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Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про освіту»,
«Про позашкільну освіту», «Положення про мистецьку школу», затвердженого Наказом
Міністерства культури України від 09.08.2018 р. № 686 та на підставі статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» міській раді пропонується затвердити
Статут закладу «Музична школа «Гармонія» Житомирської міської ради (далі за текстом -
Статут).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія
1.1. У підпункті 1.2 пункту 1 Статуту пропонується закріпити, що заклад є

юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державного
казначейства, печатку із своїм найменуванням, а також штамп із зазначенням свого
повного найменування, бланки та інші реквізити.

При цьому, формулювання правового статусу мистецької школи є недостатньо
конкретизованим 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.

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 1.2 пункту 1 Статуту пропонується визначити, що засновником Закладу
є Житомирська міська рада.

З цього приводу доцільно зазначити, що Національне агентство з питань
запобігання корупції у абзаці 8 пункту 3.2 свого Рішення від 08 лютого 2019 року № 368
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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 мистецької
школи, яка утворюється розпорядчим актом органу місцевого самоврядування (рішенням
міської ради), є неприбутковою організацією (підпункт 2.1 пункту 2 Статуту) та за своєю
правовою природою відноситься саме до юридичних осіб публічного права з
обмеженнями, встановленими законодавством в частині розпорядження закріпленим
майном.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення про мистецьку школу, затвердженого
наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 р. №686, мистецька школа як
суб’єкт господарювання може діяти як: бюджетна установа; неприбутковий заклад
освіти; прибутковий заклад освіти.

Отже, з метою уникнення ризиків можливості вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень чітко встановити у Статуті правовий статус
мистецької школи як юридичної особи публічного права та є бюджетною установою.

1.2. Підпунктом 3.7 пункту 3 Статуту встановлено, що директор призначається на
посаду та звільняється з посади наказом Органу управління.

Підпунктом 1.3 пункту 1 Статуту визначено, що органом управління закладом
(мистецькою школою) є управління культури Житомирської міської ради.

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”.



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.

У зв'язку з цим рекомендується привести підпункт 3.7 пункту 3 Статуту у
відповідність до вимог законодавства, зокрема, виключивши із повноважень управління
культури міської ради право призначати керівника закладу (мистецької школи).

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

Абзацом 4 пункту 2 розділу ІІІ Положення про мистецьку школу, затвердженого
наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 р. №686 визначено, що засновник
мистецької школи укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником
мистецької школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та
статутом мистецької школи, та розриває його з підстав та у порядку, що визначені
законодавством та статутом мистецької школи.

Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту»,
посаду керівника державного та комунального закладу позашкільної освіти може
обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної
роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний
стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

Пунктом 3.7.2 Статуту визначено, що директор Закладу призначається з числа
претендентів, які вільно володіють державною мовою, вищу освіту та стаж
педагогічної роботи не менше ніж 5 років. Додаткові кваліфікаційні вимоги до
директора та порядок його призначення визначаються Законом України «Про
позашкільну освіту».

Таким чином, Статут закладу щодо призначення керівника всупереч законодавству
встановлює підвищені вимоги до керівника закладу (стаж 5 років замість 3) та не містить
конкретної процедури обрання керівника серед кандидатів на цю посаду.

Рекомендуємо привести вимоги зі Статуту до кандадата на посаду керівника до
вимог законодавства та унормувати процедуру обрання керівника серед інших
кандидатів.

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

Абзацом 4 пункту 2 розділу ІІІ Положення про мистецьку школу, затвердженого
наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 р. №686 визначено, що засновник
мистецької школи укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником
мистецької школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та
статутом мистецької школи, та розриває його з підстав та у порядку, що визначені
законодавством та статутом мистецької школи.

Натомість, Статутом закладу не визначено підстав розірвання строкового трудового
договору з керівником.

Відтак, рекомендується врегулювати зазначені вище питання в Статуті закладу.

4. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта
Розділ 3 Статуту визначає управління закладом. Пунктом 3.1 Статуту передбачається,

що управління Закладом в межах повноважень, визначених законодавством та
Статутом, здійснюють: засновник; керівник (директор); управління культури (в межах
своїх повноважень); колегіальний орган управління (педагогічна рада); колегіальний орган
громадського самоврядування; піклувальна рада (у разі створення).



Одночасно, пунктом 3.5 Статуту передбачається, що до повноважень виконавчого
комітету Житомирської міської ради відносяться надання дозволів на передачу з балансу
майна, заслуховування звітів про роботу керівника Закладу.

При цьому, виконавчий комітет не зазначено в органах управління закладом,
відповідні повноваження не передбачені прямо законодавством.

Таке положення створює невизначеність що статусу закладу, його керівника, органів,
яким заклад та його керівник підпорядковані та підзвітні, органів управління закладу.
Рекомендуємо виключити пункт 3.5 Статуту.

5. Інші зауваження
5.1. Підпунктом 1.1 пункту 1 Статуту передбачається, що музична школа

«Гармонія» Житомирської міської ради – мистецька школа, яка є закладом позашкільної
освіти сфери культури, створена і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру»,
«Положення про мистецьку школу», затвердженого наказом Міністерства культури
України від 09.08.2018 р. №686, «Концепції сучасної мистецької школи», затвердженої
наказом Міністерства культури України від 20.12.2017 р. №1433, постанови Кабінету
Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» від 03.11.2010 р. № 996, інших законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури та інформаційної
політики України (постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2020 року №238),
рішень засновника мистецької школи, а також цього Статуту, який регламентує діяльність
Закладу.

Однак, постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 року № 996
не врегульовує питання діяльності мистецької школи, оскільки відповідно до пункту 1
цього Порядку останній визначає основні вимоги до організації і проведення органами
виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики

Таким чином, даний нормативно-правовий акт не є тим документом, який
унормовує діяльність мистецької школи.

5.2. Вимогами підпункту 1.13 пункту 1 Статуту пропонується передбачити, що мова
навчання у закладі визначається Конституцією України.

Проте, на виконання норм статті 10 Основного Закону України Верховною Радою
України прийнято Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як
державної”, нормою частини 5 статті 1 якого передбачено, що порядок функціонування і
застосування державної мови встановлюється виключно законом.

Такий порядок функціонування і застосування державної мови у сфері освіти
визначено статтею 21 вказаного вище Закону.

Відтак, рекомендується доповнити зазначений вище підпункт Статуту нормою про
застосування під час здійснення діяльності закладом вимог Закону України “Про
забезпечення функціонування української мови як державної”.

5.3. Відповідно до п. 1.10 проєкту Статуту, заклад провадить свою діяльність за
такими напрямами позашкільної освіти:

1.10.1. художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей,
обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері
вітчизняної і світової культури та мистецтва;

1.10.2. мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких
виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності;

1.10.3. загально - мистецький, з впровадженням інклюзивного навчання та
наданням здобувачам освіти з особливими освітніми потребами спеціальних мистецьких
виконавських компетентностей відповідно їхнім можливостям.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17


Одночасно, напрями, за якими може здійснюватися позашкільна освіта у закладах
позашкільної освіти, визначені статтею 15 Закону України «Про позашкільну освіту».
Серед визначених цим законом напрямів відсутній загально-мистецький напрям, який
запроваджується підпунктом 1.10.3 пункту 1.10 Статуту, тому ми рекомендуємо привести
напрями у відповідність до закону.

.
Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
мистецьких шкіл вбачається, що проєкт рішення “Про затвердження Статуту закладу
«Музична школа «Гармонія» 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  _______
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  _______
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  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


