
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Львівської міської ради

Назва акту Про затвердження Програми забезпечення функціонування
автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському

транспорті загального користування Львівської міської
територіальної громади

Суб’єкт прийняття
рішення

Львівська міська рада

Оприлюднення
проєкта рішення

перебуває в процесі оприлюднення

Висновок та
рекомендації

Негативний - містить корупціогенні фактор

Опис проєкта нормативно-правового акта

Керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україн”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в
міському пасажирському транспорті”, ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021
№1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської
ради”, беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 23.04.2021 № 304 “Про
визначення уповноваженої особи автоматизованої системи оплати проїзду у
пасажирському транспорті загального користування у Львівській міській
територіальній громаді”, від 13.08.2021 № 690 “Про впровадження та функціонування
автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального
користування у Львівській міській територіальній громаді” та від 28.08.2021 № 726
“Про реалізацію пілотного проекту щодо формування послуги з перевезення пасажирів
пасажирським транспортом на маршрутах загального користування у Львівській
міській територіальній громаді”, міській раді пропонується затвердити Програму
забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у
пасажирському транспорті загального користування Львівської міської територіальної
громади (далі - Програма), Порядок здійснення покриття витрат на забезпечення
функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті
загального користування Львівської міської територіальної громади (далі - Порядок),



Розрахунок здійснення покриття витрат на забезпечення функціонування
автоматизованої системи оплати проїзду у Львівській міській територіальній громаді
(далі - Розрахунок).

Резюме

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

1. Прогалина
1.1. В програмі не визначено необхідний обсяг фінансування з розбивкою

під заходи, що створює ризик управління коштами громади у ручному режимі,
виходячи із домовленостей з зацікавленими сторонами, а також не визначено
строк її дії.

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

1.3. В Програмі не визначено конкретних заходів контролю, що створює
ризик нецільового використання або розтрати коштів, що не буде виявлено.

1.4. В Порядку не визначено вимоги до звіту або форму звіту, який
подається Оператором для оплати коштів.

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. Прогалина

1.1. Відповідно підпункту 4.1 пункту 4 Програми, фінансування Програми
проводиться за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у
межах видатків, які передбачені 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 дозволяє управління фінансами
виходячи не зі стратегічних цілей, а в “ручному” режимі.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати текст Програми,
передбачити необхідний обсяг фінансування у розрізі років та заходів, джерела
фінансування, а також строк дії Програми.



1.2. Пунктом 5 програми передбачено очікувані результати від реалізації
запланованих заходів.

Разом з тим, Програмою не передбачається жодних вимірюваних показників
результатів виконання Програми (наприклад, щодо того, на скільки має збільшитись
частка мешканців та гостей міста, які користуються послугами громадського
транспорту на території Львівської міської територіальної громади).

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.

1.3. Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 Програми, координація та контроль
за виконанням заходів, передбачених цією Програмою, покладається на департамент
міської мобільності та вуличної інфраструктури.

Разом з тим, Програмою не передбачено жодних конкретних заходів контролю
(наприклад, періодичне звітування, збір інформації тощо).

Зазначене утворює корупційний ризик розтрати бюджетних коштів, їх
неефективне та нецільове використання, особливо враховуючи те, що контроль за
виконанням Програми покладено на відповідального виконавця (фактично,
департамент контролює сам себе).

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Програму, передбачити
конкретні заходи контролю.

1.4. Відповідно до пункту 6 Порядку, оператор формує та подає до
департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури: 6.1. Звіт щодо
загального обсягу доходів від перевезення пасажирів в пасажирському транспорті
загального користування. 6.2. Звіти щодо виконаної за звітний період транспортної
роботи кожним з перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів у
громадському транспорті загального користування.

Разом з тим, Порядком не визначено, чи це звіт за вже затвердженою формою,
чи за довільною формою, та вичерпний перелік інфомації, який має бути відображений
в такому звіті.

Відсутність конкретної визначеної форми є корупційним ризиком, оскільки
дозволяє впливати на суб’єкта господарювання, не приймати його звіт або повертати на
доопрацювання необмежену кількість разів, в тому числі з метою отримання
неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, рекомендується конкретизувати форму звіту. дані, які
він має містити, а у разі, якщо така форма вже затверджена іншим рішенням міської
ради або виконавчого комітету - посилатися на номер та дату рішення.

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження
Програми забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у
пасажирському транспорті загального користування Львівської міської територіальної
громади” 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  _______

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  _______

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   _______

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


