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Опис проєкта нормативно-правового акту
Метою прийняття рішення визначено приведення у відповідність до чинного

законодавства України рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016
№1162 «Про організацію паркування транспортних засобів на території міста
Житомира», створення безпечних і комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі
та благоустрою автомобільних доріг, обмеження монополізму та забезпечення
необхідної якості надання послуг з обладнання та утримання майданчиків для платного
паркування транспортних засобів в місті Житомирі.

Проєктом рішення пропонується внести зміни та доповнення до рішення
виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 №1162 «Про організацію паркування
транспортних засобів на території міста Житомира» та викласти у новій редакції
додатки до рішення, а саме Положення про паркування транспортних засобів у м.
Житомирі (далі - Положення), Порядок проведення конкурсу з визначення суб’єктів
господарювання – операторів паркування транспортних засобів (далі - Порядок), Склад
конкурсного комітету з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування
транспортних засобів (далі - Склад конкурсного комітету).

Корупціогенні фактори

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



Відповідно до пункту 4.8 проєкта Порядку, конкурсні пропозиції оголошуються
в присутності учасників Конкурсу (їх представників), яким надається право
обґрунтувати представлені пропозиції.

Згідно з пунктом 4.14 проєкту Порядку, результати конкурсу оголошуються на
відкритому засіданні комітету в присутності всіх учасників.

Однак, проєктом Порядку не передбачено можливості доступу громадськості та
представників ЗМІ до засідань конкурсної комісії ані безпосередньо, ані хоча б шляхом
обов’язкової відео-трансляції.

Враховуючи значний суспільний інтерес до питання визначення операторів
паркування, робота конкурсної комісії має бути максимально прозорою та відкритою.
Відсутність у Порядку норм про необхідність завчасного оприлюднення оголошення
про проведення засідання конкурсної комісії, оприлюднення порядку денного
засідання, забезпечення права на присутність на засіданні представників громадськості
та ЗМІ є корупціонером фактором оскільки в такій ситуації уможливлюється
проведення кишенькових конкурсів для затвердження заздалегідь відомих переможців.

Рекомендується доопрацювати проєкт Порядку та додати норми, які
забезпечують відкритість та прозорість проведення конкурсу, зокрема допуск
громадськості та ЗМІ до роботи комісії.

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

2.1. Згідно з пунктом 5.1. проєкта Порядку, під час проведення Конкурсу
конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції учасників Конкурсу за такими
показниками:

- пропозиції щодо обладнання майданчиків для паркування, способи оплати
вартості паркування, в тому числі за допомогою засобів зв’язку;

- досвід роботи з організації та провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів;

- економічно обґрунтовані пропозиції щодо розміру вартості послуг з
користування майданчиками для паркування (для одного транспортного засобу за одну
годину);

- пропозиції щодо забезпечення належного санітарного та технічного стану
майданчиків для паркування;

- інші додаткові пропозиції учасників Конкурсу щодо надання послуг з платного
паркування, що подавались у складі конкурсних пропозицій (за наявності).

Одночасно, проєктом Порядку не визначено, як саме мають застосовуватись ці
критерії: яку вагу має кожен з них, які є пріоритетними, як комісія визначає переможця.

Отже, створюється ситуація, коли хоча формально критерії для обрання
переможця прописані, однак фактично, конкурсна комісія може обрати на власний
розсуд будь-якого учасника переможцем.

Відсутність вимоги щодо проставляння балів також зменшує персональну
відповідальність кожного члена конкурсної комісії за результат роботи комісії, адже в
такому випадку легше проголосувати на користь заздалегідь визначеного оператора без
будь-якої аргументації.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати критерії оцінювання
конкурсних пропозиції, визначити бали, які конкурсанти можуть отримати по кожному
критерію та умови нижчого, середнього та вищого балу за критерієм, та визначити, що
кожен член комісії має оцінити кожну пропозицію та виставити бали, а переможець
визначається за середнім балом.



2.2. Відповідно до пункту 5.8. проєкта Порядку, протягом десяти робочих днів
після затвердження результатів Конкурсу, балансоутримувач майданчиків для
паркування укладає з переможцем Конкурсу договір на організацію та провадження
діяльності із паркування транспортних засобів строком на 5 років.

Одночасно, форма такого договору не затверджена. За таких умов,
балансоутримувач має можливість укладати договори з переможцями конкурсу з
різним змістом, визначенням прав та обов’язків, ставлячи одних операторів в більш
вигідне становище перед іншими, що створює можливості для маніпулювання та
корупційні ризики.

Враховуючи викладене, рекомендується розробити єдину для всіх форму
договору та викласти її в додатку до Положення або зазначити в проєкті рішення, що
форма договору затверджується виконавчим комітетом.

3. Відсутність чи недосконалість процедури вирішення конфлікту інтересів

Відповідно до абзацу 3 пункту 2.2. проєкта Порядку, до складу конкурсного
комітету не можуть входити учасники Конкурсу, їх представники, особи, що є
близькими родичами учасників Конкурсу або їх представників (чоловік, дружина, діти,
батьки, брати, сестри, онуки), суб’єкти господарювання та їх представники, які
здійснюють підприємницьку діяльність у сфері організації паркування транспортних
засобів та інші зацікавлені особи.

Одночасно, проєктом Порядку не визначені процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у разі, коли на етапі відкриття конкурсних
пропозицій виявиться, що учасник, його представник чи посередник є близьким
родичем члена конкурсної комісії, або існує інший потенційний конфлікт інтересів, що
може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття членом комісії
рішення.

Це є корупційним ризиком, оскільки фактично дозволяє проведення конкурсів,
де члени комісії будуть обирати переможцями осіб в умовах конфлікту інтересів.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт Порядку та
встановити чіткі правила поведінки та алгоритм дій щодо врегулювання реального чи
потенційного конфлікту інтересів.

4. Юридична колізія

Вимогами підпункту 6.10.1 пункту 6.10 Положення встановлено, що Управління
патрульної поліції в Житомирській області, зокрема, погоджує паспорти майданчиків
(проєкти організації місць паркування) для паркування у м. Житомирі.

При цьому пунктом 8 Правил паркування транспортних засобів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, яким
встановлено, що розміщення майданчиків для паркування за окремими адресами
здійснюється у встановленому порядку органами місцевого самоврядування за
погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Відтак, із системного аналізу наведених вище норм вбачається, що посадові
особи Управління патрульної поліції в Житомирській області матимуть повноваження
щодо погодження паспортів майданчиків для паркування транспортних засобів, проте
не матимуть жодних повноважень погодження місця їх розташування на території
Житомирської міської територіальної громади.

Така ситуація потенційно може призвести до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки за відсутності погодження місць



розташування майданчиків для паркування посадовими особами Національної
поліції, посадові особи місцевого самоврядування зможуть без будь-яких обмежень
погоджувати їх розташування, керуючись особистими мотивами щодо отримання за
прийняття таких рішень неправомірної вигоди.

На цій підставі рекомендується пункт 6.10 Положення доповнити
повноваженнями Національної поліції щодо погодження місць розміщення
майданчиків для паркування на території Житомирської міської територіальної
громади.

5. Інші зауваження

5.1. Пунктом 1 проєкту рішення пропонується внести зміни та доповнення до
рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 №1162 «Про організацію
паркування транспортних засобів на території міста Житомира», а саме затвердити
у новій редакції згідно з додатками 1-3.

З оприлюдненого пакету документів вбачається, що зміни вносяться до
Положення про паркування транспортних засобів у м. Житомирі, Положення
проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування
транспортних засобів, Складу конкурсного комітету з визначення суб’єктів
господарювання – операторів паркування транспортних засобів.

Однак, в тексті проєкту рішення чітко не зазначено, до яких саме документів
вносяться зміни.

Враховуючи викладене, з метою дотримання правил нормопроєктувальної
техніки, рекомендується доопрацювати пункт 1 проєкту рішення та чітко зазначити, які
конкретно документи викладаються в новій редакції.

5.2. Підпунктом 6.7.1 пункту 6.7 проєкту Положення встановлюється, що
виконавчий комітет міської ради встановлює чи погоджує тарифи на послуги з
користування майданчиками для платного паркування.

Відповідно до статті 52-2 Закону України “Про дорожній рух”, при розміщенні
транспортних засобів на майданчику для платного паркування особи, які розміщують
транспортні засоби на такому майданчику, оплачують вартість послуг з
користування майданчиком для платного паркування транспортного засобу згідно з
тарифом, встановленим органом місцевого самоврядування відповідно до порядку
формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного
паркування транспортних засобів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 30 Правил паркування транспортних засобів, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342, під час паркування на
майданчику для платного паркування користувач сплачує вартість послуг з
користування майданчиками для платного паркування згідно з тарифом,
установленим виконавчими органами сільських, селищних, міських рад у порядку і
межах, визначених законодавством, з урахуванням переліку основних послуг з
утримання майданчиків для платного паркування.

Таким чином, законодавством чітко встановлюється, що тарифи на послуги з
користування майданчиками для платного паркування встановлюються виконавчими
органами міських рад.

Формулювання “встановлює чи погоджує” створює невизначеність у
повноваженнях виконавчих органів. Так, незрозумілі випадки, коли виконком буде
встановлювати тарифи, а коли тільки погоджувати, за якими критеріями це



визначається, а також який виконавчий орган буде встановлювати тарифи у випадках,
коли виконком їх тільки погоджує.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати підпункт 6.7.1 пункту 6.7
проєкту Положення та чітко визначити виконавчий орган, який встановлює відповідні
тарифи, без зазначення альтернативи “встановлює чи погоджує”.

5.3. Відповідно до пункту 2.2 Порядку, склад конкурсного комітету
затверджується рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.
Секретар конкурсного комітету включається до його складу без права голосу. Свою
діяльність конкурсний комітет здійснює відповідно до законодавства України, цього
Порядку, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
До складу конкурсного комітету входять представники організатора, а також (за їх
згодою) представники управління патрульної поліції в Житомирській області,
Житомирської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області, громадських організацій.

В пакеті документів, оприлюднених разом з проєктом рішення, міститься
Додаток 3, який має назву Склад конкурсного комітету з визначення суб’єктів
господарювання – операторів паркування транспортних засобів, в якому зазначені
посади осіб, які включаються до складу .

Одночасно, правова природа такого додатку 3 не є чітко визначеною. Оскільки в
тексті Порядку не міститься посилання на Додаток 3, та зазначень, що конкурсний
комітет затверджується відповідно до нього, то Додаток 3 до проєкту рішення не можна
вважати обов’язковим для всіх конкурсів. Одночасно, не можна вважати цей додаток
рішенням про затвердження складу конкурсного комітету на виконання пункту 2.2
Порядку (наприклад, не зазначено який саме заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради є головою конкурсного комітету, отже склад комісії
не є визначеним).

Враховуючи викладене, рекомендується або доопрацювати пункт 2.2 Порядку та
зазначити, що склад конкурсного комітету визначається відповідно до додатку до нього
і відповідно перейменувати документ Додаток 3 до рішення на додаток до Порядку, або
доопрацювати додаток 3 та зазначити прізвища та імена осіб, які включені до складу
комітету.

Висновок: проєкт рішення “Про внесення змін та доповнень до рішення
виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016 №1162 «Про організацію паркування
транспортних засобів на території міста Житомира»” не має прийматись у
запропонованій редакції, оскільки в його змісті виявлено корупціогенний фактор.



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  ___Х___
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  ___Х___
Ні   _______



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

Так  ___Х___
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   _______


