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ВИСНОВОК № 20
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження Правил благоустрою Хмельницької міської
територіальної громади та втрату чинності рішення сесії міської

ради

Оприлюднення
проекту рішення

24.01.2022

Суб’єкт прийняття
рішення

Хмельницька міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний - наявні корупційні ризики

Опис акту

Проєктом рішення міській раді пропонується затвердити Затвердити Правила
благоустрою Хмельницької міської територіальної громади (далі за текстом - Правила).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів, зокрема:

1. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних та
фізичних осіб під час здійснення публічних процедур

Правила містять бланкетні норми, які потенційно можуть визначати
обов’язкові норми для фізичних осіб та суб’єктів господарювання, що є
корупційним ризиком, оскільки Правилами не визначено вичерпного переліку
вимог, а отже громадян та юридичних осіб можуть притягати до відповідальності з
невичерпних підстав.



Корупціогенні фактори

1. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних
та фізичних осіб під час здійснення публічних процедур

Підпунктом 3.2.26 пункту 3.2 передбачається, що громадяни, керівники та
відповідальні особи, призначені керівниками, підприємств, установ, організацій усіх
форм власності, нотаріуси, фізичні особи-підприємці, у тому числі орендарі або
користувачі приміщень, тимчасових споруд, транспортних зупинок у сфері
благоустрою території зобов'язані виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою,
передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами,
рішеннями Хмельницької міської ради, рішеннями виконавчого комітету Хмельницької
міської ради, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

Таким чином, Правила містять відсилочну норму, яка фактично означає, що
обов’язки у сфері благоустрою можуть встановлюватись і іншими актами міськради, не
тільки Правилами.

Разом з тим, статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення
встановлюється, що порушення державних стандартів, норм і правил у сфері
благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Частиною 1 статті 34 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”,
правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) -
нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою
території населеного пункту. Правила розробляються на підставі Типових правил
благоустрою території населеного пункту (далі - Типові правила) для всіх сіл, селищ,
міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

Таким чином, міська рада має право затвердити всі обов’язкові вимоги у сфері
благоустрою виключно в Правилах, зазначені питання не можуть регулюватись іншими
актами.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки посадові особи, уповноважені на
складання протоколів про адміністративні правопорушення, можуть незаконно
впливати на фізичних осіб та суб’єктів господарювання під приводом недотримання
ними інших рішень міськради у сфері благоустрою та вимагати неправомірну вигоду за
непритягнення їх до відповідальності.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення та
виключити підпункт 3.2.26 пункту 3.2 Правил.

2. Інші зауваження

Відповідно до частини 2 статті 34 Закону України “Про благоустрій населених
пунктів”, правила включають: 1) порядок здійснення благоустрою та утримання
територій об'єктів благоустрою; 2) вимоги до впорядкування територій підприємств,
установ, організацій; 3) вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах
благоустрою - територіях загального користування; 4) вимоги до утримання будівель
і споруд інженерного захисту території; 5) вимоги до санітарного очищення
території; 6) розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій
території у числовому значенні; 7) порядок розміщення малих архітектурних форм; 8)



порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів; 9)
інші вимоги, передбачені цим та іншими законами.

Разом з тим, аналізовані Правила включають не всі із зазначених пунктів.
Наприклад, не визначено порядок розміщення малих архітектурних форм та порядок
здійснення самоврядного контролю.

Враховуючи викладене, рекомендується доповнити Правила нормами, які
визначали б всі напрями, передбачені статтею 34 Закону України “Про благоустрій
населених пунктів”.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття у
запропонованій редакції, оскільки в його змісті  виявлено корупціогенні фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

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

Так  _______

1.1. необґрунтованість 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  _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______

1.5. відсутність або недосконалість процедури врегулювання
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  ___Х____

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та
відповідальності юридичних та фізичних осіб під час
здійснення публічних процедур

Так  ___Х____

2.2. створення надмірних обтяжень або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  _______



3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості в
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  _______

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

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,
невластиві 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 під час розпорядження бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  _______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


