
ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Житомирської міської ради

Назва акту Про внесення змін до положень виконавчих органів міської ради

Оприлюднення
проєкта рішення

Перебуває в процесі оприлюднення

Висновок та
рекомендації

Негативний – Містить корупціогенні фактори
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Міській раді пропонується прийняти зазначене вище рішення, затвердивши
додатком 1 до цього рішення Положення про Муніципальну інспекцію Житомирської
міської ради (далі за текстом - Положення).

Корупціогенні фактори

1. Юридична колізія

1.1. Відповідно до пункту 3.1 Положення, метою діяльності Інспекції є
здійснення контролю за станом благоустрою у м. Житомирі, дотриманням
природоохоронного законодавства та виконанням робіт, пов’язаних з порушенням
благоустрою, дотриманням законодавства у сфері зовнішньої реклами, торгівлі.

Згідно з підпунктом 3.3.7 пункту 3 Положення, до основних обов’язків інспекції
віднесено здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій
населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та
організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо
оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних
засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів
тощо.

Разом з тим, відповідно до частини 2 статті 40 Закону України “Про благоустрій
населених пунктів”, для здійснення контролю за станом благоустрою населених
пунктів, виконанням Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі
організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць
відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами,



установами, організаціями територій, сільські, селищні, міські ради можуть
утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

Відповідно до частини 4 статті 40 Закону України “Про благоустрій населених
пунктів”, положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів затверджується
відповідною сільською, селищною або міською радою на підставі Типового положення,
яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Отже, законодавством передбачено, що контроль за станом благоустрою
повинна здійснювати саме інспекція з благоустрою, положення про яку затверджується
на підставі типового положення. Законодавство не передбачає можливості покладення
функцій з контролю за станом благоустрою на інші виконавчі органи, в тому числі - на
муніципальну інспекцію.

Крім того, відповідно до пункту 3 Примірного положення про інспекцію з
благоустрою населеного пункту, затвердженого Наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України 09.11.2007 №177, передбачається, що для
ефективного здійснення контролю за станом благоустрою, Інспекція з благоустрою
населеного пункту відповідно до покладених на неї завдань: - проводить рейди та
перевірки територій та об'єктів населеного пункту щодо стану їх благоустрою; -
проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами,
організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;
- здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою
населених пунктів для притягнення винних до відповідальності; - забезпечує
подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою
внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил
благоустрою території населеного пункту; - вживає заходів щодо зупинення робіт,
які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою населеного пункту; -
сприяє забезпеченню чистоти і порядку в населеному пункті, очищенню територій
та об'єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно
розміщених об'єктів та елементів; - приймає участь у контролі за якістю
матеріалів і виробів та проведення робіт з будівництва, ремонтів та утримання
територій та об'єктів благоустрою; - здійснює контроль за виконанням заходів та
приписів з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою
населеного пункту; - приймає участь в обговоренні проектів благоустрою територій
та об'єктів благоустрою населеного пункту, іншої технічної документації з
питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій; - вносить пропозиції щодо
розвитку та поліпшення стану благоустрою територій населеного пункту,
удосконалення Правил благоустрою території населеного пункту; - приймає участь
та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій
і громадян з питань, що відносяться до компетенції інспекції з благоустрою
населеного пункту; - залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в
перевірках; - приймає участь у координації діяльності та навчанні громадських
інспекторів з благоустрою; - здійснює профілактику запобігання порушенням
законодавства в сфері благоустрою населених пунктів; - інформує відповідні сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи про результати рейдів та перевірок; -
готує матеріали та пропозиції на засідання колегій і нарад сільських, селищних,
міських рад та їх виконавчих органів з питань, що відносяться до компетенції
інспекції  з  благоустрою населеного пункту, а також ініціює їх проведення.

Більшість з цих завдань не відображено у Положенні (як, наприклад, вжиття
заходів щодо зупинення робіт, які проводять самовільно, забезпечення подання позовів



(а не тільки ініціювання, як передбачено Положенням, контроль за виконанням заходів
з приведення до належного стану території).

Таким чином, формально, на муніципальну інспекцію покладається контроль за
благоустроєм, однак повноваження не є повністю виписаними.

Зазначене є корупційним ризиком, оскільки наділення правом здійснювати
контроль за благоустроєм без чіткого обмеження повноважень, дозволить посадовим
особам здійснювати тиск або інший вплив на певних мешканців територіальної
громади або бізнес, тобто перетворитись на “ручну каральну” інспекцію. Крім того,
відсутність повного спектру повноважень у муніципальної інспекції для здійснення
контролю за благоустроєм утворює прогалини в правовому регулюванні повноважень
інспекції, якими за неправомірну вигоду можуть користуватись посадові особи для
того, щоб “закривати очі” на конкретні порушення. Також наділення правом
контролювати благоустрій іншим виконавчим органом ради, а не інспекції з
благоустрою, як це передбачено законодавством, створює ризик успішного оскарження
її дій у судах, оскільки законодавством чітко передбачено інший спосіб здійснення
такого контролю органами місцевого самоврядування.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити з повноважень
муніципальної інспекції контроль за благоустроєм та покласти його на інспекцію з
благоустрою, як це передбачено законодавством.

При розробці положення про інспекцію з благоустрою рекомендується
грунтовно виписати повноваження, враховуючи норми Примірного положення про
інспекцію з благоустрою населеного пункту, затвердженого Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України 09.11.2007 №177, з метою чіткого
окреслення завдань ,функцій та повноважень інспекції та її інспекторів, а також
забезпечення повного та системного контролю за благоустроєм.

1.2. Відповідно до підпункту 3.3.11 пункту 3.3 Положення, до основних
обов’язків інспекції віднесено здійснення контролю за дотриманням законодавства у
сфері розміщення зовнішньої реклами.

Разом з тим, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” в сфері
реклами наділяє повноваженнями тільки виконавчі органи щодо надання дозволу в
порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами (підпункт 13 пункту
а) статті 30).

Також відповідно до частини 1 статті 26 Закону України “Про рекламу”,
контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах
своїх повноважень: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист
прав споживачів - щодо захисту прав споживачів реклами; Антимонопольний комітет
України - щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - щодо
телерадіоорганізацій усіх форм власності; центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та
гарантованим державою боргом, - щодо реклами державних цінних паперів;
Національний банк України - щодо реклами на ринках фінансових послуг (у тому числі
споживчого кредиту), крім фондового ринку; Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку - щодо реклами на фондовому ринку; центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сферах будівництва, архітектури - щодо
спорудження житлового будинку; центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань державного нагляду та контролю за дотриманням



законодавства про зайнятість населення, - щодо реклами про вакансії (прийом на
роботу).

Отже, виконавчі органи міських рад не уповноважені здійснювати контроль за
дотриманням законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами, в тому числі таке
формулювання не передбачено законодавством. Покладення таких обов’язків на
інспекцію без конкретизації повноважень, а також за умови коли вони не визначені
законодавством утворює корупційні ризики, оскільки посадові особи можуть вимагати
неправомірну вигоду за вчинення або невчинення певних дій від суб’єктів
господарювання.

Одночасно, звертаємо увагу, що відповідно до пункту 45 Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 29.12.2003 №2067, контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчі
органи сільських, селищних, міських рад та інші органи відповідно до законодавства, .
Крім того, детально питання впорядкування процедур демонтажу реклами також
детально досліджувалось Верховним Судом та викладено в постанові по справі
№520/660/2020.

Враховуючи викладене, рекомендується привести норми Положення щодо
контролю у сфері реклами у відповідність законодавства.

1.3. Відповідно до пункту 1.1 Положення, муніципальна інспекція Житомирської
міської ради (далі - Інспекція) є самостійним виконавчим органом Житомирської
міської ради (на правах відділу). Інспекція підконтрольна, підзвітна Житомирській
міській раді (надалі – рада) і підпорядкована її виконавчому комітету, міському голові,
першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
відповідно до розподілу обов’язків.

Питання підпорядкованості управління прямо суперечить чинному
законодавству з огляду на таке.

Так, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у
містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними
відповідним органам виконавчої влади.

При цьому жодною нормою цього закону не встановлено, що заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради можуть мати в підпорядкуванні
будь-які виконавчі органи міської ради.

Пунктами 2, 7 та 10 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” визначено, що міський голова організує в межах, визначених
цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; здійснює
керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; призначає на посади та
звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою
статті 21 Закону України "Про культуру".

Отже, виходячи із системного тлумачення вищевказаних норм, саме міський
голова є посадовою особою місцевого самоврядування, якій підпорядковуються всі
виконавчі органи міської ради, а заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради за його дорученням, яке зокрема, може бути
встановлено розподілом обов'язків між керівництвом, здійснюють координацію роботи
відповідних виконавчих органів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#n429


Така ситуація щодо надання зазначеним вище посадовим особам додаткових
повноважень Положенням може потенційно призвести до ситуації вчинення останніми
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, зокрема, шляхом зловживання
цими повноваженнями, наприклад, при здійсненні публічних закупівель управлінням
щодо “рекомендації” укласти договір з конкретно визначеним учасником, з яким існує
домовленість про передачу певної суми грошових коштів зазначеним вище посадовим
особам, або надати вказівки вчинити вплив на суб’єктів господарювання,
використовуючи свої контрольні повноваження, для отримання неправомірної вигоди.

При цьому, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради та керуючий справами виконавчого комітету міської ради матимуть законні
можливості уникнути кримінальної відповідальності за вчинення такого роду
кримінальних правопорушень, оскільки не може вважатись зловживанням посадовими
повноваженнями вчинення дій, які за законом не входять до компетенції таких
посадових осіб.

Відтак, з метою уникнення можливості вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень, рекомендується вказані вище норми Положення привести у
відповідність до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
шляхом належного врегулювання питання підпорядкованості управління.

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

Положенням планується врегулювати питання організації діяльності інспекції,
при цьому відповідний проєкт не містить відомостей про відкритість або закритість її
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 інспекції.

3. Необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень; недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки

Пунктом 3.2 Положення визначені основні завдання інспекції, пунктом 3.3 -
основні обов’язки.

Вживання термінів “основні завдання” та “основні обов’язки” є корупційним
ризиком, оскільки можуть бути витлумачені таким чином, що у інспекції є ще
додаткові, не основні завдання та обов’язки, не визначені Положенням.

Зазначене може бути використано посадовими особами з метою вчинення
впливу на суб’єктів господарювання та вимагання неправомірної вигоди від них.

Враховуючи викладене, рекомендується чітко визначити в Положенні всі
завдання та обов’язки інспекції, без примітки “основні”.

4. Інші зауваження

Відповідно до пункту 3.1 Положення, метою діяльності Інспекції є здійснення
контролю за станом благоустрою у м. Житомирі, дотриманням природоохоронного



законодавства та виконанням робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою,
дотриманням законодавства у сфері зовнішньої реклами, торгівлі.

Разом з тим, відповідно підпункту 1 пункту а) статті 33 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, здійснення контролю за додержанням земельного
та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних
ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів належить до
делегованих повноважень виконавчих органів.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам
місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого
самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за
рішенням районних, обласних рад.

У відкритих джерелах в мережі Інтернет не знайдено документів, які
підтверджують таке делегування повноважень. Отже, у випадку їх відсутності,
рекомендується виключити норми щодо контролю за дотриманням природоохоронного
законодавства з Положення.

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  _______

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  __Х_____


