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Опис акта
З метою більш ефективного врегулювання питань організації міської ради,

постійних депутатських комісій та враховуючи висновок постійної комісії міської ради
з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та
депутатської діяльності міській раді пропонується прийняти проєкт рішення “Про
внесення змін до Регламенту Тернопільської міської ради VIII скликання та Положення
про постійні комісії Тернопільської міської ради VIII скликання” (далі за текстом -
проєкт рішення).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія, недотримання принципу прозорості та відкритості у
діяльності суб'єкта правозастосування

Підпунктом 1.2 пункту 1 проєкта рішення пропонується пункт 2 Статті 4
«Відкритість і гласність роботи Ради» Регламенту Тернопільської міської ради VIII
скликання, затвердженого рішенням міської ради від 18.11.2020 №8/1/13, доповнити
абзацом наступного змісту: «Участь членів Тернопільської міської територіальної
громади у засіданнях Ради реалізується шляхом реєстрації в день засідання за
попереднім записом та наявністю документа, що посвідчує особу. Реєстрацію
присутніх представників громадськості здійснює управління організаційно-виконавчої
роботи».

Як вбачається з аналізу наведеної вище норми Тернопільській міській раді



пропонується реалізувати принцип гласності та відкритості роботи колегіального
органу шляхом надання можливості за певних умов бути присутніми на сесії членам
Тернопільської міської територіальної громади.

При цьому, частиною 17 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування
в України” встановлено, що сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права
кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.
Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи
сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до
Закону України "Про доступ до публічної інформації".

З метою з'ясування кола суб'єктів, які мають право бути присутніми на
засіданнях сесій міської ради, доцільно звернутись до тлумачення слова “кожен” у
контексті частини 17 статті 46 вказаного вище закону та конституційних нормах.

Так, наприклад, частиною 2 статті 55 Конституції України передбачено, що
кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб.

З цього приводу Конституційний Суд України надав своє тлумачення цієї норми
наступним чином: “частину другу статті 55 Конституції України необхідно розуміти
так, що кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства має
гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи
бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб, якщо громадянин України, іноземець, особа без
громадянства вважають, що їх рішення, дія чи бездіяльність порушують або
ущемлюють права і свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства
чи перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді”
(пункт 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України у справі за
конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного
тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного
процесуального кодексу України від 25 листопада 1997 року № 6-зп/1997).

З цього вбачається, що законодавець при формулюванні норми частини 17 статті
46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” вжив слово “кожен” саме в
контексті конституційної норми частини 2 статті 55 Основного Закону України.

Відтак, виходячи з тлумачення Конституційного Суду України, вбачається, що
кожен (громадянин України, іноземець або особа без громадянства) має гарантоване
право бути присутнім на засіданні сесії Тернопільської міської ради, оскільки норма
частини 17 статті 46 вказаного вище закону не містить обмежень в цьому праві в
залежності від місця проживання особи.

Отже, підпункт 1.2 пункту 1 проєкта рішення міської ради прямо суперечить
вимогам норми частини 17 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, та у поєднанні з порушенням принципу гласності та відкритості діяльності
міської ради потенційно сприятиме вчиненню вчиненню корупційних або повязаних з
корупцією правопорушень.

Зокрема, ці ризики можуть реалізовуватись, зокрема, при ухваленні радою
бюджетних питань в частині використання бюджетних коштів у зв'язку з неможливістю
будь-якої людини бути присутньою на такій сесії міської ради, фіксувати хід
обговорення, висвітлювати ці рішення в медіа, скористатись правом виступу з дозволу
депутатів тощо, що в результаті також призведе до загального зниження рівня
громадського контролю за діяльністю міської ради.

На підставі викладеного вище рекомендується привести підпункт 1.2 пункту 1
проєкта рішення у відповідність до вимог частини 17 статті 46 Закону України “Про
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місцеве самоврядування в Україні” шляхом зняття обмеження щодо участі в засіданнях
сесії інших осіб, крім членів Тернопільської міської територіальної громади.

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

2.1. Підпунктом 1.2 пункту 1 проєкта рішення пропонується пункт 2 Статті 4
«Відкритість і гласність роботи Ради» Регламенту Тернопільської міської ради VIII
скликання, затвердженого рішенням міської ради від 18.11.2020 №8/1/13, доповнити
абзацом наступного змісту: «Участь членів Тернопільської міської територіальної
громади у засіданнях Ради реалізується шляхом реєстрації в день засідання за
попереднім записом та наявністю документа, що посвідчує особу. Реєстрацію
присутніх представників громадськості здійснює управління організаційно-виконавчої
роботи».

Частиною 17 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”
встановлено, що сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути
присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до
засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими
та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ
до публічної інформації".

Таким чином, міська рада дійсно може встановлювати порядок доступу для
сесії, однак він не має порушувати право на доступ до інформації, а також гласність та
прозорість у діяльності міськради. З огляду на це, попередній запис на сесії може
вводитись, але з метою вирішення конфліктних ситуацій у разі, якщо бажаючих бути
присутніми більше, ніж місця у залі. Вимога про попередню реєстрацію не має
використовуватись як інструмент для недопуску людей на сесію.

Крім того не визначено процедуру, за якою проходить попередній запис для
гарантованої присутності на сесії та “бронювання” місця в залі, зокрема, строк, за який
потрібно подати повідомлення, спосіб подання заявки (письмово, електронною
поштою, по телефону), форма заявки (якщо вона має бути письмова) та перелік
інформації, який може бути вказаний в ній, підстави відмови (наприклад, відсутність
місць) та спосіб повідомлення про відмову (наприклад, письмово), кількість місць, яка
гарантовано виділяється для присутності людей, які не є запрошеними на сесію.
Процедура має бути чітко та зрозуміло виписаною, щоб кожен бажаючий без допомоги
юристів мав можливість потрапити на сесію.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки зменшує можливості громадського
контролю за діяльністю міськради, утворює штучні перепони для допуску людей на
сесію, позбавляє громадськість низки інструментів донесення своєї думки до депутатів,
недопущення голосування за корупційні проєкти рішень.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати статтю 4 Регламенту та
зазначити, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства допускаються на
сесію без попередньої реєстрації за умови наявності в залі вільних місць. Також
рекомендується чітко внормувати процедуру реєстрації для гарантованого допуску до
сесії та встановити строк, в який треба подати повідомлення, спосіб його подачі,
вимоги до повідомлення, спосіб інформування про його розгляд, підстави відмови у
допуску тощо.

2.2. Підпунктом 2.1 пункту 2 проєкту рішення пропонується внести зміни до
рішення міської ради від 18.11.2020 №8/1/5 «Про затвердження Положення про
постійні комісії Тернопільської міської ради VIII скликання», а саме в Розділі II
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«Організація роботи постійних комісій» вилучити пункти 2,4.
Пунктом 2 Розділу ІІ Положення про постійні комісії Тернопільської міської

ради VIII скликання передбачається, що члени Тернопільської міської територіальної
громади можуть бути присутніми під час засідань постійних комісій. Заяви щодо
присутності на засіданні постійної комісії надаються членами громади до відповідної
постійної комісії Тернопільської міської ради через організаційний відділ ради
управління організаційно-виконавчої роботи не пізніше як за 24 години до початку
проведення засідання. Надані заяви розглядаються головою постійної комісії. За
результатами їх розгляду заявники інформуються щодо можливості бути присутніми
на засіданні комісії, виходячи з нормативно врегульованих можливостей одночасного
перебування осіб у приміщенні для засідань комісії.

Таким чином, членів територіальної громади позбавляється права бути
присутнім на засіданнях постійних комісій, робить роботу ради та депутатів більш
закритою, позбавляє громадськість низки інструментів донесення своєї думки до
депутатів, спрощує “за закритими дверима” голосування за корупційні проєкти рішень,
винесення їх на сесію, а також не дозволяє в повній мірі комісії вивчати питання та
попередньо розглядати, з урахуванням думки громадськості.

Враховуючи викладене, рекомендується не виключати пункт 2 Розділу ІІ
Положення про постійні комісії Тернопільської міської ради VIII скликання.

Крім того, з метою дотримання правил нормопроєктувальної техніки
рекомендується виправити пункт 2 проєкту рішення та зазначити, що зміни вносяться
саме в Положення про постійні комісії Тернопільської міської ради VIII скликання,
затверджене рішенням міської ради від 18.11.2020 №8/1/5, а не безпосередньо в
рішення міської ради від 18.11.2020 №8/1/5

2.3. Підпунктом 2.2 пункту 2 проєкту рішення пропонується внести зміни до
рішення міської ради від 18.11.2020 №8/1/5 «Про затвердження Положення про
постійні комісії Тернопільської міської ради VIII скликання», в пункті 3 Розділу II
«Організація роботи постійних комісій» вилучити текст наступного змісту: «і
акредитовані відділом зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації».

Пунктом 3 Розділу ІІ Положення про постійні комісії Тернопільської міської
ради VIII скликання передбачається, що представники ЗМІ, які офіційно зареєстровані
в Державному реєстрі друкованих засобів масової інформації та інформаційних
агентств як суб’єктів інформаційної діяльності і акредитовані відділом зв’язків з
громадськістю та засобами масової інформації, можуть бути присутніми під час
засідання постійної комісії.

Безперечно, виключення вимоги про акредитацію є позитивним кроком щодо
відкритості діяльності.

Однак звертаємо увагу, що відповідно до частини 2 статті 22 Закону України
“Про інформацію”, засоби масової інформації - засоби, призначені для публічного
поширення друкованої або аудіовізуальної інформації. Таким чином, засобами масової
інформації є не тільки друковані засоби масової інформації та інформаційні агентства,
це є звуженням кола осіб, які можуть професійно висвітлювати діяльність постійних
комісій.

Крім того, відповідно до статті 25 Закону України “Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні”, професійна належність журналіста може
підтверджуватися документом, виданим професійним об’єднанням журналістів.

Прикладом такого об’єднання є Національна спілка журналістів України,
Національна медіа-профспілка України.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення та



одночасно із внесенням з змін до пункту 3 Розділу ІІ та допускати до засідань всіх
журналістів за посвідченням, а не тільки тих, які є представники ЗМІ, які офіційно
зареєстровані в Державному реєстрі друкованих засобів масової інформації та
інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про внесення змін до
Регламенту Тернопільської міської ради VIII скликання та Положення про постійні
комісії Тернопільської міської ради VIII скликання” 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  _______

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  _______

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  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


