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Опис проєкта нормативно-правового акта

Метою прийняття рішення визначено сприяння здійсненню повноважень
секретаря ради, а також для визначення правового статусу, повноважень та умов
діяльності радника секретаря ради.

Проєктом рішення пропонується затвердити Положення про радників секретаря
ради (далі - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

1.1. Відповідно до підпункту 2.5.1 пункту 2.5, радники мають право
невідкладного прийому секретарем ради, депутатами Львівської міської ради,
будь-якою посадовою особою виконавчих органів Львівської міської ради, підприємств,
установ, організацій, що належать до комунальної власності Львівської міської
територіальної громади.

Разом з тим, відповідно до частини 1 статті 14 Закону України “Про статус
депутатів місцевих рад”, депутат місцевої ради на території відповідної ради має
право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій



незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, з
питань депутатської діяльності.

Таким чином, радників секретаря за окремими повноваженнями прирівняно до
депутатів місцевих рад. При чому, депутати місцевих рад одержують такі
повноваження як представники інтересів територіальної громади, внаслідок
проведення місцевих виборів та отримання певної кількості голосів виборців. Радники
ж не обираються територіальною громадою, а призначаються особисто секретарем
ради. Тому наділення їх такими впливовими повноваженнями без відповідних на те
підстав не вбачається достатньо обґрунтованим.

При тому основне призначення та правова природа такої посади як радник є
надання певній посадовій особі консультативно-дорадчої допомоги, проте ця особа не
може мати будь-яких повноважень, які притаманні як представникам територіальної
громади, так і посадовим особам виконавчих органів.

Такий статус радників секретаря може стати привабливим для певних осіб, які
зацікавлені в регулярному “вирішенні питань” в міській раді та підпорядкованих їй
юридичних особах, і призвест до “торгівлі посвідченнями”.

Крім того, зазначене утворює корупційні ризики, оскільки без належного
правового регулювання може використовуватись для маніпулювання певними
посадовими особами, примушення їх до вчинення певних дій, в тому числі на користь
третіх осіб за неправомірну вигоду радникам.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення та не
наділяти радників правом невідкладного прийому.

1.2. Відповідно до підпункту 2.5.6 пункту 2.5, радникам надається право для
належного виконання своїх функцій отримувати у встановленому порядку інформацію,
документи та матеріали від будь-яких посадових осіб виконавчих органів міської ради,
комунальних підприємств, установ, організацій міста у термін, що не перевищує 5
днів.

Разом з тим, законодавством встановлено 2 способи офіційного отримання
інформації:

- протягом 5 днів відповідно до Закону України “Про доступ до публічної
інформації” для публічної інформації;

- протягом одного місяця відповідно до Закону України “Про звернення
громадян” для іншої інформації.
Відповідно, законодавством не встановлено порядку для отримання будь-якої

інформації у п’ятиденний термін. Отже, зазначене положення утворює невизначеність
для посадових осіб щодо дійсних строків надання відповіді на запит.

Вказане є корупційним ризиком, оскільки також може бути використано для
збору інформації, з метою використання її на користь третіх осіб. Наприклад, до
оголошення відповідного тендеру дізнатись про вимоги, які плануються до учасників, з
метою або заздалегідь попередити зацікавленим осіб. щоб вони мали більше часу на
підготовку, або вплинути з метою підлаштування їх під конкретних осіб.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення та привести
пункт 2.5.6 у відповідність до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та
Закону України “Про звернення громадян” щодо строків надання відповідей.

2. Прогалина

Відповідно до пункту 1.10 Положення, для призначення радником особа подає
заяву на ім’я секретаря ради із зазначенням: громадянства, освіти, місця праці або



навчання, домашньої адреси, контактних телефонів, електронної пошти та
інформації про судимість. Відповідно до пункту 1.12 Положення, на підставі поданих
документів видається посвідчення встановленого зразка.

Разом з тим, із системного тлумачення Положення вбачається, що радником
секретаря може стати будь-яка особа, яка подала заяву. Не передбачено жодних підстав
для відмови призначення на посаду радника секретаря.

Зазначене утворює корупційний ризик, оскільки враховуючи повноваження,
перелічені в пунктах 1.1, 1.2 цього висновку, посада радника може є привабливою і для
недобросовісних осіб. У випадку, якщо такі особи подадуть заяви, у секретаря ради не
буде офіційно передбачених підстав для відмови.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Положення, передбачити
підстави для відмови у видачі посвідчення та ознаки, які несумісні зі статусом радника
секретаря міської ради.

3. Інші зауваження

3.1. Відповідно до пункту 2.8, секретар ради на свій розсуд визначає режим та
графік роботи радників. Разом з тим, встановлення режиму та графіку роботи є
ознакою трудових відносин.

У випадку конфліктної ситуації, зазначене може використовуватись радниками
для надання доказів фактичного існування трудових відносин та вимагання
компенсацій оплати за час їх перебування у зазначеному статусі.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити зазначений пункт з
Положення.

3.2. Положення наділяє радників секретаря особливим статусом, правами та
повноваженнями, які роблять їх впливовими особами. Разом з тим, не передбачено
оприлюднення списку осіб, які є радниками секретаря, ця інформація не буде
відкритою для громадськості.

З метою підвищення рівня прозорості у діяльності міськради, рекомендується
додати в Положення норми, які б передбачали обов’язкове оприлюднення інформації
про радників секретаря (їх прізвища, імена та по батькові, дата та номер посвідчення
тощо), а також оприлюднити зразок посвідчення радника секретаря.

Висновок: проєкт рішення Львівської міської ради “Про затвердження
Положення про радників секретаря ради” не рекомендується до прийняття, 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  _______

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   _______



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  _______


