
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта виконавчого комітету
Тернопільської міської ради

Назва акту Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 998 від
27.12.2017

Оприлюднення проєкта
рішення

03.09.2021

Суб’єкти прийняття
рішення

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради

Висновок та рекомендації Зауваження

Опис акта
З метою забезпечення ефективної діяльності Центру надання адміністративних послуг

у місті Тернополі та керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження
Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (зі змінами від
04.08.2021) виконавчому комітету міської ради пропонується прийняти даний проєкт
рішення (далі за текстом - проєкт рішення), яким пропонується затвердити Регламент Центру
надання адміністративних послуг у місті Тернополі згідно з додатком (далі за текстом -
Регламент).

Зауваження

1. Аналізом норм Регламенту встановлено, що він прийнятий на підставі та у
відповідності до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588.

Проте, в Регламенті, який пропонується для розгляду виконавчим комітетом міської
ради, закладено неточність та неповноту юридичного формулювання певних правових норм.
На відміну від Примірного регламенту Регламент, яким пропонується унормувати діяльність
Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі, не може мати рамкових
формулювань щодо вчинення певних дій та організації його роботи.

Слово “примірний” означає рамковий, загальний, той, що встановлює загальні правила.
При цьому вбачається, що Регламент конкретного (індивідуалізованого) центру надання



адміністративних послуг має бути виписаний за принципом найбільшої адаптованості до
специфіки його діяльності на території конкретної територіальної громади.

Однак, ця вимога щодо складення проєкта нормативного акта виконавчого комітету
міської ради не в повній мірі дотримана, з огляду на таке.

Так, пунктом 24 Примірного регламенту встановлено, що у разі запровадження
автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому
адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує
відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою
може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його
прізвища та імені).

При цьому пунктом 26 Регламенту передбачається, що у разі запровадження
автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому
адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує
відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою
може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його
прізвища та імені).

Однак, при формулюванні подібної норми Регламенту необхідно враховувати
специфіку діяльності цього Центру: якщо в його діяльності запроваджено автоматизовану
систему керування чергою, то і формулювання такої норми Регламенту має бути
відповідним: “Суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за
допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на
прийом. Автоматизована система керування чергою передбачає персоніфіковану реєстрацію
суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені)”.

Аналогічні зауваження наявні при формулюванні норм пунктів 27, 28, 55.
Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункти 24, 26, 27, 28, 55

Регламенту та чітко визначити їх з урахуванням специфіки  діяльності Центру.

2. Регламент Центру надання адміністративних послуг міста Тернополя пропонується
для розгляду виконавчому комітетові міської ради, а відтак, введення його в дію відбудеться
актом саме цього органу місцевого самоврядування.

При цьому вимогами частини 10 статті 12 Закону України “Про адміністративні
послуги” передбачено, що положення про центр надання адміністративних послуг та його
регламент затверджуються органом, який прийняв рішення про утворення центру.

Відповідно до пункту 1 Положення про Центр надання адміністративних послуг у місті
Тернополі, затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 26 червня 2020 року
№ 7/51/25, Центр надання адміністративних послуг є постійно діючим робочим органом
Тернопільської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги, документи
дозвільного характеру, послуги, що надають виконавчі органи ради та інші установи (далі
послуги) через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання цих послуг.

Нормою пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” встановлено, що виключно на засіданнях міської ради вирішуються питання,
зокрема, про затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови
структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих
органів.

Оскільки Центр надання адміністративних послуг у місті Тернополі входить до
структури виконавчих органів ради, то і, відповідно, останній утворений саме на підставі
рішення Тернопільської міської ради.

Відтак, затвердження Регламенту є виключним повноваженням органу, який утворив
Центр надання адміністративних послуг міста Тернополя - Тернопільської міської ради.



На цій підставі рекомендується визначити повноважного суб'єкта прийняття рішення
про затвердження Регламенту - міську раду, та внести проєкт рішення йому на розгляд.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради “Про
внесення змін до рішення виконавчого комітету № 998 від 27.12.2017” може бути
прийнятий у запропонованій редакції з урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не
виявлено корупціогенних факторів.


