
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Хмельницької міської ради

Назва акту
Про затвердження Положення про управління праці та

соціального захисту населення Хмельницької міської ради в
новій редакції

Оприлюднення
проекту рішення 22.11.2021

Суб’єкт прийняття
рішення Хмельницька міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
З метою єдиного підходу виконавчих органів Хмельницької міської ради до

виконання повноважень щодо надання соціальних послуг міській раді пропонується
затвердити Положення про управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради в новій редакції (далі - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень; юридична колізія

Відповідно до підпункту 3.61 пункту 3, яким визначаються повноваження,
пропонується зазначити, що управління здійснює інші передбачені чинним
законодавством України повноваження.

Така невизначеність основних повноважень управління призводить до надання
невиправданих дискреційних повноважень суб'єкту владних повноважень, фактично
дозволяє начальнику управління на власний розсуд почати реалізовувати будь-які
повноваження, якими наділяються виконавчі органи міських рад.



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 може здійснювати розподіл повноважень
між виконавчими органами і, відповідно, наділяти певні виконавчі органи
повноваженнями. Виконавчі органи не можуть самостійно визначати для себе обсяг
повноважень.

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

Аналогічні зауваження надаються до підпункта 2.11 пункту 5, пункту 6
Положення.

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

Згідно з пунктом 6 начальник управління серед іншого погоджує призначення
на посади та звільнення з посад керівників закладів соціальної сфери, що належать до
сфери управління.

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

Вибірковим вивченням оприлюднених установчих документів зазначених
закладів встановлено, що переважно вони узгоджуються з цією нормою. Так,
наприклад, відповідно до пункту 13 Положення про Хмельницький міський
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),
територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади на умовах контракту за результатами конкурсного відбору,
відповідно до рішення засновника територіального центру за поданням управління
праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Положення про
конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади
керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору,
затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.

Разом з тим, відповідно до пункту 30 Положення про конкурсну комісію, умови
та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних
послуг державного/комунального сектору, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.08.2020 №200, на підставі рішення конкурсної комісії орган,
що утворив надавача соціальних послуг, або інша уповноважена особа/орган протягом
30 календарних днів призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним
контракт.

Отже, законодавством передбачено, що керівник надавача соціальних послуг
призначається на підставі рішення конкурсної комісії, жодних додаткових погоджень з
посадовими особами поза конкурсною процедурою. Міський голова зобов’язаний
призначити на посаду переможця конкурсу.

Зазначене є корупціогенним фактором, адже створює непрозорі умови добору
керівників закладів, надає можливості керівникам виконавчих органів з особистих
мотивів протягувати “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 керівних осіб підпорядкованих закладів, які надають
соціальні послуги, привести їх у відповідність до законодавства та виключити
“погодження” кандидатів посадовими особами з процедури добору.

Висновок: проєкт рішення міської ради “Про затвердження Положення про
управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради 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  ____Х___

1.1. необгрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  ____Х___

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  ____Х___



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  ____Х___

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  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


