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Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Рішенням міської ради затверджено Положення про управління земельних

ресурсів Хмельницької міської ради (далі - Положення).

Резюме:

1. Відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на керівні посади у
відповідному суб'єкті правозастосування

Начальнику Управлінні надається право подавати міському голові
кандидатури на призначення на посади в Управлінні, що не передбачено
законодавством та створює непрозорі умови добору на службу в міськраду, що
сприяє вчиненню корупційних правопорушень.

2. Прогалина
Положенням не врегульовано правовий статус майна управління, що може

мати наслідком зловживання посадових осіб при його використанні та
розпорядження (наприклад, неправомірне відчуження тощо).

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

Жодною нормою Положення не передбачається механізмів прозорості та
відкритості в діяльності управління. Така ситуація закритості сама по собі є



корупціогенним фактором, оскільки за відсутності механізмів прозорості та
відкритості діяльності спрощуються умови для вчинення корупційних та
пов'язаних з корупцією правопорушень.

Корупціогенні фактори

1. Відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на керівні посади у
відповідному суб'єкті правозастосування

Відповідно до підпункту 4.3.9 пункту 4.3 Положення, начальник вносить
пропозиції міському голові про призначення на посади і звільнення з посад заступників
начальник Управління, керівників інших його структурних підрозділів та посадових
осіб.

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

Відповідно до абзацу 6 статті 10 Закону України “Про службу в органах
місцевого самоврядування”, проведення конкурсу, випробування та стажування при
прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку,
визначеному законодавством України про державну службу.

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону України “Про державну службу”, на
посаду державної служби призначається переможець конкурсу.

Відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” від
25.03.2016 № 246, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15
лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351),
застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування
відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Згідно з пунктом 32 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 15.02.2002 № 169, рішення про призначення на посаду державного службовця та
зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі
пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною
комісією.

Таким чином, законодавством не передбачено процедури подання кандидатів
для призначення на посаду поза конкурсною процедурою. Міський голова зобов’язаний
призначити на посаду переможця конкурсу.

Зазначене є корупціогенним фактором, адже створює непрозорі умови добору на
службу в Хмельницький міській раді, надає можливості керівнику виконавчу органу з
особистих мотивів подавати на призначення “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 виключити положення щодо подання
керівником виконавчого органу пропозицій про призначення працівників.

2. Прогалина

Пунктом 1.3 Положення встановлюється, що управління є юридичною особою,
має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із



зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням.
Управління володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених чинним
законодавством.

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).

Отже, в силу відсутності вказівки в Положенні на правовий режим майна
управління, посилюється потенційна можливість вчинення корупційних або пов'язаних
з корупцією правопорушень, оскільки посадові особи не обмежені ані в обсягах прав
на майно, ані в напрямках його використання. За таких умов можлива ситуація,
наприклад, коли посадовими особами внаслідок отримання неправомірної вигоди або з
інших особистих інтересів можуть чинити дії на користь третіх осіб щодо передачі
певного об'єму прав на нерухоме майно, продажу частини майна тощо.

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 управління
міської ради, при цьому відповідний проєкт не містить відомостей про відкритість або
закритість його роботи, необхідність опублікування інформації, звітування за
результатами роботи тощо.

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.

Ці прояви можуть мати місце, зокрема, при розпорядженні бюджетними
коштами, звітування про використання яких прямо не передбачається в Положенні ані
перед громадськістю, ані перед депутатами міської ради.

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



4. Інші зауваження

Відповідно до пункту 1.4, до складу Управління входять без права юридичної
особи 1.4.1. відділ землекористування та приватизації земель; 1.4.2. відділ оренди та
продажу землі; 1.4.3. відділ інформації та кадастрів; 1.4.4. сектор по роботі зі
зверненнями фізичних і юридичних осіб; 1.4.5. сектор правової роботи.

Відповідно до пункту 1.5, положення про відділи затверджуються начальником
Управління.

Разом з тим, відповідно до частини 1 та 2 статті 54 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її
створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати
відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що
належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності". Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і
підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету,
сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради.

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, положення про відділи, управління та інші виконавчі
органи ради затверджуються відповідною радою.

Таким чином, з метою однозначного тлумачення статутсу зазначених відділів та
секторів рекомендується уточнити їх статус як структурних підрозділів виконавчого
органу, а не самостійні виконавчі органи, а також передбачити ким затверджуються
положення про сектори.

Висновок: проєкт рішення міської ради Положення про управління земельних
ресурсів Хмельницької міської ради містить корупціогенні фактори і має бути
доопрацьоване з урахуванням зауважень.



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  _______

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  _______

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  ___Х____

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  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


