
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Хмельницької міської ради

Назва акту
Про зміну розмірів статутних капіталів, внесення змін та
доповнень до статутів, затвердження в новій редакції статутів
закладів охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної
громади

Оприлюднення
проекту рішення 24.11.2021

Суб’єкт прийняття
рішення Хмельницька міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Господарським

кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу
комунального унітарного підприємства Хмельницької міської ради, затвердженого
рішенням міської ради від 30.05.2007 №1 зі змінами, міській раді пропонується
прийняти зазначене вище рішення.

Цим рішенням пропонується затвердити в новій редакції статут комунального
підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради (далі за
текстом - Статут 1) та статут комунального підприємства «Хмельницький міський
перинатальний центр» Хмельницької міської ради (далі за текстом - Статут 2).

Корупціогенні фактори

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

Підпунктом 6.2 пункту 6 Статуту 2 передбачається, що поточне керівництво
Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на
посаду відповідно до діючого законодавства України. Строк найму, права, обов’язки і



відповідальність Директора Підприємства, умови його матеріального забезпечення,
інші умови найму визначаються контрактом та чинним законодавством.

Частиною 10 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я,
затверджених Законом України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ, встановлено,
що керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на
посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони
здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох
до п’яти років. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника
державного, комунального закладу охорони здоров’я та порядок укладання контракту
з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, а також типова
форма такого контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У свою чергу питання порядку організації та проведення конкурсу на зайняття
посади керівника комунального закладу охорони здоров'я детально унормовані
Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного,
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2017 року № 1094.

Окрім того, порядок укладення контракту з керівником державного, комунального
закладу охорони здоров’я чітко унормовані постановою Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2019 року № 792.

Виходячи із системного тлумачення наведених вище нормативних актів у
поєднанні з нормою підпункту 6.2 пункту 6 Статуту вбачається, що керівник цього
підприємства може бути призначений на посаду й за правилами Кодексу законів про
працю України (яким не передбачено жодних конкурсних процедур), оскільки Кодекс є
частиною “діючого законодавства України”.

Така ситуація потенційно може призвести до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією, оскільки посадові особи матимуть можливість призначати
“потрібних” людей на посаду керівника підприємства внаслідок отримання
неправомірної винагороди.

На цій підставі рекомендується додати посилання в підпункті 6.2 пункту 6
Статуту на нормативні акти, що зазначені вище.

Висновок: проєкт міської ради “Про зміну розмірів статутних капіталів, внесення
змін та доповнень до статутів, затвердження в новій редакції статутів закладів охорони
здоров’я Хмельницької міської територіальної громади” не рекомендується до
прийняття без доопрацювання, оскільки в його змісті виявлені корупціогенні фактори.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n28


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  ____Х___



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  ___Х____

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  _______

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


