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ВИСНОВОК № 8
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта

Назва акту Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської
міської ради від 21.10.2021 № 11/7 «Про створення комунального

підприємства Миколаївської міської ради «Муніципальний
футбольний клуб «МИКОЛАЇВ»

Оприлюднення
проекту рішення

Перебуває в процесі оприлюднення

Суб’єкт прийняття
рішення

Миколаївська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний – містить корупціогенні фактори

Опис акту

З метою розвитку та пропаганди футболу, утримання професійної футбольної
команди, забезпечення її підготовки та участі у спортивних змаганнях, розвитку
дитячо-юнацького футболу в місті Миколаєві, міській раді пропонується затвердити
Статут комунального підприємства Миколаївської міської ради «Муніципальний
футбольний клуб «МИКОЛАЇВ» (далі - Статут).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях такі корупціогенні фактори:

1. Прогалина
Норми Статуту не містять вичерпного переліку повноважень засновника та

органу управління, що може слугувати підставою для зловживання своїми
повноваженнями посадовими особами у відносинах з комунальним
підприємством.



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

Статутом не передбачається обов'язковості дотримання принципів
відкритості і прозорості в діяльності підприємства, що саме собою сприятиме
вчиненню корупційних або повязаних з корупцією правопорушень.

Корупціогенні фактори

1. Прогалина

1.1. Підпунктом 1.2 пункту 1 Статуту передбачено, що засновником
Підприємства є Миколаївська міська рада.

При цьому, підпунктом 7.2 пункту 7 Статуту передбачено, що засновник
правомочний розглядати і вирішувати також інші питання діяльності Підприємства,
віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до його компетенції.

Відтак, нормами Статуту закладено невичерпний (відкритий) перелік
повноважень засновника підприємства (Миколаївська міська рада), які він може
реалізовувати у відносинах з комунальним підприємством.

Миколаївська міська рада є суб'єктом, який наділений Законом України “Про
місцеве самоврядування в Україні” владно-управлінськими функціями, а відтак, міська
рада є суб'єктом владних повноважень.

За загальними правилами нормопроєктувальної техніки, повноваження (права і
обов'язки) суб'єкта владних повноважень мають бути конкретними та якомога чіткіше
окресленими задля запобіганню свавіллю в їх використанні.

Окрім того, нормами статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” передбачені загальні компетенції міської ради, які виключно вона має право
реалізовувати.

Проте, практика правозастосування норм вказаного вище закону свідчить, що
зачасту міські ради виходять за межі цих повноважень з метою здійснення й інших
функцій, посилаючись на те, що загальне формулювання компетенції міської ради,
передбачене статтею 26 закону, дозволяє дійти до висновку про можливість вчинення
тих чи інших дій або ж прийняття рішень.

Одним з яскравих прикладів може слугувати ухвалення звернень до Президента
України, або Верховної Ради України, Уряду України, або ж до інших органів
виконавчої влади, що прямо не передбачено вимогами статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, однак таке право випливає з того, що міська рада є
представником інтересів членів територіальної громади.

З урахуванням цього вбачається, що закріплення нечіткого переліку
повноважень міської ради відносно комунального підприємства може потенційно
призводити до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з
використанням керівництва такого комунального підприємства.

Наприклад, за наведеною вище логікою та використовуючи права засновника
міська рада, за наявності особистої зацікавленості більшості депутатів внаслідок
отримання певної неправомірної вигоди, може ухвалити рішення, яким зобов'язати
комунальне підприємство укласти прямі договори за спрощеною процедурою з чітко
визначеною юридичною особою для виконання певних робіт.

У такому випадку, навряд чи керівництво комунального підприємства
відмовиться виконувати таке рішення та звернеться до суду з метою визнання цього



рішення протиправним, оскільки Статутом не передбачено виключного (вичерпного)
переліку повноважень міської ради як засновника.

На цій підставі рекомендується доопрацювати підпункт 7.2 пункту 7 Статуту
шляхом встановлення виключного (вичерпного) переліку повноважень засновника.

1.2. Підпунктом 1.3 пункту 1 Статуту передбачено, що підприємство у своїй
діяльності підзвітне і підконтрольне Засновнику та безпосередньо підпорядковане
управлінню у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради або
іншому визначеному Засновником уповноваженому виконавчому органу (далі –
Уповноважений орган) у відповідній сфері діяльності Підприємства..

При цьому, підпунктом 7.4 пункту 7 Статуту встановлено, що уповноважений
орган може розглядати і вирішувати інші питання діяльності Підприємства,
віднесені чинним законодавством України та Засновником до його повноважень.

Відтак, нормами Статуту закладено невичерпний (відкритий) перелік
повноважень уповноваженого органу (департамент житлово-комунального
господарства Миколаївської міської ради), які він може реалізовувати у відносинах з
комунальним підприємством.

Управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради є
виконавчим органом міської ради та суб'єктом, який наділений Законом України “Про
місцеве самоврядування в Україні” владно-управлінськими функціями, а відтак, є
суб'єктом владних повноважень.

За загальними правилами нормопроєктувальної техніки, повноваження (права і
обов'язки) суб'єкта владних повноважень мають бути конкретними та якомога чіткіше
окресленими задля запобіганню свавіллю в їх використанні.

Проте, в даному випадку нечіткість повноважень уповноваженого органу
потенційно може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, наприклад, у випадку надання керівником уповноваженого органу
вказівки перерахувати грошові кошти підрядникові, який неякісно виконав певні
роботи, проте через особисту зацікавленість внаслідок отримання неправомірної
вигоди керівник уповноваженого органу може вивести підрядника від відповідальності
за договором, оскільки перерахування коштів буде вважатись належним виконання його
обов'язків за договором.

При цьому, правовою підставою для надання такої вказівки може слугувати
норма частини 1 статті 17 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
якою встановлено, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,
установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних
територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та
підконтрольності органам місцевого самоврядування.

На цій підставі рекомендується доопрацювати підпункт 7.4 пункту 7 Статуту
шляхом встановлення виключного (вичерпного) переліку прав уповноваженого органу.

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

Статутом планується врегулювати питання організації діяльності підприємства,
при цьому відповідний проєкт не містить відомостей про відкритість або закритість
його роботи, необхідність опублікування інформації, звітування за результатами
роботи, а також висвітлення поточної інформації про його роботу.

Такі обставини, хоча прямо й не порушують вимоги законодавства України,
проте створюють реальні умови для зменшення рівня прозорості та відкритості



діяльності комунального підприємства, що потенційно може призвести до вчинення
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Окрім того, підпунктом 7.6 пункту 7 Статуту передбачається, що відповідно до
визначених рішенням Засновника критеріїв на Підприємстві може утворюватися
Наглядова рада, компетенція якої визначається чинним законодавством України та
рішенням Засновника.

Однак, ця норма є декларативною та не містить жодного правового змісту,
оскільки її реалізація в часі може бути відкладена на невизначений строк.

Відтак, рекомендується врегулювати це питання шляхом передбачення в
Положенні механізмів відкритості, прозорості та підзвітності діяльності комунального
підприємства, а також впровадження механізмів контролю за діяльністю підприємства
шляхом створення наглядової ради.

Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття у
запропонованій редакції, оскільки в його змісті виявлено корупціогенні фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  _______

1.1. необґрунтованість 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 або недосконалість процедури врегулювання
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 або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  _______



3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  ___Х____

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

Так  ___Х____

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

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,
невластиві 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 під час розпорядження 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  _______


