9 грудня 2016 р.

Проміжний звіт щодо стану виконання Міністерством
молоді та спорту України розпорядження КМУ від 05 жовтня
2016 року "Деякі питання запобігання корупції в
Міністерствах, інших Центральних органах виконавчої влади"
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАХІД №1: Встановлення критеріїв
прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту.
Статус реалізації заходу: ВИКОНАНО
Міністерством молоді та спорту у тісній співпраці зі спортивною
спільнотою та експертами, була розроблена і запроваджена прозора формула
автоматичного розподілу коштів Держбюджету, які виділяються на
фінансування олімпійських видів спорту. Згідно формули та встановлених
критеріїв, відбувся розподіл коштів у 2015 та 2016 бюджетних роках.
У той же час, в процесі функціонування нової системи у експертів та
федерацій з видів спорту виникли конструктивні пропозиції до
удосконалення формули й критеріїв прозорого розподілу коштів. Відтак,
наказом Міністра від 22.11.2016 № 4374 була утворена робоча група з
удосконалення формули та відповідних критеріїв.
До складу робочої групи увійшли представники громадянського
суспільства: Національного олімпійського комітету, національних федерацій
з видів спорту, громадської ради при Міністерстві молоді та спорту,
представників Коаліції громадських організацій та експертів "Реанімаційний
пакет реформ".
Зокрема, за результатами засідань робочої групи 24 листопада та 7
грудня 2016 року, було запропоновано наступну формулу співвідношення
розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту, які
спрямовуються на фінансування заходів, передбачених у Єдиному
календарному плані:
- 68% - на літні індивідуальні олімпійські види спорту;
- 12% - на зимові індивідуальні олімпійські види спорту;
- 12% - на командні ігрові олімпійські види спорту;
- 8% не розподілені видатки на підтримку видів спорту, які є
перспективними.
Процентне співвідношення встановлено відповідно до результатів на
Олімпійських іграх, міжнародній спортивній арені, наявної інфраструктури,
наявності тренерських кадрів та пріоритетності видів спорту в Україні.
Формула розподілу коштів серед літніх та зимових індивідуальних
олімпійських видів спорту обраховується у співвідношенні:
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- 85% коштів за результат виступів спортсменів на офіційних
міжнародних змаганнях;
- 15% коштів базові кошти, які поділяються в рівних долях за видами
спорту.
Формула розподілу коштів серед командних ігрових олімпійських
видів спорту:
- 70% коштів за результат, показаний спортсменами на офіційних
міжнародних змаганнях;
- 30% - базові кошти, які поділяються в рівних долях за видами
спорту.
З метою підтримки пріоритетних видів спорту, що здійснюють
підготовку до наступних Олімпійських ігор пропонується встановити для них
коефіцієнт збільшення коштів від 1 до 1,3. І категорія – 1,3, ІІ категорія 1,15,
ІІІ категорія -1.
Напрацьовані критерії розподілу коштів у вигляді удосконаленої
електронної формули найближчим часом будуть запропоновані для
затвердження Міністру молоді та спорту.
РЕЗУЛЬТАТ
Автоматичний, прозорий і формульний розподіл бюджетних коштів за
чітко визначеними критеріями ефективності між олімпійськими видами
спорту - виключає вплив чиновників на цей процес, включно із Міністром.
Кошти йдуть за тими видами спорту, які демонструють найвищий KPI за
результатами виступів спортсменів на міжнародних змаганнях. Це у свою
чергу, ліквідовує суттєві корупційні ризики, які можуть виникнути при
ручному розподілі бюджетних коштів між видами спорту.
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАХІД №2: Удосконалення процедури
надання спортивним федераціям статусу національної та позбавлення
такого статусу.
Статус реалізації заходу: ВИКОНАНО
7 грудня 2016 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову
«Про внесення змін до Положення про надання на конкурсних засадах
спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу".
Зміни, внесені до Положення, дають можливість суттєво удосконалити
процедуру надання статусу національної спортивної федерації та
позбавлення такого статусу.
Знімаються зайві бюрократичні перепони в частині зменшення
кількості документів, що подаються федерацією – претендентом на
отримання статусу, на розгляд та прийняття рішення постійного
консультативно-дорадчого органу Мінмолодьспорту.
З Постанови виключено:
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- вимогу щодо подання копії свідоцтва про реєстрацію об'єднання
громадян, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців (цією вимогою передбачалось отримання в Державній
реєстраційній службі України платних послуг)
- вимогу щодо засвідчення копії статуту спортивної федерації органом,
який видав оригінал документа (всеукраїнські громадські об'єднання
фізкультурно-спортивної спрямованості свідоцтва про реєстрацію об'єднань
громадян отримували в Міністерстві юстиції).
До Постанови внесено:
- пункт розгляду безпосередньо на засіданні комісії документів та
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських формувань, отриманих відповідно до Порядку
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року № 1657/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за №
839/28969.
- подовжено строк підготовки засідання комісії з 5 до 10 днів після
закінчення строку подання федерацією документів, що забезпечить
можливість більш детального їх вивчення.
РЕЗУЛЬТАТ
Виконання пункту забезпечило спрощення процедури подачі
документів на отримання громадськими організаціями статусу національної
федерації з виду спорту. Це, у свою чергу, сприятиме запобіганню вчинення
корупційних діянь з боку осіб, уповноважених на виконання функцій
держави.
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАХІД №3: створення наглядових рад
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що мають
найбільші за розміром активи і які належать до сфери управління чи
функцій з управління корпоративними правами щодо яких здійснює
міністерство, шляхом публічних прозорих конкурсів та добору до них
експертів, зокрема, фахівців з питань боротьби з корупцією
Статус реалізації заходу: У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ
Відповідно до розпорядження КМУ від 27 травня 2015 року № 600
«Про затвердження переліку підприємств державного сектору економіки, які
мають найбільші за розміром активи» до цієї категорії відноситься лише одне
державне підприємство, діяльність якого координує Мінмолодьспорт - ДП
«Національний спортивний комплекс «Олімпійський».
Таким чином, на виконання розпорядження КМУ від 05 жовтня 2016 р.
№ 803 «Деякі запобігання корупції в міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади» наказом Міністра від 02 грудня 2016 року № 4534
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- була сформована робоча група зі створення наглядової ради на державному
підприємстві «Національний спортивний комплекс «Олімпійський».
На сьогодні Кабінетом Міністрів України схвалені, але не вступили в
дію:

проект постанови «Про деякі питання управління державними
унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», який
містить Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є
обов’язковим у державних унітарних підприємствах та господарських
товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі та Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації
наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів;

проект постанови «Про деякі питання управління об’єктами
державної власності», який містить Порядок визначення та затвердження
кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад
державних унітарних підприємств, і представників держави, які беруть
участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських
товариств, у статутних капіталах яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі.
Після набрання чинності згаданих постанов, зокрема і Порядку
утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного
унітарного підприємства та її комітетів, робоча група Мінмолодьспорту
продовжить роботу зі створення наглядової ради на державному
підприємстві «Національний спортивний комплекс «Олімпійський».
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Створення наглядової ради на НСК «Олімпійський» з числа
представників громадянського суспільства та фахівців по боротьбі з
корупцією - підвищить прозорість діяльності державного підприємства та
підзвітність платникам податків. Це у свою чергу сприятиме зменшенню
можливих корупційних ризиків та підвищить ефективність використання
підприємством публічних фінансів.
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАХІД №4: Забезпечення прозорості
системи підтримки та ефективності реалізації заходів громадських
організацій – переможців конкурсу з визначення проектів, розроблених
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання яких
надається фінансова підтримка Міністерством молоді та спорту України
Статус реалізації заходу: ВИКОНАНО
Міністерством молоді та спорту України за новою та прозорою
системою проведено конкурс проектів, розроблених молодіжними та
дитячими громадськими організаціями, для виконання яких надається
фінансова підтримка держави.
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Сформовано конкурсну комісію з числа громадських активістів та
кваліфікованих експертів. Членство в комісії представників державних
органів обмежено до мінімуму. Здійснено он-лайн трансляцію засідань
конкурсної комісії та захисту конкурсних пропозицій. Вперше до участі в
конкурсі допущено молодіжні громадські організації регіонального рівня.
Прийнято рішення про підтримку 47-ми проектів молодіжних та дитячих
громадських організацій.
Напрацьовано та введено в дію механізм незалежного моніторингу
проектів – переможців конкурсу за безпосередньої участі представників
громадянського суспільства. Партнерами Міністерства в реалізації проекту
щодо незалежного моніторингу проектів переможців конкурсу є:
-

молодіжна група Реанімаційного пакету реформ

-

Міжнародний фонд "Відродження"

-

МГО "Інститут освітньої та молодіжної політики"

-

ГО "Громадський сектор "Євромайдану"

РЕЗУЛЬТАТ
Конкурс молодіжних та дитячих проектів, на які надається фінансова
підтримка держави - реформовано та проведено на якісно новій, прозорій,
антикорупційній основі.
Станом на 08.12.2016 здійснено незалежний моніторинг близько 35-ти
заходів молодіжних та дитячих громадських організацій, що відбувались у
різних регіонах України. Проведено анкетування близько 700 учасників і
зібрано їхні відгуки про кожен із заходів. Моніторинг триває.

