
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Львівської міської ради

Назва акту Про затвердження Програми підтримки діяльності львівських
теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової

енергії та постачання гарячої води

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

З метою забезпечення безперебійної діяльності львівських теплопостачальних
підприємств та недопущення зростання для населення тарифів на послуги з постачання
теплової енергії та постачання гарячої води, стабільного проходження опалювального
періоду 2021/2022 років, міській раді пропонується затвердити Програму підтримки
діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та
постачання гарячої води (далі - Програма) та Порядок використання коштів,
передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію
Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з
постачання теплової енергії та постачання гарячої води (далі - Порядок).

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.

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 8.1 пункту 8 Програми, джерелами фінансування
Програми є кошти загального фонду бюджету Львівської міської територіальної
громади..

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 7 Програми передбачено результативні показники програми, при
чому не визначено, які конкретно вони мають бути (лише вид), а пунктом 9 Програми
визначено очікувані результати від реалізації запланованих заходів.

Разом з тим, Програмою не передбачається жодних вимірюваних показників
результатів виконання Програми та не передбачено, якими саме мають бути
результативні показники 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.

1.3. Програмою не передбачено жодних заходів контролю (наприклад,
періодичне звітування, збір інформації тощо).

Зазначене утворює корупційний ризик розтрати бюджетних коштів, їх
неефективне та нецільове використання.

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

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження
Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з
постачання теплової енергії та постачання гарячої води” 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  _______


