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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акту
Рішенням затверджено Положення про розмежування повноважень між виконавчими

органами Львівської міської ради (далі - Положення), надано ряд доручень виконавчим
органам міськради у зв’язку з прийняттям Положення.

Зауваження
1. Пунктом 1 рішення затверджено Положення про розмежування повноважень між

виконавчими органами Львівської міської ради згідно з додатком. Положення є нормативним
актом, що визначає та розмежовує повноваження між виконавчим комітетом, департаментами,
управліннями, відділами, іншими виконавчими органами міської ради та є основою для
підготовки та внесення змін до положень про виконавчі органи міської ради.

Пунктом 2 рішення визначено встановити, що нормативні акти, видані виконавчим
комітетом, Львівським міським головою, виконавчими органами міської ради, є чинними у
частині, що не суперечать цій ухвалі.

Пунктом 4 рішення визначено Департаменту економічного розвитку розробити та
подати на затвердження міській раді проєкт ухвали про затвердження переліку комунальних
підприємств у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь.

Таким чином, одночасно діє і Положення, яке визначає новий розподіл повноважень, і
положення про виконавчі органи зі старим розподілом повноважень, а також перелік
комунальних підприємств у розрізі уповноважених органів, що може створювати
непорозуміння щодо дійсного обсягу повноважень виконавчих органів та ускладнювати їх
повну реалізацію в перехідний період.

Також, відповідно до частини 1 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у межах
затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші



виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад. Відповідно до частини 4 тієї ж статті, положення про
відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

Отже, належним органом місцевого самоврядування, який має право затверджувати
структуру виконавчих органів та положення про них є виключно міська рада, що прямо
встановлено законодавством.

Враховуючи викладене, рекомендується при прийнятті подібних нормативно-правових
актів встановлювати пізніший строк введення їх в дію, достатній для того, щоб привести у
відповідність до цього рішення положення про виконавчі органи та здійснити всі інші
необхідні організаційні дії.

Крім того, рекомендується доопрацювати пункт 3 рішення, привести його у
відповідність до частин 1, 4 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування” та
визначити, що положення про виконавчі органи та структура виконавчих органів подається на
затвердження міській раді, а не виконавчому комітету.

2. Пунктом 7 рішення визначено юридичному департаменту спільно з постійною
комісією архітектури, містобудування та розвитку територій проаналізувати інформаційні
картки надання адміністративних послуг та привести їх у відповідність до чинного
законодавства України.

Одночасно, адміністративні картки надання адміністративних послуг в Львівській
міській раді затверджуються виконавчим комітетом. Крім того, відповідно до пункту 25
розділу ІІ Положення, до повноважень виконавчого комітету віднесено прийняття рішень
щодо врегулювання процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень.

Отже, зазначені у пункті 7 виконавчі органи можуть проаналізувати картки та внести
пропозиції по їх зміні, однак привести їх у відповідність можливо тільки шляхом внесення
змін до карток відповідним рішенням виконавчого комітету. Визначені у пункті 7 рішення
виконавчі органи не мають повноважень на виконання зазначеного доручення, що
унеможливлює виконання цього пункту рішення.

Рекомендується доопрацювати пункт 7 рішення та доручити виконавчому комітету
внести зміни в інформаційні картки адміністративних послуг із визначенням строку для такої
дії.

3. Пунктом 9 рішення доручено виконавчим органам міської ради у встановленому
порядку привести у відповідність до цієї ухвали чинні нормативні акти.

Одночасно, не визначено строки, протягом яких ці рішення мають бути приведені у
відповідність до ухвали, а також відповідальних посадових осіб.

Рекомендується доопрацювати пункт 9 рішення та встановити чіткі строки на
приведення рішень у відповідність до ухвали, визначити керівників виконавчих органів
відповідальними за виконання цього доручення.

Висновок:
Враховуючи все вищевикладене вбачається, що ухвала “Про розмежування

повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради” прийнята без корупційних
ризиків, однак повинна бути доопрацьована з урахуванням висловлених зауважень. .


