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Зауваження

Опис акту

Внести зміни до Положення про Тернопільську молодіжну міську раду при
Тернопільській міській раді, затвердженого рішенням міської ради від 25.04.2014
№6/47/5 «Про затвердження Положень, які є невід’ємною частиною Статуту
територіальної громади м.Тернополя» та викласти його в новій редакції, згідно з
додатком (далі - Положення).

Зауваження

Відповідно до пункту 2.2 Положення, основними завданнями ММР є:
2.2.1Залучення молоді до: 2.2.1.1.Розгляду питань місцевого самоврядування для
збалансування і найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики.
2.2.1.2.Участі у всіх сферах розвитку Тернопільської міської територіальної громади.
2.2.2.Сприяння широкому залученню молоді до участі в малому бізнесі та інших
формах підприємницької діяльності, у розвитку благодійництва, соціального



підприємництва та соціально-відповідального бізнесу. 2.2.3.Вивчення, систематичний
аналіз і прогнозування соціальних та політичних процесів у молодіжному середовищі.
2.2.4.Визначення та обґрунтування пріоритетних напрямків молодіжної політики.
2.2.5.Розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямків молодіжної
політики. 2.2.6.Здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних
громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів студентського та
учнівського самоврядування громади. 2.2.7.Вивчення та узагальнення стану роботи з
молоддю на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності.
2.2.8.Подання на розгляд міському голові та міської ради щорічної інформації про хід
реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді у Тернопільській міській
територіальній громаді.

Разом з тим, відповідно до частини 3 статті 6 Закону України “Про основні засади
молодіжної політики”, молодіжна рада: 1) сприяє реалізації права молоді на участь у
формуванні та реалізації молодіжної політики; 2) вносить до органу, при якому її
утворено, пропозиції щодо організації консультацій з молоддю; 3) надає пропозиції,
висновки, рекомендації щодо питань формування та реалізації молодіжної політики,
обов’язкові до розгляду органом, при якому її утворено; 4) розробляє спільно з
молодіжними та дитячими громадськими об’єднаннями, іншими суб’єктами
молодіжної роботи пропозиції щодо пріоритетів молодіжної політики на
регіональному та місцевому рівнях; 5) здійснює моніторинг і оцінку ефективності
реалізації молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях; 6) бере участь у
розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію
молодіжної політики; 7) вивчає стан виконання законів України, інших
нормативно-правових актів, що стосуються молоді, на регіональному та місцевому
рівнях; 8) здійснює громадську експертизу фінансування заходів молодіжної політики;
9) виконує інші завдання, визначені положенням про молодіжну раду.

Таким чином, в аналізованому Положенні передбачено не всі компетенції
молодіжної ради, які визначені профільним законодавством (наприклад, не передбачено
громадську експертизу фінансування заходів молодіжної політики).

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення та
передбачити в ньому всі компетенції молодіжної ради, які визначені Законом України
“Про основні засади молодіжної політики”.

Висновок: проєкт рішення може бути прийнятий з урахуванням зауважень,
оскільки в його змісті не виявлено корупціогенних факторів.



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  _______

1.1. необґрунтованість 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 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  _______

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 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  ____Х___

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

Так  _______



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

Так  _______

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  _______


