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надаємо їм консультаційно-правову підтримку.
Ця Методологія антикорупційної експертизи – є першою в Україні, яка допоможе депутатам місцевих рад, виконавчим органам і уповноваженим особам
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• базою та досвідом ІЗІ із понад 10 000 висновків ІЗІ, парламенту та НАЗК
за результатами антикорупційної експертизи нормативно-правових актів,
аналітичних досліджень та кращих підходів інших країн.
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ВСТУПНЕ СЛОВО
Депутати місцевих рад, антикорупційні уповноважені, юристи, місцеві активісти та усі, кому
не байдужа якість та прозорість нормотворчого процесу органів місцевого самоврядування
(далі - ОМС) вашої територіальної громади, ми підготували для вас перевірений інструмент,
який полегшить вам проведення правової та антикорупційної експертизи нормативних актів
ОМС у вашій повсякденній роботі.
Таким інструментом є Методологія проведення антикорупційної експертизи нормативних актів
ОМС. Цей документ був напрацьований нами завдяки власному багаторічному досвіду проведення громадської антикорупційної експертизи законопроектів 8 та 9 скликання Верховної
Ради України та підзаконних нормативних актів у співпраці із Національним агентством з питань
запобігання корупції.
Зрозумівши важливість такого превентивного механізму, у 2021 році ми вирішили запропонувати
інструмент антикорупційної експертизи нормативних актів ОМС для регіонів, яким вже успішно
користуються в Житомирській, Київській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській
та Івано-Франківській міських радах.
Щиро віримо, що ця Методологія стане в нагоді у вашій щоденній роботі та боротьбі за підвищення рівня прозорості, відкритості та доброчесності роботи ваших ОМС в найкращих практиках
доброго врядування.
З повагою
команда Інституту законодавчих ідей !
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Уперше проведення громадської антикорупційної експертизи було передбачено Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції», ухваленим
11 червня 2009 року.
Нині питання проведення антикорупційної експертизи врегульовано Законом
України «Про запобігання корупції». Передбачено, що антикорупційну експертизу проводять як представники державної влади, зокрема Міністерство
юстиції України, Національне агентство з питань запобігання корупції та комітет
Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби
з корупцією, так і представники громадськості.
Відповідно до частини 8 статті 55 Закону України «Про запобігання корупції»
результати антикорупційної експертизи, зокрема громадської, підлягають
обов’язковому розгляду.
Антикорупційна експертиза спрямована на виявлення факторів, які сприяють
корупції, саме в нормативно-правових актах і не проводиться щодо актів
індивідуальної дії.
Наприклад, виконкоми місцевих рад встановлюють правила розміщення зовнішньої реклами. Такі правила – це нормативно-правовий акт, який стосується
всіх охочих розмістити у відповідному населеному пункті зовнішню рекламу.
Завданням антикорупційної експертизи є проаналізувати відповідні правила,
виявити чинники, які сприяють корупції в цій сфері, надати рекомендації щодо
їх усунення або мінімізації. Наприклад, якщо в таких правилах не визначено
чітких підстав для відмови в наданні дозволу на розміщення реклами, посадові
особи зможуть на власний розсуд одним суб’єктам надавати дозволи, а іншим
суб’єктам – безпідставно відмовляти, вимагаючи хабар. Тобто антикорупційна
експертиза проводиться щодо норм права, які стосуються всіх, і покликана
виявити в проєктах нормативно-правових актів недоліки, завдяки яким можуть
вчинятись корупційні правопорушення.
При цьому корупційні дії можуть вчинятись тільки в конкретних випадках видачі
дозволів певному заявнику на розміщення зовнішньої реклами в конкретному
місці, тобто при видачі актів індивідуального характеру. Антикорупційна експертиза проєктів індивідуальних актів не проводиться, оскільки в таких випадках мова йде не про ризики загальних норм і правил, які дозволяють вчиняти
корупційні правопорушення, а про конкретні випадки отримання неправомірної вигоди, які повинні розслідувати правоохоронні органи.
Законодавством не передбачено обов’язків ані представників державної влади,
ані представників місцевого самоврядування проводити систематичну антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів органів місцевого
самоврядування.
Методологія проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування (далі – Методологія)
розроблена громадською організацією «Інститут законодавчих ідей» з метою
виявлення в проєктах нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) положень, які самостійно або в поєднанні з іншими
нормами можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень.
Методологія застосовується для проведення антикорупційної експертизи таких
видів нормативно-правових актів ОМС:
• проєктів рішень сільських, селищних, міських, районних та обласних рад;
• проєктів рішень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
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Методологія не передбачає проведення антикорупційної експертизи ненормативних актів ОМС, які передбачають конкретні приписи, звернені до окремого
суб’єкта або юридичної особи, застосовуються одноразово і після реалізації
вичерпують свою дію.

ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

(Пункт 4 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним
поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень
частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів
місцевого самоврядування).
Антикорупційній експертизі підлягають нормативно-правові акти ОМС, які
приймаються в межах реалізації виключної компетенції сільських, селищних,
міських, районних, обласних рад (статті 26, 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні») або врегульовують суспільні відносини в таких
сферах публічного управління:
• соціально-економічний і культурний розвиток, планування;
• бюджет, фінанси і ціни;
• управління комунальною власністю;
• житлово-комунальне господарство, побутове, торговельне обслуговування,
громадське харчування, транспорт і зв’язок;
• будівництво;
• освіта, охорона здоров’я, культура, молодіжна політика, фізкультура і спорт;
• регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного
середовища;
• соціальний захист населення;
• реєстрація місця проживання фізичних осіб;
• забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян;
• надання безоплатної первинної правової допомоги;
• організація надання адміністративних послуг населенню.
Метою проведення громадської антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів ОМС є не тільки виявлення корупціогенних факторів, а
й сприяння розвитку місцевого самоврядування на принципах доброго врядування на місцевому рівні, визначених у додатку 1 до Валенсійської декларації, ухваленої Комітетом міністрів Ради Європи на 1022 засіданні 26 березня
2008 року.
Правовою основою розроблення Методології є Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року
№ 452/97-ВР, Конституція України, закони України «Про запобігання корупції»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації»,
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Цією Методологією визначено:
• типові корупціогенні фактори, які сприяють виникненню корупційних ризиків, а також способи їх виявлення та усунення або мінімізації в проєктах
нормативно-правових актів ОМС;
• основні засади проведення громадської антикорупційної експертизи громадською організацією «Інститут законодавчих ідей».
2. У цій Методології наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
антикорупційна експертиза проєкту нормативно-правового акта (далі – експертиза) – діяльність із виявлення в проєктах нормативно-правових актів
корупціогенних факторів;
дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ

8

майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є
та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій
Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»,
крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану
мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;

ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

дискреційні повноваження – право ОМС та/або їх виконавчих органів, посадових осіб вирішувати певні суспільні питання на власний розсуд, проте в чітко
окреслених законом межах, порядку та за встановленими критеріями;
експерт – особа, яка проводить громадську антикорупційну експертизу;
індикатор корупціогенного фактора – ознака, яка дає змогу виявити корупціогенний фактор у нормах проєкту нормативно-правового акта;
корупційні ризики – правові, організаційні та інші чинники, які можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
корупціогенний фактор – здатність норми або сукупності норм самостійно або
у взаємодії з іншими нормами сприяти виникненню корупційних ризиків;
корупція, корупційне правопорушення, правопорушення, пов’язане з корупцією, конфлікт інтересів – вживаються у значенні, наведеному в Законі України
«Про запобігання корупції»;
легітимна мета – запровадження обмежень прав і свобод людини, яке здійснюється на підставі закону і є необхідним у демократичному суспільстві відповідно
до частини 2 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР;
нормативно-правовий акт органу місцевого самоврядування – акт, який встановлює, змінює або припиняє норми права, має локальний характер, розрахований на широке коло осіб та застосовується неодноразово;
нормопроєктувальна техніка – система правил і прийомів підготовки проєктів
актів, що забезпечує максимально повну і точну відповідність форми нормативних положень їх змісту, простоту викладу та доступність для розуміння, вичерпне охоплення питань, що належать до предмета правового регулювання актів;
органи місцевого самоврядування – представницькі органи місцевого самоврядування (виборні органи (ради), які складаються з депутатів і відповідно до
закону наділяються правом представляти інтереси територіальної громади і
приймати від її імені рішення) та виконавчі органи рад (органи, які створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення)
радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та іншими законами), районні та обласні ради, що представляють
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;
оціночне поняття – закріплене в нормі права поняття, яке не містить чітко
визначеної, завершеної системи ознак, що зумовлює їх вільне оцінювання та
тлумачення суб’єктом правозастосування в межах конкретної ситуації;
публічні процедури – порядок здійснення будь-яких владних управлінських
функцій органами місцевого самоврядування у відносинах із фізичними та юридичними особами приватного права;
публічне управління – діяльність органів державного управління, органів
місцевого самоврядування, представників приватного сектору та інститутів
громадянського суспільства в межах визначених законом повноважень і функціональних обов’язків щодо формування та реалізації управлінських рішень
суспільного значення, політики розвитку держави та її адміністративно-територіальних одиниць;
послуги ОМС – адміністративні послуги, дозволи, погодження, інші послуги та
будь-яка інша інформація, яка надається органами місцевого самоврядування фізичним та юридичним особам, у тому числі за допомогою електронних
засобів;
суб’єкт владних повноважень – орган державної влади (у тому числі без статусу
юридичної особи), орган місцевого самоврядування, їх посадова або службова
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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особа, інший суб’єкт у разі здійснення ним публічно-владних управлінських
функцій на підставі законодавства, у тому числі у разі виконання делегованих
повноважень або надання адміністративних послуг;

ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

суб’єкт правозастосування – суб’єкти владних повноважень, а також підприємства, установи та організації, які не мають ознак суб’єкта владних повноважень,
однак перебувають у сфері управління ОМС та здійснюють функції, визначені
в їхніх статутах, затверджених рішенням сільської, селищної, міської, районної
або обласної ради.
Усі інші терміни, які використовуються в цій Методології та стосуються питання
організації і діяльності ОМС, вживаються в значеннях, визначених чинним законодавством України.

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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РОЗДІЛ IІ

ПРОЦЕДУРА
ПРОВЕДЕННЯ
ЕКСПЕРТИЗИ

РОЗДІЛ ІІ
ПРОЦЕДУРА
ПРОВЕДЕННЯ
ЕКСПЕРТИЗИ

Інститут законодавчих ідей проводить антикорупційну експертизу проєктів
нормативно-правових актів місцевих рад, з якими укладено меморандуми
про співпрацю. Меморандуми можуть укладатись з міськими головами або
виконавчими органами міських рад, до повноважень яких віднесено запобігання корупції.
Проведення антикорупційної експертизи має не тільки виявляти корупційні
ризики, але й підсилювати роботу виконавчих органів у частині проведення
правової та антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів,
надавати їм консультативну та аналітичну підтримку.
Експерти отримують проєкти нормативно-правових актів або з сайтів відповідних місцевих рад, або безпосередньо від відповідальних посадових осіб чи
виконавчих органів.
1. Експерт під час проведення антикорупційної експертизи:
• детально аналізує проєкт нормативно-правового акта;
• ознайомлюється із супровідними документами до проєкту нормативно-правового акта та іншими пов’язаними з ним документами;
• аналізує пропозиції, рекомендації та висновки профільних постійних комісій
ради та її виконавчих органів;
• вивчає обґрунтування та необхідність (мету і доцільність) прийняття проєкту
нормативно-правового акта;
• аналізує чинне законодавство, яке охоплює відносини, пов’язані з цим проєктом нормативно-правового акта;
• ознайомлюється з думками експертного середовища;
• за потреби звертається до зацікавлених сторін (стейкхолдерів);
• формує висновок.
У разі, якщо вказану інформацію офіційно не оприлюднено, експерт може надіслати запит до ОМС для її отримання.
2. За результатами проведення антикорупційної експертизи експерт складає
висновок.
3. Висновок повинен містити:
• назву та реєстраційний номер проєкту нормативно-правового акта (за наявності), дату його публікації, ініціатора (за наявності) та назву постійної депутатської комісії, яка має повноваження щодо його попереднього розгляду
(за наявності);
• опис проєкту нормативно-правового акта, в якому викладено його короткий зміст;
• перелік виявлених корупціогенних факторів;
• конкретне положення проєкту нормативно-правового акта, у якому виявлено корупціогенний фактор, та спосіб його закріплення;
• пояснення та розкриття змісту кожного корупціогенного фактора з посиланням на відповідний пункт цієї Методології;
• позиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) (за потреби);
• інші зауваження до проєкту нормативно-правового акта (за наявності);
• коротку інформаційну довідку (за потреби);
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• чек-лист виявлених корупціогенних факторів.

ПРОЦЕДУРА
ПРОВЕДЕННЯ
ЕКСПЕРТИЗИ

4. У разі виявлення корупціогенних факторів, не визначених Методологією, експерт вказує на них, обов’язково обґрунтовуючи, чим саме те чи те положення
проєкту нормативно-правового акта сприяє виникненню корупційних ризиків.
5. У разі відсутності корупціогенних факторів про це вказується у висновку,
а проєкт нормативно-правового акта визнається таким, що не містить корупціогенних факторів. Також експерти мають право викласти зауваження щодо
юридичного оформлення проєкту нормативно-правового акта, дотримання
правил нормопроєктування тощо, якщо в тексті проєкту нормативно-правового акта є норми, які містять ознаки індикаторів корупціогенних факторів, але
не утворюють корупційного ризику.
6. Висновок за результатами проведення антикорупційної експертизи оприлюднюється на офіційному вебсайті аналітичного центру «Інститут законодавчих
ідей» та надсилається засобами електронного поштового зв’язку відповідному
ОМС.

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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РОЗДІЛ IIІ

ПЕРЕЛІК
КОРУПЦІОГЕННИХ
ФАКТОРІВ У
ПЕВНИХ СФЕРАХ
ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ ІІІ
ПЕРЕЛІК
КОРУПЦІОГЕННИХ
ФАКТОРІВ
У ПЕВНИХ СФЕРАХ
ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ

У цьому розділі описано типові корупціогенні фактори. З огляду на практику
проведення антикорупційної експертизи вони є найпоширенішими. У наступних
розділах розкрито індикатори кожного корупціогенного фактора та способи
їх усунення.
Перелік корупціогенних факторів не є вичерпним та може варіювати залежно
від сфери регулювання суспільних відносин нормативно-правовим актом.
Отже, під час аналізу проєкту нормативно-правового акта експерти можуть
виявити нетипові корупціогенні фактори, яких немає в цьому переліку, про що
вони обов’язково зазначають у висновку.
Методологія визначає типові корупціогенні фактори:
корупціогенні фактори, які вказують на неправильне визначення повноважень
суб’єктів правозастосування:
А) необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних повноважень;
Б) дублювання повноважень;
В) регулювання відносин щодо питань місцевого значення актами неналежного суб’єкта нормотворення;
Г) необґрунтоване делегування повноважень;
Ґ) відсутність або недосконалість процедури врегулювання конфлікту інтересів;
Д) необґрунтоване запровадження регулювання питань місцевого значення;
Е) нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб’єкта правозастосування;
корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних процедур:
А) нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних
та фізичних осіб під час здійснення публічних процедур;
Б) створення надмірних обтяжень або штучних перешкод для отримувачів
послуг ОМС;
В) дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) під
час здійснення публічних процедур;
Г) недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами правозастосування;
корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої діяльності суб’єктів
правозастосування:
А) недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб’єкта
правозастосування;
Б) відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на керівні та інші
посади у відповідному суб’єкті правозастосування та звільнення з посад;
корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних правовідносин:
А) недотримання порядку формування місцевого бюджету (місцевих цільових
програм);
Б) ігнорування (неефективне використання) механізмів публічних процедур
під час бюджетного процесу або розроблення і прийняття місцевих цільових
програм;
В) закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет (місцеві цільові про-
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грами) статті витрат на функції, невластиві ОМС, та/або об’єкти, які не перебувають у власності територіальної громади або спільній власності територіальних громад;

ПЕРЕЛІК
КОРУПЦІОГЕННИХ
ФАКТОРІВ
У ПЕВНИХ СФЕРАХ
ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ

Г) недотримання механізмів внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту
під час розпорядження бюджетними коштами;
інші корупціогенні фактори:
А) юридична колізія;
Б) прогалина;
В) необґрунтоване використання оціночних понять;
Г) недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки.
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РОЗДІЛ IV

НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИЗНАЧЕННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ
СУБ’ЄКТІВ
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

РОЗДІЛ ІV
1.НЕОБҐРУНТОВАНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АБО РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКРЕЦІЙНИХ
ПОВНОВАЖЕНЬ

РЕЗЮМЕ:
Цей корупціогенний фактор стосується ситуацій, у яких суб’єкти, уповноважені ухвалювати рішення, можуть діяти на власний розсуд.

ПРИКЛАД:
Положенням про організацію сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання
послуг у сфері розваг та проведення ярмарків міської ради встановлено,
що суб’єкти господарювання, яким погоджено розміщення облаштованих
відкритих майданчиків на території, прилеглій до підприємств ресторанного господарства, зобов’язані здійснити їх демонтаж не пізніше 15 листопада.
Одночасно встановлено, що у разі погодження відповідної комісії демонтаж
не здійснюється.
Отже, відповідна комісія міськради без будь-яких обмежень одним суб’єктам
господарювання може дозволити не демонтувати відкритий майданчик
після 15 листопада, а іншим – не дозволити, поставивши їхній бізнес у менш
вигідне становище без жодного обґрунтування. Така норма – передумова
корупції, може створювати умови, коли дозволи на розміщення відкритих
майданчиків надаватимуть за отримання неправомірної вигоди.

1.1. Дискреційні повноваження слід вважати надмірними:
• у разі їх встановлення, коли суспільні відносини можна належно регламентувати й без них;
• у разі закріплення повноважень без чіткої регламентації їх реалізації,
що сприяє виникненню корупційних ризиків;
• у разі їх встановлення без юридичних гарантій щодо протидії свавіллю
та зловживанню повноваженнями.
Не вважаються корупціогенним фактором дискреційні повноваження ОМС,
якщо вони прямо встановлені нормативно-правовими актами вищої юридичної
сили, що регулюють суспільні відносини в певній сфері.
1.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• встановлення можливих варіантів поведінки без чітких критеріїв вибору
одного з них, що допускає довільний вибір суб’єктом правозастосування
варіанта своєї поведінки;
• встановлення відкритого переліку повноважень шляхом вживання конструкцій на кшталт «інші повноваження, встановлені законом», «визначені
законом повноваження», «виконує повноваження, необхідні для реалізації
його функцій» тощо;
• відсутність чіткої регламентації порядку здійснення повноважень, зокрема
вичерпного переліку або чітко визначених підстав ухвалення чи відмови
в ухваленні того чи того рішення, процесуальної форми ухвалення рішення,
строків ухвалення рішення, що дає змогу суб’єкту правозастосування діяти
на власний розсуд тощо;
• неможливість зі змісту норми встановити імовірні ризики щодо перевищення
меж реалізації дискреційних повноважень за відсутності відповідальності за
таке перевищення;
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИЗНАЧЕННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ
СУБ’ЄКТІВ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

• відсутність контролю за здійсненням повноважень та/або відповідальності
за можливі зловживання під час їх здійснення (зокрема уникнення контролю
та/або відповідальності шляхом незастосування відповідних норм нормативно-правового акта вищої юридичної сили);
• недоцільність встановлення дискреційних повноважень суб’єктом правозастосування у зв’язку з можливістю їх чіткого унормування та регламентації
нормативно-правовими актами вищої юридичної сили.
1.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• встановлення одного можливого варіанта поведінки або декількох допустимих варіантів поведінки з чіткими критеріями для вибору одного з них;
• здійснення чіткої регламентації необхідних положень шляхом встановлення
форм, строків, підстав ухвалення чи відмови в ухваленні владних рішень;
• обґрунтування мети встановлення дискреційних повноважень шляхом зазначення в проєкті нормативно-правового акта необхідності, доцільності
та підстав надання уповноваженому органу чи особі можливості діяти на
власний розсуд і обґрунтування найбільшої ефективності від такого рішення;
• вилучення з проєкту нормативно-правового акта положень, якими встановлюються дискреційні повноваження;
• надання механізмів контролю іншому суб’єкту під час здійснення суб’єктом
правозастосування дискреційних повноважень.

2. ДУБЛЮВАННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ

РЕЗЮМЕ:
Тут ідеться про наділення різних підрозділів органів місцевого самоврядування однаковими повноваженнями. Це створює невизначеність для
людини, оскільки незрозуміло, до кого конкретно треба звернутись для
отримання певної послуги або дозволу. Своєю чергою для посадових осіб
така ситуація створює можливість як виконувати певну функцію (видавати
дозвіл або довідку), так і не робити цього, посилаючись на можливість отримання в іншому підрозділі міської ради. У такому разі ці посадові особи
можуть використовувати надані повноваження на власний розсуд для
досягнення особистої мети (отримання матеріальної вигоди за виконання
покладених на особу повноважень).

ПРИКЛАД:
Положеннями про виконавчі органи контроль за здійсненням благоустрою
віднесено і до повноважень інспекції з благоустрою, і до повноважень
районних у місті адміністрацій, і до повноважень окремого департаменту.
За таких умов існує ризик, що бізнес розміщуватиме тимчасові споруди для
ведення підприємницької діяльності з порушенням правил благоустрою,
а посадові особи зазначених органів можуть отримувати неправомірну
вигоду за те, що не вчинятимуть дій з притягнення порушників до відповідальності, оскільки розумітимуть, що фактично неможливо встановити,
який з виконавчих органів був відповідальний за вжиття відповідних заходів.
Тобто у разі такого дублювання повноважень посадовим особам легше
«закривати очі» на порушення і отримувати за це хабарі.

2.1. Дублювання повноважень слід вважати корупціогенним фактором у разі
наділення суб’єкта правозастосування повноваженнями, якими вже наділені інші
суб’єкти, що може викликати неоднозначність у порядку здійснення таких повноважень та невизначеність стосовно суб’єкта здійснення такого повноваження.
2.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• наявність у проєкті нормативно-правового акта положень, які явно або приховано наділяють різних суб’єктів правозастосування однаковими за змістом
повноваженнями;
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• встановлення повноважень, якими вже наділені суб’єкти правозастосування
відповідно до інших нормативно-правових актів та актів ОМС.
2.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• закріплення повноважень за одним суб’єктом правозастосування;
• внесення відповідних змін до інших актів ОМС з метою закріплення можливості здійснення повноважень за конкретним суб’єктом.

3. РЕГУЛЮВАННЯ
ВІДНОСИН ЩОДО
ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ АКТАМИ
НЕНАЛЕЖНОГО
СУБ’ЄКТА
НОРМОТВОРЕННЯ

РЕЗЮМЕ:
На практиці можуть бути випадки, коли певний суб’єкт місцевого самоврядування (виконавчий орган, рада або голова) фактично перебирає
на себе повноваження, не надані йому за законом. У такому разі при ухваленні нормативно-правового акта існує обґрунтований ризик покладення
додаткових обов’язків або ж надання певних привілеїв окремим фізичним
чи юридичним особам. При цьому неналежний суб’єкт (який не має законних повноважень) не може бути притягнутий до відповідальності, бо серед
переліку його прав немає прав на ухвалення таких нормативних актів.
Окрім того, органи місцевого самоврядування своїми нормативними актами можуть намагатись врегулювати питання, віднесені до компетенції
інших органів державної влади (державних адміністрацій, центральних
органів виконавчої влади тощо). Наслідки в такому разі такі самі, як зазначено вище.

ПРИКЛАД:
Міський голова без належних повноважень видав розпорядження про
відчуження об’єкта власності громади без конкурсних процедур певному
підприємству. У такому випадку ухвалення такого рішення – це виключна
компетенція міської ради. При цьому визначення конкретного підприємства-вигодонабувача створює додаткові ризики щодо можливості міського
голови отримати неправомірну вигоду за ухвалення такого розпорядження.

3.1. Регулювання питань місцевого значення актами неналежного суб’єкта нормотворення слід вважати корупціогенним фактором у разі, коли проєкт акта
планується до прийняття суб’єктом, який не уповноважений на врегулювання
певних правовідносин, та/або коли в проєкті акта врегульовано питання, які
мають регулюватися виключно законом, та/або коли існує невизначеність щодо
допоміжного правового регулювання.
3.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• відсутність у проєкті нормативно-правового акта загальних положень щодо
правового статусу учасників суспільних відносин, які є предметом регулювання (якщо це не встановлено чинними нормативно-правовими актами та
актами ОМС);
• відсутність у проєкті нормативно-правового акта вказівок на необхідність
розроблення/узгодження з іншими актами ОМС, що перебувають у сфері
регулювання цього нормативно-правового акта, якщо такі зміни/узгодження
необхідні;
• регулювання нормативно-правовими актами ОМС питань, які підлягають
визначенню виключно законами згідно зі статтею 92 Конституції України,
а також законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», «Про адміністративні послуги» та «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
• прийняття виконавчими органами ради нормативно-правових актів щодо
регулювання питань, віднесених до власних (виключних) повноважень міської
ради відповідно до норм статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ

20

НЕПРАВИЛЬНЕ
ВИЗНАЧЕННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ
СУБ’ЄКТІВ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

• ухвалення радою рішень щодо регулювання питань, віднесених до компетенції голови та/або виконавчих органів ради відповідно до норм Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• визначення в проєкті нормативно-правового акта статусу учасників суспільних відносин, які є предметом регулювання цього акта (якщо це не
встановлено в чинних законах та актах ОМС);
• визначення суб’єктів, відповідальних за розроблення допоміжних нормативно-правових актів, та/або суб’єктів, відповідальних за узгодження нормативно-правових актів ОМС з цим проєктом нормативно-правового акта;
• встановлення чіткого переліку допоміжних нормативно-правових актів, які
мають бути розроблені на підставі цього проєкту нормативно-правового акта,
та/або строків розроблення цих допоміжних нормативно-правових актів;
• передбачення необхідності розроблення/узгодження нормативно-правових актів, що перебувають у сфері регулювання цього проєкту нормативно-правового акта, якщо такі зміни/узгодження необхідні;
• відмова від передбачення в проєкті нормативно-правового акта положень,
які підлягають визначенню виключно законами згідно зі статтею 92 Конституції України, а також законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» та «Про ліцензування
видів господарської діяльності»;
• відмова від прийняття радою та/або виконавчими органами ради нормативно-правових актів, які не належать до їх компетенції відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
• використання уповноваженими посадовими особами та ОМС механізму щодо
зупинення і скасування нормативно-правових актів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (у разі прийняття
такого нормативно-правового акта і набрання ним чинності).

4. НЕОБҐРУНТОВАНЕ
ДЕЛЕГУВАННЯ
ПОВНОВАЖЕНЬ

РЕЗЮМЕ:
Делегування (передання) повноважень від одного органу місцевого самоврядування (виконавчих органів, міського голови або ради) є доволі поширеною практикою, право на яку передбачено законом. Звісно,
не кожне таке передання повноважень на вчинення певних юридичних
дій може призвести до корупційних правопорушень. Однак така ситуація
дуже ймовірна у випадках, коли голова, який передає свої повноваження
виконавчим органам, не може ефективно проконтролювати їх виконання
або ж коли міський голова може самостійно реалізувати такі повноваження
без додаткових ускладнень.

ПРИКЛАД:
Міський голова своїм розпорядженням надав повноваження керівникові
департаменту комунального майна укласти договір відчуження об’єкта
власності громади, проте не встановив строків підписання договору, умов,
на яких він має бути підписаний, не встановив строку для звітування про
укладення договору тощо. У цій ситуації керівник департаменту має можливість затягувати момент укладення договору або ж укладати його на
невигідних для громади умовах з особистих корисливих мотивів (отримання
неправомірної вигоди від підприємства, на користь якого відчужується
таке майно).

4.1. Необґрунтоване делегування повноважень слід вважати корупціогенним
фактором у разі, коли таке делегування сприяє виникненню корупційних ризиків
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та/або відсутній ефективний механізм контролю за здійсненням делегованих
повноважень, а також у разі необґрунтованого делегування повноважень, які
суб’єкт їх делегування може виконати сам.
4.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• делегування повноважень супроводжується зниженням рівня можливого
контролю за їх виконанням;
• практична неможливість виконання делегованих повноважень без передання відповідних матеріальних, фінансових та інших ресурсів, необхідних
для їх здійснення;
• невиправдане делегування повноважень ОМС іншим суб’єктам, яким здійснення таких повноважень є невластивим;
• невиправдане делегування повноважень ради голові та/або виконавчому
комітету міської ради (або навпаки) за наявності реальної можливості виконувати такі повноваження самостійно.
4.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• відмова від делегування повноважень або передбачення норм, які забезпечують
контроль за виконанням делегованих повноважень, причому рівень контролю
має бути не нижчим від того, який був до делегування відповідних повноважень;
• відмова від делегування повноважень або передбачення передання суб’єкту
виконання делегованих повноважень відповідних матеріальних, фінансових
та інших ресурсів, необхідних для здійснення таких повноважень;
• відмова від делегування повноважень ОМС іншим суб’єктам, яким здійснення
таких повноважень є невластивим;
• відмова від делегування повноважень ради голові та/або виконавчому комітету ради за наявності реальної можливості виконувати такі повноваження
самостійно.

5. ВІДСУТНІСТЬ АБО
НЕДОСКОНАЛІСТЬ
ПРОЦЕДУРИ
ВРЕГУЛЮВАННЯ
КОНФЛІКТУ
ІНТЕРЕСІВ

РЕЗЮМЕ:
Конфлікт інтересів у діяльності посадових осіб виникає тоді, коли їхні особисті інтереси суперечать їхнім посадовим правам і обов’язкам. Вірогідно,
що посадова особа в більшості випадків реалізовуватиме свої особисті
інтереси. Саме тому антикорупційне законодавство зобов’язує посадову
особу вчинити певні дії для усунення такої суперечності.

ПРИКЛАД:
Міська рада затвердила порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства та склад конкурсної комісії, яка
голосуванням визначає переможця такого конкурсу. Один із членів комісії
є близьким родичем одного з кандидатів на цю посаду, проте порядок
не містить норм про врегулювання такої ситуації. Як наслідок, цей кандидат
матиме перевагу вже на самому початку конкурсу, оскільки вірогідно, що
такий член комісії голосуватиме за свого близького родича.

5.1. Конфлікт інтересів слід вважати корупціогенним фактором у разі, коли в нормах проєкту нормативно-правового акта, який регулюватиме суспільні відносини, в яких є потенційна можливість виникнення потенційного або реального
конфлікту інтересів, відсутні чи неналежним чином регламентовані процедури
запобігання та врегулювання цього конфлікту інтересів усупереч нормам і процедурам, встановленим Законом України «Про запобігання корупції».
5.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• наявність у проєкті нормативно-правового акта ОМС норм, що зумовлюють
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підвищений ризик виникнення конфлікту інтересів за відсутності чітких правил
поведінки та алгоритму дій щодо врегулювання реального або потенційного
конфлікту інтересів;
• відсутність або недостатня регламентованість у проєкті нормативно-правового акта ОМС оцінки дій чи рішень, ухвалених в умовах конфлікту інтересів,
наслідків таких дій чи рішень.
5.3. Способи усунення корупціогенного фактора:
• передбачення положень, які б давали змогу належним чином врегулювати
конфлікт інтересів;
• встановлення положень, які регламентують оцінювання та наслідки дій чи
рішень, ухвалених в умовах конфлікту інтересів;
• вилучення норм, які можуть сприяти виникненню конфлікту інтересів.

6. НЕОБҐРУНТОВАНЕ
НОРМАТИВНОПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ

РЕЗЮМЕ:
У практиці органів місцевого самоврядування можуть траплятися випадки,
коли посадові особи або органи намагаються врегулювати своїми нормативними актами відносини, які не потребують такої регламентації. У такому
разі сам факт запровадження регулювання є тим фактором, який здатен
сприяти вчиненню корупційних правопорушень, оскільки передбачаються
певні правила поведінки та відповідальність за їх недотримання. Посадові
особи, розуміючи нікчемність такого нормативного акта, можуть як застосовувати санкції до порушників, так і не вживати таких заходів, керуючись
особистими інтересами.

ПРИКЛАД:
Запровадження регулювання діяльності творчих спілок, що не передбачено законом. Міська рада може встановити «свої» правила ведення такої
діяльності та відповідальність за їх недотримання. Такі випадки не є поширеними на практиці, проте можуть траплятися, саме тому передбачення їх
у цій Методології є виправданим.

6.1. Необґрунтоване нормативно-правове регулювання є корупціогенним
фактором у разі, коли проєктом нормативно-правового акта пропонується
врегулювати питання місцевого значення, які недоцільно регулювати нормами
права або їх потрібно упорядкувати на рівні інших суб’єктів публічного управління, зокрема інституцій громадянського суспільства, якщо таке регулювання
сприяє виникненню корупційних ризиків.
6.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• запровадження регулювання питань місцевого значення, які не регулюються нормами права, якщо немає об’єктивних підстав для такого регулювання;
• регулювання вже врегульованих питань або тих питань, які повинні врегулювати інші суб’єкти публічного управління.
6.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• вилучення норм, якими запроваджується регулювання питань місцевого
значення, котрі недоцільно регулювати;
• визначення в положеннях проєкту нормативно-правового акта необхідності регулювання суспільних відносин на рівні інститутів громадянського
суспільства (саморегулівних організацій);
• вилучення норм, якими регулюються суспільні відносини, які повинні унормовувати інші суб’єкти публічного управління.
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РЕЗЮМЕ:
Дуже часто посадові особи та органи користуються тим, що з тексту нормативного акта неможливо встановити всі їхні повноваження (тому вони
діють на власний розсуд) або особу чи орган, відповідальні за вчинення
певних управлінських дій. У таких випадках посадові особи або органи
можуть на власний розсуд як вчиняти певні дії, так і не робити цього, керуючись особистими інтересами, що може призвести до вчинення корупційних
правопорушень.

ПРИКЛАД:

7. НЕЧІТКЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ, ФОРМ
ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

У рішенні міської ради не визначено конкретного виконавчого органу
(департаменту, відділу тощо), на який покладено відповідальність за виконання порядку надання дозволів на виносну (сезонну) торгівлю. З огляду
на це у разі невиконання цього нормативного акта (зокрема з особистих
мотивів) немає можливості притягнути посадових осіб до відповідальності
(зокрема дисциплінарної), а міська рада нездатна проконтролювати стан
виконання такого акта.

7.1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб’єкта правозастосування є корупціогенним фактором у разі, коли проєктом нормативно-правового акта ОМС пропонується врегулювати питання діяльності відповідного
суб’єкта правозастосування та його посадових осіб зі створенням умов, за яких
посадові особи можуть діяти, виходячи за межі встановлених повноважень,
довільно обирати форми діяльності на виконання встановлених завдань тощо.
7.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• невизначеність змісту службової діяльності та обов’язків відповідального
суб’єкта в проєкті нормативно-правового акта ОМС;
• невстановлення в проєкті нормативно-правового акта ОМС конкретної
відповідальної посадової особи за визначені в акті форми діяльності (управлінських рішень).
7.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• чітке визначення змісту службової діяльності та обов’язків відповідального
суб’єкта відповідного органу місцевого самоврядування в проєкті нормативно-правового акта ОМС;
• встановлення в проєкті нормативно-правового акта ОМС конкретної відповідальної особи за визначені в акті форми діяльності (управлінських рішень).
яких посадові особи можуть діяти, виходячи за межі встановлених повноважень,
довільно обирати форми діяльності на виконання встановлених завдань тощо.
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РОЗДІЛ V
1.НЕЧІТКА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВ,
ОБОВ’ЯЗКІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА ПІД
ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ПРОЦЕДУР

РЕЗЮМЕ:
Поширеними є випадки, коли органи місцевого самоврядування під час
прийняття нормативних документів, що регламентують процедуру проведення публічних процедур (публічні закупівлі, консультації з громадськістю, громадський бюджет тощо), допускають нечітке формулювання
прав, обов’язків та відповідальності суб’єктів, які беруть у них участь (фізичні особи та приватні юридичні особи). У такій ситуації органи місцевого
самоврядування можуть на власний розсуд трактувати певні положення
щодо їхніх прав і відповідальності; на власний розсуд застосувати або не
застосовувати певний вид (міру) відповідальності, ґрунтуючись на особистому інтересі.

ПРИКЛАД:
Порядком про бюджет участі визначено, що мешканці мають право подати
заявку на отримання коштів з місцевого бюджету для реалізації проєктів,
спрямованих на поліпшення благоустрою міста. Водночас передбачено, що у разі недостовірності даних, наведених у заявці на участь, таку
особу може бути притягнуто до відповідальності. Однак вид (міру) такої
відповідальності не конкретизовано, що може призводити до вчинення
посадовими особами корупційних правопорушень.

1.1. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності фізичних та юридичних осіб приватного права під час здійснення публічних процедур є корупціогенним фактором у разі їх закріплення з порушенням принципу юридичної
визначеності, що сприяє виникненню корупційних ризиків.
1.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• невизначення або нечітке визначення механізму реалізації права;
• відсутність реальних можливостей здійснення впливу фізичної особи або
юридичної особи приватного права на перебіг публічної процедури, зокрема відсутність або недосконалість реалізації права бути вислуханим,
надавати матеріали, інформацію, докази, оскаржувати рішення тощо;
• безпідставне покладення обов’язків на фізичних осіб або юридичних осіб
приватного права;
• нечітке формулювання обов’язку фізичної особи або юридичної особи приватного права;
• закріплення обов’язку, який об’єктивно неможливо виконати;
• нечітке формулювання умов, за яких здійснюється обмеження прав (втручання у права) або таке обмеження (втручання у права) з нелегітимною метою;
• відсутність розумного часового проміжку між офіційним оприлюдненням
прийнятого нормативно-правового акта і набранням ним чинності, що дасть
змогу адаптуватися до запроваджуваних змін.
1.3. Способи усунення корупціогенного фактора:
• встановлення механізмів і процедур, за яких можлива реальна реалізація
передбаченого права;
• передбачення норм, якими надається реальна можливість впливати на пеІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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ребіг публічної процедури;
• вилучення норм, якими на фізичних або юридичних осіб приватного права
безпідставно покладаються додаткові обов’язки або обов’язки, які об’єктивно
неможливо виконати;
• чітка регламентація обов’язків, які покладаються на фізичних осіб або юридичних осіб приватного права;
• визначення чітких умов, за яких може бути здійснене обмеження прав (втручання у права) та дотримання легітимної мети такого обмеження (втручання
у права);
• встановлення розумного часового проміжку між офіційним оприлюдненням
нормативно-правового акта і набранням ним чинності, із дотриманням
принципу передбачуваності змін.

2. СТВОРЕННЯ
НАДМІРНИХ
ОБТЯЖЕНЬ АБО
ШТУЧНИХ ПЕРЕШКОД
ДЛЯ ОТРИМУВАЧІВ
ПОСЛУГ ОМС

РЕЗЮМЕ:
Оскільки органи місцевого самоврядування є надавачами широкого
спектра послуг, то саме під час цих процедур є можливість закладення
факторів, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Надмірні обтяження передовсім означають покладення на отримувачів послуг
зайвих обов’язків (таких, які можна не застосовувати).

ПРИКЛАД:
Щоб отримати послугу з надання довідки про склад сім’ї, треба надати
копії паспортів усіх зареєстрованих членів сім’ї отримувача послуги. При
цьому орган місцевого самоврядування запровадив демографічний реєстр мешканців, а отже уповноважені особи можуть отримати інформацію
про зареєстрованих осіб безпосередньо з такого реєстру. У цьому разі
така вимога є надмірним обтяженням та може сприяти вчиненню посадовими особами корупційних правопорушень.

2.1. Створення надмірних обтяжень або штучних перешкод для отримувачів
послуг ОМС є корупціогенним фактором, якщо такі обтяження або перешкоди,
передбачені в проєкті нормативно-правового акта ОМС, сприяють виникненню корупційних ризиків.
2.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• врегулювання нормативно-правовим актом ОМС порядку надання послуг
ОМС у спосіб, що обтяжує отримання таких послуг для фізичних або юридичних осіб (індикатор застосовується також за умови, якщо норма проєкту
нормативно-правового акта не є прямим порушенням законодавства);
• відсутність можливості подання та отримання необхідних документів в електронній формі як альтернативного способу взаємодії між отримувачем та надавачем послуги ОМС (за умови, що законодавством не встановлено подання документів виключно в паперовій формі);
• встановлення проєктом нормативно-правового акта ОМС необхідності
отримання супутніх платних послуг у разі отримання послуги ОМС;
• необхідність подання інформації, до якої надавач послуги ОМС має доступ, зокрема даних, що містяться в реєстрах, кадастрах та інформаційних
системах або електронних базах даних (за умови, що законодавством не
встановлено обов’язкового подання документа);
• запровадження правил і процедур, які вимагають невиправданих витрат
ресурсів та часу отримувачів під час надання послуг ОМС;
• запровадження правил і процедур, унаслідок яких збільшується кількість
безпосередніх контактів між надавачем та отримувачем послуг ОМС;
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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• запровадження правил і процедур, яких неможливо дотримуватися через
об’єктивні обставини;
• поділ однієї послуги ОМС на декілька платних послуг;
• орієнтація не на надання якісних послуг ОМС отримувачам, а на формальне
дотримання процедури;
• встановлення невичерпного переліку документів та/або вимог до документів, необхідних для отримання послуг ОМС;
• відсутність або обмеження права на оскарження рішень суб’єкта надання
послуги ОМС;
• невизначення граничного строку надання послуги ОМС.
2.3. Способи усунення корупціогенного фактора:
• передбачення можливості подання та отримання необхідних документів
в лектронній формі як альтернативного способу взаємодії між отримувачем
та надавачем послуги ОМС;
• вилучення норм, якими отримувач послуги ОМС фактично зобов’язаний
отримувати супутні платні послуги;
• вилучення норм, якими завищуються формальні вимоги до отримувачів
послуг ОМС;
• вилучення норм, якими передбачено необхідність подання інформації, доякої
надавач послуги ОМС має доступ, зокрема даних, що містяться в реєстрах,
кадастрах та інформаційних системах або електронних базах даних;
• максимально можливе спрощення правил і процедур задля оптимізації
затрат ресурсів та часу, які витрачаються для отримання послуги ОМС;
• зміна правил і процедур для мінімізації там, де це можливо, безпосереднього
контакту між отримувачем і надавачем послуги ОМС;
• перегляд правил і процедур, яких неможливо дотримуватися через об’єктивні обставини, та вилучення їх із проєкту нормативно-правового акта;
• вилучення норм, згідно з якими одна послуга ОМС надається як декілька
платних послуг;
• вилучення норм, якими завищуються формальні вимоги до отримувачів
послуг ОМС;
• передбачення чіткого переліку документів, необхідних для отримання послуг ОМС;
• передбачення права на ефективне оскарження рішення суб’єкта надання
послуг ОМС;
• визначення граничного строку надання послуг ОМС.

3. ДИСКРИМІНАЦІЯ
АБО НАДАННЯ
НЕОБҐРУНТОВАНИХ
ПРИВІЛЕЇВ
(ФАВОРИТИЗМ)

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ

РЕЗЮМЕ:
Дискримінація – це форма неправомірної діяльності посадових осіб, яка
полягає в певному обмеженні прав конкретних суб’єктів за конкретними
ознаками (вік, стать, місце проживання, майновий стан тощо). Фаворитизм – це необґрунтоване надання переваг певним суб’єктам. У практиці
здійснення повноважень органами місцевого самоврядування можуть траплятися випадки дискримінації або фаворитизму, що сприятиме можливості
вчинення корупційних правопорушень відповідними посадовими особами
(переважно під час розроблення відповідних проєктів нормативних актів).
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ПРИКЛАД:
Проєктом нормативно-правового акта передбачається надання фінансової підтримки з покриття відсотків за кредитами представникам
малого і середнього бізнесу. Водночас цим проєктом пропонується також
встановити, що першочергово така підтримка надається бізнесу у сфері
ІТ, а потім – іншим суб’єктам за наявності фінансових ресурсів. Проте ані
в проєкті нормативно-правового акта, ані в пояснювальній записці до
нього не обґрунтовано таку позицію.

3.1. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм) є корупціогенним фактором у разі встановлення правил, процедур, вимог, виду та
міри відповідальності, які ставлять у менш або більш вигідне становище певних
фізичних та/або юридичних осіб (груп осіб, категорій осіб) порівняно з іншими особами (групами осіб, категоріями осіб), без обґрунтування необхідності
встановлення таких правил, процедур та норм.
3.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• надання проєктом нормативно-правового акта ОМС привілеїв, пільг, заступництва певним особам (групам осіб, категоріям осіб) без належних на те
підстав;
• створення проєктом нормативно-правового акта ОМС без належного
обґрунтування умов, які ставлять певних осіб (групи осіб, категорії осіб)
у явно гірше правове становище порівняно з іншими особами (групами осіб,
категоріями осіб).
3.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• вилучення норм, якими встановлюються привілеї, пільги, передбачається
заступництво певним особам (групам осіб, категоріям осіб) без належних
на те підстав;
• вилучення норм, які ставлять певних осіб (групи осіб, категорії осіб) у явно
гірше правове становище порівняно з іншими особами (групами осіб, категоріями осіб) без обґрунтування.

4. НЕДОЛІКИ
МЕХАНІЗМІВ
ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСІВ
СУБ’ЄКТАМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

РЕЗЮМЕ:
У практиці проведення конкурсів органами місцевого самоврядування
можуть траплятися випадки визначення механізму проведення конкурсу
у спосіб, що сприятиме можливості вчинення корупційних правопорушень
відповідними посадовими особами та проведення конкурсів для формального забезпечення визначення заздалегідь відомих переможців.

ПРИКЛАД:
Проєктом нормативно-правового акта передбачається проведення
конкурсу, при цьому критерії визначення переможців не є чіткими та вимірюваними, внаслідок чого переможці визначаються виходячи з власних
уподобань членів конкурсної комісії. Або попри чіткість визначених критеріїв конкурсна документація не передбачає подання конкурсантами
документів про відповідність критеріям, внаслідок чого члени комісії самостійно знаходять або не знаходять таку інформацію з інших джерел.

4.1. Недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами правозастосування
є корупціогенним фактором у разі встановлення правил, процедур, вимог,
критеріїв та інших організаційно-процедурних питань проведення конкурсів
у спосіб, який створює ризики для проведення прозорих конкурсів в умовах
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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конкуренції. Не є коурпціогенним фактором, у випадку, якщо механізм проведення конкурсу встановлений нормативно-правовим актом вищої сили
та у зв’язку з цим не може бути виправленим на локальному рівні нормотворення.
4.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• невизначеність процедури формування складу конкурсної комісії та вимог
до членів конкурсної комісії;
• невизначеність етапів конкурсу та строків вчинення дій конкурсантами
та комісією;
• відсутність визначених повноважень конкурсної комісії, керівництва та членів
конкурсної комісії;
• відсутність кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу;
• відсутність чітких та вимірюваних критеріїв оцінювання конкурсних пропозицій;
• відсутність обов’язку подавати підтверджуючі документи щодо відповідності
кваліфікаційним вимогам та критеріям оцінювання;
• неврегулювання процедури визначення переможця;
• відсутність процедури оскарження дій, рішень чи бездіяльності конкурсної
комісії, її керівництва та членів;
• нечіткість умов конкурсу;
• відсутність затвердженої та оприлюдненої форми договору (якщо переможець конкурсу укладає з суб’єктом правозастосування договір) або строків
його;
• неврегульованість процедури винагородження або іншого матеріального
відшкодування (якщо умовами конкурсу передбачена винагорода або інше
матеріальне відшкодування)
4.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• встановлення процедури формування складу конкурсної комісії та встановлення вимог до членів конкурсної комісії;
• визначення етапів конкурсу та строків вчинення дій конкурсантами та комісією;
• встановлення кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу;
• встановлення чітких та вимірюваних критеріїв оцінювання конкурсних пропозицій;
• передбачення обов’язку подавати підтверджуючі документи щодо відповідності кваліфікаційним вимогам та критеріям оцінювання;
• врегулювання процедури визначення переможця;
• встановлення процедури оскарження дій, рішень чи бездіяльності конкурсної комісії, її керівництва та членів;
• чітке визначення умов конкурсу;
• зчітке визначення умов конкурсу;
• відсутність затвердженої та оприлюдненої форми договору (якщо переможець конкурсу укладає з суб’єктом правозастосування договір) або строків
його укладення;
• врегулювання процедури винагородження або іншого матеріального відшкодування (якщо умовами конкурсу передбачена винагорода або інше
матеріальне відшкодування).

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

РОЗДІЛ VI
1. НЕДОТРИМАННЯ
ПРИНЦИПУ
ПРОЗОРОСТІ
ТА ВІДКРИТОСТІ
В ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТА
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

РЕЗЮМЕ:
Принцип прозорості та відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних закладів, установ, організацій та комунальних
підприємств є ключовим, оскільки за умови його дотримання посадовій
особі значно важче вчинити корупційне правопорушення (зокрема під
час розподілу коштів місцевого бюджету, розпорядження комунальною
власністю, притягнення до відповідальності винних осіб тощо). У протилежному випадку відкриваються широкі можливості для ухвалення посадовою
особою певного рішення на основі особистих інтересів.

ПРИКЛАД:
Орган місцевого самоврядування затвердив Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті, яка уповноважена розглядати
протоколи про адміністративні правопорушення і притягати винних до
встановленої законом відповідальності. Проте в цьому Положенні порушено принцип прозорості та відкритості в діяльності комісії, оскільки
встановлено, що на її засіданні мають право бути присутніми лише особи,
запрошені комісією. Громадськість позбавлена можливості брати участь у
засіданні комісії під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а отже виникає ризик уникнення винною особою відповідальності

1.1. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб’єкта
правозастосування, а отже зменшення рівня прозорості діяльності відповідного
органу, є корупціогенним фактором у разі:
• необґрунтованого зменшення проєктом нормативно-правового акта ОМС
рівня доступу громадян до публічної інформації, яка перебуває в розпорядженні цього суб’єкта правозастосування;
• закритості інформації, яка перебуває в розпорядженні ОМС та становить суспільний інтерес або може знизити корупційні ризики внаслідок її опублікування;
• необґрунтованого запровадження обмежень для участі громадян у діяльності відповідного органу;
• нерозгляду рекомендацій, висновків та пропозицій під час розроблення
проєктів нормативно-правових актів.
1.2. Індикатори корупціогенних факторів:
• встановлення проєктом нормативно-правового акта ОМС обмежень доступу до публічної інформації, яка перебуває в розпорядженні відповідного
органу, без належного обґрунтування та/або з порушенням норм Закону
України «Про доступ до публічної інформації»;
• встановлення проєктом нормативно-правового акта ОМС періоду, у який
запити на доступ до публічної інформації не розглядаються або розглядаються у строки більші, ніж передбачено Законом України «Про доступ
до публічної інформації», без належного обґрунтування;
• обмеження проєктом нормативно-правового акта ОМС обсягу публічної
інформації, яка підлягає обов’язковому опублікуванню та перебуває в розпорядженні відповідного органу;
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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• зменшення проєктом нормативно-правового акта ОМС періодичності
та/або обсягу звітування відповідним суб’єктом правозастосування перед
громадськістю;
• зниження проєктом нормативно-правового акта ОМС, порівняно з передбаченим у чинному законодавстві, ступеня безпосередньої участі громадян у діяльності відповідного суб’єкта правозастосування без належного
обґрунтування;
• звуження проєктом нормативно-правового акта ОМС ступеня впливу на
діяльність відповідного суб’єкта правозастосування з боку громадських
рад (рад громадського контролю, громадських дорадчих, консультативних
органів громадськості тощо);
• нерозгляд ОМС рекомендацій, висновків та пропозицій, які надійшли від
фізичних та юридичних осіб, інститутів громадянського суспільства;
• процедури, що запроваджуються проєктом нормативно-правового акта
ОМС, прямо або опосередковано передбачають створення наборів інформації, що становить суспільний інтерес або може знизити корупційні ризики
внаслідок її опублікування, але проєкт нормативно-правового акта не передбачає її оприлюднення.
1.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенних факторів:
• вилучення норм, якими передбачається обмеження доступу до публічної
інформації, яка перебуває в розпорядженні відповідного суб’єкта правозастосування;
• вилучення норм, якими встановлюється період, у який запити на доступ
до публічної інформації не розглядаються або розглядаються у строки більші,
ніж передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
• вилучення норм, якими обмежується обсяг публічної інформації, яка підлягає
обов’язковому опублікуванню та перебуває в розпорядженні відповідного
суб’єкта правозастосування;
• вилучення норм, якими зменшується періодичність та/або обсяг звітування
відповідним суб’єктом правозастосування перед громадськістю;
• вилучення норм, якими запроваджуються обмеження для участі та впливу
громадян, громадських рад у діяльності відповідного суб’єкта правозастосування, порівняно з чинним законодавством;
• встановлення обов’язку суб’єкта правозастосування оприлюднювати набори даних інформації, що становить суспільний інтерес або може знизити
корупційні ризики внаслідок її опублікування.

2. ВІДСУТНІСТЬ АБО
НЕДОЛІКИ ПРОЦЕДУР
ДОБОРУ (КОНКУРСУ)
НА КЕРІВНІ
ТА ІНШІ ПОСАДИ
У ВІДПОВІДНОМУ
СУБ’ЄКТІ
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
ТА ЗВІЛЬНЕННЯ
З ПОСАД

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ

РЕЗЮМЕ:
Конкурсні процедури добору в більшості випадків є тим запобіжником, який
дає змогу знизити вірогідність «особистих» домовленостей між посадовою
особою (органом), який здійснює призначення, та особою, яка бажає
зайняти посаду керівника комунальної установи, закладу, організації або
підприємства. Відсутність конкурсної процедури або її недоліки створюють
умови для ухвалення посадовцем рішення про призначення на посаду
з огляду на особисті мотиви.

ПРИКЛАД:
Міська рада, маючи всі повноваження та можливості для розроблення
порядку добору на посаду керівника комунального підприємства, не вживає для цього жодних заходів. Натомість керівників усіх комунальних підприємств призначає одноосібно міський голова, що, безумовно, створює
умови для можливості «домовитись» про отримання такої посади.
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2.1. Відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на керівні посади
у відповідному суб’єкті правозастосування в проєкті нормативно-правового акта ОМС є корупціогенним фактором у разі відсутності таких процедур,
а також якщо добір можна провести в недоброчесний спосіб, окрім випадків,
коли такі процедури регламентовані нормативно-правовими актами вищої
юридичної сили.
2.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• відсутність процедури добору (конкурсу) на керівні та інші посади у відповідному суб’єкті правозастосування у разі, коли її запровадження є необхідним;
• відсутність вичерпного переліку вимог до кандидатів на зайняття керівних
та інших посад у відповідному суб’єкті правозастосування, відсутність чіткого
переліку документів та їх форми, які повинні надати кандидати для участі
в доборі (конкурсі) на зайняття керівної чи іншої посади;
• встановлення неоднакових процедур добору (конкурсу) кандидатів на зайняття керівних та інших посад у відповідному суб’єкті правозастосування
під час проведення одного й того самого конкурсу;
• встановлення об’єктивно недостатніх строків для подання документів кандидатами для участі в доборі (конкурсі) на зайняття керівних та інших посад
у відповідному суб’єкті правозастосування;
• закріплення можливості передбачення додаткових умов та/або етапів для
кандидатів, які беруть участь у доборі (конкурсі) на зайняття керівних та інших
посад у відповідному суб’єкті правозастосування;
• встановлення умов для зменшення рівня впливу на процедуру добору (конкурсу) з боку громадськості (рад громадського контролю, громадських
дорадчих, консультативних органів громадськості тощо);
• відсутність вичерпного переліку підстав звільнення особи з керівної чи іншої
посади;
• відсутність та/або недоліки положень, які визначають порядок проведення
службового (внутрішнього) розслідування перед ухваленням рішення про
звільнення особи з керівної чи іншої посади внаслідок вчинення дисциплінарного проступку, окрім випадку, коли таке регулювання здійснюється
нормативно-правовими актами вищої юридичної сили;
• відсутність положень, які передбачають підстави відсторонення особи,
щодо якої проводиться службове (внутрішнє) розслідування, від виконання
обов’язків;
• положеннями проєкту нормативно-правового акта, який передбачає оцінювання виконання посадовою особою своїх обов’язків, результати якого
можуть стати підставою звільнення цієї особи з посади, не визначено критеріїв, методології та процедури такого оцінювання, окрім випадку, коли така
неврегульованість наявна в нормативно-правових актах вищої юридичної
сили;
• звуження в проєкті нормативно-правового акта передбачених законом
гарантій незалежності керівників суб’єктів правозастосування.
2.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• визначення процедури добору (конкурсу) на вакантні посади у відповідному
суб’єкті правозастосування за об’єктивної можливості її проведення;
• визначення чіткого переліку вимог до кандидатів та чіткого переліку документів, які повинні надати кандидати для участі в доборі (конкурсі) на зайняття вакантних посад у відповідному суб’єкті правозастосування;
• уніфікація процедур добору (конкурсу) кандидатів на зайняття вакантних
посад у відповідному суб’єкті правозастосування;
• передбачення розумних строків подання документів кандидатами для участі в доборі (конкурсі) на зайняття вакантних посад у відповідному суб’єкті
правозастосування;
• вилучення норм, які передбачають додаткові умови та/або етапи для кандидатів, які беруть участь у доборі (конкурсі) на зайняття вакантних посад у
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відповідному суб’єкті правозастосування;
• розроблення положень, які дозволяють громадськості там, де це можливо,
брати участь у процедурі добору (конкурсі) з можливістю впливати на його
результати;
• передбачення в проєкті нормативно-правового акта вичерпного переліку
підстав звільнення особи, якщо це не врегульовано нормативно-правовими
актами вищої юридичної сили;
• наявність у проєкті нормативно-правового акта положень, які визначають
порядок проведення службового (внутрішнього) розслідування перед ухваленням рішення про звільнення особи з керівної посади внаслідок вчинення
дисциплінарного проступку, у разі якщо це не врегульовано нормативно-правовими актами вищої юридичної сили;
• передбачення підстав відсторонення особи, щодо якої проводиться службове (внутрішнє) розслідування, від виконання обов’язків, у разі якщо такі
підстави не передбачено нормативно-правовими актами вищої юридичної
сили;
• визначення в проєкті нормативно-правового акта критеріїв, методології
та процедури оцінювання виконання посадовою особою своїх обов’язків,
якщо такі питання не врегульовано нормативно-правовими актами вищої
юридичної сили;
• вилучення з проєкту нормативно-правового акта норм, якими звужуються законодавчо встановлені гарантії незалежності для керівників суб’єктів
правозастосування.
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РОЗДІЛ VII
У сфері регулювання бюджетних правовідносин корупціогенними факторами
можуть бути ті, які через порушення процедур ухвалення рішень у цій сфері,
зменшення рівня залучення громадянського суспільства до процесу формування місцевого бюджету, а також інші порушення бюджетного законодавства
потенційно можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

1. НЕДОТРИМАННЯ
ПОРЯДКУ
ФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

РЕЗЮМЕ:
Найголовнішою гарантією обґрунтованості ухвалення рішення про затвердження місцевого бюджету є саме дотримання встановленого законом
порядку його прийняття. Бюджетний процес детально регламентований,
а його недотримання здатне створити умови для вчинення корупційних
правопорушень.

ПРИКЛАД:
Закон вимагає прийняття прогнозних показників місцевого бюджету в певні
строки, однак місцева рада не ухвалила такого рішення. А без прогнозних
показників, які не можуть бути порушені під час ухвалення самого рішення
про затвердження місцевого бюджету, у посадових осіб з’являється можливість передбачати витрати на необмежену кількість заходів, які раніше
не були представлені депутатам, і таке визначення може ґрунтуватися
виключно на особистих мотивах певних посадових осіб.

1.1. Недотримання порядку формування місцевого бюджету (місцевих цільових
програм) є корупціогенним фактором, у разі якщо це потенційно може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
1.2. Індикатори недотримання порядку формування місцевого бюджету (місцевих цільових програм):
• нерозгляд радою проєкту прогнозу місцевого бюджету в строки, передбачені бюджетним законодавством;
• порушення місцевою радою строків розгляду та прийняття прогнозу місцевого бюджету в строки, передбачені бюджетним законодавством;
• відхилення показників прогнозу місцевого бюджету від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим
у попередньому бюджетному періоді, з підстав, не передбачених бюджетним
законодавством;
• відсутність схвалення проєкту рішення про місцевий бюджет виконавчим
комітетом ради до винесення його на розгляд ради;
• невідповідність проєкту рішення ради про місцевий бюджет вимогам, встановленим бюджетним законодавством;
• порушення строків затвердження місцевого бюджету, передбачених бюджетним
законодавством, без обґрунтування об’єктивних чинників, що цьому сприяли;
• нерозгляд висновків внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту виконання місцевого бюджету під час його формування на наступний бюджетний
рік (у разі наявності таких висновків);
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• внесення змін до місцевого бюджету без належного обґрунтування (зокрема
бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів; доцільності
спрямування бюджетних коштів на певні заходи тощо);
• порушення порядку і правил формування місцевих цільових програм, які
встановлені як актами законодавства, так і актами ОМС.
1.3. Способи усунення або мінімізації недотримання порядку формування
місцевого бюджету:
• зазначення в проєкті рішення прогнозу місцевого бюджету об’єктивних
обставин, які сприяли порушенню строків, встановлених бюджетним законодавством;
• обґрунтування об’єктивних обставин, які унеможливили розгляд та прийняття
прогнозу місцевого бюджету в строки, передбачені бюджетним законодавством;
• узгодження показників прогнозу місцевого бюджету з показниками, визначеними на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, або наведення підстав такого
відхилення, передбачених бюджетним законодавством;
• внесення проєкту рішення про місцевий бюджет на розгляд виконавчого
комітету ради до розгляду сесією;
• обґрунтування об’єктивних обставин, які унеможливили прийняття місцевого
бюджету в строки, визначені бюджетним законодавством;
• врахування висновків внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту виконання місцевого бюджету під час його формування на наступний бюджетний
рік;
• належне обґрунтування необхідності внесення змін до місцевого бюджету;
• узгодження проєкту рішення про місцеві цільові програми з вимогами та
правилами, встановленими як законодавством, так і рішеннями ОМС.

2. ІГНОРУВАННЯ
(НЕЕФЕКТИВНЕ
ВИКОРИСТАННЯ)
МЕХАНІЗМІВ
ПУБЛІЧНИХ
ПРОЦЕДУР ПІД
ЧАС БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕСУ АБО
РОЗРОБЛЕННЯ
І ПРИЙНЯТТЯ
МІСЦЕВИХ ЦІЛЬОВИХ
ПРОГРАМ

РЕЗЮМЕ:
Важливим чинником запобігання корупційним правопорушенням у бюджетній сфері є використання органами місцевого самоврядування публічних
процедур: обговорення, консультацій тощо. Це дає змогу спрямувати
бюджетні кошти саме на ті проєкти та об’єкти, щодо фінансування яких є
потреба громадськості. У протилежному випадку такий розподіл витрат
залежить виключно від обмеженої кількості осіб (посадовців виконавчих
органів та депутатів ради), а отже створюються умови для розподілу коштів без об’єктивної на це потреби за особистими мотивами представників
місцевої влади.

ПРИКЛАД:
Під час прийняття місцевого бюджету ухвалено рішення про фінансування
витрат комунального підприємства для закупівлі службових автомобілів
для керівництва цього підприємства, тоді як громадськість виступала за
фінансування утеплення будинків, що дало б економію коштів на теплоносіях.

2.1. Ігнорування (неефективне використання) механізмів публічних процедур
під час бюджетного процесу або розроблення і прийняття місцевих цільових
програм є корупціогенним фактором у разі невикористання наданих законом
можливостей щодо громадського обговорення проєкту місцевого бюджету
або місцевої цільової програми, зокрема його витратної частини, що потенційно може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення.
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2.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• обмеження впливу громадськості на формування місцевого бюджету, зокрема щодо його витратної частини, а також щодо розроблення і прийняття
місцевих цільових програм;
• невикористання посадовими особами механізмів прямої демократії (громадські слухання, електронні консультації, збори за місцем проживання
тощо) з метою обговорення напрямів витратної частини проєкту місцевого
бюджету та місцевих цільових програм;
• необґрунтований нерозгляд пропозицій, рекомендацій або інших звернень
громадськості під час формування проєктів у сфері бюджетних правовідносин або щодо проєктів місцевих цільових програм (у разі надходження таких
пропозицій, рекомендацій тощо);
• неоприлюднення в установлені законом строки проєктів рішень у бюджетній
сфері або порушення таких строків.
2.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• надання громадськості можливості впливу під час формування проєктів
рішень, які стосуються місцевого бюджету та місцевих цільових програм;
• активне використання посадовими особами механізмів прямої демократії
з метою обговорення витратної частини проєкту місцевого бюджету та місцевих цільових програм;
• розгляд пропозицій, рекомендацій або інших звернень громадськості під час
формування проєктів у сфері бюджетних правовідносин або обґрунтування
їх неврахування;
• оприлюднення проєктів рішень у бюджетній сфері (проєктів місцевих цільових програм) з наданням розумного строку для обговорення їх громадськістю.

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

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ

РЕЗЮМЕ:
Кошти місцевого бюджету насамперед мають витрачатись на розвиток
місцевої інфраструктури для підвищення рівня комфортності проживання. Проте трапляються випадки, коли органи місцевого самоврядування
витрачають ці кошти на об’єкти, які не перебувають у власності територіальної громади, або на функції, не передбачені для них законом. У таких
випадках підвищується можливість для необґрунтованої розтрати бюджетних коштів або навіть завуальованого (прихованого) підкупу певних
посадових осіб.

ПРИКЛАД:
У бюджеті міської ради передбачено фінансування закупівлі оргтехніки для
обласного управління Служби безпеки України, фінансування якої згідно
із законом здійснюється з Державного бюджету України. Обґрунтуванням
такого рішення слугує начебто зниження рівня злочинності на території
області. Проте немає будь-якого обґрунтування такого витрачання коштів
і де-факто це є непрямим підкупом керівництва силового органу, який
згідно зі своєю компетенцією зобов’язаний виявляти корупційні правопорушення в діяльності органу місцевого самоврядування.

3.1. Цей фактор набуває властивостей корупціогенності, у разі якщо кошти
місцевого бюджету спрямовуються на фінансування невластивих ОМС функцій
та/або об’єкти, які не перебувають у комунальній власності територіальної
громади, та внаслідок цього потенційно створюються передумови для вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
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3.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• передбачення в проєкті місцевого бюджету (місцевих цільових програм)
витрат на об’єкти, які не перебувають у власності або управлінні територіальної громади, спільній власності територіальних громад;
• закладення в проєкті місцевого бюджету (місцевих цільових програм) як
статті витрат фінансування органів, установ та організацій, які не перебувають у сфері управління ОМС;
• використання бюджетних коштів на фінансування функцій, невластивих
ОМС (наприклад, здійснення правосуддя; фінансове забезпечення органів
правопорядку тощо).
3.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• вилучення з проєкту рішення про місцевий бюджет (місцеві цільові програми)
витрат на об’єкти, які не перебувають у власності або управлінні територіальної громади, спільній власності територіальних громад;
• вилучення з проєкту рішення про місцевий бюджет (місцеві цільові програми)
витрат на фінансування органів, установ та організацій, які не перебувають
у сфері управління ОМС;
• вилучення з проєкту рішення про місцевий бюджет (місцеві цільові програми)
витрат на фінансування функцій, невластивих ОМС.

4. НЕДОТРИМАННЯ
МЕХАНІЗМІВ
ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ ТА
ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ ПІД ЧАС
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
БЮДЖЕТНИМИ
КОШТАМИ

РЕЗЮМЕ:
Внутрішній контроль і внутрішній аудит – це спеціальні та обов’язкові засоби, за допомогою яких можна виявити порушення щодо витрачання коштів
з місцевого бюджету. У разі їх ефективного використання орган місцевого
самоврядування може виявити низку таких порушень і врахувати їх під час
прийняття місцевого бюджету на наступний рік. У протилежному випадку
це надає додаткові можливості для вчинення корупційних правопорушень
під час розпорядження такими коштами.

ПРИКЛАД:
За допомогою внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в поточному
році виявлено масові порушення під час здійснення публічних закупівель виконавчими органами міської ради, а саме зловживання правами
підвищення вартості послуг після укладення договору про закупівлю
товарів, робіт чи послуг. Проте депутати не врахували таких фактів під
час прийняття бюджету, а кошти знову було передано в розпорядження
цьому виконавчому органу.

4.1. Цей фактор набуває корупціогенних властивостей у разі відсутності структурних підрозділів (посадових осіб), уповноважених на здійснення внутрішнього
контролю та внутрішнього аудиту, у разі неефективного використання наданих
законом повноважень, неврахування висновків таких суб’єктів, що потенційно
може призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
4.2. Індикатори корупціогенного фактора:
• відсутність у структурі та штатному розписі виконавчих органів міської ради
структурного підрозділу (посадових осіб), на яких відповідно до бюджетного
законодавства покладено повноваження щодо здійснення внутрішнього
контролю та внутрішнього аудиту;
• відсутність розроблених і затверджених внутрішніх документів, які регламентують процес здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;
• неефективне використання уповноваженим структурним підрозділом (поІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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садовими особами) повноважень щодо здійснення внутрішнього контролю
та внутрішнього аудиту, про що може свідчити відсутність інформації, рекомендацій або висновків за результатами проведеної роботи.
4.3. Способи усунення або мінімізації корупціогенного фактора:
• введення до структури та штатного розпису виконавчих органів міської ради
структурного підрозділу (посадових осіб), на яких відповідно до бюджетного
законодавства покладено повноваження щодо здійснення внутрішнього
контролю та внутрішнього аудиту;
• розроблення і затвердження внутрішніх документів, які регламентують процес здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;
• активізація роботи уповноваженого структурного підрозділу (посадових
осіб) щодо здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.
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РОЗДІЛ VIІI

ІНШІ
КОРУПЦІОГЕННІ
ФАКТОРИ

РОЗДІЛ VIII
РЕЗЮМЕ:
У цьому розділі наведено найпоширеніші юридичні помилки під час написання проєктів нормативно-правових актів, які в сукупності з іншими
обставинами можуть призводити до вчинення корупційних правопорушень

ПРИКЛАД:
Суперечність між проєктом нормативно-правового акта органу місцевого
самоврядування та законами України; неврегульованість відносин, які
потребують унормування.

Технічні недоліки не є корупціогенними факторами, оскільки їх наявність
не завжди зумовлена недоліками конкретної норми чи сукупності норм проєкту нормативно-правового акта. Водночас такі недоліки, які не містять усіх
ознак корупціогенних факторів, але через їх наявність сприяють виникненню
корупційних ризиків, прирівнюються до корупціогенних факторів і підлягають
встановленню та усуненню. Найчастіше йдеться про техніко-юридичні недоліки.
До інших корупціогенних факторів належать:
1) юридична колізія;
2) прогалина;
3) необґрунтоване використання оціночних понять;
4) недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки

1. ЮРИДИЧНА
КОЛІЗІЯ

1.1. Юридична колізія – це розбіжність (зокрема суперечність) між нормами
права, які закріплені в законодавстві та регулюють ті самі суспільні відносини.
1.2. Види юридичної колізії:
• колізія між нормами нормативно-правових актів ОМС (внутрішня колізія);
Індикатори такої колізії:
• формальна неузгодженість (суперечність) у межах однієї норми;
• формальна неузгодженість (суперечність) між різними нормами.
• колізія між проєктом нормативно-правового акта та чинним законодавством
(зовнішня колізія);
Індикатори такої колізії:
• формальна неузгодженість (суперечність) між нормами проєкту нормативно-правового акта та нормами чинного законодавства;
• невідповідність положенням Конституції, чинним міжнародним зобов’язанням та договорам, згода на обов’язковість яких надана Вер ховною Радою
України, законам України та підзаконним нормативно-правовим актам;
• колізія між нормами проєкту нормативно-правового акта та антикорупційним законодавством, що виникає у разі невідповідності положень проєкту
нормативно-правового акта чинним стандартам у сфері запобігання корупції, тобто такий проєкт нормативно-правового акта суперечить міжна-
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родним та/або внутрішнім актам антикорупційного законодавства, а отже
може ускладнити реалізацію передбачених чинним законодавством заходів
із запобігання корупції.
1.3. Способи усунення або мінімізації колізії:
• внесення змін до статті проєкту нормативно-правового акта або її частини,
яка в сукупності з іншою нормою (нормами) утворює колізію;
• вилучення з проєкту нормативно-правового акта статті або її частини, яка
в сукупності з іншою нормою (нормами) утворює колізію;
• закріплення в проєкті нормативно-правового акта змін, які пропонується
внести до інших нормативно-правових актів ОМС, з метою уникнення суперечностей;
• передбачення в проєкті нормативно-правового акта нової норми (норм),
які усувають виявлену колізію;
• узгодження положень проєкту нормативно-правового акта з Конституцією України, чинними міжнародними зобов’язаннями та договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
• узгодження норм проєкту нормативно-правового акта з актами антикорупційного законодавства.

2. ПРОГАЛИНА

2.1. Прогалина — це повна або часткова відсутність регламентації певних
суспільних відносин, що перебувають у сфері правового регулювання нормативно-правових актів ОМС, крім випадку, коли прогалина закладена на рівні
нормативно-правових актів вищої юридичної сили, а повноважень ОМС недостатньо для її врегулювання.
Відсутність приписів щодо тих відносин, які є поза сферою правового регулювання відповідного проєкту нормативно-правового акта, не є недоліком.
2.2. Індикатори прогалини:
• неврегульованість нормами проєкту нормативно-правового акта суспільних відносин, що перебувають у сфері його правового регулювання і потребують юридичного вирішення, якщо вказані відносини не врегульовані
чинним законодавством або нормативно-правовими актами ОМС;
• відсутність у положеннях проєкту нормативно-правового акта пропозицій
внесення змін до чинних нормативно-правових актів ОМС або прийняття
нових у зв’язку з набранням чинності таким нормативно-правовим актом.
2.3. Способи усунення або мінімізації прогалини:
• врегулювання в нормах проєкту нормативно-правового акта ОМС суспільних відносин, які потребують юридичного вирішення;
• закріплення в проєкті нормативно-правового акта ОМС пропозицій внесення змін до локального законодавства або прийняття нових актів у зв’язку
з набранням чинності нормативно-правовим актом.

3. НЕОБҐРУНТОВАНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ

3.1. Використання оціночних понять є необґрунтованим, якщо їх використання
в нормах проєкту нормативно-правового акта не є виправданим або якщо
таке поняття можна замінити конкретно визначеним.
3.2. Індикатори оціночних понять:
• використання слів і словосполучень на кшталт «тощо», «тому подібне»,
«може», «має право», «за власної ініціативи», «дбає», «забезпечує», «сприяє», «допомагає» та інших мовних неоднозначностей, що призводить до їх
довільного тлумачення та самостійного наповнення змістом суб’єктом правозастосування;
• використання термінів без їх конкретного визначення та/або визначення
їх головних ознак.
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3.3. Способи усунення або мінімізації необґрунтованого використання оціночних понять:
• вилучення слів, словосполучень та інших мовних неоднозначностей,
що уможливлюють їх довільне тлумачення та самостійне наповнення змістом
суб’єктом правозастосування;
• конкретне визначення термінів та/або їх головних ознак.

4.1. Недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки є корупціогенним
фактором, у разі якщо це сприяє виникненню корупційних ризиків.

3. НЕОБҐРУНТОВАНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ

4.2. Індикатори недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки
(перелік не є виключним):
• порушення визначення структури нормативно-правового акта ОМС;
• порушення правил та/або прийомів викладення нормативних положень,
поєднане з порушенням вимог уніфікації термінології і мовного оформлення;
• порушення логіки послідовності викладення змісту нормативно-правового
акта;
• відсутність взаємозв’язку між нормами акта;
• незрозумілість (неясність) текстового наповнення проєкту нормативно-правового акта.
4.3. Способи усунення або мінімізації недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки:
• дотримання процедури розроблення проєкту нормативно-правового акта
та/або правильне визначення його структури;
• дотримання правил та прийомів викладення нормативних положень, а також
застосування уніфікації термінології і мовного оформлення;
• застосування правил логіки щодо послідовності викладення змісту проєкту
нормативно-правового акта;
• побудова функціонального та змістового взаємозв’язку між нормами проєкту
нормативно-правового акта;
• застосування простих речень, застосування правил пунктуації та орфографії для формулювання правових норм.

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ

45

ДОДАТОК
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ

ЧЕК-ЛИСТ ДО
МЕТОДОЛОГІЇ
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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

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

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

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних процедур

2.1.
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ

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

Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої діяльності суб’єктів правозастосування

3.1.

недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності
суб’єкта правозастосування

ТАК

3.2.

відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб’єкті правозастосування та звільнення з посад

ТАК

Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних правовідносин

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

4.2.

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

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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Інші корупціогенні фактори

5.1.

юридична колізія

ТАК

5.2.

прогалина

ТАК

5.3.

необґрунтоване використання оціночних понять

ТАК

5.4.

недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки

ТАК

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ

49

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ІДЕЙ
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