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Опис акта
Проєктом рішення міській раді пропонується внести зміни та доповнення до положень

про виконавчі органи Тернопільської міської ради, а також викласти Положення про відділ
публічних закупівель Тернопільської міської ради в новій редакції.

Зауваження
1. Підпунктом 3.12 пункту 3 проєкту Положення про відділ публічних закупівель

Тернопільської міської ради пропонується встановити, що відділ здійснює інші дії,
передбачені Законом.

При цьому нормою статті 19 Конституції України передбачено, що 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.

Оскільки ця норма є загальною та не передбачає конкретизації щодо меж повноважень
суб'єктів владних повноважень, то логічно, що саме установчі документи (статути,
положення або навіть окремі спеціальні закони чи підзаконні акти) про таких об'єктів мають
виконувати функцію чіткого окреслення прав та обов'язків виконавчого органу місцевого
самоврядування.

Аналогічна ситуація спостерігається в нормах підпунктів 4.6, 4.7. пункту 4 та
підпункту 6.2.14 пункту 6 Положення.

Відтак, пропонується в нормах проєкту Положення про відділ публічних закупівель
Тернопільської міської ради визначити чітку межу компетенції (прав та обов'язків) відділу
шляхом поступового їх перерахування в відповідних пунктах та вилучити словосполучення
“інші дії, інші права, інші повноваження”.

2. Підпунктом 1.4.1 пункту 1.4 пропонується викласти п. 2.1.5 в наступній редакції:
“Забезпечує супровід та належну реалізацію проектів щодо удосконалення транспортної



мережі та оновлення рухомого складу громадського транспорту у Тернопільській міській
територіальній  громаді”.

У даній нормі невиправдано вживається таке оціночне поняття як належність реалізації
проєктів. Нечіткість та розмитість його змісту здатні призвести до неможливості під час
правозастосування застосовувати заходи дисциплінарного та адміністративного характеру у
випадку невиконання такого завдання.

Окрім того, при правозастосуванні словосполучення “належна реалізація проектів”
може мати не тільки оціночне трактування, але і неоднозначне трактування, що, безумовно,
ускладнить процес правозастосування.

У зв'язку з цим пропонується замінити словосполучення “належна реалізація проєктів”
на словосполучення “реалізація проєктів відповідно до визначених умов (планів, бюджетів,
графіків та/або програм) та у передбачені строки”.

3. Підпунктом 5.7 пункту 5 Положення про відділ публічних закупівель Тернопільської
міської ради встановлюється, що у разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена
особа інформує про це керівника Відділу, який приймає відповідне рішення щодо проведення
закупівлі без участі такої особи.

Разом з тим, в нормі не вказано строки, протягом яких посадові особи мають вчинити
зазначені дії, тому процедури врегулювання конфлікту інтересів, передбачені статтею 28
Закону України “Про запобігання корупції” відображені частково, що може неоднозначно
сприйматись посадовими особами, а також порушує правила нормопроєктувальної техніки.

Рекомендується доповнити текст зазначеної норми положенням про те, що
інформування про конфлікт інтересів, а також прийняття рішення про проведення закупівлі
без участі такої особи здійснюється  у строки, передбачені законодавством.

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про внесення змін та
доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011 №6/4/51 “Про затвердження положень про
виконавчі органи міської ради»” може бути прийнятий у запропонованій редакції, оскільки в
його змісті не виявлено корупціогенних факторів.


