
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Тернопільської міської ради

Назва акту Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від
26.04.2013 року№6/31/91 «Про затвердження переліків

документів, які необхідно долучати до проектів рішень міської
ради для вирішення земельних питань суб’єктам господарювання

та громадянам Тернопільської міської територіальної громади»

Оприлюднення проєкта
рішення

11.10.2021

Суб’єкти прийняття
рішення

Тернопільська міська рада

Висновок та рекомендації Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акта

Керуючись ст.12,42,92,116,118,120,121,123,124,125,141,186-1 Земельного кодексу
України, Законами України «Про оренду землі», «Про адміністративні послуги», «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи
управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», враховуючи висновки
постійних комісій міської ради з питань регулювання земельних відносин та екології, з
питань містобудування міській раді пропонується до прийняття вказане вище рішення,
яким передбачається додаток до рішення міської ради від 26.04.2013 року №6/31/91
«Про затвердження переліків документів, які необхідно долучати до проектів рішень
міської ради для вирішення земельних питань суб’єктам господарювання та
громадянам Тернопільської міської територіальної громади» викласти в новій редакції
(далі за текстом - Перелік).

Корупціогенні фактори

1. Створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для отримувачів
послуг ОМС, юридична колізія

1.1. Пунктом 1 Переліку пропонується встановити перелік документів,
необхідних для надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.



Підпунктами 1-10 пункту 1 Переліку пропонується закріпити, що для
отримання дозволу на складання проекта землеустрою необхідно подати наступні
документи:

- Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови;
- Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією

місця проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової
картки платника податків.

- Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- Графічні матеріали (викопіювання з чергового плану міста 1:2000, план
земельної ділянки 1:500 з описом меж, на яких зазначено місце
розташування та розмір земельної ділянки);

- Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі
вилучення земельної ділянки);

- Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (у
разі наявності об’єкту нерухомого майна на земельній ділянці);

- Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою,
попереднім землекористувачем (у разі наявності);

- Документ, що засвідчує про утримання багатоквартирного житлового
будинку (у разі звернення ОСББ);

- Розрахунок потреби площі;
- Технічний паспорт (у разі наявності об’єкту нерухомого майна на з/д);
- Посвідчення (у разі звернення учасника АТО).

При цьому, нормою частини 1 статті 118 Земельного кодексу України
встановлено, що громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки у
межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі
земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди,
що перебувають у його власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої
влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи
комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею
122 цього Кодексу.

До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України "Про
землеустрій" технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без
надання дозволу на її розроблення.

Відтак, орган місцевого самоврядування не має повноважень на підставі вимог
статті 118 Земельного кодексу України надавати або відмовляти в наданні згоди на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, оскільки
останній виконується за замовленням громадянина без будь-яких умовностей та
обмежень від органу місцевого самоврядування.

Переліком не лише покладається обов'язок надавати непередбачений законом
перелік документів, але й запроваджується додаткова послуга, яка взагалі не
передбачена законодавчими актами.

Така ситуація потенційно сприятиме вчиненню корупційних або повязаних з
корупцією правопорушень, оскільки в одних випадках уповноважені посадові особи
зможуть не вимагати згоди на розробку проекту землеустрою для його подальшого
затвердження, а в інших - невиправдано та безпідставно затягувати процес передачі у
власність земельної ділянки, схиляючи тим самим конкретну особу до надання
неправомірної вигоди за прискорення цієї процедури.

На цій підставі рекомендується пункт 1 Переліку привести у відповідність до
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вимог статті 118 Земельного кодексу України шляхом його виключення або ж усунення
необхідності подання документів, які не передбачені наведеною вище нормою.

1.2. Підпунктами 1-6 пункту 2 Переліку пропонується затвердити такий
перелік документів, необхідних для затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки:

- Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
- Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією

місця проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової
картки платника податків.

- Для юридичних осіб – витяг з Державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- Витяг державного  земельного кадастру на земельну ділянку.
- Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
- Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (у

разі наявності об’єкту нерухомого майна на земельній ділянці).
- Документ, що засвідчує сплату відновної вартості зелених насаджень,

розташованих на земельній ділянці (у разі їх наявності).
Проте, частиною 1 статті 118 Земельного кодексу України встановлено, що до

клопотання додається розроблена відповідно до Закону України "Про землеустрій"
технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без
надання дозволу на її розроблення.

Отже, перелік документів, який пропонується передбачити в Переліку, прямо
суперечить правовим актам вищої юридичної сили та потенційно сприятиме вчиненню
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Така ситуація матиме місце, наприклад, при маніпулюванні нормами Земельного
кодексу та Переліку, коли для певних осіб буде дозволено надавати лише клопотання та
сам проект землеустрою, а для інших - інші документи, які не передбачені законом, що
сприятиме мотивації вирішити це питання шляхом надання неправомірної вигоди
певним посадовим особам.

Відтак, пропонується пункт 2 Переліку привести у відповідність до вимог статті
118 Земельного кодексу України шляхом вилучення переліку документів, який не
передбачений цією нормою закону.

1.3. Пунктом 6 передбачається встановити наступний перелік документів,
необхідних для затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» та передача
безоплатно у власність земельних ділянок для обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд, ведення особистого селянського господарства:

-Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
- Для фізичної особи-громадянина –паспорт (1,2 і сторінка з реєстрацією місця

проживання),або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника
податків.

- Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (у разі
наявності об’єкту нерухомого майна).

- Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості).

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
- Технічний паспорт.
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- Документ, що засвідчує право користування земельною ділянкою.
- Документ, що засвідчує сплату відновної вартості зелених насаджень,

розташованих на земельній ділянці (у разі їх наявності).
У цьому пункті, як і в багатьох інших, передбачається передання до органу

місцевого самоврядування оригіналів правовстановлюючих документів, що не є
виправданим, оскільки не передбачено процедури їх повернення власникові, а їх
відсутність у багатьох випадках створює проблеми в подальшому щодо доведення
певних прав та юридичних фактів.

Інші ж зауваження щодо наявності корупційних ризиків є аналогічними тим, що
висловлені в підпункті 1.1 та 1.2 цього висновку.

Рекомендації щодо усунення корупційних ризиків аналогічні з рекомендаціями,
викладеними в пунктах 1.1. та 1.2 цього висновку.

1.4. Пунктом 10 Переліку пропонується встановити наступний перелік
документів, який є необхідним для укладення договору оренди землі:

- Заява, встановленого зразка, на ім’я міського голови.
- План-схему з/д в масштабі 1:2000.
- Кадастровий план з/д з кадастровим номером.
- План з/д в масштабі 1:500.
- Акт прийому-передачі межових знаків на зберігання.
- Акт прийому-передачі земельної ділянки в оренду.
- Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку

земельної ділянки.
- Землевпорядна документація (проект землеустрою щодо відведення

земельної ділянки та/або технічна документація із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

- Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку.
- Лист Тернопільської ОДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області про

відсутність заборгованості орендної плати за земельну ділянку станом
на час подання документів у ЦНАП.

- Документ, що засвідчує набуття права власності на об'єкт нерухомого
майна (у разі здійснення цивільно-правових угод).

Попри відсутність в законодавстві вимог про надання наведених вище
документів, про що зазначалось у пунктах 1.1. та 1.2. цього висновку, вбачається за
доцільне звернути особливу увагу й на таке.

Так, частиною 2 статті 120 Земельного кодексу України передбачено, що якщо
жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у
користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача
переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих
самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

У разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок
(крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного
будівництва, розміщений на земельній ділянці, що перебуває в оренді, у користуванні на
праві емфітевзису, суперфіцію у відчужувача (попереднього власника), до набувача
одночасно переходить відповідно права оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної
ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, в обсязі та на умовах, встановлених для
відчужувача (попереднього власника) такого об’єкта, крім випадків, визначених
частиною четвертою цієї статті. Волевиявлення орендодавця (власника) та внесення
змін до договору оренди землі, емфітевзису, суперфіцію із зазначенням нового орендаря
(користувача) земельної ділянки не вимагається. У разі набуття окремої частки у



праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім
багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва,
якщо такий об’єкт розміщений на земельній ділянці, що перебуває у користуванні
відчужувача (попереднього власника) на праві оренди, емфітевзису, суперфіцію,
набувач має право вимагати внесення змін до договору оренди землі, емфітевзису,
суперфіцію з визначенням його співорендарем (співкористувачем) земельної ділянки, а
до внесення змін до відповідного договору зобов’язаний відшкодовувати орендарю
(користувачу) частину орендної плати (плати за користування земельною ділянкою)
відповідно до належної йому частки у праві власності на такий об’єкт. Порядок
користування декількома орендарями (землекористувачами) орендованою земельною
ділянкою (земельною ділянкою, що перебуває у користуванні на праві емфітевзису,
суперфіцію) у такому разі визначається договором, укладеним між ними, або за
рішенням суду.

Відтак, земельним законодавством у цьому випадку передбачений автоматичний
перехід всіх прав до правонаступника у випадку придбання об'єкта нерухомого майна.

Однак, з пункту 10 Переліку неможливо достеменно встановити, чи
передбачається процедура заміни сторони договору оренди тощо у випадку, що
передбачений наведеною вище нормою Земельного кодексу України.

Така ситуація потенційно створює умови для вчинення корупційних та пов'язаних
з корупцією правопорушень шляхом вибіркового застосування певними посадовими
особами чи то вимог Переліку (ускладнена процедура), чи то Земельного кодексу
України (спрощена процедура) з метою схиляння особи до надання неправомірної
винагороди.

На цій підставі рекомендується пункт 10 Переліку привести у відповідність до
вимог статті 120 Земельного кодексу України шляхом неможливості поширення вимог
пункту 10 Переліку на випадки, які визначені статтею 120 вищевказаного Кодексу1.

2. Недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки

Рішення міської ради, в яке вносяться зміни має назву “Про затвердження
переліків документів, які необхідно долучати до проектів рішень міської ради для
вирішення земельних питань суб’єктам господарювання та громадянам Тернопільської
міської територіальної громади”.

Відповідно до пункту 1 зазначеного рішення, міська рада вирішила затвердити
переліки документів, які необхідно долучати до проектів рішень міської ради для
вирішення земельних питань суб’єктам господарювання та громадянам Тернопільської
міської територіальної громади, згідно з додатком.

Відповідно, зазначене рішення розповсюджується на 2 категорії осіб:
- суб’єкти господарювання;
- громадяни Тернопільської міської територіальної громади.
Одночасно, згідно зі статтею 4 Конституції України, в Україні існує єдине

громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються
законом.

Відповідно до абзацу 2 статті 1 Закону України “Про громадянство України”,
громадянство України - правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що

1 Аналітики також зазначають, що весь Перелік наскрізь пронизано корупційними ризиками в
силу його невідповідності нормам спеціального законодавства - Земельному кодексу України
(наприклад, певні довідки від податкової служби, надання оригіналів документів тощо). Відтак,
пропонується кардинально переглянути практику формування переліку документів, необхідних
для реалізації прав громадян у сфері земельних правовідносин.



знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках.
Відповідно, термін “громадяни Тернопільської міської територіальної громади” є

некоректним зазначенням, адже громадянство - це зв’язок між фізичною особою та
державою, а не окремою територіальною громадою.

Внаслідок цього, невизначеним є коло осіб, на яких розповсюджується зазначене
рішення (чи всі громадяни України, чи ті громадяни України, які проживають на
території Тернопільської міської територіальної громади).

Крім того, відповідно до частини 2 статті 81 Земельного кодексу України, іноземці
та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на
земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів,
на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної
власності.

Відповідно до частини 2 статті 93 Земельного кодексу України, земельні ділянки
можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам, іноземцям і особам
без громадянства, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним
державам.

Таким чином, іноземці та особи без громадянство теж мають право набувати
земельні ділянки у власність чи користування. Однак, враховуючи назву рішення та
пункт1 рішення, затверджені переліки документів не розповсюджуються на них.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки через недоліки нормопроєктувальної
техніки, посадові особи можуть маніпулювати та ставити різні вимоги до різних
категорій фізичних осіб до переліку документів, які необхідно подати для отримання
земельних ділянок.

Враховуючи викладене, рекомендуєтся доопрацювати рішення “Про затвердження
переліків документів, які необхідно долучати до проектів рішень міської ради для
вирішення земельних питань суб’єктам господарювання та громадянам Тернопільської
міської територіальної громади”, привести його назву у відповідність до статті 4
Конституції України, а також чітко визначити коло осіб, на яких воно
розповсюджується.

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про внесення змін в
додаток до рішення міської ради від 26.04.2013 року №6/31/91 “Про затвердження
переліків документів, які необхідно долучати до проектів рішень міської ради для
вирішення земельних питань суб’єктам господарювання та громадянам Тернопільської
міської територіальної громади” 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  ___Х____

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  ___Х____

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  __Х_____

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  __Х_____


