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Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
службу в органах місцевого самоврядування", з метою приведення Положення про
відділ обліку та фінансового забезпечення у відповідність до чинного законодавства,
враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого
самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності
міській раді пропонується прийняти зазначене вище рішення та затвердити в новій
редакції Положення про відділ обліку та фінансового забезпечення (далі за текстом -
Положення).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

Підпунктом 1.1 пункту 1 Положення передбачається, що відділ
підпорядковується Тернопільській міській раді та її виконавчому комітету, міському
голові.

Відповідно до частини 3 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні” відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і
підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету,
сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради.

Отже, наведеною вище нормою Положення всупереч чинному законодавству
зменшується рівень підзвітності та підконтрольності відділу як виконавчого органу
міської ради.

Така ситуація потенційно може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, оскільки у випадку відсутності механізмів підзвітності та



підконтрольності міській раді відповідним посадовим особам може бути значно
простіше зловживати своїми посадовими обов'язками при розпорядженні бюджетними
коштами. Зокрема, такі дії можуть бути вчинені під час здійснення закупівлі товарів,
робіт чи послуг шляхом обрання “потрібного” переможця з вищою ціною внаслідок
встановлення нецінових критеріїв з метою отримання за це неправомірної винагороди.

І в таких випадках, виходячи з наведеної вище норми Положення, міська рада
буде позбавлена будь-яких контрольних повноважень за здійсненням такого роду дій.

На цій підставі рекомендується підпункт 1.1 пункту 1 Положення привести у
відповідність до вимог частини 3 статті 54 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, передбачивши підзвітність та підконтрольність діяльності
відділу міській раді.

2. Прогалина

Підпунктом 1.1 пункту 1 Положення встановлюється, що відділ обліку та
фінансового забезпечення Тернопільської міської ради створюється як структурний
підрозділ.

Разом з тим, підпунктом 1.3 пункту 1 Положення передбачається, що відділ
здійснює свою діяльність на правах самостійного структурного підрозділу міської
ради.

Враховуючи, що відділ не входить до структури апарату виконавчого комітету
міської ради і є самостійним структурним підрозділом, то залишається
неврегульованим питання правового режиму його майна.

При цьому частиною 1 статті 133 Господарського кодексу України встановлено,
що основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх
господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право
господарського відання, право оперативного управління.

Вирізняються 2 типи речового права: право оперативного управління (стаття 137
Господарського кодексу України) та право господарського відання (стаття 136
Господарського кодексу України).

Зокрема, право господарського відання є речовим правом суб'єкта
підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим
за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності
розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених
цим Кодексом та іншими законами.

Правом оперативного управління визнається речове право суб'єкта
господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим
за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної
господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а
також власником майна (уповноваженим ним органом).

Неврегулювання в Положенні зазначених питань потенційно може сприяти
вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, наприклад, у
випадку розпорядження переданого майна шляхом укладення без конкурсних процедур
договору оренди нежитлових приміщень за надання певним посадовим особам
неправомірної винагороди.

Відтак, з метою усунення потенційної можливості до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, рекомендується унормувати зазначені питання
шляхом включення відповідного пункту до Положення.



3. Відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на керівні посади у
відповідному суб’єкті правозастосування

Підпунктом 5.1 пункту 5 Положення передбачається визначити, що відділ
очолює начальник відділу-головний бухгалтер, який призначається і звільняється з
посади відповідно до чинного законодавства.

У цьому сенсі застосування норм Кодексу законів про працю України (яким не
передбачено жодних конкурсних процедур прийняття на роботу) формально не буде
суперечити вказаній вище нормі Положення.

Однак, нормою абзацу 1 статті 2 Закону України “Про службу в органах
місцевого самоврядування” встановлено, що посадовою особою місцевого
самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має
відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого
бюджету.

Абзацом 2 статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування” передбачено, що проведення конкурсу, випробування та стажування
при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку,
визначеному законодавством України про державну службу.

Відтак, відсутність в Положенні чітких підстав та порядку призначення на
посаду працівників відділу створює потенційні умови для вчинення корупційних та
пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки посадові особи матимуть можливість
призначати на посади у відділі (зокрема, й керівні) певних осіб внаслідок надання
неправомірної винагороди та за спрощеною процедурою, аніж конкурсний відбір.

У зв'язку з цим рекомендується усунути невизначеність процедури призначення
на керівні та інші посади у відділі.

4. Недотримання принципу прозорості та відкритості у діяльності суб'єкта
правозастосування

Положенням планується врегулювати питання організації діяльності відділу,
при цьому відповідний проєкт не містить відомостей про відкритість або закритість
його роботи, необхідність опублікування інформації, звітування за результатами
роботи.

Такі обставини, хоча прямо й не порушують вимоги законодавства України,
проте створюють реальні умови для зменшення рівня прозорості та відкритості
діяльності виконавчого органу міської ради, що потенційно може призвести до
вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Відтак, рекомендується врегулювати це питання шляхом передбачення в
Положенні механізмів відкритості, прозорості та підзвітності діяльності відділу.

5. Інші зауваження

Підпунктом 5.4 пункту 5 Положення встановлюється, що на посаду начальника
може бути призначена особа яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та
державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання
виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних



посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільно володіє українською
мовою.

Разом з тим, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до
законодавства, Національним агентством з питань державної служби видано наказ від
07 листопада 2019 року № 203-19 “Про затвердження Типових
професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого
самоврядування”.

Так, цим документом встановлено, що для начальника відділу - головного
бухгалтера встановлено наступні кваліфікаційні характеристики: Вища освіта не нижче
ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого
самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Положенням завищено вимоги щодо досвіду роботи на 1 рік.
Відтак, рекомендується підпункт 5.4 пункту 5 Положення привести у відповідність

до наказу Національного агентства з питань державної служби від 07 листопада 2019
року № 203-19 “Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик
посадових осіб місцевого самоврядування”.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
виконавчих органів міської ради, компетенції міських рад вбачається, що проєкт
рішення міської ради “Про внесення змін до Положення про відділ обліку та
фінансового забезпечення” містить корупційні ризики та не рекомендується до
прийняття міською радою без додаткового доопрацювання і врахування наданих
рекомендацій.



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  _______

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  __Х_____

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

Так  ___Х____



3.2. відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні посади у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  ___Х____

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  _______


