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Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

Внести зміни до рішення міської ради від 05.01.2011 № 6/4/51 «Про
затвердження положень про виконавчі органи міської ради» та затвердити положення
про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської
ради згідно з додатком (далі за текстом - Положення).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкта Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів, зокрема:

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

Положення наділяє працівників виконавчого органу правами, яке
законодавство надає їм виключно під час здійснення перевірок, без включення
такого застереження в Положення (тобто, працівники наділяються правом і без
дотримання процедур проведення перевірок), що дозволяє здійснювати



неправомірний вплив на суб’єктів господарювання, в тому числі з метою
отримання неправомірної вигоди.

2. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Перелік повноважень виконавчого органу та його керівника не є
вичерпним, що також дозволяє здійснювати неправомірний вплив на суб’єктів
господарювання, в тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.

Корупціогенні фактори

1. Нечітке визначення завдань, форм та відповідальності суб'єкта
правозастосування

Згідно з пунктом 4 Положення, посадові особи відділу відповідно до покладених
на них завдань відділу мають право: 4.1. Безперешкодного доступу до місця
будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають
обов’язковому обстеженню; 4.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та
акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону; 4.3. У разі виявлення
порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм,
стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або
будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання
приписи щодо: -усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; -зупинення підготовчих та
будівельних робіт; 4.4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та
будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності,
будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням,
технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених
нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а
також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством,
паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
4.5. Проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів,
вимогам стандартів, будівельних норм і правил; 4.6. Залучати до проведення перевірок
представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх
керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;
4.7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи,
необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; 4.8.
Вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих
конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових
лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
4.9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника відділу експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію; 4.10. Здійснювати
фіксування процесу проведення перевірки з використанням фото-, аудіота
відеотехніки; 4.11. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та
паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності
та безпеки під час їх експлуатації.



Перелік повноважень повністю дублює перелік, визначений пунктом 5
Примірного положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №671 (далі -
Примірне положення).

Разом з тим, відповідно до пункту 5 Примірного положення, зазначені права
надають представникам органу для виконання покладених на них завдань під час
перевірки.

Крім того, відповідно до пункту 11 Порядку здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 23.05.2011 №553, посадові особи органів державного
архітектурно-будівельного контролю під час проведення перевірки мають право: 1)
безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів та до об’єктів, що
підлягають обов’язковому обстеженню; 2) складати протоколи про вчинення
правопорушень, акти перевірок та накладати штрафи відповідно до закону; 3) у разі
виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,
будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень,
затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки
видавати обов’язкові для виконання приписи щодо: усунення порушення вимог
законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і
правил; зупинення підготовчих та будівельних робіт у випадках, визначених абзацом
шістнадцятим частини першої статті 41 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”. Підготовчі та будівельні роботи, які не відповідають
вимогам законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам, містобудівним
умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови
земельної ділянки, виконуються без набуття права на їх виконання, підлягають
зупиненню до усунення порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності; 4)
проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт
вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам,
рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених
нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а
також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках
паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації; 5)
проводити перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що
використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил
згідно із законодавством; 7) залучати до проведення перевірок представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців
галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій; 8) одержувати в
установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та
документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.
Забороняється витребовувати у суб’єктів містобудування інформацію та документи
податкової, фінансової звітності, щодо оплати праці, руху коштів та інші, не
пов’язані із здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю; 9)
вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих
конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових
лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 10)
забороняти за вмотивованим письмовим рішенням експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію; 11) здійснювати фіксування
процесу проведення перевірки з використанням фото, аудіо- та відеотехніки.



Таким чином, законодавством передбачається, що зазначені в пункті 4
Положення права працівникам органу надаються виключно під час здійснення
перевірок.

Відсутність в пункті 4 Положення такого обмеження, відсутність норми про те,
що такі права є виключно під час здійснення перевірок, є корупційним ризиком,
оскільки надає працівникам поза межами офіційних контрольних заходів, уникаючи
встановлених процедур, зловживати повноваженнями та використовувати їх для тиску
на суб’єктів господарювання та вимагання неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати пункт 4 Положення та
уточнити, що працівники відділу мають такі права під час проведення перевірок.

2. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Відповідно до підпункту 3.13 пункту 3, відділ здійснює інші повноваження,
визначені законодавством.

Використання такого формулювання, хоч і повторює формулювання з
Примірного положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №671, однак
його перенесення з примірного положення в конкретне положення, яке регулює
діяльність конкретного виконавчого органу створює корупційні ризики, оскільки
керівники та працівники відділу отримають можливість зловживання повноваженнями,
в тому числі з метою вчинення корупційних правопорушень.

Враховуючи, що положення, затверджене Кабінетом Міністрів України є
примірним, рекомендується в аналізованому Положенні уникати таких дискреційних
формувань та визначити вичерпний перелік повноважень органу державного
архітектурно-будівельного контролю.

Аналогічні зауваження надаються до підпункту 5.12 Положення.

Висновок: проєкт рішення виконавчого комітету міської ради не рекомендується
до прийняття без доопрацювання, оскільки в його змісті виявлено корупціогенні
фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  ____Х___

1.1. необґрунтованість 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 або недосконалість процедури врегулювання
конфлікту інтересів

Так  _______

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

Так  ____Х___

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 або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  _______



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

Так  _______

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

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,
невластиві 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 під час розпорядження бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  _______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


