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ВИСНОВОК
щодо результатів здійснення експертизи

проекту нормативно-правового акта1

Назва акта Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення

відповідальності у сфері надання соціальних послуг»

Дата реєстрації

Суб’єкт права
законодавчої

ініціативи

Кабінет Міністрів України
(розробник – Мінсоцполітики)

Головний комітет

Висновок та
рекомендації

Містить корупціогенні фактори

Опис законопроєкту

Законопроєктом пропонується шляхом внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення встановити відповідальність за

- порушення встановлених законодавством вимог діяльності з надання
соціальних послуг;

- надання суб'єктом господарювання дозвільному органу недостовірних та/або
не в повному обсязі відомостей у декларації провадження господарської діяльності;

- невиконання законних вимог і приписів посадових осіб, які здійснюють
державний контроль з питань соціальної підтримки, надання соціальних послуг та захисту
прав дітей;

- ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивих відомостей;
- вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків. 

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”
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Крім того, пропонується встановити порушеннями вимог законодавства про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності

- невнесення або несвоєчасне внесення дозвільним органом до реєстру
документів дозвільного характеру та декларацій провадження господарської діяльності
відомостей про документи дозвільного характеру, заяви, декларації та іншої інформації
про документи дозвільного характеру і декларації, що необхідна для ведення такого
реєстру;

- безпідставну відмову дозвільного органу у прийнятті заяви для одержання
документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації
провадження господарської діяльності, або повідомлення про внесення змін (уточнень) до
відомостей, вказаних у декларації провадження господарської діяльності. 

Корупціогенні фактори

1. Надмірні дискреційні повноваження

Згідно із доповненням до ст. 18856 Кодексу України про адміністративні
правопорушення пропонується встановити відповідальність за «створення інших
перешкод для виконання покладених на посадових осіб центрального органу виконавчої
влади, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення».

Вказана норма, за відсутності визначення вичерпного переліку випадків здійснення
«інших перешкод» та за наявності бланкетних або відсильних положень, що мають
характер відкритих переліків таких перешкод, дозволяє соціальній сервісній службі на
власний розсуд встановлювати обставини «створення перешкод» та притягувати до
відповідальності посадових осіб об’єктів державного контролю, що сприяє виникненню
корупційних ризиків та можливому порушенню прав суб’єктів господарювання.

Рекомендуємо усунути корупційний ризик шляхом закріплення вичерпного
переліку випадків здійснення перешкод посадовими особами об’єктів перевірки.


