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Опис акта

Київській міській раді пропонується прийняти про здійснення виконавчими
органами Київської міської ради державного контролю за використанням та охороною
земель у зв’язку з набуттям чинності Закону України “Про внесення змін до деяких



законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у
сфері земельних відносин” №1423-ІХ.

Зауваження

В проєкті рішення міститься низка прогалин. Так, статтею 6-1 Закону України “
передбачається, що сільські, селищні, міські ради після прийняття ними рішення про
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель зобов’язані
протягом місяця забезпечити призначення державних інспекторів з контролю за
використанням та охороною земель відповідних рад.

Разом з тим, ні в проєкті рішення, ні в пояснювальній записці не міститься
інформації про необхідну кількість таких інспекторів, а також за рахунок яких коштів
буде забезпечена їх оплата праці - чи шляхом перерозподілу за рахунок вакантних
посад, або необхідно внести додаткові штатні одиниці, відповідно внести зміни у
рішення про затвердження максимальної чисельності штатних одиниць та витратної
частини бюджету.

Отже, депутати та громадськість не в повній мірі обізнані щодо наслідків
прийняття такого рішення.

Крім того, в проєкті рішення чітко не визначено строку, протягом якого має бути
забезпечено призначення державних інспекторів та відповідальну за це посадову особу
або виконавчий орган - законом передбачено місячний термін. Зазначене дозволяє
всупереч закону “відтермінувати” реальний початок здійснення державного контролю
на невизначений термін.

Також такий спосіб прийняття рішень суперечить принципам доброго урядування
- зокрема, передбачуваності. Оскільки депутатам пропонується прийняти рішення без
чіткого розуміння стратегії його реалізацій - ні скільки треба інспекторів, ні скільки
потрібно додатково бюджетних коштів, ні реальний строк початку державного
контроля виконавчими органами міськради.

Також, уповноваження Департаменту земельних ресурсів здійснювати державний
контроль без внесення відповідних змін в положення про департамент створює
ситуацію правової невизначеності. Департамент може опинитися в ситуації, коли він
повинен буде реалізовувати повноваження з контролю, в той час як основним
документом, який регулює його діяльність - положенням - не буде передбачено
можливості здійснювати такі повноваження. Також зазначене може бути використано
порушниками як формальний привід для оскарження відповідальності за порушення
законодавства.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення та
передбачити 30-денний термін на призначення державних інспекторів, зміни до
Положення про Департаменту земельних ресурсів, а також уточнити кількість штатних
одиниць.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття без
доопрацювання.


