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Опис проєкта нормативно-правового акту
З метою налагодження взаємодії між управителями багатоквартирних будинків,

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та органами соціального
захисту населення при нарахуванні пільг та субсидій, відповідно до Законів України
«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 712 «Про
затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та
Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком»,
Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»,
постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання
житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» та керуючись статтями 26 та 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому комітетові
міської ради пропонується затвердити Порядок взаємодії між управителями
багатоквартирних будинків, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та
органами соціального захисту населення при нарахуванні пільг та субсидій (далі за
текстом - Порядок).

Корупціогенні фактори



1. Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних процедур
1.1. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності фізичних та

юридичних осіб приватного права під час здійснення публічних процедур
Пунктом 4 Порядку пропонується встановити, що управителі

багатоквартирних будинків та об’єднання (асоціації) співвласників багатоквартирних
будинків при зміні форми управління багатоквартирним будинком за рішенням зборів
співвласників багатоквартирних будинків забезпечують надання інформації до
управлінь соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів
департаменту соціальної політики Житомирської міської ради таких документів:

- копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копію протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку, в якому
наявні рішення з питань визначення нового управителя, затвердження, зміни умов
договору з управителем та обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час
укладання, внесення змін, розірвання договору з управителем, або обрання іншої форми
управління – створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

- розрахунок плати (внеску) на управління багатоквартирним будинком з
урахуванням вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

- копію протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку,
на яких затверджено внесок на управління багатоквартирним будинком;

- копію договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком,
укладеного від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку з визначеним
відповідно до законодавства управителем та співвласником (співвласниками),
уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників;

- копію попередження співвласниками або співвласником, уповноваженим
(уповноваженими) рішенням зборів співвласників попередньому управителю про
дострокове розірвання договору.

При цьому, більшість із перелічених документів вже є в наявності виконавчих
органів міської ради, а саме: управління житлового господарства Житомирської міської
ради, та які є у вільному доступі, оскільки обовязково публікуються на сайті міської
ради відповідно до вимог підпункту 3.1 пункту 3 Порядку.

Відтак, передбачаючи таку норму про необхідність надання документів, окрім
розрахунку плати (внеску) на управління багатоквартирним будинком з урахуванням
вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет міської
ради безпідставно покладає обов’язки на фізичних осіб або юридичних осіб
приватного права (ОСББ або відповідного управителя) без належного до того
обгрунтування.

Така ситуація може потенційно сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, тому рекомендується привести вищенаведену норму
Порядку у відповідність шляхом усунення обов'язку подання до органів соціального
захисту населення документів, які вже наявні у володінні виконавчих органів міської
ради та перебувають у вільному доступі.

2. Інші корупціогенні фактори
2.1. Недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки
Пунктом 1 Порядку пропонується встановити мету правового регулювання: він

спрямований на налагодження взаємодії між управителями багатоквартирних
будинків, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та управліннями



соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту
соціальної політики Житомирської міської ради.

Проте, вивченням інших положень цього Порядку вбачається, що мета проєкта
не відповідає самому його змісту, оскільки останній встановлює невиправдані
обов'язки для суб'єктів приватного права щодо подання інформації та документів, які
вже перебувають у володінні виконавчих органів міської ради.

Вбачається, що єдиною метою цього проєкта рішення є встановлення порядку
надання до органів соціального захисту населення розрахунку плати (внеску) на
управління багатоквартирним будинком з урахуванням вимог Закону України «Про
житлово-комунальні послуги», що є підставою для розрахування та перерахування
субсидій.

Така ситуація є грубим порушенням правил нормопроєктувальної техніки в
частині відповідності мети правового регулювання та самого змісту розробленого
проєкта.

Відтак, даний проєкт рішення потребує концептуального доопрацювання.

2.2. Юридичні колізії
Підпунктом 3.1 проєкту Положення визначено, що Управління житлового

господарства Житомирської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (частина
дев’ятої статті 10 Закону) та Порядку зберігання протоколів зборів співвласників
багатоквартирних будинків, що затверджений постановою Кабінету Міністрів
України № 109 від 24.02.2016 року забезпечує: - зберігання протоколів зборів
співвласників багатоквартирних будинків з питань визначення управителя та його
відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем; обрання
уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та
розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням. - спільно
з управлінням по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради розміщення на
офіційному веб-сайті міської ради інформації про рішення, прийняті зборами
співвласників багатоквартирних будинків з питань визначення управителя та його
відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем; обрання
уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та
розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.

Одночасно, частиною 9 статті 10 Закону України «Про особливості здійснення
права власності багатоквартирного будинку» встановлено, що протокол зборів
співвласників з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті,
складається не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в управителя, а
другий передається на зберігання виконавчому комітету сільської, селищної, міської
ради за місцем розташування багатоквартирного будинку, який розміщує
результативну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму
офіційному веб-сайті.

Пунктами 2 і 3 частини 2 статті 10 Закону України «Про особливості здійснення
права власності багатоквартирного будинку» до таких питань віднесено визначення
управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем;
обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та
розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.

Порядком зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного
будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №109 визначено
процедуру зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад



протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку (далі - протоколи) та
розміщення ними на своєму офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті
такими зборами.

Таким чином, норми порядку суперечать законодавству, та уповноважують на
зберігання та порилюднення протоколів неналежний виконавчий орган. Рекомендуємо
виключити це положення з Порядку.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та нарахування і виплати субсидій
за житлово-комунальні послуги вбачається, що проєкт рішення виконавчого комітету
міської ради “Про затвердження Порядку взаємодії між управителями
багатоквартирних будинків, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та
органами соціального захисту населення при нарахуванні пільг та субсидій” містить
корупційні ризики та не повинен прийматись виконавчим комітетом міської ради
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

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

Так  _______
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  _______
Ні   _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______
Ні   _______

1.3. регулювання питань місцевого значення актами
неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______
Ні   _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______
Ні   _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  _______
Ні   _______

1.6. необгрунтоване регулювання питань місцевого значення Так  _______
Ні   _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
владного суб’єкта

Так  ______
Ні   _______

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних
процедур

Так  __Х_____
Ні   _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності
юридичних та фізичних осіб під час здійснення публічних
процедур

Так  _Х______
Ні   _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів адміністративних послуг або сервісів ОМС

Так  _______
Ні   _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності  ОМС

Так  ______
Ні   _______



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

Так  _______
Ні   _______

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

Так  _______
Ні   _______

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______
Ні   _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету Так  _______
Ні   _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу

Так  _______
Ні   _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет статті
витрат на функції, не властиві ОМС, та/або об'єкти, які не
перебувають у власності територіальної громади

Так  _______
Ні   _______

4.4. ігнорування (неефективне використання) механізмів
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при
розпорядженні бюджетними коштами

Так  _______
Ні   _______

Інші корупціогенні фактори Так  ___Х____
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  __Х_____
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  __Х____
Ні   _______


