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Опис проєкта нормативно-правового акту
Проєктом рішення пропонується внести зміни до додатку до рішення виконавчого

комітету від 01.02.2002 № 28 “Про впорядкування розміщення технічних елементів
(пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Львівської міської
територіальної громади”, тобто - до Положення про порядок розміщення технічних елементів
(пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Львівської міської
територіальної громади (далі - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності владного суб’єкта

Пунктом 3 проєкту рішення пропонується викласти пункт 5.6 Положення в новій
редакції та визначити, що демонтажні роботи технічних елементів (пристроїв),
встановлених з недотриманням цього Положення, здійснюють на договірних засадах
комунальні підприємства або інші суб’єкти господарювання, визначені розпорядженням
голови районної адміністрації.

Разом з тим, відсутні будь-які положення, які визначають порядок такого визначення
виконавців, засади їх обрання, кваліфікаційні вимоги для таких виконавців та критерії до їх
призначення та форми договорів. Також відсутній механізм оплати таких робіт.

Зазначене вище є корупційним ризиком, оскільки потенційно сприяє виникненню
ситуації, коли виконавці послуг з демонтажу будуть визначатись головами районних
адміністрацій на власний розсуд, без будь-яких обмежень, і в тому числі - за неправомірну
вигоду. При цьому, у пропонуванні або наданні неправомірної вигоди будуть зацікавлені і самі
суб’єкти господарювання (оскільки відсутні документовані процедури, як вони можуть стати



такими виконавцями), і самі голови адміністрацій, які можуть призначати таких виконавців
тільки за неправомірну вигоду.

У випадку ж, якщо умови для виконавців демонтажних робіт не є вигідними чи
економічно привабливими, можлива зворотна ситуація: коли голови районних адміністрацій
будуть призначати виконавців, які готові працювати на таких умовах, однак в обмін на
сприяння у вирішенні інших питань.

Враховуючи викладене, рекомендується або доопрацювати Положення та додати в
нього відповідні процедури обрання виконавців демонтажних робіт, кваліфікаційні вимоги та
критерії до виконавців та форму договору з ними, або розробити окремий порядок з цих
питань, про що зазначити в пункті 5.6 Положення.

2. Інші зауваження

2.1. Пунктом 2 проєкту рішення пропонується викласти пункт 5.3 Положення в новій
редакції та визначити, що особам, яким наданий припис про усунення порушення, зобов’язані
протягом десяти днів демонтувати технічний елемент (пристрій). У разі отримання припису
про негайне усунення порушення такі особи зобов’язані демонтувати технічний елемент
(пристрій) протягом п’яти робочих днів.

Одночасно, Положенням не встановлюється, з якої дати починається відлік часу на
усунення порушень: з дати отримання припису, чи з дати його видачі (оформлення). Також
Положенням не визначено і порядок дій на випадок, коли особа відмовляється отримувати
припис.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункт 5.3 Положення та чітко
визначити, з якої дати відраховується термін на виконання припису.

2.2. Пунктом 1 проєкту рішення пропонується викласти пункт 5.1 Положення в новій
редакції та визначити, що відповідальність за своєчасне виявлення, попередження і вжиття
заходів щодо усунення порушень вимог цього Положення у частині встановлення та
розміщення технічних елементів (пристроїв) у всіх випадках покладається на власників
будинків, квартир та нежитлових приміщень, управителів та інших суб’єктів
господарювання, які здійснюють управління та обслуговування житлового фонду, посадових
осіб районної адміністрації, а у межах території світової спадщини ЮНЕСКО – посадових
осіб управління охорони історичного середовища.

З тексту цієї норми не зрозуміло, в якій частині за своєчасне виявлення, попередження і
вжиття заходів щодо усунення порушень вимог Положення відповідають посадові особи
районної адміністрації (і які конкретно посадові особи), а в якій - власники будинків, квартир
та нежитлових приміщень, управителі та інші суб’єктів господарювання, які здійснюють
управління та обслуговування житлового фонду. За таких умов неможливо визначити сферу
відповідальності кожного окремого суб’єкта, а також в чому конкретно вона полягає.

Враховуючи викладене, рекомендується визначити в пункті, за які конкретно дії несуть
відповідальність посадові особи районної адміністрації та визначити, які саме посадові особи
маються на увазі, а за які - власники будинків, квартир та нежитлових приміщень, управителі
та інші суб’єктів господарювання, які здійснюють управління та обслуговування житлового
фонду.

Крім того, визначення “у межах території світової спадщини ЮНЕСКО”, який в тому
числі вживається в інших пункта Положення, є ускладненим для розуміння мешканців
громади. Пересічним громадянам може бути важко розібратись в документації ЮНЕСКО та
самостійно з’ясувати, яка конкретно зона входить до такої території.



На цій підставі рекомендується надати визначити в Положенні територію світової
спадщини ЮНЕСКО, та, наприклад, додати графічне зображення і опис меж зазначеної
території до Положення.

Висновок:
Проєкт рішення “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.02.2002 №

28” не рекомендується до прийняття у запропонованій редакції, 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

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

Так  ___Х___
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  _______
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  ___Х___
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  ______
Ні   _______



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

Так  ______
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  _______
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


