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Опис проєкта нормативно-правового акту
З метою захисту інтересів Житомирської міської об’єднаної територіальної

громади, як власника, забезпечення реалізації статутних завдань юридичних осіб,
заснованих Житомирською міською радою, підвищення ефективності управління та
контролю за діяльністю керівників, відповідно до статті 78 Господарського кодексу
України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Житомирській міській раді пропонується розглянути цей проєкт рішення. З цією метою
міській раді пропонується затвердити Положення про наглядові ради юридичних осіб,
засновником яких є Житомирська міська рада, що є додатком 1 до проєкта (далі за
текстом - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія
1.1. У пункті 1.4 Положення пропонується закріпити, що дія Положення

поширюється на підприємства та установи, засновником яких є Житомирська міська
рада.

При цьому, поширення дії Положення на установи не відповідає
нормативно-правовим актам вищої юридичної сили.

Так, відповідно до пункту 30-1 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" до виключної компетенції міської ради, зокрема,
відноситься прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких
утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та
у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення
наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного
підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції
наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до
незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і



господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать територіальній громаді.

Отже, ці повноваження поширюються на діяльність комунальних унітарних
підприємств та господарських товариств.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про господарські товариства”,
господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої
поділений на частки між учасниками.Господарськими товариствами цим Законом
визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди
юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької
діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать:
акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з
додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Відтак, комунальні установи не відносяться до тих товариств, які законом
віднесено до господарських.

Частиною 1 статті 62 Господарського кодексу України визначено, що
підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими
суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного
здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності
в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Частина 1 статті 63 Господарського кодексу України встановлює, залежно від
форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких
видів:

- приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи
суб'єкта господарювання (юридичної особи);

- підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство
колективної власності);

- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності
територіальної громади;

- державне підприємство, що діє на основі державної власності;
- підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна

різних форм власності);
- спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного

фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами -
суб’єктами співробітництва.
Отже, комунальні установи не належать ані до комунальних підприємств, ані до

господарських товариств, а відтак ця суперечність між проєктом рішення міської ради
та нормативно-правовими актами вищої юридичної сили може потенційно призвести
до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Рекомендуємо виключити з проєкта нормативно-правового акту комунальні
установи.

1.2. Пунктами 2.2, 5.1 Положення встановлюється, що підготовку рішення
Житомирської міської ради щодо утворення Наглядових рад здійснюють виконавчі
органи Житомирської міської ради, у сфері управління яких знаходиться юридична
особа.

Одночасно, пунктом 2 проєкта рішення «Про наглядові ради юридичних осіб,
заснованих Житомирською міською радою» передбачено затвердження складу
наглядових рад 32 юридичних осіб, заснованих Житомирською міською радою, без
дотримання такого порядку. Таким чином, має місце внутрішня колізія та формальна
неузгодженість (суперечність) між різними нормами одного проєкта.



Рекомендуємо готувати склади ради після затвердження Положення у
визначеному ним порядку.

2. Прогалина

2.1. Відповідно до пункту 1.2 проєкта, Положення визначає правовий статус,
склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідації
наглядових рад юридичних осіб, засновником яких є Житомирська міська рада.

При цьому, згідно п. 30-1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» встановлено, що до виключної компетенції міської ради,
зокрема, належить прийняття наступних рішень:

- прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення
наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у
господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать територіальній громаді;

- про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення
членів наглядової ради комунального унітарного підприємства;

- про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової
ради комунального унітарного підприємства;

- про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних
унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді.

Виходячи з аналізу проєкта рішення міської ради ним не врегульовуються
питання про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є
обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах,
у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній
громаді. Відповідно, має місце неврегульованість нормами проєкта суспільних
відносин, що перебувають у сфері його правового регулювання і потребують
юридичного вирішення.

Тому фактично унеможливлює створення наглядових рад за чіткими критеріями
та ознаками юридичних осіб, що може потенційно сприяти вчиненню корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень.

У зв’язку з цим, рекомендується доповнити Положення чіткими критеріями, у
разі відповідності яких, існуватиме необхідність в утворенні наглядової ради
юридичних осіб.

2.2. Пунктом 5.4 Положення встановлюється, що склад наглядової ради
формується з не більше ніж:

- 5 осіб, які є депутатами міської ради поточного скликання;
- 1 особа, делегована міським головою, яка є посадовою особою Житомирської

міської ради;
- 1 особа від незалежних організацій, які відповідають критеріям, викладеним у

додатку до цього Положення.
При цьому, Положенням не визначено порядок подання кандидатур до складу

наглядової ради, способів залучення осіб від незалежних організацій, критеріїв підбору
членів наглядової ради.

Рекомендуємо регламентувати порядок призначення членів наглядової ради.

3. Відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на керівні посади у
відповідному суб’єкті правозастосування



Пунктом 2.1 Положення передбачено, що Наглядові ради утворюється за
рішенням Житомирської міської ради.

При цьому аналізом проєкта встановлено, що з метою формування наглядових
рад юридичних осіб не передбачається здійснення конкурсних процедур для обрання,
зокрема, незалежних членів наглядових рад.

Така ситуація у поєднанні з повноваженням щодо затвердження складу
наглядової ради міською радою створює потенційну можливість для введення в її склад
за квотою незалежних членів певних осіб без будь-яких чітких критеріїв оцінки їх
професійних та інших якостей.

Відтак, відсутність процедури конкурсного відбору членів наглядової ради
(незалежних членів наглядової ради) створює потенційну можливість для вчинення
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

У зв'язку з цим рекомендується врегулювати питання конкурсного відбору з
визначенням чітких критеріїв оцінки професійних та інших якостей кандидатів.

Ця практика повністю відповідає Керівним принципам корпоративного
врядування на підприємствах державної форми власності (Принципи G20/OECP), які
затверджені Організацією економічного співробітництва та розвитку 4-5 вересня 2015
року в особі Міністрів фінансів та голів Центральних банків країн G 20.

4. Недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з керівних посад у
відповідному суб'єкті правозастосування

Пунктами 5.6 Положення встановлюється, що Голова Наглядової ради може
бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів Наглядової ради від
її загального складу.

При цьому, в проєкті Положення відсутні норми, які передбачають підстави
такого переобрання, що фактично є припиненням повноважень, або норм щодо
оцінювання виконання посадовою особою своїх обов’язків, результати якого можуть
стати підставою переобрання.

Таким чином, голова Наглядової ради, який має організовувати роботу
Наглядової ради та здійснювати контроль за виконанням рішень, прийнятих
Наглядовою радою може бути усунутий з посади в будь-який момент без зазначення
підстав.

У цьому випадку рекомендується передбачити підстави для відкликання або
переобрання голови Наглядової ради.

5. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта

5.1. Пунктом 2.2 проєкта встановлено, що підготовку рішення Житомирської
міської ради щодо утворення Наглядових рад здійснюють виконавчі органи
Житомирської міської ради, у сфері управління яких знаходиться юридична особа.

Однак, жодна інша норма проєкта не визначає строки підготовки відповідного
рішення, критерії включення/невключення до проєкта рішення певних кандидатів,
відповідальність посадових осіб у випадку порушення цих вимог.

Такі обставини фактично можуть призвести до необгрунтованого затягування
процедури призначення членів наглядових рад, включення або невключення таких
членів до відповідного проєкта рішення міської ради на підставі суб'єктивного бачення
певної посадової особи, що може потенційно призвести до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень.



На цій підставі доцільно би було визначити процедури, форми та строки
вчинення таких дій виконавчими органами міської ради.

5.2. Пунктом 4.1 проєкта пропонується встановити, що до виключної
компетенції Наглядових рад належить, зокрема, вирішення інших питань, що згідно із
законом і Статутом належать до виключної компетенції  Наглядових рад.

Етимологія слова "виключність" щодо компетенції певного суб'єкта
правозастосування (наглядової ради) застосовується у сенсі закритого переліку
повноважень, який не може тлумачитись будь-ким з позиції довільності або посилання
на інші нормативно-правові акти чи статутні документи.

У протилежному випадку потенційно може мати місце різна виключна
компетенція наглядових рад, залежно від того, яким чином та за яким переліком
функцій вона буде сформована в статутах юридичних осіб.

За таких умов існує невизначеність у переліку повноважень наглядових рад, що
потенційно може призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень.

6. Дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв (фаворитизм)

6.1. Пунктом 5.2 Положення встановлено, що кількісний склад членів Наглядових
рад підприємств не може бути меншим ніж 3 особи і більшим ніж 7 осіб.
Повноваження членів Наглядової ради з числа депутатського корпусу припиняються з
наступного дня після обрання нового скликання ради на чергових або позачергових
виборах.

Пунктом 5.4 Положення встановлено, що до наглядової ради входять не більше
ніж:

- 5 осіб, які є депутатами міської ради поточного скликання;
- 1 особа, делегована міським головою, яка є посадовою особою Житомирської

міської ради;
- 1 особа від незалежних організацій, які відповідають критеріям, викладеним у

додатку до цього Положення.
У цьому випадку вбачається необґрунтованість позиції депутатів міської ради

щодо переважної кількості складу наглядових рад, особливо враховуючи, що пунктом
3.2 Положення визначено завданням наглядових рад є захист інтересів територіальної
громади, як власника.

Отож, такими нормами звужуються права представників територіальної громади
входити до складу наглядових рад юридичних осіб саме за критерієм кількісного
представлення без належного до того обґрунтування, враховуючи, що пунктом 6.10
Положення визначено, що рішення Наглядової ради приймається простою більшістю
голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Відтак, незалежні члени наглядових рад позбавлені не тільки переважного, але й
рівного впливу на прийняття рішень, порівняно з членами наглядової ради, які
представляють або призначені місцевою владою (депутати міської ради та делегований
міським головою член).

6.2. Аналогічна ситуація спостерігається з обмеженням прав незалежних членів
наглядових рад висувати свою кандидатуру на посаду голови ради, оскільки пунктом
5.6 Положення встановлено, що Наглядові ради очолює голова, який обирається
членами Наглядової ради з числа депутатів міської ради простою більшістю голосів
від її загального складу.

При цьому пунктом 6.10 Положення передбачено, що у разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови.



Вбачається, що за таких умов та без належного обґрунтування потенційно
можливі ризики вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у
зв'язку з квотним обмеженням незалежних представників наглядових рад та
враховуючи фактичне нівелювання голосу незалежних членів наглядових рад.

Відтак, доцільно з метою усунення або мінімізації корупціогенних ризиків
усунути необґрунтоване надання переваг представникам місцевої влади щодо
кількісного представлення у наглядових радах.

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

7.1. Пунктом 6 Положення планується врегулювати питання організації
діяльності наглядових рад, при цьому відповідний пункт не містить відомостей про
відкритість або закритість їх засідань, можливості або неможливості присутності на
таких засіданнях невизначеної кількості осіб.

Лише підпунктом 6.14 Положення визначено, що засідання Наглядової ради або
хід розгляду окремого питання її засідання може фіксуватися технічними засобами.

Однак, відсутня конкретизація таких технічних засобів та випадків такого
фіксування, неможливо встановити, чи проводиться онлайн трансляція таких засідань в
мережі Інтернет.

Такі обставини, хоча прямо й не порушують вимоги законодавства України,
проте створюють реальні умови для зменшення рівня прозорості та відкритості
діяльності наглядових рад, що потенційно може призвести до вчинення корупційних
або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Відтак, рекомендується врегулювати це питання шляхом надання можливості
фізичним чи представникам юридичних осіб фізично бути присутніми на засіданнях
наглядових рад, а також застосування технічних засобів задля онлайн трансляції таких
засідань в мережі Інтернет.

7.2. Окрім того, пунктом 3.3 Положення встановлено, що наглядові ради
звітують перед Житомирською міською радою на її вимогу, але не рідше одного разу
на рік, при цьому жодного подібного обов'язку останні не мають з метою інформування
громадськості про перебіг та результати своє діяльності.

Така ситуація створює умови щодо зменшення рівня підзвітності членів
наглядових рад з метою оцінки інститутами громадянського суспільства їх
результативності та ефективності, що потенційно може призвести до необґрунтованої
дострокової зміни складу наглядових рад, припинення їх повноважень.

Очевидно, що такі випадки потенційно можуть призводити до вчинення
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, особливо враховуючи
неможливість закриття від громадськості інформації про розпорядження (управління)
комунальною власністю відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації".

8. Надмірні дискреційні повноваження

8.1. Нормами пункту 9 Положення пропонується врегулювати питання
дострокового припинення всього складу наглядової ради та окремих її членів.

При цьому пунктом 9.1 пропонується встановити, що діяльність наглядової
ради може бути достроково припинено за рішенням Житомирської міської ради, у
випадку порушення наглядовою радою вимог цього Положення.



Відтак, при виявленні порушення наглядовою радою вимог Положення міська
рада через вживання слова "може" має право як достроково припинити повноваження
такої ради, так і прийняти протилежне рішення.

Окрім того, жодним іншим пунктом Положення не передбачено яким чином,
ким, за якою процедурою та яким актом встановлюється порушення Положення, що
створює ще більші надмірні дискреційні повноваження міської ради при ухваленні
відповідного рішення.

З цього випливає й інша дискреція при формуванні нового складу наглядової
ради після дострокового припинення повноважень попередньої, оскільки Положенням
не регламентовано чи може член ради, повноваження якої достроково припинені, бути
рекомендованим та призначеним до складу новоствореної наглядової ради.

Отже, така надмірна дискреція міської ради створює очевидні умови для
потенційного вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень.

Враховуючи це вбачається за доцільне врегулювати вищеозначені процедурні
питання, а також встановити вичерпний перелік порушень норм Положення, які є
підставою для дострокового припинення повноважень наглядової ради.

За умови такого врегулювання доцільно також розглянути "автоматичне"
дострокове припинення повноважень ради у випадку порушення норм Положення,
особливо враховуючи специфіку ухвалення міською радою рішень (зокрема, щодо
неможливості примушення депутата міської ради проголосувати за таке дострокове
припинення навіть у разі встановлення порушень норм Положення).

8.2. Аналогічні дискреційні повноваження надаються самій наглядовій раді
щодо ініціювання дострокового припинення повноважень її членом. Пунктом 9.4
Положення передбачено, що суб’єкт делегування, отримавши письмову заяву члена
Наглядової ради про припинення своїх повноважень, або рішення Наглядової ради про
необхідність припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради, прийняте
за результатами перевірки члена Наглядової ради на предмет його відповідності
встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень
відповідного члена Наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання
заяви або рішення Наглядової ради відповідно.

Отже, до повноважень наглядової ради, окрім тих, які передбачені як виключні,
віднесено ще й право провести відносно її члена перевірку відповідності вимогам, які
встановлені Положення та статутом конкретної юридичної особи, за наслідками
звернутись до суб'єкта, який делегував такого члена до складу наглядової ради, з
пропозицією дострокового припинення його повноважень.

Проте, внаслідок неврегулювання вичерпного переліку підстав для проведення
такої перевірки, процедури, кількісного та якісного складу членів наглядової ради, така
рада, враховуючи висновки пункту 4 цього висновку, матиме можливість самостійно та
без належного обґрунтування ухвалити рішення про проведення такої процедури (при
цьому незрозумілими залишаються часові рамки призначення перевірки з моменту
набуття повноважень члена наглядової ради) або про її проведення (як на початку
здійснення членом наглядової ради своїх повноважень, так і в будь-який інший
момент).

Така ситуація створює додаткові корупційні ризики в діяльності наглядових рад,
особливо з урахуванням того, що при внесенні проєкта рішення міської ради для
затвердження персонального складу наглядової ради, всі кандидатури мають бути
перевірені на відповідність критеріям, які планується затвердити цим же проєктом
рішення.

Висновок:



Враховуючи все вище викладене, особливості регулювання питань діяльності
наглядових рад, компетенції міських рад вбачається, що проєкт рішення “Про
наглядові ради юридичних осіб, заснованих Житомирською міською радою” містить
корупційні ризики та не повинен прийматись міською радою без додаткового
доопрацювання і врахування наданих рекомендацій.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними, якщо вони можуть

сприяти
вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень,

пов’язаних з корупцією)

Підтвердження

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

Так  ___Х____
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  __Х_____
Ні   _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______
Ні   _______

1.3. регулювання питань місцевого значення актами
неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______
Ні   _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______
Ні   _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  _______
Ні   _______

1.6. необгрунтоване регулювання питань місцевого значення Так  _______
Ні   _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
владного суб’єкта

Так  __Х_____
Ні   _______

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних
процедур

Так  __Х_____
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів адміністративних послуг або сервісів ОМС

Так  _______
Ні   _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  __Х_____
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності  ОМС

Так  _Х______
Ні   _______



3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості у
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  __Х_____
Ні   _______

3.2. відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні посади у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  __Х_____
Ні   _______

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  ___Х____
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______
Ні   _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету Так  _______
Ні   _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу

Так  _______
Ні   _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет статті
витрат на функції, не властиві ОМС, та/або об'єкти, які не
перебувають у власності територіальної громади

Так  _______
Ні   _______

4.4. ігнорування (неефективне використання) механізмів
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при
розпорядженні бюджетними коштами

Так  _______
Ні   _______

Інші корупціогенні фактори Так  ___Х____
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  ___Х____
Ні   _______

5.2. прогалина Так  ___Х____
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


