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ВИСНОВОК № 7
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від
20.12.2019 № 56/63 «Про затвердження Міської цільової програми
розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на

2020-2023 роки»

Оприлюднення
проекту рішення

Перебуває в процесі оприлюднення

Суб’єкт прийняття
рішення

Миколаївська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

З метою підвищення ефективності заходів із забезпечення відкритості та
прозорості органів місцевого самоврядування м. Миколаєва, підвищення рівня
обізнаності населення м. Миколаєва про діяльність Миколаївської міської ради та її
виконавчих органів, проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення
Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63 «Про затвердження Міської цільової
програми розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023
роки» (далі – Програма).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях такий корупціогенний фактор:

1. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб'єкта
правозастосування



Проєктом рішення не передбачається ефективних механізмів контролю за
цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що створює
корупційні ризики.

Корупціогенні фактори

1. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб'єкта
правозастосування

Пунктом 3 Додатку 2 до Програми передбачено напрям “Взаємодія з
електронними та друкованими ЗМІ різних форм власності щодо висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації», де окремими підпунктами
передбачено:

- 3.1.1. Висвітлення діяльності Миколаївської міської ради, оприлюднення
інформації про прийняті нею рішення, іншої офіційної інформації Миколаївської
міської ради тощо, на що в 2022 році пропонується виділити 1 885 000 грн;

- 3.1.2. Висвітлення оперативної інформації про діяльність виконавчих органів
Миколаївської міської ради, розпоряджень міського голови, іншої офіційної інформації
виконавчих органів через друковані та електронні ЗМІ тощо, на цо в 2022 році
пропонують виділити 4 158 400 грн.

Таким чином, в середньому, міськрада пропонує виділяти більше 16 500 грн
щоденно на висвітлення власної діяльності (якщо розділити всю сумму на 365 днів), що
є значними коштами для територіальної громади.

Разом з тим, статтею 5 Закону України “Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації” передбачено, що органи державної влади та органи місцевого
самоврядування у своїх кошторисах зобов'язані передбачати витрати на висвітлення
своєї діяльності засобами масової інформації.

Методологією проведення антикорупційної експертизи проєктів
нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування Інституту законодавчих
ідей не передбачено оцінювання ефективності управління бюджетними коштами, разом
з тим, сфера висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування традиційно є такою, що містить велику кількість корупційних ризиків
в силу специфіки інформаційних послуг. Зокрема, поширеними є випадки відмивання
коштів, фінансування висвітлення інформації на сайтах, які майже не мають
відвідувачів, замовлення інформаційних послуг за завищеними цінами, вказання
недостовірної інформації в актах наданих послуг тощо.

Також поширеною є практика, коли кошти платників податків під приводом
висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування використовуються по факту
для піару посадовців та прихильних владі депутатів.

За таких умов вбачається доцільним запровадження інструментів, які
забезпечать контроль за ефективним та цільовим використанням коштів, громадськості
надана можливість оцінити доцільність виділення коштів в такому обсязі.

Аналогічні зауваження надаються до пункту 2 Додатку 2 до Програми -
просування сайту, контенту, офіційних сторінок, Миколаївської міської ради у
соціальних мережах Facebook, Instagram тощо.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати текст рішення та додати
необхідність оприлюднення на сайті міської ради медіазвіту, в якому серед іншого з



активними посиланнями мають бути надані оприлюднені за кошти платників податків
інформматеріали, і відповідно імплементувати ці вимоги в тендерну документацію.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття у
запропонованій редакції, оскільки в його змісті виявлено корупціогенні фактори.



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  _______

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  _______



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

Так  ___Х____

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

Так  ___Х____

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  _______


