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Опис акта

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», з метою приведення
установчих документів юридичних осіб у відповідність до вимог чинного
законодавства, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань міській раді пропонується прийняти зазначене вище рішення, яким затвердити в
новій редакції Статут комунального закладу Тернопільської міської ради «Станція
юних техніків» (далі за текстом - Статут 1); Статут Тернопільського закладу дошкільної
освіти (ясла-садок) №7 Тернопільської міської ради (далі за текстом - Статут 2);
Положення про управління освіти і науки Тернопільської міської ради (далі за текстом -
Положення); Статут Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи
Тернопільської міської ради Тернопільської області (далі за текстом - Статут 3).

Резюме

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

1. Юридична колізія
1.1. Статутом комунального закладу всупереч законодавству

передбачається, що керівник призначається не міським головою, а керівником
виконавчого органу, що сприяє вчиненню корупційних правопорушень. Так,
наприклад, за неправомірну вигоду може бути призначено на керівні посади



“своїх” осіб, крім того, існує ризик втягнення такого керівника у корупційних
схемах на тендерних процедурах.

1.2. Статус управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради щодо
управління закладами не визначено чітко, адже в одних нормах зазначено, що
зазначений орган координує діяльність, а в інших - керує, що дозволяє
маніпулювати відповідальністю, і в одних випадках давати вказівки,
використовуючи повноваження з керування, однак у разі розслідування - уникати
її, посилаючись на те, що здійснювалась тільки координація діяльності.

1.3. Положенням про виконавчий орган відносини з його підпорядкування,
підзвітності та підконтрольності визначаються всупереч законодавству,
виконавчий орган додатково підпорядковано заступнику, який може
неправомірно впливати на керівника управління освіти щодо вчинення
правопорушень, пов’язаних з корупцією, і при цьому під час розслідування
ускладнено буде встановити конкретну відповідальну посадову особу.

2. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Статутом не встановлено чіткий перелік документів, необхідних для
зарахування дитини у заклад, внаслідок чого адміністрація може вимагати
додаткові документи, ускладнювати процес зарахування з метою отримання
неправомірної вигоди від батьків.

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

1.1. Пунктом 5.1 Статуту 1 встановлено, що безпосереднє керівництво здійснює
директор, який призначається і звільняється начальником управління освіти і науки
Тернопільської міської ради.

Відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова призначає на посади
та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".

Класифікацією організаційно-правових форм господарювання (ДК 002:2004,
прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004
р. № 97, зі змінами внесеними наказами Держспоживстандарту України від 30.05.2005
№ 133, від 05.11.2007 № 297 від 27.04.2009 № 167, наказами Мінекономрозвитку
України від 19.06.2015 № 615, від 23.02.2017 № 260 та від 23.11.2018 № 1749,
Мінекономіки від 23.02.2021 №369) визначено, що «комунальна установа»,
«комунальний заклад» є альтернативними назвами класифікаційної позицій
«комунальна організація», зокрема абзацом 7 розділу 1 Вступ визначено, що наявність
у назві класифікаційної позиції наведеної у дужках альтернативної частини назви
визначає можливі варіанти застосування даної організаційно-правової форми. Так,
назва організаційно-правової форми позиції класифікації “Підприємство об'єднання
громадян (релігійної організації, профспілки)” під час формування назви підприємства,
створеного, наприклад, профспілкою, буде визначено у Свідоцтві про державну
реєстрацію та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних
осіб-підприємців як “Підприємство профспілки”.



Підпунктом 3.4.5 пункту 3.4. розділу 3 Об’єкти організаційно-правових форм
господарювання визначено, що комунальна організація (установа, заклад) -
утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його
управління.

При цьому пунктом 1.1 Статуту 1 визначено, що “Станція юних техніків” є
комунальним закладом.

Така ситуація потенційно може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень в силу повної залежності керівника комунального закладу
від керівника виконавчого органу міської ради, що реалізує політику в сфері освіти,
оскільки останній матиме повноваження як призначати директора комунального
закладу на посаду, так і здійснювати контроль за його діяльністю з повноваженнями
звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Наприклад, керівникові
комунального закладу неможливо буде протидіяти керівникові органу управління
освітою при надходженні певних прохань щодо визначення “своїх” переможців
тендерних процедур тощо.

Таким чином, комунальний заклад є комунальної організацією, і її керівник має
призначатись сільським, селищним, міським головою.

На цій підставі рекомендується привести пункт 5.1 Статуту 1 до вимог чинного
законодавства шляхом закріплення повноважень міського голови щодо призначення
керівника цього комунального закладу.

Аналогічні зауваження надаються до пункту 6.2 Статуту 2.

1.2. Пунктом 1.2 Статуту 1 передбачено, що «СЮТ» засновано на власності
Тернопільської міської територіальної громади. Засновником «СЮТ» є Тернопільська
міська рада. Координацію діяльності закладу здійснює управління освіти і науки
Тернопільської міської ради, яке є уповноваженим органом засновника.

При цьому, пунктом 5.1 Статуту 1 також встановлюється, що керівництво
«СТАНЦІЄЮ ЮНИХ ТЕХНІКІВ» здійснюється управлінням освіти і науки
Тернопільської міської ради.

Таке внутрішнє протиріччя норм Статуту 1 (внутрішня юридична колізія)
потенційно може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, оскільки керівник управління освіти в певних ситуаціях може
підміняти собою керівника комунального закладу у випадку особистої неправомірної
заінтересованості в ухваленні певних рішень шляхом видання своїх розпорядчих
документів.

Відтак, рекомендується в пункті 5.1 Статуту 1 виключити повноваження
управління освіти щодо керівництва комунальним закладом.

1.3. Пунктом 1.2 Положення пропонується закріпити, що управління
утворюється Тернопільською міською радою,підзвітне і підконтрольне міській раді,
підпорядковане міському голові, виконавчому комітету міської ради, заступнику
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу
обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень- підконтрольне відповідним
органам виконавчої влади.

Відповідно до пункту 1.1 Положення управління освіти і науки Тернопільської
міської ради є виконавчим органом міської ради.

Таке формулювання повністю узгоджується з нормою частини 1 статті 11 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, якою встановлено, що виконавчими



органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх
виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Проте, питання підпорядкованості управління прямо суперечить чинному
законодавству з огляду на таке.

Так, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у
містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними
відповідним органам виконавчої влади.

При цьому жодною нормою цього закону не встановлено, що заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради може мати в підпорядкуванні
будь-які виконавчі органи міської ради.

Пунктами 2, 7 та 10 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” визначено, що міський голова організує в межах, визначених
цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; здійснює
керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; призначає на посади та
звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".

Отже, виходячи із системного тлумачення вищевказаних норм, саме міський
голова є посадовою особою місцевого самоврядування, якій підпорядковуються всі
виконавчі органи міської ради, а заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради за його дорученням, яке зокрема, може бути
встановлено розподілом обов'язків між керівництвом, здійснюють координацію роботи
відповідних виконавчих органів.

Зазначене подвійне підпорядкування, яке закладено в текст Положення,
потенційно може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, оскільки заступник міського голови може неправомірно впливати на
керівника управління освіти з метою схилити останнього до надання певних переваг
“своїм” юридичним чи фізичним особам при здійсненні закупівель товарів, робіт чи
послуг.

Відтак, з метою уникнення можливості вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, рекомендується вказані вище норми Положення привести у
відповідність до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
шляхом належного врегулювання питання підпорядкованості управління.

2. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Пунктом 2.7 Статуту 2 встановлено, що для зарахування дитини у заклад освіти
необхідно пред’явити:

– заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює;
– медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист

населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може
відвідувати заклад дошкільної освіти;

– копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї;
- інші документи визначені діючим законодавством.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#n429


Такий невичерпний перелік документів потенційно створює умови для вчинення
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки наділяє керівника
закладу освіти необмеженими повноваженнями щодо необхідності надання батьками
додаткових документів, що може бути підставою для отримання неправомірної вигоди
за незастосування таких повноважень.

На цій підставі рекомендується в пункті 2.7 Статуту 2 закріпити вичерпний
перелік документів, що необхідний для зарахування до закладу освіти.

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про внесення змін до
установчих документів закладів освіти та управління освіти і науки і викладення їх у
новій редакції” не рекомендується до прийняття без доопрацювання, 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  ___Х____

1.1. необгрунтованість 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 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  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


