
Аналітичний центр
«Інститут законодавчих

ідей»
office@izi.institute

izi.institute
+38 (063) 763-85-09

Think tank
«Institute of legislative

ideas»
office@izi.institute

izi.institute
+38 (063) 763-85-09

ВИСНОВОК № 9
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження Порядку надання на конкурсній основі
одноразової матеріальної допомоги для відкриття власної справи
учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих (померлих) та ВПО

в новій редакції

Оприлюднення
проекту рішення

Перебуває в процесі оприлюднення

Суб’єкт прийняття
рішення

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

З метою соціальної підтримки демобілізованих (звільнених) учасників
АТО/ООС, членів родин загиблих (померлих) та ВПО, виконавчому комітут
пропонується затвердити Порядок надання на конкурсній основі одноразової
матеріальної допомоги для відкриття власної справи учасникам АТО/ООС, членам
родин загиблих (померлих) та ВПО в новій редакції (далі - Порядок).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях такі корупціогенні фактори:

1. Недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

1.1. Порядком не визначено розмір допомоги, на який можуть претендувати
конкурсанти та потенційну кількість переможців, що уможливлює вчинення
корупційних правопорушень з метою отримати допомогу в найбільшому обсязі.



1.2. Проєктом рішення не затверджено форму договору, який укладається з
переможцями, що уможливлює вчинення корупційних правопорушень з метою
отримання більш вигідних умов співпраці.

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

Порядком не передбачено допуску ЗМІ та громадськості до засідань
конкурсної комісії, що уможливлює їх проведення у закритому режимі та
вчинення корупційних правопорушень.

Корупціогенні фактори

1. Недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

1.1. Відповідно до пункту 20 Порядку, 20, протягом 5 робочих днів на підставі
рейтингу проєктів та в межах передбаченого обсягу фінансування Комісія приймає
рішення щодо визначення переможців конкурсу.

Однак, Порядком не визначено розміру допомоги, на який можуть
розраховувати конкурсанти, а також кількість осіб, яка може бути визначена
переможцями конкурсу.

Крім того, Порядком не визначено, на якому етапі та який конкретно суб’єкт
визначає розмір такої допомоги та кількість переможців (чи це відбувається до
оголошення конкурсу, чи це вирішується виконавчим комітетом на підставі рейтингу,
або рішення приймається конкурсною комісією).

Також не визначено, виходячи з яких показників комісія визначає розмір
допомоги.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки за таких умов уможливлюється
визначення переможців на розміру їх допомоги не на підставі об’єктивних даних, а
завдяки неправомірній вигоді, яка може як вимагатись окремими членами конкурсної
комісії, так і навпаки пропонуватись конкурсантами.

Враховуючи викладене, рекомендується визначити в поряку розмір допомоги, на
яку можуть претендувати конкурсанти та можливу кількість, або передбачити, що таке
рішення приймається до оголошення конкурсу і обов’язково інформація про розмір
допомоги та кількість можливих переможців оприлюднюється в оголошенні про
проведення конкурсу.

1.2. Згідно з пунктом 21 Порядку, на підставі рішення виконавчого комітету
Миколаївської міської ради про надання допомоги між виконавчим комітетом
Миколаївської міської ради та переможцем конкурсу укладається договір про
реалізацію проєкту (далі – Договір).

Разом з тим, проєктом рішення форма відповідного договору не пропонується до
затвердження.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки відповідні посадові особи в
подальшому можуть вимагати неправомірну вигоду за підписання договору з більш
вигідними умовами для учасників конкурсу (наприклад, щодо штрафів у разі порушень
договору, або прав та обов’язків сторін). Або навпаки, переможці можуть пропонувати
неправомірну вигоду за підписання договору, який фактично буде звільняти їх від
відповідальності у разі невиконання умов договору.



Крім того, відсутність форми договору може відштовхувати потенційних
учасників від участі в конкурсі, оскільки для них не будуть прозорими подальші умови
співпраці з міськрадою у разі перемоги.

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

Порядком не передбачено умови допуску ЗМІ та громадськості до засідань
конкурсної комісії, та відповідно норм щодо завчасного оприлюднення інформації про
дату та час засідання.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки у випадку недопуску ЗМІ та
громадськості, конкурс може відбутись в закритому режимі, що уможливлює вчинення
корупційних правопорушень, або упереджену поведінку членів конкурсної комісії щодо
окремих конкурсантів з метою визначення переможцями своїх осіб. Також це
уможливлює порушення процедури оцінювання.

Враховуючи викладене, рекомендується доповнити Порядок нормами, які
визначають право ЗМІ та громадскості допуску на засідання комісії.

3. Інші зауваження

3.1. Відповідно до пункту 1 Порядку, Порядок надання на конкурсній основі
одноразової матеріальної допомоги для відкриття власної справи учасникам
АТО/ООС, членам родин загиблих (померлих) та ВПО (далі – Порядок) визначає
механізм використання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної
громади щодо надання на конкурсній основі одноразової матеріальної допомоги для
відкриття власної справи учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих (померлих) та
ВПО.

Відповідно до пункту 15 Порядку, у разі перемоги учасник протягом 30
календарних днів з дня прийняття рішення про визначення переможців, надає: - копію
документа, що підтверджує його державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької
діяльності; - довідку про відкриття рахунку в банку.

При цьому, в Порядку не міститься норм, які б роз’яснювали, чи може в
конкурсі брати участь особа, яка вже зареєстрована як суб’єкт підприємницької
діяльності (тобто як фізична особа-підприємець, або засновник юридичної особи), або
умови конкурсу передбачають, що допомога надається саме тим особам, які вперше
відкривають власну справу та не були на момент конкурсу суб’єктами підприємницької
діяльності.

Враховуючи викладене, пропонується уточнити в умовах конкурсу можливість
брати в ньому участь осіб, які вже зареєстровані як суб’єкти господарювання.

3.2. Порядком не передбачено етапу технічної перевірки поданих документів
(наявність повного пакету документів), та не визначено дії комісії у разі, якщо
конкурсантом подано неповний пакет документів. Зазначене може привести або до
непорозумінь під час прийняття документів, або взагалі призвести до того, що
переможцем буде обрана особа, яка подала неповний пакет документів (наприклад,
довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
учасника).

Враховуючи викладене, рекомендується доповнити Порядок нормами щодо
кваліфікаційного допуску.



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  ___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  ___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  _______


