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КЕЙС-СТАДІ	
Матеріал,	який	ви	тримаєте	в	руках,	покликаний	
ознайомити	із	досвідом	трьох	бізнес-об‘єднань,	що	
вирішили	взяти	справу	в	свої	руки	і		змінити	регуляторне	
средовище	в	своїх	містах	на	краще,	усунувши	
корупціогенні	фактори	в	рішеннях	міських	рад.

Посібник	підготовлений	на	замовлення	
Національної	платформи	МСБ	в	рамках	
Проекту	з	проведення	громадської	
антикорупційної	експертизи	нормативно-
правових	актів	(регуляторних	актів)	міської	
ради,	що	був	реалізований	у	3	містах	України	
протягом	квітня	-	вересня	2015	року.	

Упорядник:	Анастасія	Баклан	

Цей	документ	підготовлено	завдяки	
допомозі	Агентства	США	з	міжнародного	
розвитку	(USAID)	та	Національного	Фонду	
підпримки	демократії	(NED),	на	базі	
матеріалів	Проекту	USAID	“Впевнений	
бізнес	–	заможна	громада”	та	Центру	
міжнародного	приватного	підприємництва	
(СІРЕ).	Окремі	думки,	висловлені	в	
документі,	відображають	особисту	позицію	
авторів	і	можуть	не	відповідати	позиції	
USAID,	Уряду	США,	NED	та	CIPE.	
		

Американський	народ,	через	Агентство	
США	з	міжнародного	розвитку	(USAID),	
надає	економічну	та	гуманітарну	допомогу	
по	всьому	світу	понад	50	років.	В	Україні	
допомога	USAID	надається	у	таких	сферах,	
як	економічний	розвиток,	демократія	та	
управління,	охорона	здоров’я	і	соціальний	
сектор.	В	Україні	Агентство	США	з	
міжнародного	розвитку	надає	технічну	та	
гуманітарну	допомогу	починаючи	з	1992	
року.		

За	додатковою	інформацією	про	програми	
USAID	в	Україні	звертайтеся	до	Відділу	
USAID	із	зв’язків	із	громадськістю	за	
телефоном	+38	(044)	521-5741,	на	Інтернет-
сторінку	http://ukraine.usaid.gov	або	на	
сторінку	у	соціальній	мережі	“Facebook”:	
http://www.facebook.com/USAIDUkraine.
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Вступ

Бізнес-спільнота	довела	місцевій	владі	свою	спроможність	
професійно	аналізувати	регуляторні	акти,	формувати	чіткі	
рекомендації	та	проводити	консолідовані	адвокасі-кампанії	
на	регіональному	рівні	для	просування	своїх	пропозицій.	

 

Восени	2014	року	громадські	асоціації	підприємців	

трьох	місцевих	громад	—	Вінниці,	Сум	й	Івано-

Франківська	—	вирішили	спробувати	проаналізувати	

місцеве	регуляторне	поле	на	предмет	можливих	

корупціогенних	факторів.	

Вони	не	переслідували	глобальної	мети	змінити	

позиції	держави	у	світовому	рейтингу	протидії	

корупції,	а	почали	з	менших	кроків	—	ініціювали	

проведення	громадської	антикорупційної	

експертизи	регуляторних	актів	міських	рад	та	

розробили	рекомендації	щодо	усунення	виявлених	

корупціогенних	ознак.	Учасники	намагалися	

сформулювати	їх	так,	щоб	результати	експертизи	

були	доступними	початківцям	захисту	прав	МСБ.	

Підтримку	ініціативі	надав	Проект	USAID	

“Впевнений	бізнес	–	заможна	громада”,	що	був

реалізований	Центром	міжнародного	приватного	

підприємництва	(СІРЕ).		

Ініціатива	мала	на	меті	виявити	положення	НПА,	що	

сприяють	або	можуть	сприяти	корупційним	

порушенням,	розробити	пропозиції	щодо	усунення	

корупційних	ризиків,	а	також	—	перевірити	дієвість	

громадської	антикорупційної	експертизи	як	засобу	

запобігання	корупції.		

Для	проведення	експертизи	було	розроблено	

методологію,	обрано	18	видів	корупціогенних	

факторів,	що	підлягали	виявленню	та	оцінці.	Для	

експертизи	були	відібрані	чинні	акти,	прийняті	

органами	місцевого	самоврядування	у	період	між	1	

січня	2011	року	і	31	грудня	2014	року,	що	стосувалися	

таких	сфер:	

• землевідведення,	оренда	землі	та	
землекористування	у	населених	пунктах;	

• містобудування,	будівництво	та	архітектура,	
благоустрій	населених	пунктів;	

• розміщення	та	використання	зовнішньої	
реклами	у	населених	пунктах;	

• оренда	та	користуванням	майном,	що	
перебуває	у	комунальній	власності.	

Як	ви	гадаєте,	що	поєднує	Україну	з	Парагваєм?	А	
ще	 з	 Нікарагуа,	 Камеруном,	 Непалом	та	 Іраном?	
Очевидно,	що	 аж	 ніяк	 не	 клімат	 ,	 і	 не	 показники	
врожайності	зернових.	Нас	поєднує	«почесна»	130-
та	 позиція	 зі	 167-ми	 у	 щорічному	 рейтингу	
Corruption	 Perceptions	 Index	 (CPI)	 щодо	 рівня	
сприйняття	 корупції	 у	 2015	 році.	 Країни	 у	
згаданому	 рейтингу	 розташовуються	 за	
показником	 рівня	 корупції,	 який	 базується	 на	
оцінках	підприємців	та	аналітиків.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.platforma-msb.org
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
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Одним	з	ключових	завдань	стала	підготовка	

висновків	за	затвердженим	шаблоном	та	

пропозицій	за	результатами	антикорупційної	

експертизи	щодо	скасування	чи	перегляду	

регуляторних	актів,	які	містять	корупційну	

складову.	Ці	висновки	координатори	подали	

на	розгляд	міської	ради,	а	для	подальшої	

реалізації	відповідних	рішень	була	

організована	цілеспромована	адвокація.	

Розроблені	в	рамках	
роботи	CIPE	кейс-стаді

Доступні	у	розділах	"Адвокасі"	та	"Методики"	на	
сайті	Національної	платформи	МСБ.

Реалізація	проекту	дала	можливість	бізнес-
асоціаціям	не	лише	опанувати	нові	навички	з	
проведення	громадської	антикорупційної	
експертизи,	а	й	власноруч	вплинути	на	якість	
регуляторних	актів,	що	стосуються	найбільш	
«гарячих»	сфер	підприємницької	діяльності.	  
Що	найважчого	було	в	цьому	процесі,	яких	
результатів	вдалось	досягти	і	до	чого	варто	
бути	готовим	тим,	хто	хоче	долучитись	до	такої	
діяльності?

Богдан	Мосунов,	експерт	проекту,	м.	Суми:	«Насамперед	складно	було	знайти	в	місті	експертів,	хто	володів	
би	 відповідними	 навичками	 і	 не	 злякався	 би	 роботи	 з	 величезною	 купою	документів.	 	 	Також,	 як	 відомо,	
робота	з	міською	радою	має	свою	специфіку.		Не	варто	очікувати	швидких	змін.	На	хороші,	якісні	результати,	
можливо,	 доведеться	 чекати	 й	 понад	 півроку,	 хоча	 проект	 був	 розрахований	 на	 3	 місяці.	 Як	 результат,	
близько	 60%	 наших	 пропозицій	 було	 враховано	 міською	 радою.	 Проте	 варто	 зазначити,	 що	 вони	 більше	
стосуються	формальних	ознак,	натомість	відповіді	щодо	найбільш	драстичних	рішень,	наприклад	стосовно	
зовнішньої	реклами,	ми	чекаємо	і	досі.	Як	позитив,	можу	відмітити,	що	після	завершення	проекту	нас	стали	
запрошувати	до	обговорення	проектів	регуляторних	актів	і	ми	маємо	можливість	впливати	на	їх	якість	ще	в	
процесі	 підготовки.	 Вважаю	 цей	 момент	 особливо	 важливим.	Щодо	 порад	—	 варто	 бути	 наполегливими,	
налаштованими	на	конструктив	і	результат».		

Олександр	Печалін,	керівник	проекту,	м.	Вінниця:	 «Найважче	 і	 найважливіше	—	налагодити	співпрацю	у	
такий	спосіб,	щоб	досягти	змін.	Оскільки	реалізація	проекту	відбувалась	напередодні	виборів	до	місцевих	
рад,	 було	 складно	 спілкуватись,	 все	 затягалося,	 заплановані	 5	 зустрічей	 з	 міськими	 чиновниками	
перетворилися	 на	 15.	 Пройшовши	 весь	 цей	 процес	 можемо	 порадити:	 варто	 з	 самого	 початку	 заручитись	
підтримкою	перших	осіб,	це	зекономить	нерви	і	час,	допоможе	рухати	справу	і	не	застрягати	на	дрібницях.		
Інший	важливий	момент	—	необхідно	стежити	за	законодавчими	змінами	на	національному	рівні,	щоб	ваші	
пропозиції	 до	 змін	 місцевого	 регуляторного	 поля	 йшли	 в	 унісон.	 Також	 варто	 пам’ятати,	 що	 проведення	
антикорупційної	експертизи	саме	по	собі	ще	не	результат,	результат	—	це	зміни,	яких	вдалось	досягти».		

Микола	 Булавинець,	 експерт	 проекту,	 м.	 Івано-Франківськ:	 «Найперше,	 	 на	 що	 хочу	 звернути	 увагу,	 —	
рішення	міських	рад	не	є	систематизовані,	зміни	і	доповнення	 	до	них	йдуть	окремими	документами,	ви	про	
них	можете	навіть	не	знати.	Це	варто	мати	на	увазі	перш	ніж	приступати	до	аналізу.	Серед	перепонів,	з	якими	
ми	зіштовхнулися	під	час	реалізації	проекту,	—		це	певна	осторога	з	боку	міських	чиновників	та	брак	досвіду	
такого	спілкування	з	громадськістю.	Перші	наші	пропозиції	змін	були	прийняті	з	недовірою,	згодом	процес	
пішов	 краще.	 	 Переважно	 громадські	 обговорення	 відбуваються	 без	 участі	 громадськості,	 в	 тому	 числі	 і	
представників	 бізнес-спільноти.	Тому	 порада:	 якщо	 хочете	 щось	 змінити	—	 беріть	 участь	 в	 обговореннях	
проектів	регуляторних	актів.	Інформація	про	них	міститься	на	сайтах	рад.	Набагато	легше	вплинути	на	якість	
акту	в	процесі	його	підготовки,	аніж	потім	бити	на	сполох.	Водночас,	 зауважу,	що	наразі	 громадськість	не	
має	законних	важелів	примусити	раду	прийняти	ваші	пропозиції.	Допомогти	може	тільки	якісна	адвокасі	 -
кампанія	 з	 максимальною	 промоцією	 в	 медіа	 і	 залученням	 зацікавлених	 сторін.	 Без	 громадського	 тиску	
результатів	не	буде».

http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/01/SHablon-vysnovok-GAYE.docx
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/01/SHablon-vysnovok-GAYE.docx
http://www.platforma-msb.org
http://platforma-msb.org/category/advokasi/uspishni-advokasi/
http://platforma-msb.org/category/baza-znan/metodyky/
http://platforma-msb.org/category/advokasi/uspishni-advokasi/
http://platforma-msb.org/category/baza-znan/metodyky/
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Алгоритм	проведення	громадської	
антикорупційної	експертизи

1.	Визначити	сферу	дії	та	види	чинних	нормативно-правових	актів,	що	підлягають	
громадській	антикорупційній	експертизі,	видавника,	вид	і	період	прийняття.	

2.	 Визначити	 порядок	 проведення	 громадської	 антикорупційної	 експертизи	 та	
складення	 відповідних	 звернень,	 висновків,	 рекомендацій	 щодо	 усунення	
корупціогенних	факторів	тощо.	

3.	 Витребувати	 у	 видавника	 перелік	 чинних	 нормативно-правових	 актів,	
прийнятих	 у	 визначений	 період,	 шляхом	 подання	 офіційного	 запиту.	 Ця	 дія	
дозволить	 порівняти	 кількість	 прийнятих	 та	 оприлюднених	 актів	 та	 установити	
факт	проведення	аналізу	регуляторного	впливу.		

4.	Визначити	методологію	проведення	громадської	антикорупційної	експертизи,	
а	 також	 перелік	 корупціогенних	 факторів,	 які	 можуть	 містити	 положення	
нормативно-правових	актів,	а	також	критерії	оцінки	таких	факторів.	

5.	 Провести	 перевірку	 положень	 нормативно-правових	 актів	 щодо	 наявності	
корупціогенних	факторів.		

6.	 Скласти	 висновок	 про	 проведення	 громадської	 антикорупційної	 експертизи	
нормативно-правового	 акту	 з	 обґрунтуванням	 корупційних	 порушень,	 яким	
можуть	сприяти	виявлені	корупціогенні	фактори.		

7.	 Розробити	 рекомендації	 щодо	 усунення	 з	 нормативно-правового	 акту	
корупціогенних	 ризиків,	 або	 мінімізації	 їх	 впливу	 на	 суб’єктів	 малого	 та	
середнього	 підприємництва.	 Відповідні	 рекомендації	 можуть	 бути	 включені	 до	
висновку	безпосередньо	під	час	його	формування	або	після	проведення	круглих	
столів,	фокус-груп,	робочих	груп	чи	інших	заходів.	

8.	Оприлюднення	результатів	громадської	антикорупційної	експертизи	(висновків	
та	рекомендацій	щодо	усунення	корупціогенних	факторів).	Оприлюднення	може	
бути	 здійснено	 шляхом	 надсилання	 міському	 голові,	 секретарю	 місьфкої	 ради	
тощо.		

9.	З	 огляду	 на	 результати	 експертизи,	 прийняти	 рішення	 про	форми	 взаємодії	 з	
видавником	акту	щодо	усунення	корупціогенних	факторів.	Варіанти:			

• створення	 спільних	 робочих	 органів	 або	 робочих	 органів	 при	 відповідному	
органу	місцевого	самоврядування;		

• проведення	 адвокасі-заходів	 відповідно	 до	 плану;	 подання	 пропозицій	 до	
Національного	агентства	з	питань	протидії	корупції,		

• подання	 адміністративного	 позову	 про	 скасування	 НПА	 від	 імені	 особи	 чи	
осіб,	на	яких	поширюється	дія	такого	акту.	

10.	 Здійснити	 моніторинг	 та	 оцінку	 врахування	 результатів	 громадської	
антикорупційної	експертизи.	

Ця	 дія	 дозволить	 внести	 необхідні	 зміни	 у	 плани	 адвокасі-заходів	 асоціації	
підприємців	та	її	взаємодії	з	органом	місцевого	самоврядування.	

ЗАВАНТАЖИТИ	
ПРИКЛАД	ВИСНОВКУ

ЗАВАНТАЖИТИ	
ПРИКЛАД	ЗАПИТУ

ЗАВАНТАЖИТИ	
МЕТОДОЛОГІЮ

ЗАВАНТАЖИТИ	
ПРИКЛАД	АДВОКАСІ

ЗАВАНТАЖИТИ	
ПРИКЛАД	ПЛАНУ

ЗАВАНТАЖИТИ	
ПРИКЛАД	М-ТЕСТУ
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ПЛАН-ГРАФІК	
реалізації	проекту
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ПРОЦЕДУРА	
Інфографіка	процедури	громадської	
антикорупційної	експертизи	НПА	у	
Вінниці,	підготовлена	об’єднанням	
підприємців	"СТІНА"
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Пункт	1.13	Методології	Мінюсту	з	проведення	антикорупційної	експертизи	НПА	визначає	такі	основні	

недоліки	в	нормативно-правових	актах,	що	вказують	на	наявність	корупціогенних	факторів:	

Щодо	проведення	громадської	антикорупційної	експертизи,	цей	перелік	корупціогенних	факторів	має	

рекомендаційний,	орієнтовний	характер,	хоча	його	використання	є	зручним	у	подальших	адвокасі-заходах	та	

взаємодії	з	органами	місцевого	самоврядування.		

Проте,	такий	ризик,	як	суперечність	місцевого	нормативно-правового	акту	законам	та	іншим	актам	вищої	

юридичної	сили,	є	підставою	вимагати	скасування	акту	незалежно	від	виявлення	інших	корупціогенних	

факторів.

Основні	індикатори	
корупціогенних	факторів	  
при	проведенні	експертизи

• колізії	положень	одного	акту	чи	різних	актів,	а	також	невідповідність	положень	акту	актам	

вищої	юридичної	сили	(стосовно	органів	місцевого	самоврядування,	це	акти	Верховної	

Ради,	а	також	Президента	України	або	Кабінету	Міністрів	у	визначених	законами	випадках);

• прийняття	акту	органом	місцевого	самоврядування	або	особою,	уповноваженою	на	

виконання	функцій	місцевого	самоврядування,	з	перевищенням	компетенції;

• порушення	встановленої	форми	нормативно-правового	акту;

• порушення	вимог	нормопроектувальної	техніки;	

• технічні	помилки,	пропущення	слів	у	тексті	нормативно-правового	акту.
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Корупціогенні	фактори

Для	громадської	антикорупційної	експертизи	

конкретні	формулювання	корупціогенних	факторів	

та	кількість	їх	індикаторів	не	мають	принципового	

значення	–	головне,	щоб	підприємці	та	інші	

заінтересовані	особи	(в	т.ч.	депутати	місцевих	рад)	

могли	зрозуміти	зміст	можливих	корупційних	

порушень.	

Тому,	партнери	Проекту	узгодили	18	індикаторів	

(корупціогенних	факторів)	в	аналізованих	актах		

органів	місцевого	самоврядування,	в	тому	числі	

«Обмеження	доступу	до	публічної	інформації»	та	

«Інші	індикатори».	

Проте,	більшість	цих	індикаторів	не	була	виявлена	в	

жодному	з	указаних	актів,	отриманих	на	підставі	

офіційних	запитів	до	видавників.	

Крім	того,	в	рамках	Проекту	не	проводилася	окрема	

оцінка	корупціогенних	факторів	за	прийнятою	в	

більшості	іноземних	методологій	антикорупційної	

експертизи	формулою	(сума	балів,	що	оцінюють	

імовірний	розмір	шкоди	від	окремого	корупційного	

порушення	та	імовірність	повторних	корупційних	

порушень,	або	добуток	таких	балів).	

Указані	далі	основні	(типові)	корупційні	ризики,	

виявлені		в	актах	органів	місцевого	самоврядування	

можна	деталізувати	або	узагальнювати	залежно	від	

місцевих	пріоритетів.

ПРИКЛАД	

Корупціогенний	фактор:	перевищення	
компетенції	органу	місцевого	
самоврядування	

Індикаторами	корупціогенного	фактору	є,	зокрема:		

• прийняття	нормативно-правового	акту	або	його	

окремих	положень,	що	суперечать	актам	

чинного	законодавства;		

• відсутність	посилань	на	акт	законодавства,	який	

визначає	певні	повноваження	або	делегує	їх	

органу	місцевого	самоврядування.	

НПА:		

Рішення	виконавчого	комітету	Вінницької	міської	

ради	«Про	затвердження	Порядку	проведення	

перевірок	Департаментом	самоврядного	

контролю	міської	ради»	№	2140	від	08.09.2011	р.

	 	

Положення,	що	містить	
корупціогенний	фактор:			

«У	разі	виникнення	обставин,	що	вимагають	

продовження	терміну	перевірки,	його	може	бути	

продовжено	наказом	директора	Департаменту,	

або	особою,	яка	виконує	його	обов’язки,	але	не	

більше	ніж	на	п’ять	робочих	днів»	(п.	2.6	і	2.9)	

Обгрунтування:		

Подібна	норма	суперечить	забороні	продовження	

планових	і	позапланових	перевірок,	встановленій	

у	статтях	5	та	6	Закону	України	«Про	основні	

засади	державного	нагляду	(контролю)	в	сфері	

господарської	діяльності».
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Перелік	індикаторів

1.	 	

Необґрунтоване	розширення	дискреційних	

повноважень	та/або	їх	тлумачення		

2.	 	

Нечіткість	визначення	прав	і	зобов'язань	

уповноваженого	органу	/	особи		

3.	 	

Визначення	компетенції	уповноваженого	органу	/	

особи	за	формулою	"має	право"	

4.	 	

Вибіркова	зміна	обсягу	прав	уповноваженого	

органу	/	особи		

5.	 	

Прийняття	нормативно-правового	акта	за	

межами	компетенції	уповноваженого	органу	/	

особи		

6.	 	

Заповнення	законодавчих	прогалин	за	

допомогою	підзаконних	актів	у	разі	відсутності	

законодавчого	делегування	відповідних	

повноважень		

7.	 	

Завищені	вимоги	до	особи,	що	пред'являються	як	

умова	реалізації	нею	свого	права	або	виконання	

зобов'язань		

8.	 	

Надмірний	і	необґрунтований	перелік	

документів,	які	слід	надати	особі	для	реалізації	

свого	права	або	виконання	зобов'язань		

9.	 	

Невизначеність	чи	абстрактність	основних	стадій	

та	строків	адміністративної	процедури		

10.	 	

Можливість	уповноваженого	органу	/	особи	

необґрунтовано	змінювати	хід	і	строки	

адміністративної	процедури		

11.	 	

Відсутність	процесуальних	гарантій	участі	особи	в	
адміністративній	(конкурсній	/	тендерній)	процедурі		

12.	 	

Відсутність	чітких	критеріїв	(підстав)	для	прийняття	

уповноваженим	органом	/	особою	різних	видів	

адміністративних	рішень		

13.	 	

Юридично-лінгвістична	невизначеність	—	вживання	

неусталених,	двозначних	термінів	і	категорій	

оціночного	характеру	

14.	 	

Не	визначено	акт	законодавства,	який	є	підставою	

для	прийняття	РА	

15.	 	

Не	визначений	порядок	перевірки	/	контролю	

реалізації	регуляторного	акта	з	боку	суб'єктів	права		

16.	 	

Не	визначені	умови	для	відмови	та	відповідальність	

за	відмову	в	реалізації	повноважень		

17.	 	

Визначено	обмеження	щодо	доступу	до	публічної	
інформації	

18.	 	

Інші	індикатори

ВАЖЛИВО!	Не	існує	єдиного	переліку	
корупціогенних	факторів,	виявлення	
яких	є	предметом	громадської	
антикорупційної	експертизи.
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Порушення	процедури	

прийняття	регуляторних	актів,	

нечіткість	визначення	прав	і	

зобов'язань	уповноваженого	

органу

Ключові	проблеми	
регуляторних	актів	за	
висновками	проведеної	
антикорупційної	
експертизи	у	різних	містах	
проекту

Івано-Франківськ

Суми

Вінниця

Прийняття	рішень	поза	

компетенцією,	необґрунтоване	

розширення	дискреційних	

повноважень,	невизначеність	

або	абстрактність	основних	

стадій	та	строків	

адміністративної	процедури,	

порушення	процедурних	питань

Необґрунтоване	розширення	

дискреційних	повноважень	та	їх	

тлумачення	,	нечіткість	

визначення	прав	і	зобов'язань	

уповноваженого	органу,	

прийняття	нормативно-

правового	акта	за	межами	

компетенції	уповноваженого	

органу	/	особи

Ключові	проблеми

Результати	експертизи	повинні	також	бути	

оприлюднені.	Це	може	відбуватися	у	різних	формах,	

як-от	публікації	на	власному	сайті	асоціації	

підприємців,	виданні	друкованого	чи	електронного	

звіту	про	результати	експертизи	тощо.	Субєкти	

громадської	антикорупційної	експертизи,	як	правило,	

залучають	до	висвітлення	результатів	та	подальших	

заходів	з	адвокасі	представників	ЗМІ,	що	позитивно	

впливає	на	взаємодію	з	заінтересованими	особами	та	

органами	місцевого	самоврядування.		

У	випадках,	коли	взаємодія	з	міською	радою	або	її	

виконавчим	комітетом	є	ускладненою	внаслідок	

політичних	чи	інших	факторів,	доцільною	виявилася	

розробка	і	реалізація	деталізованого	плану	адвокасі-	

заходів		за	зразком.	

Крім	того,	відповідно	до	статті	67	Закону	України	

«Про	запобігання	корупції»,	нормативно-правові	

акти,	рішення,	видані	(прийняті)	з	порушенням	вимог	

цього	Закону,	підлягають	скасуванню	органом	або	

посадовою	особою,	уповноваженою	на	прийняття	чи	

скасування	відповідних	актів,	рішень,	або	можуть	

бути	визнані	незаконними	в	судовому	порядку	за	

заявою	заінтересованої	фізичної	особи,	об’єднання	

громадян,	юридичної	особи,	прокурора,	органу	

державної	влади,	зокрема	Національного	агентства,	

органу	місцевого	самоврядування.	

Наприклад,	виконавчий	комітет	Вінницької	міської	

ради	ухвалив	рішення	№	2015	від	10.09.2015	р.	про	

скасування	11	стандартів	адміністративних	послуг,	

затверджених	рішенням	№	1619	від	04.07.2011	р.,	у	

яких	громадська	антикорупційна	експертиза	виявила	

корупціогенні	фактори.	

Закон	також	зобов’язує	орган	або	посадову	особу	

надсилати	до	Національного	агентства	протягом	

трьох	робочих	днів	копію	прийнятого	рішення	про	

скасування	або	одержаного	для	виконання	рішення	

суду	про	визнання	незаконними	відповідних	актів	або	

рішень.
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Організація	  
адвокасі-кампанії
Пропозиції	громадськості	щодо	вдосконалення	НПА	
ризикували	би	залишитися	без	належної	уваги	влади,	якби	
не	подальша	цілеспромована	адвокасі-кампанія.	

З	метою	просування	пропозицій	бізнесу	щодо	усунення	корупційних	ризиків	у	місцевих	регуляторних	актах,	

координатори	проекту	у	трьох	пілотних	містах	спланували	низку	адвокаційних	заходів.	На	базі	спільного	

шаблону,	з	урахуванням	регіональної	специфіки	взаємодії	спільноти	МСБ	та	влади,	було	визначено	

необхідність	проведення:

3	фокус-груп	з	представниками	МСБ	з	метою	

обговорення	проблем	використання	окремих	

регуляторних	процедур	та	вимог	на	місцевому	рівні

2	круглих	столів	за	участю	представників	місцевої	

влади,	експертів,	журналістів,	лідерів	бізнес-

асоціаціацій	та	організацій	підтримки	МСБ

прес-конференції	з	метою	представлення	результатів	

громадської	антикорупційної	експертизи	перед	

засобами	масової	інформації
Цей	перелік	не	виключає	
можливості	проведення	  
додаткових	заходів	в	рамках 
адвокасі-кампанії
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ШАБЛОН	ПЛАНУВАННЯ		
адвокасі-кампанії

http://www.platforma-msb.org
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Івано	-	Франківськ

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Молодіжний	громадський	центр	 
"Еталон"

Місто:	Івано-Франківськ	

Керівник	проекту	у	регіоні:	Леся	Аронець	

Всього	отримано	рішень	міської	ради:	4	651		

Скільки	виявлено	серед	них	регуляторних	
актів	із	обраних	4	сфер:	31	

Скільки	регуляторних	актів	було	відібрано	для	
проведення	антикорупційної	експертизи:	30	

Подано	рекомендацій	до	міськради:	11	

Проведено:	5	фокус-груп,	2	прес-конференції,	
3	круглих	столи	та	один	телеефір	

Контакти:	mgcetalon@gmail.com		

З	якими	проблемами	Ви	зіткнулися	під	час	

реалізації	проекту?		

1.Низький	рівень	розуміння	процесу	адвокації	у	

представників	бізнес-спільноти.	  
2.Низький	рівень	організаційного	потенціалу	

місцевих	громадських	організацій	МСБ.	  
3.Низькій	рівень	юридичної	підготовки	та	розуміння	

власних	прав	у	представників	бізнесу.		

Рекомендації	координаторам	в	інших	регіонах	у	

разі	реалізації	подібного	проекту	

Надавати	максимального	розголосу	своїй	діяльності	

-	поширювати	інформацію	всіма	можливими	

каналами,	формувати	бізнес-актив,	навколо	якого	

би	гуртувалися	зацікавлені	сторони.	А	також	на	всіх	

етапах	адвокасі-кампанії	залучати	представників	

місцевої	влади	для	пошуку	оптимальних	варіантів	та	

розробки	збалансованих	проектів	рішень.	

http://www.platforma-msb.org
mailto:mgcetalon@gmail.com
http://mgcetalon.org.ua/
mailto:mgcetalon@gmail.com
http://mgcetalon.org.ua/
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Суми

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Спілка	підприємців,	орендарів	та	
власників	Сумської	області

Місто:	Суми	

Керівник	проекту	у	регіоні:	Світлана	Іченська	

Всього	отримано	рішень	міської	ради:	7	253		

Скільки	виявлено	серед	них	регуляторних	
актів	із	обраних	4	сфер:	38	

Скільки	регуляторних	актів	було	відібрано	для	
проведення	антикорупційної	експертизи:	33	

Подано	рекомендацій	до	міськради:	18	

Проведено:	4	фокус-групи,	2	круглих	столи,	
прес-конференція	та	тематична	телепередача	

Контакти:	spilkasumy@online.ua		

З	якими	проблемами	Ви	зіткнулися	під	час	

реалізації	проекту?		

1.	Небажання	органів	місцевого	самоврядування	

брати	активну	участь	у	дослідженні	та	покращенні	

регуляторного	середовища	на	місцевому	рівні.	  
2.	Недостатня	активність	та	згуртованість	

підприємницького	середовища	для	

консолідованого	проведення	антикорупційної	

експертизи	регуляторних	актів.		

Рекомендації	координаторам	в	інших	регіонах	у	

разі	реалізації	подібного	проекту	

1.Домовитись	із	представниками	ЗМІ	про	

інформаційне	партнерство.		  
2.	Чітко	визначити	позицію	органів	місцевого	

самоврядування	(розробників	нормативно	-	

правових	актів)	щодо	адвокасі-кампанії	та	

вибудувати	конструктивний	діалог	для	подальшого	

просування	вироблених	пропозицій.	  
3.	Ретельно	аналізувати	реальні	потреби	

стейкхолдерів	до	та	під	час	проведення	фокус-груп.	

http://www.platforma-msb.org
mailto:spilkasumy@online.ua
mailto:spilkasumy@online.ua
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Вінниця

Виконавець	Проекту	у	регіоні:		
Вінницька	обласна	організація		
"Спілка	підприємців	"Стіна"	

Місто:	Вінниця	

Керівник	проекту	у	регіоні:	Олександр	Печалін	

Всього	отримано	рішень	міської	ради:	2	020		

Скільки	виявлено	серед	них	регуляторних	
актів	із	обраних	4	сфер:	77	

Скільки	регуляторних	актів	було	відібрано	для	
проведення	антикорупційної	експертизи:	30	

Подано	рекомендацій	до	міськради:	15	

Проведено:	3	круглих	столи,	14	фокус	груп,	1	
прес-конференція.	

Контакти:	stina.org@gmail.com		

З	якими	проблемами	Ви	зіткнулися	під	час	

реалізації	проекту?		

Особливих	проблем	під	час	адвокасі-кампанії	не	

виникало.	Хіба	що	не	вистачало	експертів,	які	могли	

б	професійно	проводити	антикорупційну	експертизу	

регуляторних	актів.	

Рекомендації	координаторам	в	інших	регіонах	у	

разі	реалізації	подібного	проекту	

Заздалегіть	сформувати	команду	експертів,	які	

зможуть	професійно	провести	експертизу	НПА	та	

сформувати	рекомендації	до	органів	місцевого	

самоврядування.

http://www.platforma-msb.org
http://stina.org.ua/
mailto:stina.org@gmail.com
mailto:stina.org@gmail.com
http://stina.org.ua/
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Практикум	з	громадської 
антикорупційної	екпертизи

Програма	та	презентація	практикуму	включила	в	себе	наступні	тематичні	блоки:	

• Громадська	антикорупційна	експертиза	НПА:	поняття,	предмет,	об’єкт,	суб’єкти		та	підстави	проведення.	

• Критерії	відбору	регуляторних	актів	для	аналізу	з	масиву	місцевих	НПА	

• Визначення	корупціогенних	чинників		

• Проведення	експертизи	регуляторних	актів	місцевого	рівня	

• Визначення	методів	оцінки	регуляторного	акту.	

• Підготовка	висновку	для	формалізації	 
експертизи	

• Супровід	процедур	впливу	на	зміну	  
або	скасування	регуляторного	акту																								

З	метою	поширення	досвіду	була	сформована	
програма	практикуму	"Методика	і	практика	
проведення	громадської	антикорупційної	
експертизи	регуляторних	актів	місцевого	рівня".

http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/01/Anticorruption-workshop.pptx
http://www.platforma-msb.org
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/01/Anticorruption-workshop.pptx
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Практикум	з	громадської 
антикорупційної	екпертизи
Команда	проекту	провела	практикуми		у	трьох	
містах:	Одеса,	Харків	та	Черкаси.	В	аудиторії	були	
присутні	як	представники	бізнес-спільноти,	так	і	
фахівці	органів-розробників	місцевих	НПА.

http://www.platforma-msb.org
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Результати	та	висновки
Згідно	з	опитуванням	регіональних	координаторів	у	
трьох	пілотних	містах,	готовність	місцевої	влади	до	
впровадження		пропозицій	бізнес-спільноти	
виявилася	різною:	від	оперативного	прийняття	змін	
до	ігнорування	висновків	громадської	експертизи.

Рішення	 про	 прийняття	 чи	 відхиленя	 органами	 місцевого	 самоврядування	 пропозицій	 бізнес-спільноти,	

відповідно	 до	 проведеної	 громадської	 антикорупційної	 експертизи	 залежить	 від	 ряду	 чинників.	 Так,	

ключовими	 складовими	 успішного	 проходження	 рекомендацій	 є	 професійний	 аналіз	 регуляторних	 актів	 на	

виявлення	 корупціогенних	 ризиків,	 масштаб	 адвокасі-кампанії	 з	 просування	 висновків	 експертизи	 та	

формування	атмосфери	взаємовигідного	партнерства	з	місцевою	владою.		

Не	 зважаючи	 на	 однакову	 кількість	 підготовлених	 висновків	 (30	 шт.)	 у	 кожному	 з	 трьох	 пілотних	 міст,	

результативність	 в	 контексті	 впровадження	 пропозицій	 бізнес-спільноти	 виявилася	 різною.	 Деякі	

запропоновані	бізнес-спільнотою	зміни	були	прийняті	місцевою	владою	ще	до	організаціх	сесій	міських	рад,	

багато	висновків	та	пропозицій	були	відтерміновані	до	розгляду	через	проведення	місцевих	виборів	у	жовтні	

2015	року,	інша	частина	вже	знайшли	відображення	у	місцевих	НПА.	Станом	на	січень	2015	року	прийнято	змін:

СУМИ ВІННИЦЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

4 зміни до НПА 11 регуляцій скасовано 1 зміна до НПА

Завантажити приклад рішення 
Сумської міської ради

Завантажити приклад рішення 
Вінницької міської ради

Завантажити приклад рішення 
Івано-Франківської міської ради

http://www.namvk.if.ua/dt/24216/
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/01/Rishennya.docx
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/01/350.23.07.doc
http://www.namvk.if.ua/dt/24216/
http://www.platforma-msb.org
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/01/Rishennya.docx
http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/01/350.23.07.doc
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На	додаток	до	громадської	антикорупційної	експертизи	у	бізнес-спільноти	

з’явиться	ще	один	інструменти,	який	дасть	можливість	порахувати	вартість	

регуляції	 для	 бізнесу	 -	 М-Тест.	 Відповідно	 до	 європейського	 SBA	 (Small	

Business	 Act)	 та	 розробок	 Державної	 регуляторної	 служби	 М-тест	 стане	

обов'язковим	 для	 аналізу	 регуляторних	 актів	 з	 15	 березня	 2016	 року	 на	

підставі	Постанови	КМУ	№	1151	від	16.12.2015	р.	

Питання	правової	експертизи	щодо	відповідності	місцевих	рішень	законам	

ширше	спеціальної	антикорупційної	експертизи.	Саме	у	"привласнених"	або	

"віртуальних"	 повноваженнях	 місцевих	 рад	 і	 виконавчих	 комітетів	

ховаються	найбільші	корупційні	ризики.

Результати	та	висновки

Тому	наші	партнери	радять	не	проводити	спеціальну	експертизу,	якщо	встановлено	невідповідність	рішень	

законам	і	можливість	їх	скасування.		

Основних	 проблем	 щодо	 власне	 антикорупційної	 експертизи	 на	 рівні	 місцевого	 самоврядування	

залишається	три:	

• їх	нормативно-правові	акти	не	підлягають	обовязковій	антикорупційній	експертизі	Міністерством	юстиції	

або	Національним	агентством	з	питань	запобігання	корупції,	а	добровільно	проводити	таку	експертизу	у	

переважної	більшості	місцевих	рад	та	їх	виконкомів	поки	що	немає	"мотивації";	

• наші	партнери	звертають	увагу,	що	місцеві	ради	довільно	тлумачать	наявність	ознак	регуляторних	актів	-	

зокрема,	 якщо	 дія	 акту	 поширюється	 і	 на	 підприємців,	 і	 на	 "просто	 фізичних	 осіб".	 Отже,	 аналіз	

регуляторного	впливу	щодо	корупційних	можливостей	у	таких	випадках	не	застосовується;	

Звертаю	увагу,	що	17	вересня	2016	року	набрав	чинності	Порядок	проведення	АК	експертизи	(Рішення	НАЗК	

№	1	від	28.07.2016	р.)	-	що	символізує	значущість	такої	експертизи	для	діяльності	НАЗК	у	цілому.	

 
Авторський	колектив	Методичних	рекомендацій	та	посібника:	Олександр	Вінніков,	Юлія	Веретельникова,	

Алла	Марговська,	Богдан	Мосунов,	Наталія	Кобильчак,	Олександр	Печалін,	Наталія	Жугай,	Любомир	Чорній.	

 
Упорядник	кейс-стаді:	Анастасія	Баклан	

Систематизований	 в	 рамках	 Методики	 та	 Кейс-стаді	 досвід	 громадської	 антикорупційної	 експертизи	

опублікований	на	сайті	Національної	платформи	МСБ	для	громадського	та	експертного	обговореня.

Коментар	упорядника	Методичних	рекомендацій,	
експерта	з	питань	антикорупційної	експертизи	
нормативно-правових	актів	-	Олександра	Віннікова

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248750356
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248750356
http://www.platforma-msb.org
http://yurist-online.org/publ/npa_inshikh_organiv/rishennja_nazk_1_vid_28_07_2016_pro_realizaciju_nazk_povnovazhen_shhodo_provedennja_antikorupcijnoji_ekspertizi/13-1-0-3778
http://yurist-online.org/publ/npa_inshikh_organiv/rishennja_nazk_1_vid_28_07_2016_pro_realizaciju_nazk_povnovazhen_shhodo_provedennja_antikorupcijnoji_ekspertizi/13-1-0-3778
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ДОДАТКИ	
Методики,	презентації,	матеріали	
адвокасі-кампанії	та	PR	матеріали	для	
проведення	громадської 
антикорупційної	екпертизи	НПА

http://www.platforma-msb.org
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уповноваженого органу / особи

Прийняття нормативно-правового акта за межа-
ми компетенції уповноваженого органу / особи

Завищені вимоги до особи, що пред'являються
як умова реалізації нею свого права або вико-
нання зобов'язань

Надмірний і необґрунтований перелік докумен-
тів, які слід надати особі для реалізації свого
права або виконання зобов'язань

Можливість уповноваженого органу / особи
необґрунтовано змінювати хід і строки адмі-
ністративної процедури

30

не потребують
втручання

потребують
скасування

потребують внесення змін

10%
13%

77%

ТОП-5
корупціогенних факторів

Антикорупційний аналіз
Результати антикоруп-

ційного аналізу РА
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ПРИКЛАД	ПРЕС-АНОНСУ	

ДО	УВАГИ	ЗМІ	

Бізнес	Сумщини	пропонує	міській	владі	спільно	усунути	корупційні	ризики	в	рішенні	ради	

У	 п’ятницю,	 31	 липня	 2015	 року,	 об	 11-00	 годині	 в	 приміщенні	 виставкового	 центру	 Торгово	
промислової	 палати	 (адреса:	м.	Суми	вул.	 Іллінська	 7-	А)	 відбудеться	 круглий	 стіл	 за	 результатами	
громадської	антикорупційної	експертизи	рішення	Сумської	міської	ради	«Про	затвердження	Правил	
розміщення	 зовнішньої	 реклами	 на	 території	 міста	 Суми».	 Захід	 проводиться	 в	 рамках	 Проекту	
USAID	«Впевнений	бізнес	–	заможна	громада»	за	участі	регіонального	партнера	проекту		—	Сумської	
обласної	громадської	організації	«Спілка	підприємців,	орендарів	та	власників	Сумської	області».	

Запрошуються	регіональні	ЗМІ.	Контактна	особа:	дати	ім’я,	прізвище,	телефон	,	e-mail	

Участь	у	круглому	столі	візьмуть	представники	діючих	місцевих	та	регіональних	об’єднань	малого	та	
середнього	бізнесу	(МСБ),	Сумської	міської	ради,	підприємці.		

Під	час	круглого	столу	експерти	представлять	результати	громадської	антикорупційної	експертизи,	
які,	 зокрема,	 вказують	 на	 низку	 корупційних	 ризиків,	 що	 містяться	 в	 рішенні	 ради	 й	 відкривають	
шлях	 корупційним	 зловживанням.	 Захід	покликаний	напрацювати	 спільне	рішення	щодо	усунення	
корупціогенних	 факторів,	 зменшення	 адміністративного	 навантаження	 та	 спрощення	 процедури	
отримання	дозволів.		

Очікується,	що	кінцевим	результатом	круглого	столу	стане	підготовка	змін	до	Закону	України	«Про	
рекламу»,	 Типових	 правил	 розміщення	 зовнішньої	 реклами,	 затверджених	 Постановою	 Кабінету	
Міністрів	 України	 від	 29	 грудня	 2003	 р.	№	 2067	 та	 винесення	 цих	 пропозицій	 до	 Парламентських	
слухань,	які	відбудуться	30	вересня	2015	року.		

_________________________________________________________________________________________	

Проект	 USAID	 «Впевнений	 бізнес	 —	 заможна	 громада»	 сприяє	 внесенню,	 ухваленню	 та	
впровадженню	невідкладних	реформ	у	сфері	боротьби	з	корупцією	та	покращення	бізнес-середовища	
для	 малих	 та	 середніх	 підприємств	 в	 Україні.	 Проект	 впроваджується	 Центром	 міжнародного	
приватного	підприємництва	(СIPE).	

Американський	народ,	через	Агентство	США	з	міжнародного	розвитку	(USAID),	надає	економічну	та	
гуманітарну	допомогу	по	всьому	світу	понад	50	років.	В	Україні	допомога	USAID	надається	у	таких	
сферах,	як	економічний	розвиток,	демократія	та	управління,	охорона	здоров’я	і	соціальний	сектор.	
В	 Україні	 Агентство	 США	 з	 міжнародного	 розвитку	 надає	 технічну	 та	 гуманітарну	 допомогу	
починаючи	з	1992	року.	За	додатковою	 інформацією	про	програми	USAID	в	Україні	 звертайтеся	до	
Відділу	USAID	 із	 зв’язків	 із	 громадськістю	 за	телефоном	 +38	 (044)	 521-5741,	 на	 Інтернет-сторінку	
http://ukraine.usaid.gov	або	на	сторінку	у	соціальній	мережі	Фейсбук:	www.facebook.com/USAIDUkraine	
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