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Не містить корупціогенних факторів, має зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акту
Метою прийняття рішення визначено підвищення рівня оперативної готовності

та ефективності діяльності Житомирської міської комунальної рятувальної служби на
воді.

Проєктом рішення пропонується внести зміни до Статуту Житомирської міської
комунальної рятувальної служби на воді (далі - Статут) та затвердити його в новій
редакції.

Зауваження
1. Відповідно до пункту 6.2 Статуту, управління Службою від імені

Житомирської міської обʼєднаної територіальної громади здійснює Засновник –
Житомирська міська рада. Орган управління майном – виконавчий комітет
Житомирської міської ради, начальник Служби.

Отже, через технічні одруківки, начальника Служби віднесено до Органу
управління майном, що створює неточності у його статусі та повноваженнях, з огляду
на те, що Орган управління майном має повноваження надання дозволів щодо передачі
з балансу майна.

Тому рекомендується уточнити пункт 6.2 Статуту, чітко зазначивши, що Орган
управління майном - виконавчий комітет Житомирської міської ради, а начальник
Служби - це керівник.

2. Пунктом 4.2 Статуту передбачається, що служба підпорядкована виконавчому
комітету Житомирської міської ради (далі – Орган управління) в межах Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Пунктом 9.4. визначено, що Засновник та Орган управління контролюють
роботу підпорядкованої їм Служби, в межах передбачених Статутом і чинним
законодавством України.

Таким чином, в різних пунктах Статуту (4.4, 6.2, 6.4, 7.1.3, 9.4) зазначаються
різні назви - Орган управління  та Орган управління майном.



На цій підставі рекомендується уточнити назву такого органу управління та
привести всі положення Статуту, а саме пункти 4.4, 6.2, 6.4, 7.1.3, 9.4, у відповідність
до нього.

3. Пунктом 4.1 Статуту визначено, що Служба є юридичною особою, що
фінансується з міського бюджету. Служба користується правом юридичної особи,
має самостійний баланс і рахунки в установах банків, має свій штамп із зазначенням
свого повного найменування, круглу печатку з позначенням місцезнаходження Служби.

Відповідно до частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України, юридичною
особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Нормою частини 2 статті 81 Цивільного кодексу України також встановлено, що
юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб
приватного права та юридичних осіб публічного права.

При цьому відповідно до вищевказаної норми Цивільного кодексу України
юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента
України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або
органу місцевого самоврядування.

Згідно з пунктом 12 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України, бюджетні
установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також
організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за
рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи
є неприбутковими.

Відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 78 Бюджетного кодексу України, за
рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при
виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету
розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися
установами банків державного сектору.

Пунктом 3 Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині
бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків
державного сектору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
14.05.2015 № 378 встановлено, що обслуговування коштів у банках здійснюється на
підставі договору банківського рахунка, що укладається між банком та місцевим
фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів за умови
прийняття місцевою радою відповідного рішення під час затвердження місцевого
бюджету. Таке рішення приймається до 25 грудня року, що передує плановому, і
протягом такого періоду не змінюється.

Таким чином, бюджетні установи мають спеціальний статус та порядок
обслуговування банківських рахунків.

Враховуючи викладене, рекомендується чітко встановити у Статуті правовий
статус Служби як юридичної особи публічного права, що є бюджетною установою.

4. Пунктом 5.3. Статуту передбачається, що майно, яке є міською комунальною
власністю і закріплене за службою, належить їй на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління, Служба володіє та користується
зазначеним майном. Служба має право відчужувати або розпоряджатися в інший
спосіб закріпленим за нею майном, що є у комунальній власності, лише з дозволу
Житомирської міської ради в порядку, встановленому законодавством України.
Служба не має права безоплатно передавати у власність належне їй майно іншим
юридичним особам чи громадянам.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15


Враховуючи, що статус Органу управління майном надано Виконавчому
комітету Житомирської міської ради, рекомендуємо уточнити в цьому пункті, через
який саме орган місцевого самоврядування здійснюється відповідне погодження
розпорядження майном.

Висновок:
Враховуючи все вищевикладене, вбачається, що проєкт рішення “Про внесення

і затвердження змін до Статуту Житомирської міської комунальної рятувальної служби
на воді” може бути прийнятий у запропонованій редакції з зазначеними
доопрацюваннями, оскільки в його змісті не виявлено корупціогенних факторів.


