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Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту
З метою дотримання нормативних та законодавчих актів, які визначають

правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи культури,
регламентують суспільні відносини у галузі «Культура», а саме: Закони України «Про
культуру», «Про кінематографію», «Про освіту», «Про позашкільну освіту»,
«Положення про мистецьку школу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі
статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується
затвердити Положення про управління культури Житомирської міської ради (далі за
текстом - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія
1.1. У підпункті 1.2 пункту 1 Положення пропонується закріпити, що управління

є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної
казначейської служби України в м. Житомир Житомирської області, круглу печатку із
зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, кутовий штамп,
відповідні бланки зі своїми реквізитами та інші атрибути юридичної особи, має право
у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними
особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і
відповідачем у суді.

При цьому, формулювання правового статусу управління культури міської ради
є неконкретизованим та не в повній мірі відповідає вимогам цивільного законодавства,
виходячи з такого.

Так, відповідно до частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України, юридичною
особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Нормою частини 2 статті 81 Цивільного кодексу України також встановлено, що
юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб
приватного права та юридичних осіб публічного права.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15


При цьому відповідно до вищевказаної норми Цивільного кодексу України
юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента
України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або
органу місцевого самоврядування.

Підпунктом 1.3 пункту 1 Положення пропонується визначити, що Управління
утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Житомирської міської
ради.

Доцільно також зазначити, що Національне агентство з питань запобігання
корупції у абзаці 8 пункту 3.2 свого Рішення від 08 лютого 2019 року № 368 надало
роз'яснення про те, що однією з основних відмінностей між юридичними особами
публічного прав та юридичними особами приватного права, засновником (учасником)
яких є держава в особі своїх органів, є те, що юридичні особи приватного права, на
відміну від юридичних осіб публічного права, є власниками переданого їм державного
майна, а держава є лише власником акцій і володіє корпоративними правами таких
юридичних осіб - господарських товариств. У юридичних осіб публічного права
навпаки: закріплене за державними, комунальними підприємствами майно
залишається у власності держави і є предметом лише володіння, користування
підприємства із встановленими обмеженнями щодо розпорядження.

Вбачається, що таке роз'яснення доцільно застосувати за аналогією і до
управління культури міської ради, яке утворюється розпорядчим актом органу
місцевого самоврядування (рішенням міської ради), є неприбутковою організацією та
за своєю правовою природою відноситься саме до юридичних осіб публічного права з
обмеженнями, встановленими законодавством в частині розпорядження закріпленим
майном.

Отже, з метою уникнення ризиків можливості вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень чітко встановити у Положенні правовий статус
управління культури міської ради як юридичної особи публічного права.

1.2. Підпунктом 1.3 пункту 1 Положення пропонується закріпити, що
управління культури є підконтрольним і підзвітним міській раді, підпорядковується її
виконавчому комітету і міському голові, заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради чи секретарю міської ради відповідно до розподілу
функціональних обов’язків.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Положення управління культури
Житомирської міської ради є виконавчим органом міської ради.

Таке формулювання повністю узгоджується з нормою частини 1 статті 11 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, якою встановлено, що виконавчими
органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх
виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Проте, питання підпорядкованості управління культури міської ради прямо
суперечить чинному законодавству з огляду на таке.

Так, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у
містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними
відповідним органам виконавчої влади.

При цьому жодною нормою цього закону не встановлено, що заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради чи секретар міської ради можуть
мати в підпорядкуванні будь-які виконавчі органи міської ради.

Пунктами 2, 7 та 10 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” визначено, що міський голова організує в межах, визначених



цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; здійснює
керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; призначає на посади та
звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".

Отже, виходячи із системного тлумачення вищевказаних норм, саме міський
голова є посадовою особою місцевого самоврядування, якій підпорядковуються всі
виконавчі органи міської ради, а заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради та секретар міської ради за його дорученням, яке
зокрема, може бути встановлено розподілом обов'язків між керівництвом, здійснюють
координацію роботи відповідних виконавчих органів.

Відтак, з метою уникнення можливості вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, рекомендується вказані вище норми Положення привести у
відповідність до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
шляхом належного врегулювання питання підпорядкованості управління культури.

1.3. Пунктом 3.9.13 Положення встановлено, що начальник Управління
призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів культури Житомирської
міської ради: Заклад «Музична школа імені Б.М. Лятошинського» Житомирської
міської ради, Заклад «Музична школа імені Святослава Ріхтера» Житомирської
міської ради, Заклад «Музична школа «Смолянка» Житомирської міської ради, Заклад
«Музична школа імені Лесі Українки» Житомирської міської ради, Заклад «Музична
школа «Гармонія» Житомирської міської ради, Заклад «Художня школа імені Віктора
Шкуринського» Житомирської міської ради за погодженням з міським головою.

Відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова призначає на посади
та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".

Частиною 2 статті 21 Закону України "Про культуру" встановлені виключення для
порядку призначення керівників закладів культури на тимчасово окупованих
територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя протягом періоду тимчасової окупації. Таким чином, ця норма не
стосується Житомирської міської ради.

Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (ДК 002:2004,
прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004
р. № 97, зі змінами внесеними наказами Держспоживстандарту України від 30.05.2005
№ 133, від 05.11.2007 № 297 від 27.04.2009 № 167, наказами Мінекономрозвитку
України від 19.06.2015 № 615, від 23.02.2017 № 260 та від 23.11.2018 № 1749,
Мінекономіки від 23.02.2021 №369) визначено, що «комунальна установа»,
«комунальний заклад» є альтернативними назвами класифікаційної позицій
«комунальна організація», зокрема абзацом 7 розділу 1 Вступ визначено, що наявність
у назві класифікаційної позиції наведеної у дужках альтернативної частини назви
визначає можливі варіанти застосування даної організаційно-правової форми. Так,
назва організаційно-правової форми позиції класифікації “Підприємство об'єднання
громадян (релігійної організації, профспілки)” під час формування назви підприємства,
створеного, наприклад, профспілкою, буде визначено у Свідоцтві про державну
реєстрацію та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних
осіб-підприємців як “Підприємство профспілки”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#n429


Підпунктом 3.4.5 пункту 3.4. розділу 3 Об’єкти організаційно-правових форм
господарювання визначено, що комунальна організація (установа, заклад) -
утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його
управління.

Таким чином, комунальний заклад є комунальної організацією, і її керівник має
призначатись сільським, селищним, міським головою.

Рекомендуємо виключити з проєкту Положення пункт 3.9.13.
1.4. Пунктом 3.9.14 проєкту Положення встановлено, що начальник Управління

погоджує кандидатури заступників керівників закладів культури міської ради.
Одночасно, Статутами закладів культури Житомирської міської ради (вивчено

Статути наступних закладів: Заклад «Музична школа імені Б.М. Лятошинського»
Житомирської міської ради, Заклад «Музична школа «Смолянка» Житомирської міської
ради, Заклад «Музична школа імені Лесі Українки» Житомирської міської ради, Заклад
«Художня школа імені Віктора Шкуринського» Житомирської міської ради) не
встановлюється для керівника закладу будь-яких обмежень щодо призначення
працівників закладу або обов’язку здійснювати погодження кандидатур.

Відповідно, на підставі Статутів керівники закладів культури можуть самостійно
призначати працівників закладу, без будь-яких погоджень.

Отже, має місце внутрішня колізія. Рекомендуємо або виключити цей пункт з
проєкту Положення, або внести відповідні зміни до Статутів.

2. Прогалина
2.1. Як було встановлено в пункті 1 цього висновку, управління культури

відповідно до Положення є юридичною особою публічного права, якій передається
майно територіальної громади в управління та користування, проте ці питання не
врегульовані Положенням, оскільки в його структурі та змісті абсолютно відсутні
правила, за якими формується майно цього управління, на яких правових засадах воно
використовується, яким чином здійснюється контроль за його використанням.

При цьому частиною 1 статті 133 Господарського кодексу України встановлено,
що основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх
господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право
господарського відання, право оперативного управління.

Вирізняються 2 типи речового права: право оперативного управління (стаття 137
Господарського кодексу України) та право господарського відання (стаття 136
Господарського кодексу України).

Зокрема, право господарського відання є речовим правом суб'єкта
підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим
за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності
розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених
цим Кодексом та іншими законами.

Правом оперативного управління визнається речове право суб'єкта
господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим
за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної
господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а
також власником майна (уповноваженим ним органом).

Відтак, з метою усунення потенційної можливості до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, рекомендується унормувати зазначені питання
шляхом включення відповідного пункту до Положення.



2.2 Пунктом 3.2 проєкту Положення визначено, що до структури Управління
входить керівництво та спеціалісти управління культури, службовці, структурні
підрозділи. Пунктом 3.4 проєкту Положення визначено, що для забезпечення виконання
своїх функцій при управлінні культури можуть створюватися інші структурні
підрозділи відповідно до діючого законодавства.

Одночасно, не описано процедуру створення нових структурних підрозділів
Управління, не визначено нормативно-правового акту, на підставі яких будуть
функціонувати такі підрозділи, не визначено посадову особу, яка може затверджувати
положення про відділи, служби, сектори та інші структурні підрозділи у разі їх
створення.

Отже, має місце неврегульованість нормами проєкта суспільних відносин, що
перебувають у сфері його правового регулювання і потребують юридичного вирішення.

Рекомендуємо додати в Положення відповідні норми щодо створення
структурних підрозділів та затвердження положень про них.

3. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта
Підпунктом 2.2 пункту 2 Положення пропонується встановити, що управління

культури міської ради, зокрема, здійснює передачу в оренду приміщень закладів
культури відповідно до чинного законодавства України з дозволу та погодження з
комунальним підприємством «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської
ради. Орендодавцем нерухомого майна є лише КП «РОВ».

При цьому, пунктом 2.2 розділу 2 Статуту комунального підприємства
“Регулювання орендних відносин” Житомирської міської ради, затвердженого
рішенням міської ради від 29 липня 2015 року № 949, встановлено, що основними
напрямками його діяльності, зокрема, є реалізація політики в сфері надання в оренду
нерухомого майна комунальної власності м. Житомир; здійснення повноважень та
функцій орендодавця (уповноваженого органу управління) нерухомого майна незалежно
від загальної площі нерухомого майна, що передається в оренду згідно рішення Органу
управління; укладення із суб'єктами підприємницької діяльності договорів оренди
нерухомого майна.

Відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 Положення управління культури має право
у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними
особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання.

Відтак, виходячи із системного тлумачення наведених вище норм, можливо
прийти до висновку, що управління культури позбавлено права укладати договори
оренди нерухомого майна, проте на нього покладено обов'язок “передати в оренду
приміщення закладів культури відповідно до чинного законодавства України з дозволу
та погодження з комунальним підприємством «Регулювання орендних відносин»
Житомирської міської ради”.

Разом з тим залишається незрозумілим та неврегульованим питання щодо
процедури такої передачі майна, правових форм його здійснення, підстав такої
передачі, особливо зважаючи, що управління культури не є стороною договору оренди
нерухомого майна, оскільки єдиним орендодавцем є КП “Регулювання орендних
відносин” Житомирської міської ради.

Отже, рекомендується з метою уникнення потенційної можливості вчинення
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, унормувати належним чином
повноваження управління культури щодо передачі нерухомого майна в оренду.

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



Підпунктом 3.7 пункту 3 Положення передбачається визначити, що управління
очолює начальник управління, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за
іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з
посади міським головою.

Формулювання “чи за іншою процедурою, передбаченою чинним
законодавством України” порушує принцип правової визначеності, а також створює
неоднозначність визначення процедури, її етапів та порядку, особливо з огляду на таке.

Так, нормою абзацу 1 статті 2 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування” встановлено, що посадовою особою місцевого самоврядування є
особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові
повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого
бюджету.

Абзацом 2 статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування” передбачено, що проведення конкурсу, випробування та стажування
при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку,
визначеному законодавством України про державну службу.

Відтак, зазначене довільне формулювання підстав та порядку призначення на
посаду начальника управління культури створю потенційні умови для вчинення
корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

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

Положенням планується врегулювати питання організації діяльності управління
культури, при цьому відповідний проєкт не містить відомостей про відкритість або
закритість його роботи, необхідність опублікування інформації, звітування за
результатами роботи.

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

Відтак, рекомендується врегулювати це питання шляхом передбачення в
Положенні механізмів відкритості, прозорості та підзвітності діяльності управління
культури.

6. Надмірні дискреційні повноваження
6.1. Підпунктом 2.2 пункту 2 Положення планується встановити, що управління

культури у межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством.
Така невизначеність основних повноважень управління призводить до надання

надмірних (невиправданих) дискреційних повноважень суб'єкту владних повноважень,
особливо враховуючи їх достатню деталізацію в самому Положенні (зокрема,
підпунктом 2.2 пункту 2 передбачено 36 позицій щодо повноважень).

Отже, з метою уникнення потенційних можливостей до вчинення корупційних
або пов'язаних з корупцією правопорушень, рекомендується встановити вичерпний
(виключний) перелік повноважень управління культури.

6.2. Аналогічна ситуація вбачається з формулюванням повноважень начальника
управління культури, оскільки підпунктом 3.9 пункту 3 Положення планується
передбачити, що останній здійснює інші повноваження, визначені законом.



Рекомендації є аналогічними до рекомендацій щодо унормування повноважень
управління культури.

6.3. Аналогічну норму щодо надмірної дискреції пропонується передбачити в в
підпункті 4.1 пункту 4 Положення, встановивши, що управління вирішує також інші
питання відповідно до поставлених завдань.

Рекомендації є аналогічними до рекомендацій щодо унормування повноважень
управління культури.

7. Недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки
Підпунктом 1.6 пункту 1 Положення передбачається закріпити, що управління в

межах своєї компетенції є повноважним представником міської ради та виконавчого
комітету міської ради з питань реалізації в місті державної політики в галузі
культури, туризму та промоції міста, управління комунальними закладами та
підприємствами культури міської ради, засновником яких є Житомирська міська рада.

Слід зазначити, що чинне законодавство України лише у 2 підзаконних
нормативно-правових актах містить визначення “повноважний представник”. Такі акти
прийняті Національним банком України та направлені на регулювання банківської
діяльності та валютного регулювання.

Так, пунктом 3 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через
митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 27 травня 2008 року № 148, визначено, що повноважний представник це
особа, якій згідно з розпорядженням керівника юридичної особи надані повноваження
щодо здійснення конкретних дій.

У свою чергу, пунктом 2 Положення про транскордонне переміщення валютних
цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02
січня 2019 року № 3, встановлено, що повноважний представник - особа, що має
необхідні повноваження згідно із законодавством щодо здійснення конкретних дій.

Відтак, чинним законодавством України не передбачено визначення об'єму і
змісту поняття “повноважний представник”, а застосування за аналогією наведених
вище визначень Національного банку України застосоване бути не може, оскільки
стосується правового регулювання відмінних сфер суспільних відносин, аніж ті, які
пропонується врегулювати Положенням.

Отже, в силу такої невизначеності тлумачення терміну виникає
юридично-лінгвістична колізія, яка може потенційно сприяти вчиненню корупційних
або пов'язаних з корупцією правопорушень.

У зв'язку з цим пропонується відійти від вживання терміну “повноважний
представник” або ж визначити його об'єм і зміст в Положенні.

8. Інші зауваження
Підпунктом 1.3 пункту 1 Положення передбачається, що управління

утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Житомирської міської
ради.

При цьому підпунктом 7.1 пункту 7 Положення також встановлюється, що
припинення діяльності (ліквідація та реорганізація) управління здійснюється за
рішенням Житомирської міської ради у порядку, встановленому чинним
законодавством.

Така повторюваність засад створення, функціонування та реорганізації
управління культури протирічить основним засадам нормопроєктувальної техніки, а
відтак пропонується привести наведені вище норми Положення у відповідність,
уніфікувавши їх зміст.



Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
виконавчих органів міської ради, компетенції міських рад вбачається, що проєкт
рішення “Про затвердження Положення про управління культури Житомирської
міської ради” 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  _______
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  _______
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  _______
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   _______


