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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акту
Метою прийняття рішення визначено поліпшення організації роботи

комунального підприємства.
Проєктом рішення пропонується внести та затвердити зміни до Статуту

комунального підприємства «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської
міської ради, виклавши його у новій редакції (далі - Статут).

Зауваження

1. Відповідно до пункту 3.1 Статуту, підприємство є юридичною особою.
При цьому, формулювання правового статусу підприємства є недостатньо

конкретизованим та не в повній мірі відповідає вимогам цивільного законодавства,
виходячи з такого.

Так, відповідно до частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України, юридичною
особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Нормою частини 2 статті 81 Цивільного кодексу України також встановлено, що
юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб
приватного права та юридичних осіб публічного права.

При цьому відповідно до вищевказаної норми Цивільного кодексу України
юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента
України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або
органу місцевого самоврядування.

У вступній частині Статуту пропонується визначити, що засновником Закладу є
Житомирська міська рада.

З цього приводу доцільно зазначити, що Національне агентство з питань
запобігання корупції у абзаці 8 пункту 3.2 свого Рішення від 08 лютого 2019 року №
368 надало роз'яснення про те, що однією з основних відмінностей між юридичними
особами публічного прав та юридичними особами приватного права, засновником
(учасником) яких є держава в особі своїх органів, є те, що юридичні особи приватного
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права, на відміну від юридичних осіб публічного права, є власниками переданого їм
державного майна, а держава є лише власником акцій і володіє корпоративними
правами таких юридичних осіб - господарських товариств. У юридичних осіб
публічного права навпаки: закріплене за державними, комунальними підприємствами
майно залишається у власності держави і є предметом лише володіння, користування
підприємства із встановленими обмеженнями щодо розпорядження.

Вбачається, що таке роз'яснення доцільно застосувати за аналогією і до
комунального підприємства, яке утворюється розпорядчим актом органу місцевого
самоврядування (рішенням міської ради) та за своєю правовою природою відноситься
саме до юридичних осіб публічного права з обмеженнями, встановленими
законодавством в частині розпорядження закріпленим майном.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статут та в пункті 3.1
зазначити, що підприємство є юридичною особою публічного права.

2. Відповідно до пункту 5.1 Статуту, управління Підприємством від імені міської
об'єднаної територіальної громади здійснює Засновник – Житомирська міська рада,
Орган управління майном – виконавчий комітет Житомирської міської ради, начальник
Підприємства.

Вбачається, що через технічні помилки, начальника підприємства віднесено до
Органу управління майном, що створює неточності у його статусі та повноваженнях, з
огляду на те, що Орган управління майном має повноваження затвердження
фінансових планів та здійснення контролю за їх реалізацією і надання дозволів на
передачу з балансу майна.

Тому рекомендується уточнити пункт 5.1 Статуту, чітко зазначивши, що Орган
управління майном - виконавчий комітет Житомирської міської ради, а начальник
Підприємства - це керівник.

Висновок: проєкт рішення “Про внесення та затвердження змін до Статуту
комунального підприємства Житомирської міської ради” може бути прийнятий у
запропонованій редакції з урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не
виявлено корупціогенних факторів.


