
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Хмельницької міської ради

Назва акту Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про
затвердження статуту музею історії міста Хмельницького в

новій редакції

Оприлюднення
проекту рішення 23.12.2021

Суб’єкт прийняття
рішення виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Розглянувши клопотання управління культури і туризму міської ради, відповідно

до Закону України «Про культуру», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням першої сесії Хмельницької міської ради №11 від
08.12.2020 р. "Про утворення старостинських округів" виконавчому комітету
пропонується прийняти зазначене вище рішення та рекомендувати міській раді
затвердити в новій редакції Статут музею історії міста Хмельницького (далі за текстом
- Статут).

Резюме:
За наслідками проведення антикорупційної експертизи проєкта рішення

Інститутом законодавчих ідей виявлено такі корупціогенні фактори:

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

Попри згадування в нормах Статуту конкурсних засад призначення
директора музею на посаду, в жодній нормі не передбачено загальних засад його
проведення, відсутнє посилання на статті 21-1-21-5 Закону України “Про
культуру”, якими в загальному врегульовані ці питання. У такій ситуації орган
управління може затвердити відмінні від законодавчих правила конкурсу, які
будуть необхідними для призначення “потрібних” осіб на посаду директора.



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

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

Корупціогенні фактори

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

Підпунктом 5.4 пункту 5 Статуту передбачається, що директор музею
призначається на посаду шляхом укладання контракту на 5 років за результатом
проведення конкурсу.

Однак, жодною нормою Статуту не встановлено кваліфікаційних вимог до
претендентів, не визначено суб'єкта, уповноваженого на розроблення та затвердження
порядку проведення конкурсу, відсутній механізм формування конкурсної комісії для
проведення такого конкурсу, критерії оцінювання кожного кандидата на посаду, а також
не передбачено суб'єкта призначення на посаду директора музею за наслідками
проведення конкурсу.

При цьому, нормою частини 6 статті 26 Закону України “Про музеї та музейну
справу” передбачено, що порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на
посаду керівника державного чи комунального музею визначаються статтями 21-1 -
21-5 Закону України "Про культуру".

Так, частиною 1 статті 21-1 Закону України “Про культуру” встановлено, що
керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має
вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною
мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним
рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Частинами 1 та 2 статті 21-2 зазначеного вище Закону встановлено, що
кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури
визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного
добору на зайняття цієї посади. Конкурсний добір керівника державного чи
комунального закладу культури складається з таких етапів:

оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника державного чи
комунального закладу культури;

формування складу конкурсної комісії;
подання документів кандидатами на посаду керівника державного чи

комунального закладу культури;
добір кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу

культури;
призначення органом управління керівника державного чи комунального закладу

культури.
Відтак, Законами України “Про музеї та музейну справу” та “Про культуру”

визначено основні засади та вимоги до проведення конкурсу на посаду директора
музею, передбачено і загальні правила формування складу конкурсної комісії,
встановлення результатів конкурсу, однак Статутом не передбачено, що директор
музею має бути обраний за конкурсом за процедурою, що встановлена статтями 21-1 -
21-5 Закону України “Про культуру”, не визначено суб'єкта формування складу
конкурсної комісії та затвердження положення про порядок проведення конкурсу.



Усе зазначене вище потенційно може призводити до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки за відсутності чітких правил
конкурсних процедур міська рада або ж орган управління може розробити власний
порядок проведення конкурсу, який буде значно простішим для певної категорії
“потрібних” кандидатів (внаслідок особистої зацікавленості певних посадових осіб) та
майже неможливий до виконання іншими претендентами.

На цій підставі рекомендується з урахуванням вимог частини 6 статті 26 Закону
України “Про музеї та музейну справу” зазначити загальні вимоги до кваліфікаційних
вимог до кандидатів на посаду директора музею, загальні правила та вимоги до
конкурсної процедури (зокрема, з посиланням на норми статтей 21-1 - 21-5 Закону
України “Про культуру”).

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

Положенням планується врегулювати питання організації діяльності музею, 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 його
діяльності, 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 музею
(звітування, здійснення публічних заходів за результатами здійснення періодичної
діяльності тощо).

Висновок: проєкт виконавчого комітету міської ради “Про внесення на розгляд
сесії міської ради пропозиції про затвердження статуту музею історії міста
Хмельницького 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  ___Х____

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  _______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


