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Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту

Міській раді пропонується прийняти зазначене вище рішення, затвердивши
додатком до цього рішення Положення про департамент праці та соціального захисту
населення Житомирської міської ради (далі за текстом - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Підпунктом 32 пункту 9 Положення передбачається віднести до функцій
департаменту здійснення інших передбачених законодавством України повноважень.

Така невизначеність основних повноважень департаменту призводить до
надання невиправданих дискреційних повноважень суб'єкту владних повноважень,
фактично дозволяє керівнику департаменту на власний розсуд почати реалізовувати
будь-які повноваження, якими наділяються виконавчі органи міських рад.

Крім того, відповідно до частини 3 статті 52 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про
розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями,
іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою (у тому
числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений
законом) в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських,
селищних, міських рад.

Таким чином, виключно міська рада може здійснювати розподіл повноважень
між виконавчими органами і, відповідно, наділяти певні виконавчі органи



повноваженнями. Виконавчі органи не можуть самостійно визначати для себе обсяг
повноважень.

Отже, з метою уникнення потенційних можливостей до вчинення корупційних
або пов'язаних з корупцією правопорушень, рекомендується встановити вичерпний
(виключний) перелік повноважень департаменту.

2. Прогалина

Абзацом 2 пункту 3 Положення встановлюється, що майно, що перебуває на
балансі департамента, є комунальною власністю та передано йому в користування на
час виконання повноважень. Проте в Положенні абсолютно відсутні правила, за якими
формується майно цього департаменту, на яких правових засадах воно
використовується, яким чином здійснюється контроль за його використанням.

При цьому частиною 1 статті 133 Господарського кодексу України встановлено,
що основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх
господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право
господарського відання, право оперативного управління.

Вирізняються 2 типи речового права: право оперативного управління (стаття 137
Господарського кодексу України) та право господарського відання (стаття 136
Господарського кодексу України).

Зокрема, право господарського відання є речовим правом суб'єкта
підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим
за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності
розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених
цим Кодексом та іншими законами.

Правом оперативного управління визнається речове право суб'єкта
господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим
за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної
господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а
також власником майна (уповноваженим ним органом).

Відтак, з метою усунення потенційної можливості до вчинення корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, рекомендується унормувати зазначені питання
шляхом включення відповідного пункту до Положення.

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

3.1. Відповідно до пункту 10 Положення, департамент очолює директор, який
призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням із
заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Процедура та строки такого погодження кандидатур Положенням не встановлено,
юридичні наслідки “непогодження” незрозумілі.

Разом з тим, відповідно до абзацу 6 статті 10 Закону України “Про службу в
органах місцевого самоврядування”, проведення конкурсу, випробування та
стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування
здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону України “Про державну службу”, на
посаду державної служби призначається переможець конкурсу.

Відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” від



25.03.2016 № 246, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15
лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351),
застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування
відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Згідно з пунктом 32 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 15.02.2002 № 169, рішення про призначення на посаду державного службовця та
зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі
пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною
комісією.

Таким чином, законодавством не передбачено процедури погодження кандидатів
на посади поза конкурсною процедурою. Міський голова зобов’язаний призначити на
посаду переможця конкурсу.

Зазначене є корупціогенним фактором, адже створює непрозорі умови добору на
службу в Житомирській міській раді, надає можливості з особистих мотивів
призначати “своїх” людей на потрібні посади, ігноруючи результати конкурсу за
результатами оцінювання особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і
ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків кандидатів.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт Положення в
частині призначення на посади керівних осіб, привести їх у відповідність до
законодавства та виключити “погодження” кандидатів посадовими особами з
процедури добору на службу в Житомирську міську раду.

3.2. Пунктом 10 Положення встановлюється, що на посаду директора
призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи
за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на
керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання
виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних
посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Разом з тим, основні завдання та функції департаменту вже визначені
Положенням, тож визначення вимог як 3 або 5 років є корупційним ризиком, адже
дозволяє або вручну відсіювати кандидатів (які не мають 5 років стажу), або допускати
кандидатів (які мають всього 3 роки стажу, в той час як від інших вимагається 5).

Разом з тим, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до
законодавства, Національним агентством з питань державної служби видано наказ від
07 листопада 2019 року № 203-19 “Про затвердження Типових
професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого
самоврядування”.

Так, цим документом встановлено, що для директора департаменту встановлено
наступні кваліфікаційні характеристики: вища освіта не нижче ступеня магістра,
спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах
державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Положенням завищено вимоги щодо досвіду роботи на 1 або на 3 роки; а вимога
про вільне володіння державною мовою взагалі відсутня.

Відтак, рекомендується пункт 10 Положення привести у відповідність до наказу
Національного агентства з питань державної служби від 07 листопада 2019 року



№203-19 “Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик
посадових осіб місцевого самоврядування” а також чітко встановити вимоги до стажу.

3.3. Пунктом 10 Положення передбачається визначити, що заступники
директора департаменту, головний бухгалтер та інші посадові особи департаменту
призначаються і звільняються міським головою на основі конкурсного відбору або за
іншою процедурою, передбаченою законодавством.

Формулювання “чи за іншою процедурою, передбаченою чинним
законодавством України” хоча є перенесеним із Закону України “Про службу в органах
місцевого самоврядування”, однак його застосування в Положенні без конкретизації
випадків порушує принцип правової визначеності, а також створює неоднозначність
визначення процедури, її етапів та порядку, особливо з огляду на таке.

Так, нормою абзацу 1 статті 2 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування” встановлено, що посадовою особою місцевого самоврядування є
особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові
повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого
бюджету.

Абзацом 2 статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування” передбачено, що проведення конкурсу, випробування та стажування
при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку,
визначеному законодавством України про державну службу.

Відтак, зазначене довільне формулювання підстав та порядку призначення на
посаду працівників департаменту створює потенційні умови для вчинення корупційних
та пов'язаних з корупцією правопорушень, оскільки посадові особи матимуть
можливість призначати на посади в департаменті (зокрема, й керівні) певних осіб
внаслідок надання неправомірної винагороди та за спрощеною процедурою, аніж
конкурсний відбір.

У зв'язку з цим рекомендується усунути невизначеність процедури призначення
на керівні та інші посади в департаменті.

4. Недотримання принципу прозорості та відкритості у діяльності суб'єкта
правозастосування

Положенням планується врегулювати питання організації діяльності
департаменту, при цьому відповідний проєкт не містить відомостей про відкритість або
закритість його роботи, необхідність опублікування інформації, звітування за
результатами роботи.

Такі обставини, хоча прямо й не порушують вимоги законодавства України,
проте створюють реальні умови для зменшення рівня прозорості та відкритості
діяльності виконавчого органу міської ради, що потенційно може призвести до
вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Відтак, рекомендується врегулювати це питання шляхом передбачення в
Положенні механізмів відкритості, прозорості та підзвітності діяльності департаменту.

5. Інші зауваження

Згідно з пунктом 1 Положення, департамент праці та соціального захисту
населення Житомирської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом
міської ради у сфері праці та соціального захисту населення, утворюється рішенням



Житомирської міської ради, є їй підзвітним та підконтрольним, підпорядковується
виконавчому комітету міської ради.

Разом з тим, відповідно до частини 2 статті 54 Закону України “Про місцеве
самоврядування”, відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і
підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету,
сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради.

Враховуючи викладене, рекомендується привести норми Положення щодо
підпорядкування, підзвітності і підконтрольності у відповідність до законодавства,
зазначивши повноваження міського голови.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, особливості регулювання питань діяльності
виконавчих органів міської ради, компетенції міських рад вбачається, що проєкт
рішення міської ради “Про внесення змін до положень виконавчих органів міської
ради” містить корупційні ризики та не рекомендується до прийняття міською
радою без додаткового 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

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  __Х_____

3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості у
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  ___Х____



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  __Х____

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


