
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Миколаївської міської ради

Назва акту
Про перейменування «Миколаївського муніципального
академічного коледжу» у «Миколаївський академічний фаховий
коледж Миколаївської міської ради Миколаївської області» та
затвердження його Статуту в новій редакції

Оприлюднення
проекту рішення Перебуває в процесі оприлюднення

Суб’єкт прийняття
рішення Миколаївська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
З метою приведення типу закладу освіти у відповідність до вимог чинного

законодавства для здобуття фахової передвищої освіти, що полягає в реалізації
конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які
беруть участь у реалізації цього права, а також визначення основних правових,
організаційних, фінансових засад функціонування системи фахової передвищої освіти,
створення умов для поєднання освіти з виробництвом та підготовки конкурентоспроможних
фахівців для забезпечення потреб суспільства, відповідно до ст. 31 Закону України «Про
фахову передвищу освіту», ст. 16 Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну
загальну середню освіту», Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти
України від 28.12.2019 № 1645 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
розроблення установчих документів закладів фахової передвищої освіти», ст. 90 Цивільного
кодексу України, п.30 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
міській раді пропонується прийняти вказане вище рішення та затвердити Статут
Миколаївського академічного фахового коледжу Миколаївської міської ради Миколаївської
області» в новій редакції (далі – Статут).



Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія; прогалина
Відповідно до частини 1 та 2 статті 40 Закону України “Про фахову передвищу освіту”,

вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої
освіти є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних
представників з числа учнів, студентів, курсантів невійськових закладів фахової передвищої
освіти, які навчаються у такому закладі. 2. Порядок скликання і прийняття рішень вищого
колегіального органу громадського самоврядування визначається установчими документами
закладу фахової передвищої освіти. Конференція трудового колективу може проводитися в
закладах фахової передвищої освіти, в яких працюють за основним місцем роботи понад
150 педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

Частиною 4 статті 27 Закону України “Про фахову передвищу освіту” визначені вимоги
до статуту закладу фахової передвищої освіти, зокрема серед іншого статут обов’язково має
містити положення про повноваження органів управління та органів громадського
самоврядування закладу фахової передвищої освіти; порядок обрання представників до
органів громадського самоврядування.

Разом з тим, в аналізованому Статуті не внормовано діяльність вищого колегіального
органу громадського самоврядування, його повноваження та порядок обрання представників.

Одночасно, профільним законом вищий колегіальний орган наділяється
повноваженнями, які дозволяють значною мірою впливати на роботу закладу, зокрема
погоджувати установчий документ, правила внутрішнього трудового розпорядку, заслухувати
звітування керівника, має право порушувати питання про дострокове припинення
повноважень керівника.

Відсутність такого внормування є корупційним ризиком, оскільки робить діяльність
керівництва коледжу менш підконтрольним, підзвітним та прозорим, що створює умови для
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статут та внормувати
відповідно до законодавства діяльність вищого колегіального органу громадського
самоврядування.

Висновок: проєкт рішення міської ради “Про перейменування «Миколаївського
муніципального академічного коледжу» у «Миколаївський академічний фаховий коледж
Миколаївської міської ради Миколаївської області» та затвердження його Статуту 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  _______



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

Так  _______

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  _______


