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Негативний - містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту
Метою прийняття рішення врегулювання питань належної організації і проведення

процедури конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Житомирської
міської територіальної громади в умовах встановлення карантину та запровадження
Кабінетом Міністрів України обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
або аналогічних інфекційних захворювань, враховуючи пропозиції розроблені робочою
групою створеною на підставі розпорядження міського голови від 07.06.2021 №499 «Про
створення робочої групи», у відповідності з вимогами Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», керуючись Законами України «Про освіту», «Про
повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні»

Задля цього проєктом рішення пропонується внести зміни і доповнення у
Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, яке затверджене рішенням
Житомирської міської ради від 28.09.2020 №1998, доповнивши його пунктом 21.

Корупціогенні фактори

1. Надмірна дискреція
1. Пунктом 1 проєкту рішення пропонується внести зміни і доповнення у

Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, затверджене рішенням
Житомирської міської ради від 28.09.2020 №1998, доповнивши його пунктом 21
наступного змісту: «21. При встановленні карантину та запровадженні обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19 рішення щодо можливості проведення конкурсів
приймається виконавчим комітетом Житомирської міської ради з урахуванням
особливостей і обмежень встановлених на час карантину. У випадку прийняття
відповідного рішення щодо проведення конкурсу, виконавчий комітет Житомирської



міської ради визначає порядок проведення такого конкурсу з урахуванням існуючих на
момент прийняття обмежувальних протиепідемічних заходів».

Таким чином, формально виконком отримує повноваження приймати рішення щодо
можливості проведення конкурсу, навіть якщо чинні карантинні умови, фактично, не
містять протиепідемічних обмежень, які б унеможливлювали проведення таких конкурсів.
Таке положення може призводити до зловживань та створює корупційні ризики, адже
створюються умови, за яких виконком може приймати рішення чи проводити конкурс на
посаду, чи ні.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 39 Закону України “Про повну загальну
середню освіту”, рішення про проведення конкурсу приймається засновником державного
чи комунального закладу загальної середньої освіти або уповноваженим ним органом
(посадовою особою): одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу
загальної середньої освіти; не менше ніж за два місяці до завершення строкового
трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти; не
пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з
керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього
конкурсу таким, що не відбувся.

Таким чином, незалежно від того, чи встановлено на території України карантин та
протиепідемічні обмеження, засновник має оголосити конкурс у визначених
законодавством випадках.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити з проєкту повноваження
виконкому приймати рішення щодо можливості проведення конкурсів під час карантину.

2. Тим самим пунктом проєкту рішення передбачається, що у разі, якщо під час
карантину та протиепідемічних обмежень виконавчий комітет приймає рішення про
проведення конкурсів, то, він же визначає порядок проведення такого конкурсу з
урахуванням існуючих на момент прийняття обмежувальних протиепідемічних заходів.

Обгрунтованою і логічною видається пропозиція, яка дозволяє гнучко реагувати на
запроваджені карантинні обмеження (перелік яких заздалегідь невідомий, отже не може
бути врегульований в Положенні) та забезпечувати можливість їх проведення у разі, якщо
введені протиепідемічні обмеження унеможливлюють виконання певних конкурсних
процедур.

Однак, проєкт рішення виписаний таким чином, що наділяє виконком надмірною
дискрецією, адже пропоновані норми можуть тлумачитись таким чином, що виконком
може визначити весь порядок проведення конкурсу на власний розсуд (тобто і порядок
оголошення, оприлюднення інформації, вимоги до кандидатів та документації, конкурсної
комісії, формування і порядок роботи конкурсної комісії, подачу документів, конкурсні
показники тощо).

Така ситуація потенційно може створити корупційні ризики, адже в такому випадку
виконавчий комітет в різні періоди дії карантину може приймати різні порядки проведення
конкурсу під відповідних осіб.

Крім того, згідно з частиною 1 статті 39 Закону України “Про повну загальну
середню освіту”, керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти
обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог
цього Закону та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим
ним органом (посадовою особою).

З пунктів 2.1, 2.2, 3.1 Положення про департамент освіти Житомирської міської
ради слідує, що саме цей департамент є уповноваженим органом з питань освіти.

Таким чином, доцільним вбачається наділяти повноваженнями щодо зміни
конкурсних умов саме цей виконавчий орган.

Отже, рекомендується доопрацювати вказану норму, і надати відповідному органу
повноваження змінювати порядок конкурсу виключно в тій частині, реалізація якої
неможлива через карантинні обмеження (а не змінювати весь порядок “з урахуванням
карантинних обмежень”).



Висновок:
Враховуючи все вищевикладене вбачається, що проєкт рішення “Про внесення

змін і доповнень у Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної
середньої освіти Житомирської міської об’єднаної територіальної громади затвердженого
рішенням міської ради від 28.09.2020 №1998” 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  _______
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  _______
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  _______
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  _______
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


