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1. Регулювання відносин щодо питань місцевого значення актами
неналежного суб'єкта нормотворення

У вступній частині рішення зазначено, що воно приймається керуючись ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», на підставі Порядку розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 21.10.2011р. №244.



Разом з тим, відповідно до частини 4 статті 28 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”, розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
містобудування.

Отже, законодавством передбачено, що порядок розміщення тимчасових споруд
приймається на центральному рівні, органи місцевого самоврядування не уповноважені
на самостійне врегулювання цих правовідносин.

Крім того, на виконання частини 4 статті 28 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 затверджено
Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,
яким і мають керуватись органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання
під час розміщення тимчасових споруд.

Дубльованість правового регулювання в такому випадку є корупційним ризиком,
оскільки за умови, коли з одного й того ж самого питання існують 2 різні нормативні
акти, посадові особи можуть на свій розсуд обирати нормами якого акта їм керуватись
при вирішенні конкретних питань, підлаштовуючись таким чином під конкретну
ситуацію з метою або вимагання неправомірної вигоди, або, навпаки, вирішення
питання на користь певних суб’єктів господарювання за неправомірну вигоду.

Враховуючи викладене, рекомендується переглянути підхід до розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності і здійснювати його в
порядку, визначеному статтею 28 Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності” та Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності, затвердженим Наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011
№244.

2. Прогалина; нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

2.1. Відповідно до підпункту 1.7 пункту 1 Порядку, договір на право тимчасового
користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі –
Договір) – це документ, укладений у письмовій формі, згідно якого виконавчий комітет
міської ради зобов’язується передати у тимчасове користування окремі елементи
благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд, а суб’єкт
господарської діяльності зобов’язаний сплатити в повному обсязі, частинами або
єдиним платежем кошти за тимчасове користування окремими конструктивними
елементами благоустрою комунальної власності. Порядок укладення Договору
передбачений Положенням про тимчасове користування окремими елементами
благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, торгових майданчиків, стаціонарних
атракціонів та тимчасових споруд.

Таким чином, в Порядку чітко не врегульовані питання укладення такого
договору, а законодавством взагалі не передбачено укладення будь-яких договорів для
отримання паспорту прив’язки.



Така згадка договору в Порядку без чіткого визначення його правової природи
може призводити до того, що неформально можливість отримання паспорту прив’язки
ТС може бути поставлена у залежність від підписання даного договору.1

Враховуючи викладене, рекомендується або виключити з Порядку згадку про
зазначений договір, або чітко зазначити, что видача паспорту прив’язки не залежить від
укладення зазначеного договору, підписання цього договору не є обов’язковим для
отримання паспорту прив’язки.

2.2. Відповідно до пункту 2.7 розділу ІІ Порядку розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності, затвердженим Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 21.10.2011 №244, паспорт прив'язки ТС надається органом з питань
містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня подання
зазначеної заяви.

Разом з тим, в Порядку не передбачено жодних строків для надання паспорту
прив’язки, хоча, одночасно, строки для повідомлення про відповідність намірів та для
розгляду нових ескізів фасадів встановлені.

Зазначена прогалина дозволяє відповідальним посадовим особам
відтерміновувати момент видачі паспорту прив’язки і, відповідно, вимагати
неправомірну вигоду від суб’єктів господарювання або за “прискорення” вирішення
питання, або за позитивне рішення, уникаючи при цьому відповідальності.

Враховуючи викладене, рекомендується чітко зазначити строки видачі паспорту
прив’язки.

2.3. Згідно з пунктом 2.17 розділу ІІ розділу ІІ Порядку розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 21.10.2011 №244, строк дії паспорта прив’язки ТС
визначається органом з питань містобудування та архітектури відповідної ради або
районної державної адміністрації з урахуванням строків реалізації положень
містобудівної документації на місцевому рівні.

Відповідно до підпункту 3.11 пункту 3 Порядку, строк дії паспорта прив'язки ТС
визначається Департаментом.

1 Так, під час моніторингу рішень виконавчого комітету встановлено, що суб’єкти
господарювання примушуються до отримання дозволів від виконавчого комітету, які не
передбачені законодавством, що також є надмірним адміністративним тиском на підприємців та
додатковим способом вимагати неправомірну вигоду. При цьому, суб'єкти господарювання
фактично в імперативному порядку зобов'язані укладати договори, про які йшлося вище.
Наприклад, пунктом 4 рішення виконавчого комітету від 17.06.2021 №783 було встановлено,
що після прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на
розташування ТС, суб’єкт господарювання протягом п’яти робочих днів звертається через
Департамент адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м.
Івано-Франківська) в Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження міської
ради із заявою про укладення договору за тимчасове користування окремими елементами
благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності (крім суб’єктів господарювання, тимчасові споруди яких
розташовані в межах приватизованих, орендованих чи наданих у постійне користування
земельних ділянок) (рішення виконавчого комітету від 17.06.2021 №783
http://www.namvk.if.ua/dt/602026/ )

http://www.namvk.if.ua/dt/602026/


Отже, Порядок не обмежує Департамент жодними критеріями при визначенні
строку надання паспорту прив’язки. Керуючись цим положенням, Департамент може
визначити будь-який строк, навіть не враховуючи строки реалізації містобудівної
документації.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки дозволяє посадовим особам вимагати
неправомірну вигоду для встановлення більш довгого строку дії паспорту прив’язки,
або навпаки погоджуватись на отримання такої вигоди для суб’єктів господарювання
для того, щоб отримати паспорт на довгий строк і забезпечити сталість бізнесу. Крім
корупційних ризиків, таке положення негативно впливає і на розвиток підприємництва
на території громади.

Враховуючи викладене, рекомендується привести підпункт 3.11 пункту 3 Порядку
у відповідність до законодавства та внормувати, що строки визначаються з
урахуванням строків реалізації положень містобудівної документації.

2.4. Підпунктом 3.19 пункту 3 Порядку передбачається, що дія паспорта
прив'язки ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог паспорта прив'язки при встановленні ТС;
- не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки

ТС;
- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 3.3.

цього Порядку.
Разом з тим, жодною нормою Порядку не передбачено ані процедури, яка має

передувати встановленню зазначених вище обставин, ані в якому порядку здійснюється
встановлених вище фактів, ані суб'єкта, який має відповідні повноваження, ані
документи та інша доказова інформація, яка може стати підставою для анулювання
паспорта прив'язки ТС.

Відтак, фотофіксація будь-якої особи, яка надана певним посадовим особам,
може стати підставою для анулювання паспорта прив'язки. При чому, таке фіксування
може відбуватись поза межами легальних процедур, що унеможливлює відсутність
сумнівів у їх об'єктивності (наприклад, фотографія інших місць ТС, на яких не
розташовані самі ТС тощо).

Всі ці фактори потенційно можуть призводити до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки посадові особи шляхом
маніпулювання цими підставами анулювання можуть вимагати отримання
неправомірної винагороди.

У зв'язку з цим рекомендується доповнити Порядок нормами, які би
врегульовували порядок перевірки фактів, передбачених підпунктом 3.19 пункту 3
Порядку, суб'єкта, який матиме відповідні повноваження, документи та іншу доказову
інформацію, яка може стати підставою для анулювання паспорта прив'язки ТС

3. Юридична колізія

Відповідно до пункту 1.5 розділу І Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, затвердженим Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 21.10.2011 №244, холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС,
необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм,



має бути передбачено схемою розміщення ТС, при цьому загальна площа, що займає
таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС.

Згідно з підпунктом 1.12 пункту 1 Порядку, у випадку здійснення роздрібної
торгівлі продовольчими товарами, замовник має право на встановлення поряд з ТС
холодильного обладнання, яке розміщується поряд з ТС поза межами тротуарів та
зон із інтенсивним пішохідним потоком. Загальна площа холодильного обладнання
(зовнішній периметр) не повинна перевищувати 25 відсотків від площі ТС (зовнішній
периметр). Холодильне обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для
забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, має бути
передбачено схемою розміщення ТС.ки ТС визначається Департаментом.

Таким чином, в той час, як Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, затвердженим Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 21.10.2011 №244 дозволяє розміщувати холодильне та інше обладнання,
аналізований Порядок обмежує це право суб’єктів господарювання, дозволяючи
розташовувати лише холодильне обладнання, і тільки для суб’єктів, які торгують
продовольчими товарами.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки у випадку встановлення суб’єктом
господарювання іншого обладнання (крім золодильного), відповідні посадові особи
можуть на нього впливати, вимагати неправомірну вигоду, погрожувати анулюванням
паспорту прив’язки.

Враховуючи викладене, рекомендується привести норми підпункту 1.5 пункту 1
Порядку у відповідність до законодавства та врегулювати можливість розміщення
іншого обладнання.

Висновок: рішення міської ради “Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території
Івано-Франківської міської територіальної громади” містить  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  _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______

1.3. регулювання відносин щодо питань місцевого значення
актами неналежного суб'єкта нормотворення

Так  ___Х____

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  ___Х____

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  _______

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  _______

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  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


