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Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Розглянувши клопотання Хмельницької дитячо – юнацької спортивної школи

№3, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Закону України
«Про позашкільну освіту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні» виконавчому комітету міської ради пропонується винести на розгляд сесії
міської ради Статут Хмельницької дитячо – юнацької спортивної школи №3 в новій
редакції (далі - Статут).

Резюме:

1. Необґрунтоване делегування повноважень
Право щодо призначення особи на посаду директора позашкільного

закладу освіти передано від міського голови до керівника департаменту.

2. Юридична колізія
Всупереч вимогам закону значно звужені повноваження тренерської ради

як одного з органів управління закладом.

3. Прогалина



Статутом не передбачено порядку формування та діяльності, повноважень,
відповідальності, періодичності та порядку скликання органів громадського
самоврядування навчального закладу.

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

Жодною нормою Статуту не передбачається механізмів прозорості та
відкритості в діяльності управління. Така ситуація закритості сама по собі є
корупціогенним фактором, оскільки за відсутності механізмів прозорості та
відкритості діяльності спрощуються умови для вчинення корупційних та
пов'язаних з корупцією правопорушень.

Корупціогенні фактори

1. Необґрунтоване делегування повноважень

1.1. Підпунктом 3.1 пункту 3 Статуту передбачається, що безпосереднє
керівництво ДЮСШ № 3 здійснює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником управління  відповідно до чинного законодавства.

Частиною 2 статті 23 Закону України “Про позашкільну освіту” передбачено, що
керівника закладу позашкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади
засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

При цьому частиною 2 статті 26 Закону України “Про освіту” встановлено, що
керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами
та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною
мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання
(призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами
закладу освіти.

Відповідно до вимог пункту 6 частини 1 статті 1 Закону України “Про освіту”,
заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом
діяльності якої є освітня діяльність.

Отже, заклади позашкільної освіти, виходячи із зазначеного вище юридичного
визначення, відносяться до закладів освіти, оскільки основним видом діяльності
останніх є саме освітня діяльність.

Враховуючи, що Закон України “Про освіту” прийнятий пізніше Закону України
“Про позашкільну освіту”, то за правилами усунення суперечності до порядку
призначення керівника закладу позашкільної освіти мають бути застосовані положення
саме того закону, який за часом прийнятий пізніше.

Відтак, призначення на посаду керівника закладу позашкільної освіти має бути
здійснено засновником закладу, яким відповідно до підпункту 1.3 пункту 3 Статуту, є
Хмельницька міська рада.

Окрім того, відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова 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".

Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (ДК 002:2004,
прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004



р. № 97, зі змінами внесеними наказами Держспоживстандарту України від 30.05.2005
№ 133, від 05.11.2007 № 297 від 27.04.2009 № 167, наказами Мінекономрозвитку
України від 19.06.2015 № 615, від 23.02.2017 № 260 та від 23.11.2018 № 1749,
Мінекономіки від 23.02.2021 №369) визначено, що «комунальна установа»,
«комунальний заклад» є альтернативними назвами класифікаційної позицій
«комунальна організація», зокрема абзацом 7 розділу 1 Вступ визначено, що наявність
у назві класифікаційної позиції наведеної у дужках альтернативної частини назви
визначає можливі варіанти застосування даної організаційно-правової форми. Так,
назва організаційно-правової форми позиції класифікації “Підприємство об'єднання
громадян (релігійної організації, профспілки)” під час формування назви підприємства,
створеного, наприклад, профспілкою, буде визначено у Свідоцтві про державну
реєстрацію та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних
осіб-підприємців як “Підприємство профспілки”.

Підпунктом 3.4.5 пункту 3.4. розділу 3 Об’єкти організаційно-правових форм
господарювання визначено, що комунальна організація (установа, заклад) -
утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його
управління.

Відтак, дитячо-юнацька спортивна школа є комунальною організацією,
призначення керівника якої має здійснювати Хмельницький міський голова.

Ця позиція також узгоджується з пунктом 14 частини 4 статті 42 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, якою встановлено, що міський голова
представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з
державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до
законодавства.

Отже, закладення в Статут норм, що зазначені вище, потенційно створює
передумови для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень,
оскільки невиправдано надають повноваження іншим посадовим особам здійснювати
процедуру призначення директора закладу позашкільної освіти, яке у поєднанні з
повноваженнями начальника управління молодіжної політики щодо здійснення
безпосередньо управлінської діяльності роботою цього закладу сприятиме
призначенню з певних особистих або інших мотивів “потрібної” людини на посаду
директора закладу.

Окрім того, така ситуація сприятиме необгрунтованому уникненню від
політичної відповідальності головної посадової особи органів місцевого
самоврядування - міського голови, щодо здійснення таким директором своїх
повноважень.

Відтак, рекомендується привести у відповідність норму підпункту 3.1 пункту 3
Статуту до вимог чинного законодавства України шляхом встановлення іншої
процедури призначення директора закладу позашкільної освіти (засновником в особі
міського голови).

2. Юридична колізія

Підпунктом 3.12 пункту 3 Статуту визначені повноваження тренерської ради,
яка, має такі повноваження:

- Вивчає плани, результати та актуальні питання
навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо



додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки,
охорони праці;

- Розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ДЮСШ № 3;
- Визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під

час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду
роботи;

- Розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної
та спортивної роботи;

- Вносить керівництву ДЮСШ № 3 пропозиції щодо налагодження
міжнародних спортивних зв'язків;

- Захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм,
методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та
скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення
навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- Розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю ДЮСШ № 3.
Разом з тим, частиною 1 статті 11 Закону України “Про позашкільну освіту”,

колегіальним органом управління закладу позашкільної освіти є педагогічна рада,
повноваження якої визначаються статутом цього закладу. Педагогічна рада
створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують позашкільну освіту, незалежно
від підпорядкування, типів і форми власності. Також передбачені наступні
повноваження педагогічної ради: планує роботу закладу; схвалює освітню (освітні)
програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання; формує
систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти,
включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; приймає
рішення щодо видачі документів про освіту; розглядає актуальні питання організації,
забезпечення та розвитку освітнього процесу в закладі, його структурних підрозділах;
обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних
працівників; ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального
заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників
освітнього процесу; розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців,
слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання
ними своїх обов’язків; має право ініціювати проведення позапланового інституційного
аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу; розглядає інші
питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

Таким чином, в Статуті не передбачено обов’язкового колегіального органу
управління - педагогічної ради, а натомість створено тренерську раду, для якої не
відображено частину повноважень, які педагогічна рада повинна мати відповідно до
закону, що суттєво зменшує її вплив як колегіального органу на управління закладом
позашкільної освіти, і підвищує вплив керівника, що створює умови для вчинення
корупційних правопорушень (як, наприклад, позбавлення тренерської ради права
ініціювати позаплановий інституційний аудит, або права розглядати питання про
невиконання працівниками закладу своїх обов’язків). Зазначене утворює додаткові
можливості для вчинення керівництвом корупційних правопорушень, в тому числі
спільно з органом управління, враховуючи передбачений порядок призначення
керівника.

Крім того, Статутом взагалі не передбачено норм щодо організації роботи
тренерської ради та педагогічної ради: її склад, порядок скликання та право
ініціювання засідань педагогічними працівниками, порядок прийняття рішень, фіксація
засідань тощо.



Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статут, привести
повноваження педагогічної ради у відповідність до законодавства та внормувати
порядок її роботи.

3. Прогалина

Відповідно до підпунктів 3.14 та 3.15 пункту 3 Статуту, органом громадського
самоврядування є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та
інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і
представники батьківського комітету. Загальні збори колективу ДЮСШ № 3
скликаються не рідше одного разу на рік. У ДЮСШ № 3 за рішенням її загальних
зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України “Про освіту”, управління
закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими
документами цього закладу, здійснюють: засновник (засновники); керівник закладу
освіти; колегіальний орган управління закладу освіти; колегіальний орган громадського
самоврядування; інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими
документами закладу освіти.

Отже, загальні збори є органом управління закладом, і можуть здійснювати
суттєвий вплив на його діяльність.

Згідно з частиною 3 статті 28 Закону України “Про освіту”, повноваження,
відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського
самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами
закладу освіти.

Одночасно, Статутом не визначається жодного з переліченого: ні порядку
формування та діяльності, ні повноважень, ні відповідальності, ні періодичності та
порядку скликання.

Таким чином, орган громадського самоврядування позашкільного навчального
закладу не буде мати жодного впливу на діяльність закладу, що може створювати
додаткові можливості для вчинення керівництвом корупційних правопорушень.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статут, та додати норми
щодо повноважень, відповідальності, засад формування (в тому числі склад, його
порядок формування) та діяльності (в тому числі порядок скликання, прийняття
рішень) тощо органів, що визначені підпунктами 3.14 та 3.15 пункту 3 Статуту.

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

Відповідно до підпункту 6.2 пункту 6 Статуту, джерелами фінансування є:
- Бюджетні кошти;
- Кошти від наданих платних послуг;
- Інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
Разом з тим, жодною нормою Статуту не передбачено обов'язку закладу

оприлюднювати свої фінансові та бухгалтерські звіти за наслідком здійснення
діяльності.

Така ситуація створює додаткові корупціогенні фактори, оскільки закритість
фінансової та господарської складових діяльності закладу може призвести до
нецільового використання отриманих коштів, які не є бюджетними, а відтак останні
можуть використовуватись на розсуд керівництва закладів, що грунтуватиметься на
особистих та інших мотивах щодо отримання неправомірної вигоди.



Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статут та передбачити
норми, які забезпечують прозорість діяльності фінансово-господарської діяльності
закладу позашкільної освіти.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету міської ради “Про внесення
на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до Статуту
Хмельницької дитячо – юнацької спортивної школи №3 та затвердження Статуту у
новій редакції” не рекомендується до прийняття, 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  __Х_____

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  ___Х____

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  _______


