
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Хмельницької міської ради

Назва акту
Про уповноваження управління з питань реєстрації здійснювати

на території Хмельницької міської територіальної громади
оформлення, видачу та реєстрацію свідоцтв про право власності

на майновий пай члена колективного сільськогосподарського
підприємства та уповноваження на їх підписання

Оприлюднення
проекту рішення 24.11.2021

Суб’єкт прийняття
рішення Хмельницька міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний  -  містить корупціогенні фактори

Опис акту

Метою прийняття рішення визначено забезпечення прав громадян, які одержали
на підставі цивільно – правових угод або у спадщину майновий пай члена колективного
сільськогосподарського підприємства.

Резюме

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

1. Юридична колізія
Всупереч законодавству правом підписання свідоцтв про право власності на

майновий пай наділяється начальник управління замість міського голови, що
створює додаткові можливості для вимагання або пропонування неправомірної
вигоди за  видачу свідоцтва, а також зменшує відповідальність міського голови.



Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

Пунктом 2 проєкту рішення пропонується уповноважити начальника управління з
питань реєстрації або особу, яка виконує його обов’язки, підписувати свідоцтва про
право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського
підприємства.

Разом з тим, відповідно до абзацу 8 пункту 14 Порядку визначення розмірів
майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх
документального посвідчення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.02.2001 №177, факт оформлення свідоцтва засвідчується гербовою печаткою
та підписом голови відповідної ради.

Додатком до зазначеного порядку викладено зразок свідоцтва про право
власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства
(майновий сертифікат), в якому в графі підпису також зазначено підпис голови
сільської, селищної, міської ради.

Таким чином, законодавством не передбачається підписання свідоцтв про право
власності на майновий пай ніякою іншою особою, крім сільського, селищного, міського
голови.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки перекладає відповідальність за
вчинення певних дій на посадових осіб нижчого рівня, що відповідно створює умови
для вчинення корупційних правопорушень. Так, наприклад, зменшується
відповідальність міського голови за реалізацію вказаного повноваження, оскільки він
не буде підписувати документи, однак може давати вказівки з цих питань
підпорядкованим особам. Також уможливлюється пряме спілкування заявника та
особи, яка приймає рішення про видачу свідоцтва, що також створює ризики прямого
вимагання або навпаки пропонування неправомірної вигоди за прийняття позитивного
рішення.

Крім того, у разі підписання правовстановлювальних документів іншою особою
ніж та, яка передбачена законодавством, права на пай власників можуть бути
оспорювані з формальних причин (підтверджуються документом невстановленої
форми).

Враховуючи викладене, рекомендується не наділяти начальника управління з
питань реєстрації повноваженнями з підпису свідоцтв та привести пит

Висновок: проєкт міської ради “Про уповноваження управління з питань
реєстрації здійснювати на території Хмельницької міської територіальної громади
оформлення, видачу та реєстрацію свідоцтв про право власності на майновий пай
члена колективного сільськогосподарського підприємства та уповноваження на їх
підписання” 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  _______

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  _______



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  _______


