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Опис акта
З метою формування єдиного підходу до розуміння і дотримання правил

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пов’язаних з ним обмежень членами
виконавчого комітету Миколаївської міської ради, відповідно до Закону України “Про
запобігання корупції”, методичних рекомендацій Національного агентства з питань
запобігання корупції “Щодо застосування окремих положень Закону України “Про
запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
дотримання обмежень щодо запобігання корупції”, виконавчому комітету пропонується
Внести зміни до Регламенту виконавчого комітету Миколаївської міської ради,
затвердити в новій редакції Регламенти виконавчого комітету Миколаївської міської
ради” (далі - Регламент).

Корупціогенні фактори

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

1.1. Відповідно до абзацу 5 пункту 1.4 Регламенту, в окремих випадках засідання
виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається
більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

Разом з тим, Регламентом не визначається переліку або критерії до випадків,
коли засідання може бути закритим.



Абсолютно обгрунтованою і логічною могла б бути пропозиція щодо
запровадження закритих засідань виконавчого комітету міської ради задля захисту
конфіденційної інформації та в інтересах захисту державної таємниці, проте абсолютно
невиправданою є ситуація, коли виконавчий комітет міської ради залишає за собою
право перейти до режиму закритого засідання у разі ухвалення про це окремого
рішення.

Така ситуація в поєднанні з надмірною дискрецією щодо запровадження
закритого режиму засідання виконавчого комітету та без чітких критеріїв ухвалення
такого рішення, потенційно сприятиме вчиненню корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень.

Зокрема, потенційно виконавчий комітет має право ухвалити рішення про
закритий режим засідання щодо прийняття питання про розпорядження комунальним
майном або про питання, пов'язані з місцевим бюджетом.

У такій ситуації (закритого режиму розгляду невизначеної кількості та
категорійності питань) громадськість та члени територіальної громади фактично будуть
позбавлені інформації про позиції членів виконавчого комітету щодо певних питань
порядку денного, а також можливості присутності на такому засіданні з метою
упередження прийняття рішень, які можуть бути ухвалені не в інтересах територіальної
громади або за неправомірну вигоду окремими членами виконкому, або в умовах
конфлікту інтересів.

Відтак, з метою усунення цього корупціогенного фактору рекомендується
визначити вичерпний перелік питань, щодо розгляду яких виконавчий комітет міської
ради може перейти до закритого режиму їх розгляду, або ж виключити положення про
можливість виконавчого комітету міської ради визначати закритий режим засідання за
наслідками голосування його членів.

1.2. Відповідно до пункту 1.5 Регламенту, у засіданні виконавчого комітету
мають право брати участь депутати міської та інших рад, народні депутати
України, керівники виконавчих органів міської ради, а також інші запрошені особи.
Відповідно до пункту 1.6 Регламенту, крім членів виконавчого комітету, на кожне
засідання запрошуються голови адміністрацій районів Миколаївської міської ради,
керівники юридичного департаменту Миколаївської міської ради, департаменту
забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, відділу
інформаційного забезпечення департаменту міського голови Миколаївської міської
ради.

Разом з тим, в Регламенті відсутні жодні норми щодо допуску для присутності
на засіданнях ЗМІ та громадськості, що на практиці може призводити до того, що у
випадку відсутності окремого запрошення, представники громадськості та ЗМІ взагалі
не можуть бути допущені до засідання та бути присутнім на них.

Корупційні ризики аналогічни вказаним у пункті 1.1 цього висновку.
Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Регламент на

передбачити норми щодо допуску до засідань громадськості та ЗМІ.

2. Юридичні колізії

2.1. Відповідно до пункту 5.3 Регламенту, проєкти рішень виконавчого комітету
оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної
інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних
випадків, передбачених законом, коли такі проєкти актів оприлюднюються негайно
після їх підготовки. Проєкти рішень виконавчого комітету оприлюднюються



розробниками через сектор з протокольної роботи та архівної справи загального
відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради на
офіційному вебсайті Миколаївської міської ради в мережі Інтернет і знаходяться там
до прийняття рішень виконавчим комітетом. У випадку виникнення надзвичайних
ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, суб’єктом подання
проєкту рішення подається доповідна записка з поясненням необхідності термінового
винесення на засідання виконавчого комітету проєкту рішення на міського голову, а в
разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першого
заступника (заступника) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з
питань діяльності виконавчих органів ради, для отримання погодження. Така
доповідна записка з погодженням є невід’ємною частиною матеріалів проєкту
рішення.

Разом з тим, відповідно до частини 4 статті 15 Закону України “Про доступ до
публічної інформації”, проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого
самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не
пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Законодавством
не передбачено жодних виключень щодо строків оприлюднення проєктів
нормативно-правових актів.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки норми пункту 5.3 Регламенту
можуть бути застосовані для приховування від громадськості суспільно значущих
рішень. Також корупційні ризики є аналогічними тим, що викладені у пункті 1.1 цього
висновку, що також створює непрозорість та закритість в діяльності виконкому.

Рекомендується доопрацювати пункт 5.3 регламенту та додати норми, щодо
обов’язкового оприлюднення проєктів нормативно-правових актів за 10 робочих днів
без виключень.

2.2. Відповідно до пункту 5.12 Регламенту, рішення, що пов’язані з виникненням
надзвичайних ситуацій та в інших невідкладних випадках, передбачених законом та п.
1.8 цього Регламенту, які потребують оперативного вирішення, за погодженням
міського голови, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції
– першого заступника (заступника) міського голови, на якого покладено виконання
обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради, можуть бути прийняті
більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом опитування в
телефонному режимі всіх членів виконавчого комітету, про що складається протокол
з поіменним голосуванням. Членам виконавчого комітету за три години до опитування
в телефонному режимі на електронну пошту надсилається проєкт рішення. Членам
виконавчого комітету обов’язково повідомляється в телефонному режимі про
направлення проєкту рішення на їх електронну пошту. Опитування в телефонному
режимі полягає у встановленні зв’язку з членом виконавчого комітету в телефонному
режимі, постановці запитання щодо підтримання (непідтримання) проєкту рішення,
який надіслано на електронну пошту. У разі, якщо член виконавчого комітету не надав
відповідь щодо підтримання (непідтримання) проєкту рішення в день голосування в
телефонному режимі, член виконавчого комітету вважається таким, що не голосував,
про що робиться відповідна відмітка в протоколі.

Разом з тим, відповідно до статті 53 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, основною формою роботи виконавчого комітету сільської,
селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання.
Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським
головою (головою районної у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості
здійснення ним цієї функції - заступником сільського, селищного, міського голови з



питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради - заступником
голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними,
якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Відповідно до пункту 11-1 Прикінцевих та перехідних положень “Про місцеве
самоврядування в Україні”, в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19): 1) пленарні засідання місцевих рад, засідання виконавчих комітетів
сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій можуть
проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання),
крім питань, що потребують таємного голосування; 2) у разі відсутності у
регламенті ради, виконавчого комітету ради, положенні про постійні комісії порядку
проведення дистанційних засідань, такий порядок визначається сільським, селищним,
міським головою, а у випадках, передбачених цим Законом, особою, яка виконує ці
повноваження чи головує на засіданні колегіального органу, до внесення змін у
відповідний регламент чи положення; 3) порядок проведення дистанційних засідань
повинен забезпечувати: можливість реалізації прав депутатів місцевих рад, членів
виконавчого комітету ради; ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні
колегіального органу; встановлення та фіксацію результатів голосування щодо
кожного питання; 4) до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися
виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання
щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або
якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених
спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими
обставинами, процедурні питання; 5) рішення про дистанційне засідання доводиться
до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години
до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до
трансляції дистанційного засідання місцевої ради. Рішення про дистанційне засідання
розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації
та проектів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу
кожного члена колегіального органу. Запис дистанційного засідання є невід’ємною
частиною протоколу засідання; 6) на проекти рішень, рішення органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, що передбачені цим пунктом, не поширюються
вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ
до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу суб’єктам
господарювання".

Отже, законодавством не передбачено можливості прийняття рішень
виконкомом без проведення засідання. При чому на період епідемії, тимчасово,
дозволяється проведення засідань у дистанційному режимі, шляхом аудіо- або
відеоконференцій, що не може прирівнюватись до телефонних опитувань.

Зазначена ситуація є грубим порушенням законодавства, рішення проголосовані
шляхом телефонного опитування не можуть вважатися прийнятими.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити пункт 5.12 Регламенту, і
додати положення щодо організації дистанційних засідань відповідно до пункту 11-1
Прикінцевих та перехідних положень “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Також, у разі якщо випадки прийняття рішень шляхом телефонного опитування
мали місце в діяльності виконкому, рекомендується переглянути ці рішення та
затвердити їх за процедурою та порядком, визначеним законодавством.



2.3. Відповідно до пункту 8.9 Регламенту, під час визначення кількості членів
виконавчого комітету, необхідних для правочинності розгляду відповідного питання,
члена виконавчого комітету, у якого виник реальний конфлікт інтересів, не
враховують.

Разом з тим, відповідно до частини 6 статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у
місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення
виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального
складу виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою,
головою районної у місті ради.

Отже, рішення має прийматись більшістю голосів від складу виконкому.
Одночасно, відповідно до частини 2 статті 59-1 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій цієї
статті, у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради,
іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь
у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за умови публічного
самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального
органу. Зазначене кореспондується і з нормами статті 35-1 Закону України “Про
запобігання корупції”.

Отже, законодавством передбачено спеціальні норми щодо прийняття рішень в
умовах конфлікту інтересів, якщо неучасть члена виконкому в голосуванні по певному
питанню призводить до втрати повноважень виконкому.

Пункт 8.9 Регламенту суперечить законодавству, його застосування призведе до
порушення процедури голосування, і рішення, за які проголосували менше половини
від складу виконкому в будь-якому випадку не можуть вважатися прийнятими.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити пункт 8.9 з Регламенту.

3. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

Пунктом 5.9 Регламенту визначено коло осіб, які погоджують проєкти рішень
виконкому, серед яких є керівник виконавчого органу міської ради, до повноважень
якого належать питання щодо протидії корупції, у разі потреби.

Разом з тим, Регламентом не визначено коло випадків, коли така “потреба” існує.
Отже, розробник на власний розсуд при складанні аркуша погодження буде визначати
чи є потреба погодження, чи ні, що може використовуватись як інструмент
забезпечення погодження рішень з корупційними ризиками.

Враховуючи викладене, рекомендується в Регламенті чітко визначити випадки, в
яких обов’язкове погодження проєкту керівником виконавчого органу міської ради, до
повноважень якого належать питання щодо протидії корупції.

4. Інші зауваження

4.1. Розділом 5 Регламенту визначено порядок підготовки рішень, який в тому
числі включає процедуру погодження з визначеними посадовими особами. Разом з тим,
не визначено ні загальних строків погодження, ні строків, протягом якого кожна
посадова особа має погодити проєкт рішення.

Зазначене може використовуватись посадовими особами для затягування
підготовки певних рішень до прийняття, погіршувати виконавську дисципліну,
унеможливлювати ефективну організацію засідань виконкому.



Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати розділ 5 Регламенту та
встановити строки на погодження проєктів рішень.

4.2. Відповідно до пункту 5.6 Регламенту, рішення повинні мати заголовки, що
коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину,
можуть мати додатки. У констатуючій частині зазначається підстава,
обґрунтування або мета складення документа.

Вбачається, що слово “констатуюча” не є загальноприйнятим у контексті
складових частин проєкту рішення виконавчого комітету міської ради, оскільки за
аналогією в законодавстві про судоустрій та за правилами нормопроєктувальної
техніки застосовується слово “вступна” частина рішення.

Відтак, пропонується у пункті 5.6 Регламенту замінити слово “констатуюча” на
слово “вступна”.

4.3. Розділ 8 містить норми щодо запобігання і врегулювання конфлікту
інтересів членів виконавчого комітету Миколаївської міської ради, основною мірою він
копіює норми законодавства. Метою прийняття аналізованого рішення визначено
формування єдиного підходу до розуміння і дотримання правил запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, пов’язаних з ним обмежень членами виконавчого
комітету Миколаївської міської ради.

Разом з тим, у відповідному розділі не міститься норм, передбачених абзацом 2
частини 2 статті 35-1 Закону України “Про запобігання корупції”, якими передбачено,
що про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член
відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо
стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена
колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

Враховуючи викладене, для забезпечення дотримання мети прийняття акту,
рекомендуємо імплементувати відповідні норми у Регламент.

4.4. Згідно з пунктом 8.6 Регламенту, член виконавчого комітету зобов’язаний
повідомити про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів
колегіальний орган, під час роботи у якому виник конфлікт інтересів. Повідомлення
про конфлікт інтересів здійснюється під час засідання виконавчого комітету до
початку розгляду питання, у вирішенні якого є приватний інтерес.

Одночасно, відповідно до частини 3 статті 59-1 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на
засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення
обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу.

Отже, член виконкому має право повідомити про конфлікт інтересів не тільки
безпосередньо на засіданні, а й заздалегідь.

Враховуючи викладене, для забезпечення дотримання мети прийняття акту,
рекомендуємо імплементувати Регламент норми про можливість повідомлення про
конфлікт інтересів і до засідання.

Висновок: проєкт рішення Миколаївської міської ради “Про внесення змін до
рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.12.2019 № 1370 “Про
затвердження Регламенту виконавчого комітету Миколаївської міської ради” (зі змінами
та доповненнями” 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  _______

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  __Х_____

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  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


