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Проєктом рішення пропонується затвердити Положення про управління фінансового
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради та його
структуру.

Корупціогенні фактори

1.  Юридичні колізії

1.1. Відповідно до пункту 3.4 проєкту Положення, начальник управління має одного
заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за
поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Заступник
начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу
обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на
посади та звільняє з посад директор департаменту.

Відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, міській 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".

Згідно зі статтею 3 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”,
посадами в органах місцевого самоврядування є: виборні посади, на які особи обираються на
місцевих виборах; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються
відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським



головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою
процедурою, передбаченою законодавством України.

Відповідно до абзацу 5 статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування”, на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної,
обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників
відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом
призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у
місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою
законодавством України.

Отже, законодавством передбачено, що всі працівники департаментів та управлінь
мають призначатись на посаду міським головою.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки дає можливості для маніпулювання під час
проведення конкурсів та призначення директором департаменту на посади “своїх” осіб, крім
того, зменшує відповідальність міського голови за роботу працівників міськради.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення в частині
призначення на службу в органах місцевого самоврядування та визначити, що усіх
працівників управління призначає на посаду міський голова.

1.2. Пунктом 1.2 проєкту Положення передбачається, що управління є підзвітним і
підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському
голові і підпорядкованим директору департаменту “Адміністрація міського голови”.

Відповідно до частини 3 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними
раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному,
міському голові, голові районної у місті ради.

Отже, норми пункту 1.2 проєкту Положення суперечать законодавству, оскільки
управління не може бути підзвітне та підконтрольне Львівському міському голові,
виконавчому комітету, адже управління як виконавчий орган має бути підпорядковане
Львівському міському голові та виконавчому комітету. З тих самих причин департамент не
може бути підпорядкований директору департаменту.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про запобігання корупції”, пряме
підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи
від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на
роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання
вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

Зазначене є корупційним ризиком, адже утворюється колізія між повноваженнями та
правовим статусом ради, виконавчого комітету, міського голови, директора департаменту,
передбаченими законом, та встановленими міською радою. Директор департаменту
фактично підміняє собою міського голову та виконавчий комітет, що в тому числі сприяє
може сприяти вчиненню корупційних правопорушень. В той же час, з міського голови
частково знімається відповідальність за діяльність управління, адже воно йому не
підпорядковане, а тільки підзвітне і підконтрольне.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункти 1.2 проєктів Положення,
привести його у відповідність до частини 3 статті 54 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, визначивши відносини з підзвітності, підконтрольності та
підпорядкування зазначених виконавчих органів відповідно до законодавства.

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



Відповідно до пункту 3.1 Положення, управління очолює начальник, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора
департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Згідно з пунктом пунктом 3.4 Положення, начальник управління має одного заступника,
якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням
начальника управління у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до підпункту 3.6.6 пункту 3.6 Положення, начальник управління вносить
директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад
працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови).

Процедура та строки такого подання кандидатур Положенням не встановлено,
юридичні наслідки “неподання” кандидатури незрозумілі.

Відповідно до абзацу 6 статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування”, проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на
службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному
законодавством України про державну службу.

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону України “Про державну службу”, на посаду
державної служби призначається переможець конкурсу.

Відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” від 25.03.2016 № 246,
порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169
(Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351), застосовується під час прийняття на
службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про службу в
органах місцевого самоврядування”.

Згідно з пунктом 32 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 № 169, рішення про призначення на посаду державного службовця та
зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі
пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною
комісією.

Таким чином, законодавством не передбачено процедури погодження кандидатів на
посади поза конкурсною процедурою. Міський голова зобов’язаний призначити на посаду
переможця конкурсу.

Зазначене є корупціогенним фактором, адже створює непрозорі умови добору на
службу в Львівській міській раді, надає можливості керівникам виконавчих органів з
особистих мотивів призначати “своїх” людей на потрібні посади, ігноруючи результати
конкурсу за результатами оцінювання особистих досягнень, знань, умінь і навичок,
моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків кандидатів.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт положення в частині
призначення на посади, привести їх у відповідність до законодавства та виключити
“подання” кандидатів посадовими особами з процедури добору на службу в Львівську міську
раду.

3. Інші зауваження

Положення пропонується затвердити рішенням виконавчого комітету Львівської міської
ради.

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються
відповідною радою.



Таким чином, Положення пропонується затвердити неналежним суб’єктом
нормотворення - законодавство передбачається, що положення про виконавчі органи
затверджуються радами, а не виконавчими комітетами.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення в цій частині та
подати його на розгляд та затвердження міські раді, а не виконавчому комітету.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене вбачається, що проєкт ухвали Про затвердження
Положення про управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського
голови“ Львівської міської ради та його структури містить корупційні ризики та має
прийматись міською радою після 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  _______
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так _______
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 _______
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 ___Х____
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  ___Х____
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  ___Х____
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  ___Х____
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


