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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акту
З метою закріплення основних вимог щодо етичної поведінки депутатів

Львівської міської ради, а також встановлення процедури притягнення до
відповідальності за їх порушення міській раді пропонується ухвалити рішення “Про
затвердження Кодексу етичної поведінки депутатів Львівської міської ради” (далі за
текстом - Кодекс).

Зауваження

1. Частиною 2 статті 4 Кодекса пропонується встановити, що дія цього Кодексу
поширюється на депутатів Львівської міської ради, в тому числі після припинення
повноважень депутатів Львівської міської ради очікується дотримання високих
стандартів поведінки та цінностей, вказаних у цьому Кодексі.

З аналізу юридичного формулювання цієї норми неможливо однозначно
встановити чи має поширення цей Кодекс на осіб, які припинили повноваження
депутата міської ради, що порушує правило юридичної визначеності в контексті
принципу верховенства права.

З огляду на це рекомендується чітко виписати коло осіб, на яких поширюється
дія цього Кодексу.

2. Частинами 5 та 6 статті 22 Кодексу передбачається, що встановлення факту
неособистого голосування здійснюється у строк, що не може перевищувати 5 (п’ять)
робочих днів від дня голосування; встановлення фактів інших порушень здійснюється
у строк, що не може перевищувати 14 (чотирнадцять) робочих днів від дня вчинення
порушення.



При цьому відповідно до частини 2 цієї ж статті Кодексу передбачається, що
встановлення фактів порушень стандартів депутатської етики, зазначених в цьому
Кодексі, здійснюється постійною комісією з власної ініціативи, за письмовим
зверненням Львівського міського голови, секретаря Львівської міської ради, керівника
депутатської фракції чи групи, голови постійної комісії Львівської міської ради або не
менше 1/10 депутатів від загального складу Львівської міської ради або не менше як
75 громадян України, які постійно проживають у м. Львові.

Із системного аналізу зазначених вище норм вбачається, що строк розгляду
постійною депутатською комісією питання про притягнення депутата до
дисциплінарної відповідальності відраховується з дня вчинення порушення.

Проте, жодною нормою невнормованими залишились ситуації, коли субєктам
звернення про порушення стандартів депутатської етики стало відомо про цей факт
значно пізніше, аніж 5 та 14 робочих днів з моменту вчинення такого порушення,
тобто поза строками упродовж яких постійна депутатська комісія має право
розглядати таке питання.

За цією логікою в такому випадку, постійна депутатська комісія вже позбавлена
повноважень щодо розгляду питання про порушення депутатом стандартів
депутатської етики, а депутат залишається за це непокараним.

На цій підставі рекомендується доопрацювати норми пунктів 5 та 6 статті 22
Кодексу шляхом запровадження перебігу строків розгляду постійною депутатською
комісією таких питань не з дня вчинення депутатом порушення, а з дня звернення
суб'єкта, визначеного в частині 2 статті 22, до комісії.

3. Статтею 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, депутат
місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого
виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен
дотримуватися таких правил депутатської етики: 1) керуватися
загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців
свого виборчого округу, від яких його обрано; 2) не використовувати депутатський
мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях; 3) керуватися у своїй діяльності
та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; 4) не
розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка
охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих
засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та
відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради
або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в
депутатських перевірках; 5) не допускати образливих висловлювань, не
використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості
стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи
службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад; 6) не
приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо
чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної громади можуть
бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи впливу щодо
тих депутатів місцевих рад, які порушують ці правила.

Отже, законодавством визначається, що інші правила депутатської етики та
заходи впливу можуть визначатись або статутом територіальної громади, або
регламентом, а прийняття кодексів етики депутатів не унормовано.



Разом з тим визнається реальна можливість з підвищення рівня повноцінного
функціонування муніципального управління шляхом встановлення стандартів
поведінки депутатів, які, здійснюючи свої повноваження гідно, забезпечують
підтримку та зміцнення довіри і позитивної репутації Львівської міської ради серед
членів Львівської міської територіальної громади, в Україні та за її межами.

Однак, у разі виникнення ситуації, яка потребує заходів впливу на депутата у
відповідності до цього Кодексу, можуть виникнути процесуальні труднощі та правова
невизначеність у зв’язку з тим, що законом встановлюється інша форма визначення
правил депутатської етики та заходів впливу - шляхом включення їх до Регламенту або
статуту територіальної громади.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення та
привести його у відповідність до частини 2 статті 8 Закону України “Про статус
депутатів місцевих рад” - наприклад, викласти Кодекс у якості додатка та невід’ємної
частини Регламенту.

Висновок:

Проєкт рішення “Про затвердження Кодексу етичної поведінки депутатів
Львівської міської ради” не містить корупційних ризиків та може бути прийнятий
міською радою з урахуванням зауважень.


