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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акту
Проєктом рішення пропонується внести зміни в рішення виконавчого комітету від

15.10.2020 № 793 «Про затвердження переліків послуг, що надаються через Центр надання
адміністративних послуг у місті Тернополі» та затвердити Додатки №1, 2, 3, 4 в новій редакції.

Зауваження

1. Підпунктом 1.1 пункту 1 проєкту рішення пропонується Додаток 1 викласти в новій
редакції, згідно з додатком 1.

В додатку 1 до проєкту рішення визначено перелік адміністративних послуг виконавчих
органів Тернопільської міської ради, що надаються через Центр надання адміністративних
послуг у місті Тернополі.

Підпунктом 1.2 пункту 1 проєкту рішення пропонується Додаток 2 викласти в новій
редакції, згідно з додатком 2.

В додатку 2 до проєкту рішення визначено перелік послуг виконавчих органів
Тернопільської міської ради, що надаються через Центр надання адміністративних послуг у
місті Тернополі.

Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України “Про адміністративні послуги”,
адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання
адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття,
зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Згідно з частиною 3 статті 3 цього ж Закону України “Про адміністративні послуги”, до
адміністративних послуг також прирівнюється надання органом виконавчої влади, іншим



державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого
самоврядування, їх посадовими особами, державним реєстратором, суб’єктом державної
реєстрації витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші
передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває
в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний
юридичний статус та/або факт.

Вивченням додатку 2 до проєкта рішення встановлено, що більша частина послуг, які
зазначені в ньому, за своїми ознаками є адміністративними послугами (наприклад, видача
ордерів на житлові приміщення, видача довідок тощо).

Одночасно, вивченням сайту Центру надання адміністративних послуг у місті
Тернополі встановлено, що інформаційні та технологічні картки затверджуються і для послуг,
з переліку додатку 2 (тобто тих, де в назві додатку відсутнє зазначення, що це саме
адміністративні послуги).

Враховуючи правила нормопроєктувальної техніки, з метою чіткого визначення виду
послуг та однозначного віднесення їх до послуг, які мають надаватись у відповідності до
Закону України “Про адміністративні послуги”, рекомендується доопрацювати Додатки 1 та 2
до проєкту рішення та перенести всі адміністративні послуги в Додаток 1.

2. Пунктами 1-5, 7-10 проєкту Додатку 2 передбачаються:
- Встановлення нічного режиму роботи закладам торгівлі, побуту, ресторанного

господарства та закладам дозвілля;
- Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг та закладів

ресторанного господарства в стаціонарних спорудах, павільйонах на території
Тернопільської міської територіальної громади;

- Погодження режиму роботи пересувної мережі (автокав’ярні, велокав’ярні,
автомобілі з реалізації питної води), торгових розносок на території Тернопільської міської
територіальної громади;

- Погодження режиму роботи кіосків, лотків в стаціонарних спорудах на території
Тернопільської міської територіальної громади;

- Погодження режиму роботи сезонного об’єкта сфери торгівлі на території
Тернопільської міської територіальної громади;

- Погодження режиму роботи сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг на
території Тернопільської міської територіальної громади;

- Погодження режиму роботи сезонного об’єкта сфери торгівлі (торгових
майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства) на території
Тернопільської міської територіальної громади;

- Погодження режиму роботи ярмарку, виставки продажу (організованих в
приміщенні стаціонарної споруди) на території м. Тернополя.

Разом з тим, відповідно до підпункту 9 пункту “а” статті 30 Закону України “Про
місцеве самоврядування”, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
належать власні (самоврядні) повноваження встановлення зручного для населення режиму
роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування,
побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад.

Відповідно до підпункту 4 пункту “б” статті 30 Закону України “Про місцеве
самоврядування”, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать
делеговані повноваження встановлення за погодженням з власниками зручного для населення
режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій
сфери обслуговування незалежно від форм власності.

Таким чином, виконавчі органи мають право:



- самостійно встановлювати режим роботи підприємствам, установам і організаціям
комунальної власності;

- за погодженням з власником встановлювати встановлювати режим роботи закладам
сфери обслуговування всіх форм власності (тобто без погодження з власником виконавчі
органи не можуть встановлювати такі режими).

Враховуючи викладене, рекомендується привести назви зазначених адміністративних
послуг у відповідність до законодавства та замість терміну “погодження” вживати
“встановлення за погодженням з власником”, і внести відповідні зміни у всі рішення
виконавчого комітету пов’язані з наданням зазначених послуг.

3. Пунктом 44 проєкту Додатку 2 передбачається послуга з погодження дозволу на
розміщення зовнішньої реклами.

Разом з тим, відповідно до пункту 16 Типових правил розміщення зовнішньої реклами,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, видача дозволу
погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою),
а також з:

Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного
значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої реклами на
пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах
охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі
розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг. Перелік
органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення
заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Отже, законодавством встановлюється вичерпний перелік суб’єктів, які мають право
погоджувати видачу дозволу, і виконавчий орган з питань містобудування та архітектури до
них не віднесено.

Враховуючи викладене, рекомендується переглянути підхід до видачі дозволів на
розміщення зовнішньої реклами, виключити з переліку послуг погодження дозволу на
розміщення зовнішньої реклами і внести зміни у нормативно-правові акти, пов’язані з цим
питанням.

Висновок:

Проєкт рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради “Про внесення змін
до рішення виконавчого комітету від 15.10.2020 № 793 “Про затвердження переліків послуг,
що надаються через Центр надання адміністративних послуг у місті Тернополі” може бути
прийнятий у запропонованій редакції з урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не
виявлено корупціогенних факторів


