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Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту
У зв’язку зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх
створення» до ст. 58 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 56
Господарського процесуального кодексу України, ст. 55 Кодексу адміністративного
судочинства України щодо самопредставництва органів місцевого самоврядування та
відповідно до частин другої і третьої ст. 26³ Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690
«Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам
нерухомого майна», міській раді пропонується прийняти рішення “Про внесення змін
до рішення міської ради від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про
виконавчі органи Миколаївської міської ради» (зі змінами та доповненнями)”,
виклавши Положення про департамент архітектури та містобудування Миколаївської
міської ради у новій редакції (далі за текстом - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

1.1. Підпунктом 1.2 пункту 1 Положення пропонується закріпити, що
департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому
комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до
розподілу обов’язків.



Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Положення департамент архітектури та
містобудування Миколаївської міської ради є виконавчим органом Миколаївської
міської ради.

Таке формулювання повністю узгоджується з нормою частини 1 статті 11 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, якою встановлено, що виконавчими
органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх
виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Проте, питання підпорядкованості департаменту прямо суперечить чинному
законодавству з огляду на таке.

Так, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у
містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними
відповідним органам виконавчої влади.

При цьому жодною нормою цього закону не встановлено, що заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради може мати в підпорядкуванні
будь-які виконавчі органи міської ради.

Пунктами 2, 7 та 10 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” визначено, що міський голова організує в межах, визначених
цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; здійснює
керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; 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".

Отже, виходячи із системного тлумачення вищевказаних норм, саме міський
голова є посадовою особою місцевого самоврядування, якій підпорядковуються всі
виконавчі органи міської ради, а заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради за його дорученням, яке зокрема, може бути
встановлено розподілом обов'язків між керівництвом, здійснюють координацію роботи
відповідних виконавчих органів.

Такі норми Положення потенційно сприятимуть ситуації неоднозначності щодо
підпорядкованості департаменту та можливості заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради здійснювати неправомірний вплив на керівництво
та працівників цього департаменту з метою схиляння до прийняття “потрібних” дій чи
рішень.

Відтак, з метою уникнення можливості вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, рекомендується доопрацювати вказані вище норми
Положення привести у відповідність до вимог Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” шляхом належного врегулювання питання
підпорядкованості управління культури.

1.2. Підпунктом 4.2 пункту 4 Положення встановлено, що працівників
департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту в
порядку, визначеному законодавством.

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#n429


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 департаменту повинні
призначатись на посаду міським головою.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки дає можливості для маніпулювання
під час проведення конкурсів та призначення начальником департаменту на посади
“своїх” осіб.

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

2. Прогалина

Департамент є юридичною особою публічного права, якій передається майно
територіальної громади в управління та користування, проте ці питання не
врегульовані Положенням, оскільки в його структурі та змісті абсолютно відсутні
правила, за якими формується майно цього управління, на яких правових засадах воно
використовується, яким чином здійснюється контроль за його використанням.

При цьому частиною 1 статті 133 Господарського кодексу України встановлено,
що основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх
господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право
господарського відання, право оперативного управління.

Вирізняються 2 типи речового права: право оперативного управління (стаття 137
Господарського кодексу України) та право господарського відання (стаття 136
Господарського кодексу України).

Зокрема, право господарського відання є речовим правом суб'єкта
підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим
за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності
розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених
цим Кодексом та іншими законами.

Правом оперативного управління визнається речове право суб'єкта
господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим
за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної
господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а
також власником майна (уповноваженим ним органом).



Така правова невизначеність потенційно може сприяти виникненню ситуації
щодо неправомірного розпорядження керівництвом департаменту майном (відчуження,
передання в заставу тощо), грунтуючись на особистих інтересах та з метою отримання
за такі дії неправомірної вигоди.

Відтак, з метою усунення потенційної можливості до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, рекомендується унормувати зазначені питання
шляхом включення відповідного пункту до Положення.

3. Недотримання принципу прозорості та відкритості у діяльності суб'єкта
правозастосування

Положенням планується врегулювати питання організації діяльності
департаменту, при цьому відповідний проєкт не містить відомостей про відкритість або
закритість його роботи, необхідність опублікування інформації, звітування за
результатами роботи.

Такі обставини, хоча прямо й не порушують вимоги законодавства України,
проте створюють реальні умови для зменшення рівня прозорості та відкритості
діяльності виконавчого органу міської ради, що потенційно може призвести до
вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки прийняття
рішень, вчинення дій будуть відбуватись на засадах непідзвітності та непрозорості.

Відтак, рекомендується врегулювати це питання шляхом передбачення в
Положенні механізмів відкритості, прозорості та підзвітності діяльності департаменту
архітектури та містобудування.

4. Надмірні дискреційні повноваження

4.1. Підпунктом 3.69 пункту 3 Положення планується встановити, що на
департамент покладається здійснення інших повноважень, передбачених
законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської
ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Така невизначеність основних повноважень департаменту призводить до
надання надмірних (невиправданих) дискреційних повноважень суб'єкту владних
повноважень, особливо враховуючи їх достатню деталізацію в самому Положенні
(зокрема,  пунктом 3 передбачено 68 позицій щодо повноважень).

Ця ситуація потенційно сприятиме виникненню обставин, коли працівники
департаменту зможуть не здійснювати певну частину повноважень, властивих
виконавчим органам з питань архітектури, оскільки такі прямо не передбачені
Положенням, грунтуючись на особистих інтересах та з метою отримання
неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до частини 3 статті 52 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про
розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями,
іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою (у тому
числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений
законом) в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських,
селищних, міських рад.

Таким чином, виключно міська рада можне здійснювати розподіл повноважень
між виконавчими органами і, відповідно, наділяти певні виконавчі органи
повноваженнями. Законодавством не передбачено права виконавчого комітету або
міського голови здійснювати такий розподіл.



Отже, з метою уникнення потенційних можливостей до вчинення корупційних
або пов'язаних з корупцією правопорушень, рекомендується встановити вичерпний
(виключний) перелік повноважень департаменту архітектури та містобудування.

4.2. Аналогічна ситуація вбачається з формулюванням повноважень директора
департаменту, оскільки підпунктом 5.3.10 пункту 5.3 Положення планується
передбачити, що останній здійснює інші повноваження, передбачені законодавством,
рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради,
розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Рекомендації є аналогічними до рекомендацій щодо унормування повноважень
департаменту.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
виконавчих органів міської ради, компетенції міських рад вбачається, що проєкт
рішення “Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 № 16/32 «Про
затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради» (зі змінами
та доповненнями)” містить корупційні ризики та не рекомендується до прийняття
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  _______
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  __Х_____
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   _______


