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рішення

Івано-Франківська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

Міській раді пропонується затвердити в новій редакції Положення про
Департамент адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг
м.Івано-Франківська) Івано-Франківської міської ради, затверджене рішенням міської
ради від 11.12.2020 року №311-2 (далі - Положення).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів, зокрема:

1. Юридична колізія
Всупереч нормам чинного законодавства керуючий справами наділяється

додатковими повноваженнями щодо підпорядкованості департаменту.



2. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Положенням не визначено вичерпного переліку повноважень
адміністраторів, Департаменту та іншої посадової особи.

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

Жодною нормою Статуту не передбачено механізмів відкритості та
прозорості його діяльності, що саме собою створює сприятливі умови для
вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

Пунктом 1.2 Положення пропонується закріпити, що Департамент
утворюється Івано-Франківською міською радою, підзвітний і підконтрольний міській
раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами
виконавчого комітету міської ради.

Відповідно до пункту 1.1 Положення, Департамент адміністративних послуг
(Центр надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська) Івано-Франківської
міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Івано-Франківської міської
ради, яким надаються адміністративні послуги суб’єктам звернень через
адміністраторів та працівників Департаменту шляхом їх взаємодії з суб’єктами
надання адміністративних послуг.

Таке формулювання повністю узгоджується з нормою частини 1 статті 11 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, якою встановлено, що виконавчими
органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх
виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Проте, питання підпорядкованості управління прямо суперечить чинному
законодавству з огляду на таке.

Так, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у
містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними
відповідним органам виконавчої влади.

При цьому жодною нормою цього закону не встановлено, що керуючий
справами виконавчого комітету може мати в підпорядкуванні будь-які виконавчі органи
міської ради.

Пунктами 2, 7 та 10 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” визначено, що міський голова організує в межах, визначених
цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; здійснює
керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; призначає на посади та
звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".

Отже, виходячи із системного тлумачення вищевказаних норм, саме міський
голова є посадовою особою місцевого самоврядування, якій підпорядковуються всі
виконавчі органи міської ради, а керуючи справами за його дорученням, яке зокрема,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#n429


може бути встановлено розподілом обов'язків між керівництвом, здійснюють
координацію роботи відповідних виконавчих органів.

Така ситуація щодо надання зазначеним вище посадовим особам додаткових
повноважень Положенням може потенційно призвести до ситуації вчинення останніми
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема, шляхом зловживання
цими повноваженнями, наприклад, при здійсненні публічних закупівель управлінням
щодо “рекомендації” щодо позитивного чи негативного результату надання
адміністративної послуги внаслідок отримання або неотримання неправомірної вигоди.

При цьому, керуючий справами матиме законні можливості уникнути
кримінальної відповідальності за вчинення такого роду кримінальних правопорушень,
оскільки не може вважатись зловживанням посадовими повноваженнями вчинення дій,
які за законом не входять до компетенції таких посадових осіб.

Відтак, з метою уникнення можливості вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, рекомендується вказані вище норми Положення привести у
відповідність до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
шляхом належного врегулювання питання підпорядкованості департаменту.

2. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

2.1. Пункти 3.9 - 3.14 Положення мають наступний зміст: 3.9.Готує матеріали
для розгляду відповідних постійних депутатських комісій. 3.10.Бере участь у розгляді
судових справ в порядку встановленим процесуальним законодавством. 3.11.Забезпечує
у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень, запитів на публічну
інформацію, скарг громадян, юридичних осіб, органів влади вищого рівня з питань, що
належать до його компетенції та вживає відповідних заходів. 3.12.Забезпечує ведення
належної роботи з матеріалами для службового користування та з матеріалами, що
містять державну таємницю. 3.13.Розробляє нормативно-правові акти з питань
надання адміністративних послуг, які відносяться до компетенції органів місцевого
самоврядування. 3.14.Здійснює делеговані йому міською радою та виконавчим
комітетом міської ради повноваження.

Вочевидь, ними визначено повноваження якоїсь посадової особи Департаменту,
однак через технічні недоліки не зазначено, чиї конкретно це повноваження.

Разом з тим, покладення на будь-яку посадову особу повноважень з
формулюванням “здійснює делеговані йому міською радою та виконавчим комітетом
міської ради повноваження” є корупційним ризиком, оскільки так члени територіальної
громади не зможуть визначити точний обсяг повноважень такої особи.

Зазначене може використовуватись для вчинення корупційних чи пов’язаних з
корупцією правопорушень, здійснення незаконного впливу на суб’єктів звернення,
адміністраторів, державних реєстраторів та інших посадових осіб Департаменту з
посиланням на “уповноваження” на вчинення таких дій органом місцевого
самоврядування.

Враховуючи викладене, рекомендуємо чітко визначити посадовиу особу, яку
планується наділити повноваженнями, визначеними пунктами 3.9-3.14, а також
виключити пункт 3.14 та визначити повний перелік повноважень в Положенні.

Аналогічні зауваження надаються до підпункту 3.21.8 пункту 3.21 Положення та
підпунктом 3.18.14 пункту 3.18 Положення.

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



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

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.

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

Інші зауваження

Відповідно до пункту 3.4 Положення, перелік адміністративних послуг, які
надаються в Департаменті, визначається та затверджується рішенням міської ради
і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи
міської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи
виконавчої влади (територіальні органи центральних органів виконавчої влади).

Одночасно, пунктом 3.5 Положення передбачається, що зміни до затвердженого
переліку адміністративних послуг вносяться рішенням виконавчого комітету міської
ради.

Відповідно до частини 6 статті 12 Закону України “Про адміністративні
послуги”, перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання
адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про утворення
центру надання адміністративних послуг.

Враховуючи, що ЦНАП створений рішенням міської ради, перелік
адміністративний послуг може встановлюватись виключно міською радою. Внесення
змін до переліку, передбачене пунктом 3.5 Положення, і є по суті встановленням
переліку адміністративних послуг.

Враховуючи викладене, рекомендується привести у відповідність до
профільного закону пункт 3.5 Положення.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття у
запропонованій редакції, оскільки в його змісті виявлено корупціогенні фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

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

Так  ___Х____

1.1. необґрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  ___Х____

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 або недосконалість процедури врегулювання
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 або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  ___Х____



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

Так  ___Х____

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

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,
невластиві 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 під час розпорядження бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  ___Х____

5.1. юридична колізія Так  ___Х____

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


