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Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту
З метою впорядкування опорядження фасадів об’єктів архітектури,

забезпечення художньої цілісності фасадів об’єктів архітектури та недопущення
клаптикового пофарбування фасадів на території міста Тернополя, на підставі ст. 28
Закону України «Про архітектурну діяльність», Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про
благоустрій населених пунктів», враховуючи висновки постійних комісії з питань
житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій,
енергозбереження та енергоефективності, з питань містобудування Тернопільській
міській раді пропонується до розгляду проєкт рішення “Про внесення змін в рішення
міської ради від 24.07.2019 № 7/36/12 “Про затвердження Правил благоустрою
Тернопільської міської територіальної громади” (далі за текстом - Правила).

Корупціогенні фактори

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне визначення
повноважень суб’єктів правозастосування

1.1. Надмірні дискреційні повноваження
1.1.1. Нормою пункту 5 розділу ХІ Правил передбачається, що при опорядженні

фасадів об'єктів культурної спадщини є обов'язковим погодження паспорту
опорядження фасадів (в тому числі балконів, декоративних елементів) об`єкту із
уповноваженим органом з питань охорони об’єктів культурної спадщини, після цього
погодження паспорту опорядження фасадів об'єктів культурної спадщини в
управлінні містобудування, архітектури та кадастру  Тернопільської міської ради.

При цьому нормою пункту у вказаного вище розділу Правил пропонується
встановити, що управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської
міської ради реєструє Паспорт опорядження фасаду та Повідомлення про



опорядження фасаду і повертає зареєстроване Повідомлення з відповідною відміткою
в паспорті опорядження фасадів заявнику або надає заявнику аргументовану відмову в
реєстрації Повідомлення про опорядження фасаду, повертає подані документи та
повідомляє управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради про
реєстрацію Повідомлення для подальшого контролю.

Виходячи із системного тлумачення наведених вище норм Порядку, вбачається,
що уповноважений виконавчий орган міської ради (управління містобудування,
архітектури та кадастру Тернопільської міської ради) на власний розсуд визначає
ступінь обгрунтованості відмови в реєстрації повідомлення, критерії такої відмови,
форму такої відмови тощо.

Однак, відповідно до статті 19 Основного Закону України органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

При цьому в Україні визнається і діє принцип верховенства права (стаття 8
Конституції України).

Елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової
визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може
забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у
правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту
5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22
вересня 2005 року № 5-рп/2005).

При цьому принцип правової визначеності означає, що обмеження основних
прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за
умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних
такими обмеженнями (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини
Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010).

Окрім того, принцип правової визначеності вимагає чіткості, зрозумілості й
однозначності правових норм, зокрема їх передбачуваності (прогнозованості) та
стабільності (абзац шостий пункту 2.1 мотивувальної частини Рішення Великої
палати Конституційного Суду України від 20 грудня 2017 року у справі № 2-р/2017).

Відтак, при застосуванні наведених вище норм Правил виконавчі органи міської
ради наділяються надмірними дискреційними повноваженнями щодо визначення
підстав відмови в реєстрації документів та належного обґрунтування такої відмови
шляхом застосування оціночних понять (обгрунтована відмова), а мешканці
територіальної громади, відповідно, перебувають у стані правової невизначеності,
оскільки не зможуть з достовірної долею вірогідності передбачити рішення виконавчих
органів міської ради.

Така ситуація потенційно може призвести до корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, оскільки посадова особа матиме можливість, керуючись
особистими корисними мотивами, приймати рішення щодо відмови в реєстрації
документів, а при досягненні корисних цілей - змінювати його.

Отже, враховуючи все викладене вище та з метою усунення/мінімізації цього
корупціогенного фактора, пропонується встановити в Правилах чіткі та вичерпні
підстави, за наявності/відсутності яких посадова особа виконавчого органу
зобов'язаний ухвалити рішення про відмову в реєстрації документів.

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

https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2-p_2017.pdf


1.2.1. Нормою пункту 10 розділу ХІ Правил передбачається, що контроль за
дотриманням встановлених вимог щодо вигляду фасадів будівель та споруд здійснює
управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради.

При цьому нормами пункту 3 вказаного вище розділу Правил встановлюється,
що до  заяви для реєстрації  Повідомлення про опорядження фасадів  додається:

- копія документа, що підтверджує право власності (користування) будівлею,
будинком (приміщенням), спорудою;

- згода власника, якщо замовником є користувачем;
- паспорт опорядження фасадів – 2 екземпляри.

Замовником розроблення паспорту опорядження фасаду виступає власник
(та/або користувачі)  будівлі, будинку, споруди.

Розробником є суб'єкт господарювання, що має відповідний кваліфікаційний
сертифікат.

Паспорт опорядження фасадів включає графічну і текстову інформацію.
При цьому, нормою пункту 7 розділу ХІ Правил передбачається, що управління

містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради реєструє
Паспорт опорядження фасаду та Повідомлення про опорядження фасаду і повертає
зареєстроване Повідомлення з відповідною відміткою в паспорті опорядження
фасадів заявнику або надає заявнику аргументовану відмову в реєстрації Повідомлення
про опорядження фасаду, повертає подані документи та повідомляє управління
муніципальної інспекції Тернопільської міської ради про реєстрацію Повідомлення для
подальшого контролю.

Таким чином, виходячи із системного тлумачення норм вищевказаних пунктів
Правил очевидним є лише обов'язок управління містобудування, архітектури та
кадастру Тернопільської міської ради повідомити управління муніципальної інспекції
Тернопільської міської ради про реєстрацію Повідомлення для подальшого контролю,
яке в подальшому здійснює контроль за дотриманням, зокрема, паспорта опорядження
фасаду.

При цьому залишаються нормативно не врегульованими питання щодо
механізму такого контролю без наявності в розпорядженні муніципальної інспекції
паспорта опорядження; форми здійснення такого контролю, його періодичність тощо.

Така ситуація потенційно може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень (наприклад, у випадку вибіркового контролю за
дотриманням правил опорядження фасадів з метою спонукання мешканців
територіальної громади до задоволення певних корисливих цілей працівників
муніципальної інспекції тощо).

У зв'язку з викладеним вище та з метою усунення/мінімізації вказаного вище
корупціогенного фактора рекомендується доопрацювати норми Порядку з метою
встановлення чіткої регламентації механізму, форм та методів здійснення контролю за
опорядженням фасадів.

1.2.2. Нормою пункту 5 Правил передбачається встановити, що при
опорядженні фасадів об'єктів культурної спадщини є обов'язковим погодження
паспорту опорядження фасадів (в тому числі балконів, декоративних елементів)
об`єкту із  уповноваженим органом з питань охорони об’єктів культурної спадщини.

Жодною іншою нормою Правил нормативно не врегульовано питання про
допустимість виконання опорядження фасадів об'єктів культурної спадщини, випадки
відмови в погодженні таких робіт, строки погодження, форма рішення про погодження
або відмову; не визначено конкретно і найменування такого уповноваженого органу з
питань охорони об'єктів культурної спадщини.



Відтак, відповідні посадові особи будуть юридично позбавлені можливості
прийняття рішення про погодження опорядження фасадів, не обмежені будь-якими
строками тощо, а в інших випадках (при наявності особистої матеріальної чи іншої
зацікавленості) - вчиняти такі такі щодо погодження цих робіт щодо певних об'єктів,
посилаючись на нормативну невизначеність такого механізму.

Така ситуація, очевидно, потенційно сприятиме вчиненню корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень.

Відтак, з урахуванням викладеного вище, рекомендується доопрацювати
Правила шляхом нормативного закріплення форм, строків тощо здійснення
уповноваженим органом з питань охорони об'єктів культурної спадщини своїх
повноважень в частині погодження опорядження фасадів.

2. Інші корупціогенні фактори
2.1. Прогалина
Запропонована редакція Правил є достатньо абстрактною з юридичної точки

зору, містить велику кількість прогалин щодо правового регулювання суспільних
питань місцевого значення, які потребують такого регулювання.

Наприклад, поза правовим регулюванням залишаються наступні питання:
- Вимоги до утримання, ремонту, реконструкції, консервації, реставрації та

реабілітації фасадів об’єктів архітектури;
- Фарбування фасадів будівель та споруд (їх частин та елементів);
- Влаштування, облаштування та ремонт віконних і вітринних блоків

(заповнень);
- Влаштування, облаштування приямків;
- Розміщення зовнішніх блоків систем кондиціонування та вентиляції;
- Розміщення маркіз;
- Влаштування озеленення на фасадах;
- Влаштування, облаштування та ремонт балконів, лоджій та терас;
- Влаштування, облаштування та ремонт входів, ґанків, пандусів;
- Додаткове обладнання фасадів.

Очевидно, що всі перелічені вище будівельні роботи мають свою специфіку як
технічно, так і що правових вимог їх нормативного регулювання, а відтак мають бути
передбачені Правилами або окремим нормативним документом міської ради, який би
детально урегульовував питання опорядження та утримання фасадів будівель.

Така ситуація правової неврегульованості може потенційно сприяти вчиненню
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (наприклад, при відмові в
реєстрації документів для опорядження з посиланням на певну технічну специфіку
частини фасаду, яку заявник планує відремонтувати або змінити тощо).

Отже, враховуючи викладене вище та з метою усунення/мінімізації
корупціогенного фактору та ризиків рекомендується нормативно врегулювати наведені
вище питання шляхом їх детально відображення в нормативному рішенні
Тернопільською міською радою.

2.2. Юридичні колізії
Відповідно до частини 3 статті 34 Закону України “Про благоустрій населених

пунктів”, правила благоустрою не можуть передбачати обов'язок фізичних і
юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів
дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій,
утворених такими органами, видавати зазначені документи.



Згідно з абзацом 4 частини 1 статті 1 Закону України “Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності”, документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок,
рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про
наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту
господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення
господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності
якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення
господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Пунктом 1 розділу XI Правил? встановлюється, що власники і користувачі
об’єктів архітектури (підприємства, установи, організації, суб’єкти
підприємницької, фізичні особи) зобов’язані утримувати в належному стані фасади
будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних
зображень без погодження з управлінням містобудування, архітектури та кадастру
Тернопільської міської ради.

Пунктом 11 розділу XI Правил встановлюється, що опорядження фасаду
будівлі, будинку, споруди без зареєстрованого в управлінні містобудування,
архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Повідомлення про опорядження
фасадів та без Паспорту опорядження фасаду є порушенням правил благоустрою
територій населених пунктів, за яке ст.152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення  передбачено адміністративну відповідальність.

Таким чином, проєктом рішення пропонується встановити обов’язок власників
або користувачів будинків отримувати дозвільний документ (погодження) шляхом
реєстрації Паспорту опорядження фасаду та Повідомлення про опорядження фасаду
шляхом проставлення відповідної реєстраційної відмітки.

Це суперечить нормам Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, які
забороняють в правилах благоустрою передбачати обов'язок фізичних і юридичних
осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного
характеру.

Така колізія може призвести до того, що в кожному конкретному випадку
посадові особи зможуть або вживати заходи для притягнення до відповідальності осіб,
які здійснюють опорядження фасадів без його погодження посилаючись на норми
правил благоустрою, або не вчиняти жодних дій, враховуючи вимоги Закону України
“Про благоустрій населених пунктів”.

Окрім того, варто звернути увагу й на те, що з огляду на колізію проєкту міської
ради з законодавством, існує висока ймовірність великої кількості позовів до органу
місцевого самоврядування щодо оскарження дій по притягнення до адміністративної
відповідальності за опорядження фасаду без погодження. Така ситуація, безумовно,
призведе до невиправданого витрачання бюджетних коштів на оплату судового збору
при подачі апеляційних та/або касаційних скарг, а у випадку задоволення позовних
вимог судових витрат (судовий збір, витрати на експертизи, гонорар адвоката тощо).

Враховуючи викладене, рекомендується привести проєкт рішення у
відповідність до норм законодавства, не впроваджувати погодження опорядження
фасадів шляхов внесення норм до правил благоустрою і розглянути можливість
впровадити цей механізм в іншій правовій формі (шляхом ухвалення окремого
положення, або віднесення до повноважень певного виконавчого органу тощо).

3. Інші зауваження



Проєктом рішення пропонується уповноважити Управління містобудування,
архітектури та кадастру погоджувати опорядження фасадів, що водночас не
кореспондується з повноваженнями цього виконавчого органу, визначеного
Положенням про управління містобудування, архітектури та кадастру.

У зв'язку з цим пропонується одночасно з прийняттям доопрацьованого рішення
внести зміни до Положенням про управління містобудування, архітектури та кадастру в
частині.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань опорядження
фасадів будівель, компетенції міських рад вбачається, що проєкт рішення Про
внесення змін в рішення міської ради від 24.07.2019 № 7/36/12 «Про затвердження
Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» містить
корупційні ризики та не повинен прийматись міською радою без додаткового
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  ___Х____
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  ___Х____
Ні   _______

5.2. прогалина Так  ___Х____
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


