
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Хмельницької міської ради

Назва акту
Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про

внесення змін до Положення про управління житлової політики
і майна Хмельницької міської ради та затвердження Положення

в новій редакції

Оприлюднення
проекту рішення 29.11.2021

Суб’єкт прийняття
рішення виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Розглянувши клопотання управління житлової політики і майна Хмельницької

міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконавчому комітетові міської ради пропонується винести на розгляд сесії міської
ради Положення про управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради
в новій редакції (далі - Положення).

Резюме:

1. Юридична колізія
Управлінню надається право відкривати рахунки для зарахування

спеціальних та позабюджетних коштів, які не передбачаються законодавством, та
може використовуватись для корупційних схем.

2. Прогалина
Положенням не врегульовано правовий статус майна управління, що може

мати наслідком зловживання посадових осіб при його використанні та
розпорядження (наприклад, неправомірне відчуження тощо).



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

Жодною нормою Положення не передбачається механізмів прозорості та
відкритості в діяльності управління. Така ситуація закритості сама по собі є
корупціогенним фактором, оскільки за відсутності механізмів прозорості та
відкритості діяльності спрощуються умови для вчинення корупційних та
пов'язаних з корупцією правопорушень.

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

Відповідно до підпункту 6.2 пункту 6 Положення, управління в межах наданих
йому повноважень має право відкривати рахунки для зарахування спеціальних коштів
та інших позабюджетних коштів.

Разом з тим, ні Бюджетний кодекс України, ні Закону України “Про місцеве
самоврядування” не передбачає права міських рад мати “спеціальні кошти” та
“позабюджетні кошти”. Термін “позабюджетні кошти” вживався в Інструкції про
порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності
про них, затвердженої Наказом Головного управління Державного казначейства
України від 11.08.98 №63, який втратив чинність на підставі Наказу Державного
казначейства №116 від 04.06.2007.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки дозволяє посадовим особам
маніпулювати зацікавленими особами та вимагати перерахування коштів на
банківський рахунок за отримання якихось рішень на власну користь, зазначаючи, ніби
він є офіційним рішенням і кошти не є неправомірною вигодою, адже ніби будуть у
власності територіальної громади.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити з положення згадку про
зарахування позабюджетних коштів та спеціальних коштів.

2. Прогалина

Підпунктом 1.5 пункту 1 Положення встановлюється, що управління є
юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного
Герба України й своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки із своїм
найменуванням, має право відкривати і закривати рахунки в органах Державної
казначейської служби України та банківських установах.

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).

Отже, в силу відсутності вказівки в Положенні на правовий режим майна
управління, посилюється потенційна можливість вчинення корупційних або пов'язаних
з корупцією правопорушень, оскільки посадові особи не обмежені ані в обсягах прав
на майно, ані в напрямках його використання, особливо враховуючи повноваження в
сфері оренди, приватизації та житлової політики. За таких умов можлива ситуація,
наприклад, коли посадовими особами внаслідок отримання неправомірної вигоди або з
інших особистих інтересів можуть чинити дії на користь третіх осіб щодо передачі
певного об'єму прав на нерухоме майно, продажу частини майна тощо.

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.

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

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

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.

Ці прояви можуть мати місце, зокрема, при розпорядженні бюджетними
коштами, звітування про використання яких прямо не передбачається в Положенні ані
перед громадськістю, ані перед депутатами міської ради.

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

3. Інші зауваження

Підпунктом 3.10 пункту 3.4 Положення передбачається, що управління здійснює
інші функції та повноваження з питань житлової політики, приватизації та
управління (оренди) комунальним майном згідно з чинним законодавством.

Однак, таке невиключне формулювання повноважень суб'єкта владних
повноважень не відповідає загальним правилам нормопроєктувальної техніки, що може
мати наслідком усунення від виконання певних повноважень, які передбачені законом,
або ж навпаки - перебирання повноважень, які не можуть бути віднесені до його
компетенції.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт Положення в
частині визначення об'єму повноважень управління шляхом відображення в пункті 3.4
вичерпного їх переліку.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету міської ради “Про внесення на
розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до Положення про управління



житлової політики і майна Хмельницької міської ради та затвердження Положення в
новій редакції” не рекомендується до прийняття без доопрацювання, оскільки в його
змісті виявлені корупціогенні фактори.



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

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

Так  _______

1.1. необгрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______

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

Так  _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  _______

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

Так  _______

2. Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки
публічних процедур

Так   _______

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

Так  _______

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

Так  _______

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

Так   _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання
внутрішньої діяльності  ОМС

Так  ___Х____



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

Так  ___Х____

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

Так  _______

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

Так  _______

4. Корупціогенні фактори у сфері регулювання
бюджетних правовідносин

Так  _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету
(місцевих цільових програм)

Так  _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу або
розроблення і прийняття місцевих цільових програм

Так  _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет
(місцеві цільові програми) статті витрат на функції, не
властиві ОМС, та/або об'єкти, які не перебувають у
власності територіальної громади або спільній власності
територіальних громад

Так  _______

4.4. недотримання механізмів внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту при розпорядженні бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  ____Х___

5.1. юридична колізія Так  ___Х____

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


