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Опис акта

Метою прийняття рішення визначено приведення найменувань та установчих
документів закладів дошкільної освіти Тернопільської міської ради у відповідність до
вимог чинного законодавства.

Проєктом рішення пропонується перейменувати 34 дошкільних заклада та
затвердити їх статути в новій редакції.

В тексті рішення наводяться зауваження до Статуту Тернопільського закладу
дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Тернопільської міської ради (далі - Статут), однак
по кожному пункту аналогічні зауваження надаються для всіх 34 статутів, які
викладаються в новій редакції.

Корупціогенні фактори

1. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень; прогалина

1.1. Відповідно до пункту 6.8 Статуту, за рішенням засновника відповідно до
спеціальних нормативних актів у закладі освіти може створюватись наглядова
(піклувальна рада). Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її
відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності
визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Разом з тим, відповідно до частину 1 статті 29 Закону України “Про освіту”,
наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням засновника
відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради,



її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності
визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Отже, створення наглядової (піклувальної) ради є обов’язком, а не правом.
Частина 5 статті 29 Закону України “Про освіту” наділяє наглядові (піклувальні) ради
повноваженнями, які дозволяють суттєво впливати на діяльність закладу, як наприклад
контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти; вносити
засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу
освіти з підстав, визначених законом.

Нестворення таких рад є корупційним ризиком, оскільки зменшує можливості
контролю за діяльністю керівних осіб, отримання інформації про стан роботи закладу,
робить його діяльність менш прозорою та публічною, що сприяє вчиненню
корупційних правопорушень.

Крім того, Статутом не передбачено жодних норм щодо відповідальності,
переліку і строку повноважень, порядку діяльності піклувальної ради. Пункт 6.8
Статуту частнково дублює частину 1 статті 29 Закону України “Про освіту” і жодним
чином не регламентує порядок її діяльності.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статути, привести норми
щодо створення нагдядових (піклувальних) рад у відповідність до статті 29 Закону
України “Про освіту” та унормувати їх діяльність.

1.2. Відповідно до пункту 6.7 Статуту, у період між загальними зборами може
діяти рада закладу освіти.

Разом з тим, Статутом не визначено склад, статус, порядок формування, строк
повноважень цього органу. При цьому, раду наділено повноваженням організовувати
виконання рішень загальних зборів, що передбачає доступ до документів, інформації,
можливість впливати на керівних осіб тощо.

Таким чином, Статутом передбачається орган, який фактично може управляти
діяльністю закладу, однак не має належного регулювання власної діяльності. Така
прогалина може бути використана для впливу на керівних осіб закладу з метою
вчинення корупційних правопорушень.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Статути та унормувати
діяльність ради.

2. Юридична колізія

Відповідно до пункту 6.2 Статуту, безпосереднє керівництво роботою закладу
освіти здійснює його директор, якого призначає і звільняє з посади начальник
управління освіти і науки з дотриманням чинного законодавства.

Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України “Про дошкільну освіту”,
керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади
засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

При цьому частиною 2 статті 26 Закону України “Про освіту” встановлено, що
керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами
та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною
мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання
(призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами
закладу освіти.



Відповідно до вимог пункту 6 частини 1 статті 1 Закону України “Про освіту”,
заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом
діяльності якої є освітня діяльність.

Отже, заклади позашкільної освіти, виходячи із зазначеного вище юридичного
визначення, відносяться до закладів освіти, оскільки основним видом діяльності
останніх є саме освітня діяльність.

Враховуючи, що Закон України “Про освіту” прийнятий пізніше Закону України
“Про позашкільну освіту”, то за правилами усунення суперечності до порядку
призначення керівника закладу позашкільної освіти мають бути застосовані положення
саме того закону, який за часом прийнятий пізніше.

Відтак, призначення на посаду керівника закладу позашкільної освіти має бути
здійснено засновником закладу, яким є Тернопільська міська рада.

Окрім того, відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова призначає на
посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів
ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".

Отже, закладення в Статут норм, що зазначені вище, потенційно створює
передумови для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень,
оскільки невиправдано надають повноваження іншим посадовим особам здійснювати
процедуру призначення керівника закладу позашкільної освіти, яке у поєднанні з
повноваженнями начальника уповноваженого органу щодо здійснення безпосередньо
управлінської діяльності роботою цього закладу сприятиме призначенню з певних
особистих або інших мотивів “потрібної” людини на посаду керівника закладу.

Окрім того, така ситуація сприятиме необгрунтованому уникненню від політичної
відповідальності головної посадової особи органів місцевого самоврядування -
міського голови, щодо здійснення таким керівником своїх повноважень.

Відтак, рекомендується привести у відповідність норму Статуту до вимог
чинного законодавства України шляхом встановлення іншої процедури призначення
директора закладу позашкільної освіти (засновником в особі міського голови).

3. Інші зауваження

Відповідно до пункту 6.5 Статуту, у закладі освіти можуть діяти: – органи
самоврядування працівників закладу освіти; – органи батьківського самоврядування; –
інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Відповідно до частини 4 статті 70 Закону України “Про освіту”, органи
громадського самоврядування мають права (повноваження), визначені спеціальними
законами та/або установчими документами закладів освіти, та можуть здійснювати
інші права, не заборонені законом.

Статутом не визначено повноважень таких органів самоврядування, тому для їх
визначення та закріплення ролі таких органів громадського самоврядування
рекомендується доопрацювати Статути та визначити додаткові повноваження у
відповідності до принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
верховенства права; взаємної поваги та партнерства; репрезентативності органів
громадського самоврядування і правоможності їх представників; обов’язковості
розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; прозорості,
відкритості та гласності; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
взаємної відповідальності сторін.



Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про перейменування
закладів дошкільної освіти та затвердження Статутів” 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  ____Х___

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   _______

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  _______


