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Рішенням вносяться зміни до ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4252 “Про
затвердження Положення про надання маркетингових ваучерів – часткового відшкодування
витрат львівським товаровиробникам на участь у виставково-ярмаркових заходах у м. Львові”
та викладається в новій редакції Положення про ваучерну підтримку суб’єктів малого та
середнього підприємництва (далі - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта

1.1. Пунктом 1.1 Положення встановлено, що це Положення визначає порядок
часткового відшкодування за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної
громади (надалі – ЛМТГ) суб’єктам малого та середнього підприємництва, у тому числі
соціальним підприємствам, кластерам та іншим асоціативним підприємницьким структурам
частини вартості робіт і послуг згідно із вимогами цього Положення.

Розділ 2 Положення присвячений конкурсній комісії з питань ваучерної підтримки, та
ним врегульовано питання:

- складу комісії (пункт 2.1 Положення та Додаток №1);
- посад голови комісії, його заступника та секретаря комісії (пункт 2.2 Положення);



- форма діяльності комісії (засідання) та кворуму для проведення засідання (пункт 2.3
Положення).

Разом з тим, Положенням не визначено наступні питання організації роботи комісії:
- відповідальну посадову особу, яка має затвердити склад конкурсної комісії;
- строк повноважень членів конкурсної комісії;
- вимоги, які забезпечуються змінність складу конкурсної комісії (наприклад, що одна й

та сама особа не може бути членом конкурсної комісії більше 2 термінів підряд; щорічне
оновлення складу комісії не менше ніж на третину чи іншу частину від складу);

- порядок скликання засідань комісії головою, строк за який члени комісії мають бути
повідомлені про її засідання;

- порядок надання матеріалів, необхідних для роботи членів комісії, що забезпечить
належну кількість часу членам конкурсної комісії для вивчення документів, на основі яких
приймаються рішення або навпаки зазначення, що всі члени комісії отримують матеріали
виключно на засіданні мають певний час на розгляд;

- можливість або неможливість проводити засідання в онлайн-режимі;
- порядок прийняття рішень конкурсною комісією, необхідна кількість голосів для

прийняття рішення.
Це є корупційним ризиком, з огляду на те, що відсутність прописаних процедур дає

можливість маніпулювати роботою комісії. Наводимо як приклад деякі зі способів:
- повідомити про дату та час засідання членів комісії, які не є працівниками міської

ради, в надто короткий термін до засідання, що унеможливіть їх участь в засіданні;
- не надати членам комісії, які не є працівниками департаменту, та внаслідок цього не

мали доступу до документів, достатньо часу для вивчення конкурсної документації, внаслідок
чого в них не буде можливості обгрунтовано оцінити пропозиції, а отже легше буде
погодитись з пропозицією голови комісії;

- незмінність складу комісії підвищує ймовірність через тривалий час спільної роботи
змови членів комісії;

- відсутність норми про необхідну кількість голосів повністю унеможливлює
встановлення результату засідання комісії, чи прийнято або не прийнято рішення.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення та додати норми
щодо процедури роботи комісії, зокрема про відповідальну посадову особу, яка має затвердити
склад конкурсної комісії, строк повноважень членів конкурсної комісії, вимоги, які
забезпечуються змінність складу конкурсної комісії, порядок скликання засідань комісії
головою, порядок надання матеріалів, необхідних для роботи членів комісії, можливість або
неможливість проводити засідання в онлайн-режимі, порядок прийняття рішень конкурсною
комісією, необхідна кількість голосів для прийняття рішення.

Також рекомендується доопрацювати склад конкурсної комісії, визначений додатком 1
до Положення (зокрема пункти 9-11 та 13-15), та зазначити назви організацій (наприклад,
замість “Представник комітету підприємців Львівщини” зазначити “Представник Громадської
організації “Комітет підприємців Львівщини” ), якщо розробником документу передбачалось
включення до складу комісії представників конкретних організацій.

1.2. Розділами 3 та 4 визначено порядок розгляду звернень щодо отримання ваучерів та
порядок визначення переможців, зокрема врегульовано питання:

- перелік документів, необхідний для участі у конкурсі та спосіб їх подання (пункти 3.4
- 3.7 Положення);

- перевірка достовірності поданої учасниками інформації (пункт 3.8 Положення);
- попередня оцінка документів управлінням економіки (пункти 4.1 та  4.2 Положення);
- порядок оцінювання конкурсних пропозицій (пункти 4.3 - 4.6 Положення).
Разом з тим, Положенням не визначено наступні :



- строки проведення конкурсу (періодичність його оголошення, строки протягом яких
приймаються заяви на участь у конкурсі);

- строки, протягом яких комісією мають бути прийняті рішення про визначення
переможців.

Це є корупційним ризиком, оскільки робить конкурсну процедуру непрозорою: через
те, що строки проведення конкурсу та періодичність його проведення не передбачені, то
можлива ситуація, коли податись для отримання ваучеру зможуть “кишенькові” заздалегідь
попереджені організації. В той же час більшість організацій буде або взагалі не обізнана щодо
конкурсу, або просто не буде мати часу на збір необхідних документів. Крім того,
неможливість для суб’єктів підприємництва передбачити строки, протягом яких стане відомо
про результат конкурсу також є фактором, через який брати участь в конкурсі будуть тільки
організації, які мають зв’язки з організаторами конкурсу, оскільки тільки їм буде доступна
інформація про строки, і тільки вони зможуть адекватно планувати свою діяльність у зв’язку з
чим. Зазначена ситуація робить можливим організацію конкурсів, які насправді будуть тільки
для вузького кола заздалегідь знайомих організацій, для яких буде доступна вся інформація
про конкурс; інші ж організації просто не будуть витрачати час на збір та подання документів,
враховуючи непрозорість умов.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення в частині строків
проведення конкурсу, додати вимоги щодо періодичності його оголошення, строків на подання
документів та строків оголошення переможців.

1.3. Відповідно до підпункту 1.4.1 пункту 1.4, право на отримання ваучерів мають
суб'єкти господарської діяльності, які відповідають критеріям, зокрема юридичні особи та
фізичні особи – підприємці, зареєстровані на території ЛМТГ, у тому числі як платники
окремих видів податків до бюджету ЛМТГ, які: 1.4.1.1. Виробляють продукт, мають
організований технологічний процес, відповідно до законодавства України та надають
послуги. 1.4.1.2. Є представниками малого та середнього підприємства згідно з положеннями
Господарського кодексу України, окрім тих, діяльність яких підлягає ліцензуванню. 1.4.1.3. Не
мають заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків.

Одночасно, Положенням не передбачено надання заявниками документів, які
підтверджують відповідність визначеним кваліфікаційним вимогам (відсутні і серед переліку
документів в пункті 3.4 Положення, і в додатках 3 та 4) або підтвердження учасниками
відповідності цим критеріям за декларативним принципом, також не визначено спосіб
встановлення зазначених фактів.

Це є корупційним ризиком, оскільки може дозволити конкурсній комісії штучно
допускати чи не допускати заявників до участі у конкурсі, вибірково відсіювати конкурсантів
через підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам.

Аналогічні зауваження щодо кваліфікаційних вимог до кластерних організацій та
соціальних підприємства (підпункти 1.4.2, 1.4.3 пункту 1.4 Положення).

Також, згідно з підпунктом 4.1.2.1 пункту 4.1, після отримання звернень для участі у
конкурсі управління економіки департаменту економічного розвитку здійснює попереднє
оцінювання документів, та одним із критеріїв є оцінка фінансово-господарського стану
суб’єкта господарської діяльності та сервісної компанії (суми сплачених податків та зборів,
чисельність працюючих, середній розмір заробітної плати тощо).

Положенням не передбачено подання заявником такої інформації для оцінки, також
такий критерій відсутній в формі оцінювання проєкта, яка міститься в додатку 5 до
Положення. Крім того, незрозуміло як саме може бути оцінений суб’єкт подання заяви та
сервісна кампанія, якою має бути сума сплачених податків, чисельність працюючих, щоб
отримати найвищий бал. Також незрозуміло, як ця інформація має приймати.



Це є корупційним ризиком, оскільки свідчить про непрозорість конкурсного відбору,
приховування дійсних факторів, які мають значення для конкурсної комісії.

Крім того, відповідно до пункту 3.8 Положення, департамент економічного розвитку
перевіряє достовірність поданої інформації та передає її конкурсній комісії для визначення
учасників, які отримають ваучери.

Відповідно до підпункту 4.1.1 пункту 4.1, після отримання звернень для участі у
конкурсі управління економіки департаменту економічного розвитку здійснює попереднє
оцінювання документів.

Відповідно до пункту 4.2 Положення, за результатами попередньої оцінки та
сформованих зауважень та рекомендацій управління у 30-денний термін після закінчення
прийому заяв для участі у конкурсі подає на розгляд комісії узагальнену інформацію про кожен
проєкт, запропонований для участі у конкурсі.

Отже, норми пункту 3.8 та пунктів 4.1, 4.2 не узгоджені між собою, не визначено чітко
орган, який передає конкурсній комісії документи: чи це департамент економічного розвитку,
чи управління економіки зазначеного департаменту, або обидва виконавчі органи подають
інформацію в конкурсну комісію. Якщо обидва виконавчі органи подають інформацію - слід
додати строк передачі документів департаментом економіки а також визначити, в якій формі
подається інформація про результати перевірки достовірності інформації.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення та визначити чіткий
перелік кваліфікаційних вимог до заявників, спосіб підтвердження відповідності зазначених
вимог, чіткий перелік критеріїв оцінювання конкурсантів, виключити з Положення
кваліфікаційні вимоги та конкурсні критерії, які об’єктивно конкурсна комісія не може оцінити
через відсутність інформації та узгодити пункти 3.8, 4.1, 4.2 Положення, визначивши орган,
який передає документи конкурсній комісії та строки для такої передачі.

2. Відсутність чи недосконалість процедури вирішення конфлікту інтересів

Відповідно до пункту 5.3 Положення, якщо член конкурсної комісії здійснив
оцінювання проєкта розвитку бізнесу при наявності неоголошеного конфлікту інтересів, факт
якого виявлений після оцінювання, конкурсна комісія на своєму засіданні може прийняти
рішення про скасування результатів оцінювання проєкта розвитку бізнесу конкретного
суб'єкта звернення. У такому випадку такий суб’єкт повинен повернути суму отриманого
ваучера.

Таким чином, комісія наділена дискреційними повноваженнями: вона може прийняти
рішення про скасування результатів оцінювання проєкта розвитку, але може і не приймати
такого рішення. При цьому відсутні будь-які критерії, за яким комісія приймає рішення про
скасування результатів оцінювання проєкта, отже члени комісії вирішують це на власний
розсуд.

Також, не визначено будь-який строків, протягом яких комісія має прийняти відповідне
рішення.

Крім того, невиправданою є позиція, коли відповідальність за неповідомлення про
конфлікт інтересів повністю покладається на учасника конкурсу, при цьому для члена комісії,
який здійснив порушення, ніяких несприятливих наслідків не настає. При цьому, не
обов’язково що в кожному випадку неповідомлення про конфлікт інтересів членом комісії буде
мати місце змова учасника конкурсу з членом конкурсної комісії.

Зазначене є корупційним ризиком з огляду на те, що члени комісії можуть фактично
безкарано не зазначати про конфлікт інтересів, а комісія буде мати можливість затягувати
розгляд цієї справи або взагалі не вчинити жодних дій, якщо член конкурсної комісії здійснив
оцінювання проєкта розвитку бізнесу при наявності неоголошеного конфлікту інтересів.



Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення, визначити критерії,
за якими комісія приймає рішення про скасування результатів оцінювання, передбачити
відповідальність для члена комісії, який не повідомив про конфлікт інтересів та визначити
строки, протягом яких комісія має розглянути питання про конфлікт інтересів та прийняти
рішення.

3. Недотримання принципу прозорості та відкритості у діяльності суб'єкта
правозастосування

Відповідно до п. 2.3 Положення, конкурсна комісія здійснює свою роботу у формі
засідань. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь більше
половини її членів. Засідання конкурсної комісії скликається за потребою та є відкритими для
участі представників засобів масової інформації.

Враховуючи що за результатом роботи комісії будуть розподілятися бюджетні кошти,
робота такої комісії має бути максимально прозорою та відкритою. Відсутність у п. 2.3 та
інших пунктах Положення норм про необхідність завчасного оприлюднення оголошення про
проведення засідання конкурсної комісії, оприлюднення порядку денного засідання,
забезпечення права на присутність на засіданні конкурсної комісії конкурсантів, інших
суб’єктів господарювання, представників неурядових організації, мешканців є корупціонером
фактором та може свідчити про брак відкритості та прозорості у діяльності комісії.

Аналогічна правова позиція визначена ГО “Трансперенсі інтернешнл Україна” щодо
критерію F02 Методології рейтингування підзвітності міст 2021.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт Положення та додати
норми, які забезпечать прозорість діяльності комісії.

4. Інші зауваження

4.1 Відповідно до пункту 1.2 Положення, ваучери надаються на такі цілі:
маркетингові ваучери на розвиток, ваучери на енергозбереження – на м’які (документальні)
та тверді (інфраструктурні) заходи, маркетингові ваучери на виставково-ярмаркові заходи в
Україні та за кордоном, торгові місії.

Разом з тим, на конкурсній основі надаються тільки маркетингові ваучери на розвиток
та ваучери на енергозбереження. Ваучери на виставково-ярмаркові заходи та торгові місії
надаються за рішенням комісії без конкурсу.

Надання таких привілеїв учасникам виставково-ярмаркових заходів та торгових місій не
обгрунтовано ні в ухвалі міської ради, ні в пояснювальній записці до проєкту ухвали.

Рекомендується доопрацювати ухвалу та поставити всіх отримувачів ваучерів в рівні
умови, надавати ваучери для всіх категорій учасників та цілей на конкурсних умовах.

4.2. Пунктом 1.5 Положення передбачено визначення та надавачів послуг, зокрема
виконавці робіт та надавачі послуг – сервісні, консалтингові компанії (надалі – сервісні
компанії) – це компанії, основний вид діяльності яких полягає у наданні спеціалізованих послуг,
аналізі, обгрунтуванні перспектив розвитку та використанні науково-технічних та
організаційно-економічних рішень з урахуванням предметної сфери та проблем клієнта. Такі
компанії спеціалізуються за окремими напрямами діяльності (наприклад, фінансовому,
кадровому, організаційному, стратегічному тощо).

Отже, існує ризик вільного трактування, таких видів діяльності, наприклад, як
“спеціалізовані послуги”.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати визначення надавачів послуг для
уникнення маніпуляцій при його тлумаченні (наприклад, відповідно до КВЕД 2010), зазначити



види діяльності виконавців робіт та надавачів послуг відповідно до КВЕД 2010 а а по-друге
поліпшить визначення належних суб’єктів та адміністрування контролю за витрачанням
коштів з місцевого бюджету.

Висновок:
Враховуючи все вищевикладене вбачається, що ухвала “Про внесення змін до ухвали

міської ради від 29.11.2018 № 4252 “Про затвердження Положення про надання
маркетингових ваучерів – часткового відшкодування витрат львівським товаровиробникам на
участь у виставково-ярмаркових заходах у м. Львові“” містить корупційні ризики та має
бути доопрацьована з урахуванням наданих рекомендацій.



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

Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  ___Х____
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  _______
Ні   _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______
Ні   _______

1.3. регулювання питань місцевого значення актами
неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______
Ні   _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______
Ні   _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так ___Х____
Ні   _______

1.6. необгрунтоване регулювання питань місцевого значення Так  _______
Ні   _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
владного суб’єкта

Так ___Х____
Ні   _______

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних
процедур

Так  _______
Ні   _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності
юридичних та фізичних осіб під час здійснення публічних
процедур

Так  _______
Ні   _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів адміністративних послуг або сервісів ОМС

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності  ОМС

Так  ___Х___
Ні   _______



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

Так  ___Х___
Ні   _______

3.2. відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні посади у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______
Ні   _______

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______
Ні   _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету Так  _______
Ні   _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу

Так  _______
Ні   _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет статті
витрат на функції, не властиві ОМС, та/або об'єкти, які не
перебувають у власності територіальної громади

Так  _______
Ні   _______

4.4. ігнорування (неефективне використання) механізмів
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при
розпорядженні бюджетними коштами

Так  _______
Ні   _______

Інші корупціогенні фактори Так  _______
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


