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Опис акта

З метою ефективного та стабільного функціонування підприємства міській раді
пропонується внести зміни до Статуту комунального підприємства «Підприємство
матеріально - технічного забезпечення» (далі - Статут) та затвердити його в новій
редакції.

Корупціогенні фактори

1. Дублювання повноважень

Відповідно до пункту 8.2 Статуту, підприємство має право одержувати
кредити у іноземній валюті від зарубіжних партнерів, іноземних громадян та інших
джерел при погодженні з Засновником або відділом торгівлі, побуту та захисту прав
споживачів, при цьому валютні кошти зараховуються на баланс Підприємства і
використовуються ним самостійно.

Отже, зазначена норма дозволяє погоджувати одержання кредитів одночасно
двом органам місцевого самоврядування: і міській раді, і відділу торгівлі, побуту та
захисту прав споживачів. При цьому, в Статуті не визначено, в яких випадках який
орган має здійснювати таке погодження. Таким чином, директор підприємства може на
власний розсуд обрати до кого звертатись.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки уможливлює маніпулювання
керівними особами підприємства з метою отримати додаткові кошти для підприєства
для використання їх в незаконних схемах. У разі, якщо в одного органу місцевого



самоврядування підприємство не отримало погодження, воно може звернутись за
іншого і отримати таке погодження (в тому числі, за неправомірну вигоду).

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статут та або визначити
єдиний орган, який погоджує отримання кредитів, або чітко визначити в яких випадках
який орган здійснює таке погодження (наприклад, в залежності від суми кредиту).

2. Юридична колізія

У підпункті 1.2 пункту 1 Статуту пропонується закріпити, що підприємство є
юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в
установах банку, печатку зі своєю назвою і символікою, прямокутний штамп,
фірмовий бланк зі своїм найменуванням.

При цьому, формулювання правового статусу мистецької школи є недостатньо
конкретизованим та не в повній мірі відповідає вимогам цивільного законодавства,
виходячи з такого.

Так, відповідно до частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України, юридичною
особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Нормою частини 2 статті 81 Цивільного кодексу України також встановлено, що
юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб
приватного права та юридичних осіб публічного права.

При цьому відповідно до вищевказаної норми Цивільного кодексу України
юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента
України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або
органу місцевого самоврядування.

Підпунктом 1.2 Статуту пропонується визначити, що засновником підприємства
є Тернопільська міська рада.

З цього приводу доцільно зазначити, що Національне агентство з питань
запобігання корупції у абзаці 8 пункту 3.2 свого Рішення від 08 лютого 2019 року №
368 надало роз'яснення про те, що однією з основних відмінностей між юридичними
особами публічного прав та юридичними особами приватного права, засновником
(учасником) яких є держава в особі своїх органів, є те, що юридичні особи приватного
права, на відміну від юридичних осіб публічного права, є власниками переданого їм
державного майна, а держава є лише власником акцій і володіє корпоративними
правами таких юридичних осіб - господарських товариств. У юридичних осіб
публічного права навпаки: закріплене за державними, комунальними підприємствами
майно залишається у власності держави і є предметом лише володіння, користування
підприємства із встановленими обмеженнями щодо розпорядження.

Вбачається, що таке роз'яснення доцільно застосувати за аналогією і до
підприємства, яке утворено розпорядчим актом органу місцевого самоврядування
(рішенням міської ради) та за своєю правовою природою відноситься саме до
юридичних осіб публічного права з обмеженнями, встановленими законодавством в
частині розпорядження закріпленим майном.

Отже, з метою уникнення ризиків можливості вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень чітко встановити у Статуті правовий статус
підприємства  як юридичної особи публічного права.

3. Прогалина

Відповідно до пункту 3.4 Статуту, контроль за фінансово-господарською
діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15


При цьому Статутом не визначено порядку формування такої ревізійної комісії,
вимог до її складу, органу, який приймає рішення про створення комісії та ініціювання
перевірки.

Крім того, відповідно до пункту 3.7 ревізійна комісія надає результати
перевірок Засновнику або органу, до сфери управління якого входить Підприємство.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки за умови такої невизначеності, у
випадку надходження інформації щодо корупційних правопорушень, розтрат або інших
порушень законодавства на підприємстві, ревізійна комісія може бути сформована із
зацікавлених осіб (що повністю нівелює результати її роботи), а звіт може бути
наданий тільки у відповідний виконавчий орган, і громадськість та депутати як
представники громади не будуть мати цю суспільно значущу інформацію.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статут в частині порядку
формування ревізійної комісії, її складу, а також передбачити, що результати перевірок
обов’язково надаються і Засновнику, і органу до сфери управління якого входить
підприємство.

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про внесення змін до
Статуту комунального підприємства «Підприємство матеріально – технічного
забезпечення» Тернопільської міської ради” не рекомендується до прийняття без
доопрацювання, 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  ____Х___

1.1. необгрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  _______

1.2. дублювання повноважень Так  ____Х___

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   _______

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  _______

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  ____Х___

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


