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Негативний - містить корупціогенні фактори

Опис акта

Київській міській раді пропонується прийняти проєкт рішення “Про внесення
змін до додатка 11 до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року
№3704/3745 “Про бюджет міста Києва на 2022 рік” (далі за текстом - проєкт рішення),



яким збільшити розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях такий корупціогенний фактор:

1.Юридична колізія
Внаслідок прийняття цього проєкта рішення міською радою створюються

корупційні ризики щодо можливості податкових органів маніпулятивно
застосовувати його норми внаслідок його невідповідності вимогам податкового
законодавства України.

1. Юридична колізія

Підпунктом 1.1 пункту 1 проєкта рішення передбачається внести зміни до
додатку 11 рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 та у графі 3
позицій 02.03, 02.07, 02.09, 02.10 та 03.15 збільшити мінімальні розміри орендної плати
за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва (у
відсотках від нормативної грошової оцінки).

Пунктом 2 проєкта рішення також встановлюється, що прийняте рішення має
бути опубліковане не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття. Відповідно, з цієї
дати це рішення набере чинності.

Однак, вказаний вище проєкт рішення суперечить нормам податкового
законодавства України з огляду на наведене нижче.

Так, пунктом 1.1 статті 1 Податкового кодексу України передбачено, що Кодекс
регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема
визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та
порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки,
компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під
час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення
податкового законодавства.

Відповідно до підпункту 4.1.9 пункту пункту 4.1 статті 4 цього Кодексу, однією з
основних засад податкового законодавства України є, зокрема, стабільність - зміни до
будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість
місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та
ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть
змінюватися протягом бюджетного року.

У розвиток цього засадничого принципу норма підпункту 12.3.5 пункту 12.3
статті 12 Податкового кодексу України встановлює, що у разі якщо до 15 липня року, що
передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків
та/або зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних
громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій
громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або
зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори
справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31
грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких
місцевих податків та/або зборів.



Нормою підпункту 14.1.136 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України
передбачається, що орендна плата для цілей розділу XII цього Кодексу (розділ
регламентує порядок та підстави сплати податків на майно - примітка аналітиків) -
обов’язковий платіж за користування земельною ділянкою державної або комунальної
власності на умовах оренди.

Відтак, виходячи із системного тлумачення наведених вище норм податкового
законодавства, вбачається, що на порядок встановлення та зміни розміру орендної
плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва
поширюються норми статті 12 Податкового кодексу України, зокрема, щодо
неможливості застосування змінених мінімальних розмірів оренди, починаючи з дня
набрання чинності проєктом рішення.

Окрім того, цей проєкт рішення міської ради не відповідає вимогам та
основоположним конституційним засадам в Україні з огляду на таке.

Так, відповідно до статті 19 Основного Закону України органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права (стаття 8 Конституції
України).

Елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової
визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може
забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у
правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту
5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22
вересня 2005 року № 5-рп/2005).

Принцип правової визначеності вимагає чіткості, зрозумілості й однозначності
правових норм, зокрема їх передбачуваності (прогнозованості) та стабільності (абзац
шостий пункту 2.1 мотивувальної частини Рішення Великої палати Конституційного
Суду України від 20 грудня 2017 року у справі № 2-р/2017).

Юридична визначеність дає можливість учасникам суспільних відносин
завбачати наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх легітимних очікуваннях
(legitimate expectations), зокрема у тому, що набуте ними на підставі чинного
законодавства право буде реалізоване.

Юридичною визначеністю обумовлюється втілення легітимних очікувань, тобто
досягнення бажаного результату шляхом вчинення правомірних дій з огляду на
заздалегідь передбачені ймовірні наслідки (абзаци другий – четвертий підпункту 2.2
пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України (Перший
сенат) у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю
„МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА“ щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень абзаців двадцять четвертого, двадцять п’ятого, двадцять
шостого розділу I Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при
прийнятті Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
покращення інвестиційного клімату в Україні“ від 23 березня 2017 року № 1989–VIII
від 5 червня 2019 року № 3-р(І)/2019 № 3-р(І)/2019).

Така ситуація, безумовно, потенційно створює умови для вчинення корупційних
або пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки орендарі земельних ділянок
будуть поставлені в ситуацію, за якої в силу норм податкового законодавства проєкт
рішення про підвищення ставок оренди не має застосовуватись у 2022 році, однак при

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6340
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2-p_2017.pdf
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/3_p1_2019.pdf


бажанні такі норми можуть вибіркового застосовуватись податковими органами з
нарахуванням недоїмки та вжиття санкцій до суб'єктів господарювання.

За таким обставин уповноважені контролюючі органи матимуть можливість
довільно застосовувати рішення міської ради про підвищення мінімального рівня
орендної плати: щодо одних орендарів його не застосовувати з посиланням на вимоги
спеціального законодавства (внаслідок отримання неправомірної вигоди), а щодо інших
- здійснювати його повну реалізацію з метою отримання від них неправомірної вигоди
задля нестворення перешкод у здійснення господарської діяльності шляхом вжиття
заходів, передбачених чинним законодавством.

У зв'язку з цим рекомендується або відмовитись від прийняття цього проєкта
рішення, або ж встановити, що це рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року.

2. Інші зауваження

Пунктом 5 пояснювальної записки до проєкта рішення передбачається, що
орієнтовні втрати міста від прийняття Закону України “Про внесення змін до
законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні”
становили 500 млн грн.

Окрім того, внаслідок прийняття цього проєкта рішення також передбачається,
що збільшення розміру ставок орендної плати за землю дасть змогу частково
компенсувати  ці втрати.

Однак, до проєкта рішення не долучено жодного додатка, який би містив точний
або приблизний арифметичний розрахунок щодо розміру надходжень до місцевого
бюджету внаслідок прийняття таких змін.

За таких умов ані громадськість, ані депутати міської ради не мають можливості
оцінити співмірність і необхідність підвищення орендної плати співвідносно до втрат
бюджету (500 млн грн); при цьому відсутні відомості про пошук альтернативних
джерел компенсації цих надходжень до місцевого бюджету.

Крім того слід звернути увагу, що Закон України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні”
прийнято 20.09.2019, відповідно Київська міська рада мала достатньо часу задля
вирішення питання збільшення ставки орендної плати за процедурою, передбаченою
Податковим кодексом України.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття, оскільки в його
змісті виявлені корупціогенні фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  _______

1.1. необґрунтованість 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 або недосконалість процедури врегулювання
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 або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  _______



3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  _______

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

Так  _______

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

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,
невластиві 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 під час розпорядження 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  _______


