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ВИСНОВОК № 5
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про затвердження  Порядку демонтажу об’єктів, самовільно
розміщених  на території Житомирської міської територіальної

громади в новій редакції

Оприлюднення
проекту рішення 21.01.2022

Суб’єкт прийняття
рішення Виконавчий комітет Житомирської міської ради

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Виконавчому комітетові міської ради пропонується прийняти зазначене вище

рішення, яким затвердити в новій редакції Порядку демонтажу об’єктів, самовільно
розміщених на території Житомирської міської територіальної (далі за текстом -
Порядок).

Резюме

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

1. Прогалина
Порядком не передбачаються випадки тривалості вирішення питання про

продовження дії паспорта прив'язки або договору сервітуту земельної ділянки,
при цьому закінчення таких строків автоматично визначається підставою для
демонтажу ТС.



2. Юридична колізія
Порядком покладаються обов'язки на суб'єктів господарювання в частині

відшкодування витрат на зберігання демонтованих ТС, що прямо суперечить
вимогам цивільного законодавства України.

Корупціогенні фактори

1. Прогалина

Підпунктом 2.1 пункту 2 Порядку передбачається, що ТС підлягає демонтажу, а
відповідна земельна ділянка приведенню у належний стан з відновленням її
благоустрою у таких випадках:

1. Анулювання паспорта прив’язки.
2. Закінчення строку дії паспорта прив’язки.
3. Відсутності паспорта прив'язки ТС, інших дозвільних документів.
4. У разі невідповідності розташування ТС паспорта прив’язки ТС,

будівельним нормам.
5. Самовільне розміщення ТС.
6. Виявлення безхазяйної ТС.
7. Закінчення терміну дії документації для встановлення ТС, яка видавалася

до набрання чинності Порядком.
8. В інших випадках, передбачених законодавством.
Однак, на практиці почасти трапляються випадки, коли хоча суб'єктом

господарювання подано всі необхідні документи для продовження дії паспорта
прив'язки або договору сервітуту земельної ділянки, проте таке рішення
уповноваженими органами та посадовими особами органу місцевого самоврядування
можуть прийматись вже за межами дії строків, на який було видано такі документи.

За таких обставин уповноважені посадові особи матимуть можливість
демонтувати тимчасові споруди суб'єктів господарювання, а їх нове встановлення після
продовження строків дії документів потребуватиме додаткового часу та матеріальних
затрат за рахунок цього суб'єкта господарювання.

Відповідно, такі посадові особи, розуміючи можливість продовження права на
розміщення тимчасової споруди, можуть шантажувати представників бізнесу
демонтажем з метою отримання від них певного виду неправомірної вигоди.

На цій підставі рекомендується передбачити, що у випадку подання всіх
необхідних документів для продовження дії паспорта прив'язки або права земельного
сервітуту, уповноважені особи не мають права складати акти про порушення та
вимагати демонтажу тимчасових споруд суб'єктів господарювання.

2. Юридична колізія

Підпунктом 3.1 пункту 3 Порядку встановлюється, що демонтовані ТС (РЗ, СК,
ОСТ, МАФ) повертаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з
демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання ТС (РЗ, СК, ОСТ, МАФ),
відновлення благоустрою на місці самовільного розміщення ТС (РЗ, СК, ОСТ, МАФ).
Повернення демонтованих ТС (РЗ, СК, ОСТ, МАФ) їх власнику здійснюється на
підставі його письмової заяви, що подається до Уповноваженої особи у довільній
формі. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право
власності заявника на демонтовані ТС (РЗ, СК, ОСТ, МАФ). Протягом семи робочих



днів з дня отримання заяви Уповноважена особа готує розрахунок витрат на
проведення демонтажу ТС (РЗ, СК, ОСТ, МАФ) та його зберігання й вручає його
власнику або представнику останнього.

Виходячи з аналізу цих норм вбачається, що на суб'єкта господарювання
покладаються обов'язки відшкодування витрат за зберігання об'єкта як умови для
повернення свого ж майна.

Однак, наведені вище норми суперечать вимогам чинного законодавства України
з огляду на наступне.

Так, частиною 1 статті 936 Цивільного кодексу України встановлено, що за
договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка
передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у
схоронності.

При цьому, відповідно до частини 2 статті 936 цього Кодексу договір зберігання є
публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності
на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування.

Однак, оскільки зберігання демонтованих ТС здійснюється не на складі
загального користування, то частина 2 статті 936 до цих правовідносин застосована
бути не може.

Окрім того, відповідно до частини 1 статті 937 Цивільного кодексу України,
договір зберігання укладається у письмовій формі у випадках, встановлених статтею
208 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 208 цього кодексу передбачено, що у письмовій формі
належить вчиняти:

1) правочини між юридичними особами;
2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів,

передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу;
3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше

разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів,
передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу;

4) інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма.
Відповідно до частини 1 статті 946 Цивільного кодексу України, плата за

зберігання та строки її внесення встановлюються договором зберігання. Відтак,
жоден орган місцевого самоврядування не наділений повноваженнями регулювання
питання оплати послуг зберігання.

Окрім того, враховуючи, що комунальне підприємство, яке приймає на зберігання
демонтовані речі, є юридичною особою, то відповідно, обов’язковою є дотримання
письмовою форми цього договору.

Одночасно Положенням встановлюється обов'язковість зобов'язань для суб'єктів
господарювання, зокрема, і щодо необхідності оплати за зберігання демонтованого
майна як умови для його отримання тощо.

Такий механізм правового регулювання цих правовідносин прямо суперечить
основним засадам цивільного законодавства, зокрема, неприпустимості позбавлення
права власності, свободи договору (пункти 2, 3 частини 1 статті 3 Цивільного кодексу
України).

Порядком такі засади порушуються, оскільки фактично суб'єкта господарювання
розпорядчим актом виконавчого комітету міської ради зобов'язують до певних
зобов'язань, а у випадку їх невиконання (несплати коштів за зберігання) - останній
позбавляється права приватної власності на демонтовані об'єкти.

Ця ситуація не тільки призводить до порушення основоположних прав, але й
потенційно сприяє виникненню корупційних ризиків, оскільки в одних випадках майно



може повертатись без будь-якої офіційної плати (внаслідок оплати готівкою певним
посадовим особам підприємства ціни, нижчої за нараховану), а в інших - цей механізм
може бути використаний з метою затягування з видачею квитанції на оплату задля
збільшення офіційної суми, тим самим мотивуючи певного об'єкта до вирішення
питання шляхом надання неправомірної вигоди.

У зв'язку з цим пропонується привести у відповідність до вимог Цивільного
кодексу України норми Порядку в частині правовідносин зберігання майна.

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

№ 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  _______


