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Опис проєкта нормативно-правового акту
З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами

територіальної громади, для врегулювання правових, економічних та організаційних
відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній
власності Тернопільської міської територіальної громади, міській раді пропонується
затвердити, зокрема, Концепцію регулювання відносин, пов’язаних з орендою майна
Тернопільської міської територіальної громади (далі - Концепція), Положення про
порядок оренди комунального майна Тернопільської міської територіальної громади
(далі - Положення), Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого
індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності.

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта

1.1. Підпунктом 2 пункту VI Концепції пропонується закріпити, що комунальні
підприємства, установи та організації, в господарському віданні або в оперативному
управлінні яких знаходиться комунальне майно, що не використовується ними для
власних потреб, зобов'язані надати інформацію про це до управління уповноваженого
управляти відповідним майном з метою віднесення та включення такого комунального
майна до об'єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду, та
внесення відповідної інформації до єдиного реєстру.

При цьому жодною іншою нормою Положення не встановлено форму подання
інформації що наявності майна, яке може бути передане в оренду (письмовий,
електронний вид, чи можливо під час усної розмови по телефону); строку надання
такої інформації до уповноваженого виконавчого органу міської ради, а також щодо
виду та міри відповідальності посадових осіб, які не забезпечили виконання вимог
Підпунктом 2 пункту VI Концепції.



Така ситуація потенційно створює корупційні ризики, оскільки посадові особи
шляхом маніпулювання на підставі нечіткого визначення форм подання інформації,
строків та відповідальності, матимуть можливість в одних випадках оперативно
надавати інформацію про об'єкти до уповноваженого виконавчого органу (при цьому
отримавши неправомірну вигоду), а в інших - якомога довше відтягувати час надання
цієї інформації задля спонукання суб'єктів господарювання пришвидшити цей процес
шляхом надання посадовим особам неправомірної вигоди.

На цій підставі рекомендується в підпункті 2 пункту VI Концепції виписати
норми про форму подання інформації про об'єкти, які можуть бути передані в оренду,
строки її надання, а також види і міри відповідальності посадових осіб у разі
порушення вимог.

1.2. Підпунктом 5.11 пункту 5 Положення пропонується закріпити, що
орендодавець розглядає клопотання балансоутримувача та направляє його разом
поданими документами виконавчому органу ради уповноваженому управляти
відповідним комунальним майном для підготовки проекту рішення Орендодавця.

Така ситуація потенційно створює корупційні ризики, оскільки посадові особи
шляхом маніпулювання на підставі відсутності строків розгляду клопотання та
відповідальності за їх порушення, матимуть можливість в одних випадках оперативно
розглядати клопотання балансоутримувача (при цьому отримавши неправомірну
вигоду), а в інших - якомога довше відтягувати час надання такого розгляду задля
спонукання суб'єктів господарювання пришвидшити цей процес шляхом надання
посадовим особам неправомірної вигоди.

Рекомендації щодо усунення цього корупційного ризику аналогічні з тими, що
виписані в підпункті 1.1. висновку.

1.3. Нормою підпункту 5.19 пункту 5 Положення встановлюється, що рішення
балансоутримувача про відмову у включенні об’єкта до одного з Переліків може бути
також скасовано або змінено рішенням Орендодавця за поданням виконавчого органу
ради уповноваженого управляти відповідним комунальним майном про включення
об’єкта до одного з Переліків.

Однак, норми цього Положення не встановлюють вичерпного переліку підстав,
за якими таке рішення балансоутримувача про відмову у включенні об'єкта до одного з
Переліків може бути скасоване або змінене; правові наслідки такого скасування або
зміни рішення балансоутримувача.

Така ситуація потенційно сприятиме реалізації корупційних ризиків шляхом
вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки в одних
випадках з урахуванням відсутності вичерпного переліку підстав для скасування або
зміни рішення балансоутримувача посадові особи можуть клопотати про таке
скасування внаслідок отримання останніми неправомірної винагороди від суб'єктів
господарювання, а в інших - невжиття таких заходів (звернення з клопотанням про
зміну або скасування) з метою спонукання суб'єктів господарювання до надання
відповідним посадовим особам неправомірної вигоди.

На цій підставі рекомендується встановити у відповідних нормах Положення
чітких перелік підстав для скасування або зміни рішення балансоутримувача про
відмову включення об'єктів до одного з Переліків, а також визначити правові наслідки
такої зміни чи скасування (наприклад, факт скасування такого рішення зобов'язує
балансоутримувача упродовж певного строку повторно розглянути це питання або ж
цей факт є підставою для автоматичного включення певного об'єкта до одного з
Переліків тощо).



1.4. Підпунктом 5.20.3 пункту 5 Положення пропонується передбачити, що у
разі прийняття рішення про доцільність передачі єдиного майнового комплексу в
оренду виконавчий орган ради уповноважений управляти відповідним майном готує
проект рішення про передачу в оренду єдиного майнового комплексу і включення
єдиного майнового комплексу до Переліку відповідного типу та вносить його на
розгляд Орендодавця.

Однак, нормами Положення не врегульовано питання строків для підготовки та
внесення проєкта рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Ця ситуація потенційно сприятиме вчиненню корупційних або повязаних з
корупцією правопорушень, оскільки в одних випадках такі проєкти рішень будуть
вноситись на розгляд виконавчого комітету міської ради в максимально стислі строки
(за надання посадовим особам неправомірної вигоди), а в інших - такі проєкти рішень
будуть максимально відтягнуті в часі для їх розгляду виконавчим комітетом міської
ради з метою спонукання суб'єктів господарювання надати відповідним посадовим
особам неправомірну вигоду задля пришвидшення розгляду цього питання виконавчим
комітетом міської ради.

На цій підставі рекомендується у відповідних нормах Положення встановити
строки для внесення на розгляд виконавчого комітету міської ради проєктів рішень про
передачу майна в оренду.

2. Надмірні дискреційні повноваження

Підпунктом 14.2 пункту 14 Положення встановлюється, що додатковий перелік
підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню
Тернопільської міської територіальної громади і мають право на отримання в оренду
комунального майна без проведення аукціону визначається згідно з цим пунктом і
такими є: комунальні некомерційні підприємства закладів охорони здоров’я та
об’єкти, які ними використовувались згідно договорів позички чи безоплатного
користування; комунальні підприємства міської ради та об’єкти, які ними
використовувались згідно договорів позички чи безоплатного користування; суб’єкти
підприємницької діяльності, які визнані переможцями тендерів по організації
харчування в навчальних закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти,
на приміщення харчоблоків та їдалень та об’єкти, які використовувались згідно
договорів позички чи безоплатного користування; суб’єкти підприємницької діяльності
(житлово-експлуатаційні підприємства, організації), які надають
житлово-комунальні послуги з обслуговування, належного утримання житлових
будинків, ліфтового господарства і прибудинкових територій, визначені управителями
на території територіальної громади та визнані переможцями тендерів на
обслуговування, а також мають необхідні кваліфікаційні сертифікати, дозволи,
ліцензії та об’єкти, які будуть використовуватись виключно під надання таких
послуг; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (в межах будинку, де вони
створені); установи, громадські об’єднання, організації для розміщення
реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; релігійні
організації, які на момент введення в дію Закону безоплатно використовували об’єкти
оренди на підставі договору позички або іншого договору і бажають укласти договір
оренди.

Разом з тим, відповідно до абзацу 5 частини 2 статті 18 Закону України “Про
оренду державного та комунального майна”, без проведення аукціону можуть бути
продовжені договори, які укладені з підприємствами, установами, організаціями, що



надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України, додатковий перелік яких може бути визначений представницькими
органами місцевого самоврядування згідно із законодавством.

Таким чином, законом чітко встановлено, що міські ради затверджують
додатковий перелік (тобто список) підприємств, установ та організацій, які мають
право на продовження договорів оренди без аукціону.

Разом з тим, підпунктом 14.2 пункту 14 Положення визначено не перелік
підприємств, установ та організацій, а їх видові ознаки, без зазначення їх назв.

Це є корупційним ризиком, адже відповідний владний суб’єкт на власний розсуд
буде визначати, чи відноситься конкретний орендар до таких, які надають важливі
послуги, чи ні. Відповідно, створюються умови, в яких владний суб’єкт може вимагати
неправомірну вигоду за продовження договору без аукціону, або навпаки, орендарі
будуть пропонувати хабарі за віднесення їх до категорії підприємств, установ та
організацій, які можут продовжити договір без аукціону.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункт 14.2 та зазначити,
що в ньому визначається перелік ознак, за якими підприємства, особи та організації
можуть бути включені до додаткового переліку на підставі до абзацу 5 частини 2 статті
18 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”. Одночасно
рекомендується або розробити вичерпний перелік таких підприємств, установ та
організацій та викласти його в додатку до рішення, або додати в рішення пункт з
дорученням розробити такий перелік, вказанням відповідальної особи та дати, до якої
перелік має бути поданий на розгляд міської ради.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене вбачається, що проєкт рішення “Про порядок
оренди майна комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади”
містить корупційні ризики та не рекомендується до прийняття міською радою без
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

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

Так  ___Х____
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  ___Х____
Ні   _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______
Ні   _______

1.3. регулювання питань місцевого значення актами
неналежного суб'єкта нормотворення

Так _______
Ні   _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______
Ні   _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  _______
Ні   _______

1.6. необгрунтоване регулювання питань місцевого значення Так  _______
Ні   _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
владного суб’єкта

Так ___Х____
Ні   _______

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних
процедур

Так  _______
Ні   _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності
юридичних та фізичних осіб під час здійснення публічних
процедур

Так  _______
Ні   _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів адміністративних послуг або сервісів ОМС

Так  _______
Ні   _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності  ОМС

Так  _______
Ні   _______



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

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______
Ні   _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету Так  _______
Ні   _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу

Так  _______
Ні   _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет статті
витрат на функції, не властиві ОМС, та/або об'єкти, які не
перебувають у власності територіальної громади

Так  _______
Ні   _______

4.4. ігнорування (неефективне використання) механізмів
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при
розпорядженні бюджетними коштами

Так  _______
Ні   _______

Інші корупціогенні фактори Так  _______
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


