчальний центр імені
святого Івана Боско” 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  ___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  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  __Х_____

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  _______


