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Опис проєкта нормативно-правового акту
Метою прийняття рішення визначено забезпечення належного функціонування та

ефективного використання автоматизованої системи контролю за дотриманням правил
зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів у Тернопільській міській територіальній
громаді.

Проєктом рішення пропонується впровадити на території Тернопільської міської
територіальної громади автоматизовану систему контролю за дотриманням правил зупинки,
стоянки, паркування транспортних засобів та затвердити «Положення про автоматизовану
систему контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів
у Тернопільській міській територіальній громаді» (далі - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Регулювання питань місцевого значення актами неналежного суб'єкта
нормотворення

Пунктом 1 проєкту рішення пропонується внести зміни в Положення про управління
муніципальної інспекції, затверджене рішенням міської ради від 05.01.2011 року №6/4/51 «Про
затвердження положень про виконавчі органи», а саме: в Розділі 3 п.3.13 викласти в такій
редакції: «Розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, третьою і сьомою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки,
транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту), частинами першою, другою,
восьмою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за допомогою
автоматизованої системи контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки , паркування
транспортних засобів.



Розділом 3 Положення про управління муніципальної інспекції визначено функції
управління, таким чином, повноваження по розгляду справ про адміністративні
правопорушення покладаються на виконавчий орган Тернопільської міської ради - управління
муніципальної інспекції.

Разом з тим, відповідно до пунктів 1 та 2 статті 213 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, справи про адміністративні правопорушення
розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
селищних, міських рад; 2) виконавчими комітетами (а в населених пунктах, де не створено
виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських,
селищних, міських рад та їх посадовими особами, уповноваженими на те цим Кодексом.

Таким чином, закон надає право розглядати справи про адміністративні
правопорушення наступним суб’єктам від місцевого самоврядування:

- адміністративні комісії при виконавчих комітетах;
- виконавчі комітети;
- в населених пунктах, де не створені виконавчі комітети - виконавчі органи, які

виконують їх повноваження;
- посадові особи, уповноважені на те Кодексом України про адміністративні

правопорушення.
Таким чином, виконавчий орган Тернопільської міської ради - Управління

муніципальної інспекції Тернопільської міської ради не може бути наділений повноваженнями
з розгляду адміністративних правопорушень.

Відповідно до статті 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення, від
імені виконавчих комітетів (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, -
виконавчих органів, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад
розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою,
третьою і сьомою статті 122, частинами першою, другою та восьмою статті 152-1 цього
Кодексу, і накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені виконавчим
комітетом (виконавчим органом) сільської, селищної, міської ради посадові особи виконавчих
органів сільської, селищної, міської ради - інспектори з паркування.

Таким чином, передбачений законом спосіб - прийняття виконавчим комітетом рішення
про уповноваження інспекторів з паркування розглядати справи про адміністративні
правопорушення, передбачені частинами першою, третьою і сьомою статті 122, частинами
першою, другою та восьмою статті 152-1 цього Кодексу і накладати адміністративні стягнення.

Це є корупціогенним фактором, оскільки може сприяти наданню інспекторам з
паркування неправомірної вигоди з метою уникнення адміністративної відповідальності,
оскільки у разі прийняття вказаного рішення інспектори з паркування фактично будуть
виведені з кола осіб, які зобов’язані притягати до відповідальності порушників (оскільки
рішенням такі обов’язки покладено на управління). Крім того, розгляд справ про
адміністративні правопорушення суб’єктом, не уповноваженим на це законом, може призвести
до численних оскаржень в суді.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити пункт 3.13 з Положення про
управління муніципальної інспекції, або привести його у відповідність до законодавства та
прибрати з повноважень управління розгляд зазначених адміністративних правопорушень.
Також рекомендується уповноважити інспекторів з паркування розглядати справи про
адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою і сьомою статті
122, частинами першою, другою та восьмою статті 152-1 цього Кодексу, і накладати
адміністративні стягнення.



Інші зауваження

1. Пунктом 1 проєкту рішення пропонується внести зміни в Положення про управління
муніципальної інспекції, затверджене рішенням міської ради від 05.01.2011 року №6/4/51 «Про
затвердження положень про виконавчі органи», а саме: в Розділі 3 п.3.13 викласти в такій
редакції: «Розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, третьою і сьомою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки,
транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту), частинами першою, другою,
восьмою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за допомогою
автоматизованої системи контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки , паркування
транспортних засобів.

Відповідно до пункту 7-1 статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні
(самоврядні) повноваження щодо прийняття рішень про розміщення, обладнання та
функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на
вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених
правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та
функціонування майданчиків для паркування; впровадження в межах відповідного населеного
пункту автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування,
затвердження технічних вимог та завдання до цієї системи; уповноваження інспекторів з
паркування здійснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні
правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів.

Аналогічні повноваження міських рад та їх виконавчих органів закріплені в статті 6
Закону України “Про дорожній рух”.

Таким чином, до повноважень виконавчого комітету міської ради належить
впровадження автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування та
затвердження технічних вимог та завдання до цієї системи. Впровадження автоматизованої
системи контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів
як окремого акта не віднесено до компетенції міських рад та їх виконавчих органів
законодавством.

Разом з тим, статтею 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
визначено особливості адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки,
стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису) (за
допомогою технічних засобів з функціями запису, зберігання, відтворення і передачі фото-,
відеоінформації). Відповідно до примітки вищевказаної статті, режим фотозйомки
(відеозапису) передбачає здійснення уповноваженою посадовою особою фото/відеофіксації
обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, а саме:
дати, часу (моменту), місця розташування транспортного засобу по відношенню до
нерухомих об’єктів та/або географічних координат, інших ознак наявності складу
адміністративного правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини
цього Кодексу. При здійсненні фотозйомки обов’язковою є наявність не менше двох зображень
транспортного засобу, отриманих з різних або протилежних ракурсів, а в разі фіксації
порушення, що полягає у неоплаті вартості послуг з користування майданчиком для платного
паркування в межах населеного пункту, в якому не впроваджена автоматизована система
контролю оплати паркування, обов’язковою є наявність додаткового зображення
(зображень), що фіксує відсутність документа про оплату послуг з користування
майданчиком для платного паркування під лобовим склом транспортного засобу.

Беззаперечно, для забезпечення ефективного контролю за порушення правил
паркування, раціонального використання людських ресурсів та відповідно економії бюджету, в
містах доречно впроваджувати технічні засоби, які дозволяють автоматизувати та спростити



процеси фото/відео фіксації уповноваженими посадовими особами порушень, підвищити
якість цих доказових матеріалів. Одночасно впровадження її в формі, яка зазначається в
проєкті рішення, та не передбачена законодавством, може призвести до численних оскаржень
відповідних постанов в судовому порядку.

У висновку за результатами антикорупційної експертизи проєкту нормативно-правового
акта “Про затвердження «Положення про автоматизовану систему контролю за дотриманням
правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів у Тернопільській міській
територіальній громаді»” вже надавались зазначені заувваження.

Враховуючи вищезазначене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення, та
впровадити автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування замість
автоматизованої систему контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування
транспортних засобів, і відповідно замінити зазначений текст в проєкті рішення на коректну
назву автоматизованої системи відповідно до законодавства.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене вбачається, що проєкт рішення Про внесення змін та
доповнень в Положення про управління муніципальної інспекції, затверджене рішенням
міської ради від 05.01.2011 року №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи
міської ради» містить корупційні ризики та має прийматись міською радою після
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  ___Х____
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 ___Х____
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  _______
Ні   _______

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

Так  _______
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  _______
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


