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Опис акту
Метою прийняття рішення визначено збереження традиційного характеру містобудівного

середовища центральної частини міста Києва та припинення її знищення й хаотичної забудови,
створення повноцінного життєвого середовища та вирішення частини
архітектурно-містобудівних проблем міста Києва.

Корупціогенні фактори

1.Юридичні колізії
1.1. Пунктами 1 проєкту рішення планується ввести тимчасову заборону на будівництво

(мораторій) на здійснення підготовчих та будівельних робіт щодо будівництва (нового
будівництва, реконструкції в межах центральної планувальної зони міста Києва.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зрозумілим і обґрунтованим вбачається бажання суб’єктів подання проєкту рішення
зберегти традиційний характер містобудівного середовища центральної частини міста Києва та
припинити її знищення й хаотичну забудову, створити повноцінне життєве середовище та
вирішити частину архітектурно-містобудівних проблем міста Києва, але жодною нормою
законодавства не передбачено повноваження міської ради в такий спосіб вводити мораторії на
будівництво.



У разі прийняття проєкту рішення в такій редакції, суб’єкти, які здійснюють будівництво,
будуть перебувати в ситуації правової невизначеності: за законодавством відсутні обмеження на
будівництво в центральній планувальній зоні міста Києва, але рішенням міської ради такі
обмеження будуть уведені.

Це є корупційним ризиком, адже сприятиме тому, що кожен конкретний суб’єкт, який
здійснює будівництво, буде намагатись вирішити долю його будівництва та продовжувати його
здійснення, відповідні органи зможуть як дозволяти продовження будівництва за окремими
рішеннями міської ради, посилаючись на закон, так і матимуть можливість відмовити у дозволі
на будівництво або притягнути до відповідальності за його здійснення, посилаючись на рішення
міськради.

Рекомендується виключити зазначений вище пункт з проєкту рішення.
1.2. Пунктом 3 проєкту рішення встановлюється, що виконавчому органу Київської міської

ради (Київській міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам, а також
комунальним підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у власності
територіальної громади міста Києва, відповідно до вимог цього рішення, з урахуванням
передбачених законодавством підстав, відмовляти:

- у наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок,
розташованих в межах центральної планувальної зони міста;

- у видачі технічних умов для проєктування об’єктів містобудування на земельних
ділянках, розташованих в межах центральної планувальної зони міста;

- у здійсненні реєстрації повідомлень про початок підготовчих та/або будівельних
робіт, видачі дозволів на виконання будівельних робіт по об’єктам містобудування
на земельних ділянках, розташованих в межах центральної планувальної зони
міста.

Втім, законодавством чітко встановлюються зовсім інші підстави для відмови у видачі
зазначених документів.

Так, згідно з частиною 4 статті 29 Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності”, підставами для відмови у наданні містобудівних умов та обмежень є: 1) неподання
визначених частиною третьою цієї статті документів, необхідних для прийняття рішення
про надання містобудівних умов та обмежень; 2) виявлення недостовірних відомостей у
документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у
документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на
земельній ділянці; 3) невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на
місцевому рівні. Відмова у наданні містобудівних умов та обмежень з обґрунтуванням підстав
такої відмови надається у строк, що не перевищує встановлений строк їх надання.

Отже, законодавством не передбачається можливості відмови у наданні містобудівних
умов та обмежень з підстав введення мораторію на забудову міською радою.

Відповідно до частини 2 статті 30 Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності”, фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що
перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно із
поданою нею заявою.

Таким чином, чинне законодавство не передбачає можливості відмови у наданні
містобудівних умов та обмежень з підстав введення мораторію на забудову міською радою
фізичній чи юридичній особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її
власності або користуванні.

Згідно з пунктом 13 Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання виконання
підготовчих і будівельних робіт” повідомлення про початок виконання підготовчих робіт,
повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання
будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об’єктів з незначними наслідками (СС1) (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у
зазначених повідомленнях за формою згідно з додатками 1, 2 і 2-1 до цього Порядку подається
замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного



архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг або через
електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного
веб-порталу електронних послуг або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з
описом вкладення до центру надання адміністративних послуг. Орган державного
архітектурно-будівельного контролю протягом п’яти робочих днів з дня надходження
повідомлення забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до реєстру згідно з цим
Порядком.

Отже, законодавством не передбачено механізму відмови від реєстрації повідомлення про
початок виконання підготовчих або будівельних робіт з підстав, які пропонується закріпити
проєктом рішення міської ради.

Відповідно до пункту 30 Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання виконання
підготовчих і будівельних робіт”, підставою для відмови у видачі дозволу є: невідповідність
цільового призначення земельної ділянки; наявність у поданих документах порушень
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, зокрема дотримання вимог
висотності (блакитна лінія), щільності населення, планувальні обмеження (охоронні зони
пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони
охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє
спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду,
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони), дотримання охоронних зон об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури та об’єктів підвищеної небезпеки (червоні та
жовті лінії), а також зелених насаджень (зелена лінія).

Враховуючи викладене, законодавством визначено чіткі підстави відмову у видачі дозволу
на виконання будівельних робіт, і серед них відсутня така підстава, як введення мораторію
міською радою.

Таким чином, у разі прийняття цього проєкту, створюється ситуація, за якої відповідні
органи в кожній конкретній ситуації на власний розсуд зможуть або надати містобудівні умови
та обмеження, технічні умови для проєктування об’єктів містобудування, зареєструвати
повідомлення про початок підготовчих та/або будівельних робіт, видати дозвіл на виконання
будівельних робіт з посиланням на норми законів та постанов Кабінету Міністрів України, або
ж відмовити у їх видачі, формально посилаючись на рішення міської ради, що створює
додаткові корупційні ризики.

Окрім того, варто звернути увагу й на те, що з огляду на очевидну невідповідність
зазначених вище положень проєкту міської ради законодавству, існує висока ймовірність великої
кількості позовів до органу місцевого самоврядування. Така ситуація, безумовно, призведе до
невиправданого витрачання бюджетних коштів на оплату судового збору при подачі
апеляційних та/або касаційних скарг, а у випадку задоволення позовних вимог про скасування
неправомірної відмови з питань містобудування на міський бюджет буде покладено ще й тягар
виплати позивачам сум судових витрат (судовий збір, витрати на експертизи, гонорар адвоката
тощо).

Відтак, рекомендується привести у відповідність до законодавства або повністю
виключити пункт 3 з проєкту рішення.

Висновок: проєкт рішення Київської міської ради “Про введення тимчасової заборони
(мораторію) на будівництво в межах центральної планувальної зони міста Києва” містить
корупційні ризики та не повинен прийматись 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

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

Так  ______
Ні   _______

1.1. надмірні дискреційні повноваження Так  _______
Ні   _______

1.2. дублювання повноважень Так   _______
Ні   _______

1.3. регулювання питань місцевого значення актами
неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______
Ні   _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______
Ні   _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  _______
Ні   _______

1.6. необгрунтоване регулювання питань місцевого значення Так  _______
Ні   _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
владного суб’єкта

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки публічних
процедур

Так  ______
Ні   _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності
юридичних та фізичних осіб під час здійснення публічних
процедур

Так  ______
Ні   _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів адміністративних послуг або сервісів ОМС

Так  _______
Ні   _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності  ОМС

Так ______
Ні   _______

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

Так  ______
Ні   _______



3.2. відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні посади у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______
Ні   _______

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______
Ні   _______

Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______
Ні   _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету Так  _______
Ні   _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу

Так  _______
Ні   _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет статті
витрат на функції, не властиві ОМС, та/або об'єкти, які не
перебувають у власності територіальної громади

Так  _______
Ні   _______

4.4. ігнорування (неефективне використання) механізмів
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту при
розпорядженні бюджетними коштами

Так  _______
Ні   _______

Інші корупціогенні фактори Так  ___Х____
Ні   _______

5.1. юридична колізія Так  ___Х____
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так   _______
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  ______
Ні   _______


