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Опис акта
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи
рішення міської ради від 24.07.2019 № 7/36/12 «Про затвердження Правил благоустрою
Тернопільської міської територіальної громади» (із змінами та доповненнями)
виконавчому комітетові міської ради пропонується прийняти це рішення, яким
заплановано Положення про здійснення торговельної діяльності під час проведення
ярмарків, виставок-продажів, культурно-масових заходів на території Тернопільської
міської територіальної громади (далі - Положення) викласти в новій редакції.

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

1.1. Пунктом 2.3 Положення передбачається, що організатор заходу (суб’єкти
господарювання, громадські об’єднання, підприємства та організації) надсилає
звернення на ім’я міського голови. У зверненні зазначаються:

- мета та вид заходу;
- місце та час проведення заходу;
- повне найменування, адреса місця розташування організатора проведення

заходу;
- прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, відповідальної за організацію

проведення заходу, контактні телефони;



- схема розміщення та кількість об’єктів, що будуть задіяні у заході;
- візуалізація об’єктів, що будуть задіяні в заході.
Пунктом 2.4 Положення також передбачається, що за результатом розгляду

звернення відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської
міської ради готується проект розпорядження міського голови/ рішення виконавчого
комітету міської ради щодо організації торговельного обслуговування під час
проведення заходу (з урахуванням рішення міської ради від 15.11.2011 № 6/15/11 «Про
надання повноважень») або відмова у організації торговельного обслуговування під час
проведення заходу.

Однак, жодна вищенаведена норма Положення не містить конкретних часових
меж для подання заяви організатором та для розгляду відділом торгівлі, побуту та
захисту прав споживачів Тернопільської міської ради, а також - граничних строків до
дня проведення певного заходу для прийняття відповідного розпорядження міського
голови або рішення виконавчого комітету міської ради.

Така ситуація потенційно сприятиме вчиненню корупційних або повязаних з
корупцією правопорушень, оскільки надає безмежну кількість часу для розгляду пакету
документів уповноваженими особами з метою схилити організатора до надання
неправомірної вигоди задля пришвидшення розгляду цього питання. За протилежних
умов (коли організатор не надав неправомірну вигоду) уповноважені посадові особи
мають право затягнути процес розгляду документів до того часу, коли проведення
певних заходів для організатора втратить свою актуальність.

У зв'язку з цим рекомендується в пунктах 2.3 та 2.4 цього Положення
встановити терміни та строки вчинення певних дій та прийняття певних рішень
посадовими особами (колегіальним органом) та самим організатором.

1.2. Пунктом 3.3 Положення передбачається, що адміністратор Центру
надання адміністративних послуг реєструє заяву та документи, передає їх до відділу
торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради.

При цьому жодна норма Положення не містить строків передачі
адміністратором заяв та документів для розгляду відділу торгівлі, побуту та захисту
прав споживачів Тернопільської міської ради, що потенційно може сприяти вчиненню
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Зокрема, така ситуація може мати місце при прийнятті заяви та документів від
організатора та пропонування останньому задля пришвидшення розгляду питання (а
фактично для передачі документів виконавцеві) надати певній посадовій особі
неправомірну вигоду.

Відтак, рекомендується встановити в пункті 3.3 Положення чіткі строки,
упродовж яких адміністратор передає отримані документи до відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради.

1.3. Пунктом 3.7 Положення встановлюється, що заявник несе персональну
відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у заяві та документах, що
додаються до неї, згідно з чинним законодавством. Дана інформація перевіряється
виконавчими органами міської ради під час підготовки Погодження.

При цьому відповідно до пункту 3.8 Положення відмова у видачі погодження
можлива з наступних підстав:

- подання встановленого переліку документів не в повному обсязі;
- встановлення фактів у поданих заяві та документах, що не відповідають

дійсності або містять недостовірну інформацію.
Отже, документи та інформація, яка в них міститься має бути перевірена



виконавчими органами міської ради, а їх недійсність або недостовірність тягнуть за
собою відмову у видачі погодження.

При цьому з аналізу наведених вище норм вбачається, що будь-який виконавчий
орган може перевіряти документи та інформацію, яка в них міститься, при цьому сам
документ - Погодження надається відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
Тернопільської міської ради.

Така ситуація потенційно сприятиме вчиненню корупційних або повязаних з
корупцією правопорушень, оскільки будь-яка посадова особа виконавчих органів
міської ради беде мати можливість затягувати час перевірки документів, а з метою
пришвидшення розгляду питання - схиляти заявника до надання неправомірної вигоди.

Окрім того, вбачається недоцільним надання таких повноваження щодо
перевірки документів заявника всім виконавчим органам міської ради, оскільки
достатньою вбачається перевірка, яка буде здійснена суб'єктом видачі погодження, -
відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради.

На цій підставі пропонується пункт 3.7 Положення привести у відповідність до
висловлених зауважень, зазначивши конкретний суб'єкт для перевірки документів та
інформації.

2. Прогалина

2.1. Відповідно до пункту 1.5 Положення, погодження режиму роботи ярмарку,
виставки-продажу (організованих в приміщенні стаціонарної споруди) на території
Тернопільської міської територіальної громади – це неадміністративна послуга,
надання якої забезпечується відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
Тернопільської міської ради.

Таким чином, Положенням вводиться необхідність погоджувати режим роботи
ярмарку, виставки-продажу.

Разом з тим, відповідно до пункту 1.3 Положення, ярмарок, виставка-продаж –
ринковий захід, що організовують в установленому місці на визначений термін для
демонстрування товарів, формування і вивчення попиту на них, укладання договорів
поставки, з продажем товарів при цьому. Ярмарок, виставка-продаж можуть бути
організовані на відкритій площадці та в приміщенні стаціонарної споруди.

Отже, ярмарок та виставка-продаж можуть бути організовані:
- на відкритій площадці;
- у стаціонарній споруді.

Одночасно, Положенням не передбачається процедури надання зазначеної
неадміністративної послуги у разі, якщо ярмарка чи виставка-продаж проводяться на
відкритій площадці, оскільки:

- пунктом 2.4. розділу 2 “Здійснення торговельної діяльності під час проведення
ярмарків, виставок-продажів, культурно-масових заходів на території Тернопільської
міської територіальної громади” передбачається, що за результатом розгляду
звернення відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської
міської ради готується проект розпорядження міського голови/ рішення виконавчого
комітету міської ради щодо організації торговельного обслуговування під час
проведення заходу (з урахуванням рішення міської ради від 15.11.2011 No6/15/11 «Про
надання повноважень») або відмова у організації торговельного обслуговування під час
проведення заходу, а отже мова йде не про режим роботи, а про організацію
торговельного обслуговування;

- розділ 3 має назву “Проведення ярмарків, виставок-продажів у приміщеннях
стаціонарних споруд”, а отже процедури, визначені в ньому, розповсюджуються тільки



на погодження для ярмарків та виставок-продажів у приміщенні стаціонарної споруди.
Зазначене є корупційним ризиком, оскільки за відсутності визначених процедур

погодження режиму роботи ярмарку, виставки-продажу, що проводяться на відкритих
площадках, відповідні посадові особи, які готують проєкт рішення, мають можливість
створювати умови, за яких зацікавлений суб’єкт господарювання буде вимушений для
надання неправомірної вигоди.

Крім того, зазначення в пунктах 1.5, 3.1 Положення слів “організованих в
приміщенні стаціонарної споруди” у дужках не відповідає правилам
нормопроєктувальної техніки, створює невизначеність щодо дійсного змісту норми - чи
малось на увазі, що погодження потрібно тільки для організованих в стаціонарних
спорудах заходах, або малось на увазі, що погодження потрібно в тому числі і для
ярмарок, виставок-продажів, організованих у стаціонарних спорудах.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення, чітко
визначити, для яких саме ярмарок та виставок-продажів потребується погодження
режиму роботи (чи тих, які проводяться на відкритій площадці, чи тих, які проводяться
у стаціонарній споруді, чи обидва види), чітко визначити процедуру отримання
погодження для ярмарок та виставок-продажів, які проводяться на відкритій площадці,
якщо положенням буде чітко визначено, що отримання  такого погодження обов’язково.

2.2. Пунктом 2.4 Положення передбачається, що за результатом розгляду
звернення відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської
міської ради готується проект розпорядження міського голови/ рішення виконавчого
комітету міської ради щодо організації торговельного обслуговування під час
проведення заходу (з урахуванням рішення міської ради від 15.11.2011 No6/15/11 «Про
надання повноважень») або відмова у організації торговельного обслуговування під час
проведення заходу.

Одночасно, в Положенні відсутня процедура щодо отримання рішення щодо
організації торговельного обслуговування під час проведення заходу, лише частково
врегульовано процедуру отримання Погодження режиму роботи ярмарку,
виставки-продажу (організованих в приміщенні стаціонарної споруди) на території
Тернопільської міської територіальної громади.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки за відсутності визначених процедур,
відповідні посадові особи, які готують проєкт рішення, мають можливість створювати
умови, за яких зацікавлений суб’єкт господарювання буде вимушений для надання
неправомірної вигоди для отримання рішення про організацію торговельного
обслуговування під час проведення заходу.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення, чітко
визначити, в яких саме випадках потрібно отримувати рішення виконавчого комітету
міської ради щодо організації торговельного обслуговування під час проведення заходу
та всю процедуру отримання такого рішення (спосіб подання заяви, строки, перелік
документів, підстави для відмови тощо).

3. Недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки.

Пунктом 2.2 Положення передбачається, що проведення ярмарків,
виставок-продажів, культурно-масових заходів здійснюється на підставі
розпорядження міського голови.

Разом з тим, в пункті 1.4 надається визначення масового заходу, а визначення
культурно-масового заходу не надається.

Це є корупційним ризиком, оскільки за умови, коли відсутнє визначення



культурно-масового заходу, неможливо чітко визначити коло суб’єктів, на яких
розповсюджується дія Положення, а отже можлива ситуація, коли суб’єкт самостійно
визначить, що його захід не відноситься до культурно-масового, але окремі посадові
особи матимуть можливість вимагати неправомірну вигоду від організаторів
посилаючись на те, що він проведений без розпорядження міського голови.

Крім того, відповідно до статті 39 Конституції України, громадяни мають право
збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися
судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського
порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я
населення або захисту прав і свобод інших людей.

Таким чином, Основним Законом прямо передбачене право збиратись мирно без
отримання будь-яких дозволів та розпоряджень від органів місцевого самоврядування
та виконавчої влади.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення та надати
визначення культурно-масовому заходу, додати посилання на статтю 39 Конституції
України з чітким визначенням, що дія Положення не розповсюджується на збори,
мітинги, походи і демонстрації та право громадян збиратися мирно, без зброї;
визначити, що культурно-масові заходи проводяться за розпорядженням міського
голови якщо їх організаторами є підпорядковані підприємства, установи та організації.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради
“Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 25.03.2015 № 251” не
рекомендується до прийняття, 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  _______

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  __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  _______

5.2. прогалина Так  __Х_____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  __Х_____


