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Постійні комісії Київської міської ради з питань архітектури,
містобудування та земельних відносин; з питань

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу; з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту; з питань

охорони здоров'я та соціальної політики; з питань транспорту,
зв'язку та реклами

Висновок та рекомендації Негативний –  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Метою прийняття рішення визначено збалансування реалізації детальних планів територій

міста Києва в частинах житлового будівництва та соціальної й інженерно-транспортної
інфраструктури.

Корупціогенні фактори

1.Юридичні колізії
1.1. Пунктами 1 проєкту рішення пропонується затвердити Порядок реалізації детальних

планів територій в місті Києві.
Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Жодною нормою законодавства не передбачено повноваження міської ради встановлювати
порядоки реалізації детальних планів територій, та запроваджувати механізми, які ставлять
можливість будівництва в залежність від відсотку реалізації детального плану території.

У разі прийняття проєкту рішення в такій редакції, суб’єкти, які здійснюють будівництво,
перебуватимуть у ситуації правової невизначеності: хоча рішенням міської ради обмеження
введені, однак законодавством такі обмеження не передбачені.



Це є корупційним ризиком адже сприятиме тому, що кожен конкретний суб’єкт, який
планує здійснювати будівництво, буде намагатись обійти обмеження, яке встановлено без
законної підстави, а відповідні органи зможуть як дозволяти продовження будівництва,
посилаючись на закон, так і будуть мати можливість відмовити у дозволі на будівництво,
посилаючись на рішення міської ради.

Рекомендується виключити цей пункт з проєкту рішення.
1.2. Підпунктом 3.3 пункту 3 проєкту рішення встановлюється, що виконавчому органу

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним
підрозділам, а також комунальним підприємствам, установам та організаціям, що
перебувають у власності територіальної громади міста Києва, у відповідності до
повноважень надавати містобудівні умови та обмеження, технічні умови, а також
здійснювати реєстрацію, видавати дозволи на виконання будівельних робіт для житлового
будівництва в межах об’ємів, передбачених етапами реалізації детальних планів територій,
присвоювати поштові адреси об’єктам нерухомого майна виключно за умови повної реалізації
показників “Установи та підприємства обслуговування“, “Вулично-дорожня мережа та
міський транспорт” та “Інженерне обладнання”, що передбачалось попереднім етапом.

Втім, законодавством чітко встановлюються підстави для відмови у присвоєнні адреси.
Відповідно до частини 8 статті 26-1 Закону України “Про регулювання містобудівної

діяльності”, підставами для відмови у присвоєнні, зміні, коригуванні адреси є: 1) подання
неповного пакета документів; 2) виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих
документах, що підтверджено документально; 3) подання заяви особою, яка не є замовником,
або його представником - у разі подання заяви про присвоєння, коригування адреси щодо
об’єкта будівництва; 4) подання заяви особою, яка не є власником (співвласниками) об’єкта
нерухомого майна, щодо якого подано заяву про зміну адреси, або його (їх) представником - у
разі подання заяви про присвоєння, зміну адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта; 5)
подання заяви до органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про
присвоєння, зміну, коригування адреси на відповідній території. Відмова у присвоєнні, зміні,
коригуванні адреси з підстав, не передбачених цією частиною, не допускається.

Отже, законодавством не передбачено можливості відмови у присвоєнні адреси з підстав
неповної реалізації детального плану територій.

Таким чином, у разі прийняття проєкту рішення, буде створена ситуація, за якої відповідні
органи в кожній конкретній ситуації на власний розсуд зможуть або присвоїти адресу з
посиланням на норми закону, або відмовити у її присвоєнні, формально посилаючись на
рішення міської ради, що створює додаткові корупційні ризики.

Окрім того, варто звернути увагу й на те, що з огляду на очевидну невідповідність
зазначених вище положень проєкту міської ради законодавству, існує висока ймовірність великої
кількості позовів до органу місцевого самоврядування. Така ситуація, безумовно, призведе до
невиправданого витрачання бюджетних коштів на оплату судового збору при подачі
апеляційних та/або касаційних скарг, а у випадку задоволення позовних вимог про скасування
неправомірної відмови з питань містобудування на міський бюджет буде покладено ще й тягар
виплати позивачам сум судових витрат (судовий збір, витрати на експертизи, гонорар адвоката
тощо).

Відтак, рекомендується привести зазначену норму у відповідність до закону або
виключити.

Висновок: проєкт рішення Київської міської ради “Про деякі питання розробки,
затвердження та реалізації містобудівної документації в місті Києві” 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  ______
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  _______
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  ___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   _______


