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Висновок та
рекомендації

Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту

З метою забезпечення виконання повноважень у сфері охорони довкілля згідно
зі статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 15, 19,
35 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтею 21
Закону України «Про відходи», статтею 10 Водного Кодексу України, статтею 10
Кодексу України про надра, статтею 13 Закону України «Про питну воду та питне
водопостачання», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» міській раді
пропонується прийняти зазначене вище рішення, яким затвердити Положення про
відділ екології та природних ресурсів Житомирської міської ради (далі за текстом -
Положення).

Резюме:

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

1. Юридична колізія
Попри правильне визначення суб'єкта призначення та звільнення з посад

працівників відділу, начальникові цього відділу надано повноваження щодо
застосування до них заходів заохочення та стягнень. Таке протиріччя між
нормами Положення потенційно може призводити до вчинення корупційних та
пов'язаних з корупцією правопорушень.



2. Прогалина
Нормами Положення не врегульовані питання юридичного статусу відділу

та порядку формування майна відділу, а також правовий режим цього майна.

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

Положенням не передбачено механізмів прозорості та відкритості в
діяльності відділу, що саме по собі створює корупційний ризик, оскільки умови
закритості діяльності є сприятливими чинниками для вчинення правопорушень.

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

Підпунктом 5.2 пункту 5 Положення передбачається, що відділ очолює
начальник, який призначається на посаду міським головою та звільняється з посади у
порядку визначеному чинним законодавством.

При цьому підпунктом 5.3 пункту 5 серед повноважень начальника відділу
передбачено, зокрема, видання в межах своєї компетенції наказів, доручень та
вказівок, організація контролю їх виконання, застосування заохочень та стягнень
згідно з трудовим законодавством, ведення листування від імені Відділу.

Разом з тим, підпунктом 5.3.7 пункту 5 Положення встановлюється, що
працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою
відповідно до вимог чинного законодавства.

Однак, виключно посадова особа, яка є суб'єктом призначення та звільнення
особи з посади, є уповноваженою на застосування до неї стягнень та заохочень в
рамках трудових правовідносин.

Безпосередній керівник лише може вносити пропозиції міському голові, який є
суб'єктом призначення на посади та звільнення працівників відділу, про заохочення або
про застосування стягнень до певних підпорядкованих працівників.

Відтак, внутрішнє протиріччя між нормами Положення (внутрішня колізія)
потенційно може призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, оскільки начальник відділу буде наділений навіть правом звільнення
певного працівника (в порядку застосування дисциплінарного стягнення у вигляді
звільнення з посади) у випадку відмови останнього виконувати певні неправомірні
вказівки, в основі видання яких лежатиме особиста заінтересованість начальника
відділу внаслідок отримання від третіх осіб неправомірної винагороди (наприклад,
укладення договорів за спрощеною процедурою з “потрібним” суб'єктом тощо).

На цій підставі рекомендується усунути внутрішню колізію норм Положення
шляхом закріплення за начальником відділу права вносити пропозиції міському голові
про заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих
працівників відділу.

2. Прогалина

Підпунктом 1.1 пункту 1 Положення встановлюється, що відділ екології та
природних ресурсів Житомирської міської ради (далі Відділ) є самостійним виконавчим
органом, підконтрольний, підзвітний Житомирській міській раді (надалі – міська рада)
і підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові.



Проте, жодною нормою Положення не встановлено юридичний статус відділу.
При цьому, самостійний виконавчий орган міської ради може мати статус самостійної
юридичної особи, а відтак йому має передаватись майно територіальної громади в
управління та користування, проте ці питання також не врегульовані Положенням,
оскільки в його структурі та змісті абсолютно відсутні правила, за якими формується
майно цього відділу, на яких правових засадах воно використовується, яким чином
здійснюється контроль за його використанням.

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).

Відсутність зазначеного вище правового регулювання питань може сприяти
вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки у випадку
отримання майна територіальної громади без встановлення правового режиму його
використання існують можливості для його передання в користування чи навіть
власність третім особам внаслідок надання ними неправомірної вигоди певним
посадовим особам відділу.

Відтак, з метою усунення потенційної можливості до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, рекомендується унормувати зазначені питання
шляхом визначення юридичного статусу відділу та порядку і правового режиму майна.

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

Положенням планується врегулювати питання організації діяльності відділу,
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 відділу.



Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
виконавчих органів міської ради, компетенції міських рад вбачається, що проєкт
рішення міської ради “Про створення відділу екології та природних ресурсів
Житомирської міської ради та затвердження Положення про нього” містить
корупційні ризики та не рекомендується до прийняття 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

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  _______


