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Негативний - містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту
Метою прийняття рішення визначено приведення у відповідність до вимог чинного

законодавства України, забезпечення відкритості та прозорості роботи виконавчого
комітету Житомирської міської ради.

Проєктом рішення пропонується Затвердити Регламент виконавчого комітету
Житомирської міської ради в новій редакції (далі - Регламент) та визнати такими, що
втратили чинність, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від
01.02.2017 № 86 «Про Регламент виконавчого комітету Житомирської міської ради», від
18.10.2017 № 976 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської
ради від 01.02.2017 № 86 «Про Регламент виконавчого комітету Житомирської міської
ради».

Корупціогенні фактори

1. Необґрунтоване використання оціночних понять
Пунктом 5.11 Регламенту передбачається, що оприлюдненню підлягають усі

проєкти рішень виконавчого комітету міської ради, окрім проєктів рішень щодо захисту
законних прав та інтересів дітей та проєкти рішень, що містять чутливі персональні
дані.

Ні Законами України “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, “Про
доступ до публічної інформації”, ні іншими актами законодавства не встановлено
визначення “чутливі персональні дані”.

Ця норма, фактично, призводить до надмірних дискреційних повноважень
виконавчого комітету та його посадових осіб: будь-який проєкт рішення на власний розсуд
посадової особи може бути або оприлюднений, або не оприлюднений з аргументацією, що
він містить чутливі персональні дані. Ця норма може використовуватись для того, щоб не
публікувати проєкти рішень з питань, які можуть викликати суспільний резонанс.

З іншого боку, таке оціночне поняття може ускладнювати роботу посадових осіб.
Щодо кожного проєкту рішення їм слід буде вирішувати, чи не містить він чутливих
персональних даних, за відсутності будь-яких критеріїв, за якими персональні дані
відносяться до чутливих та взагалі визначення цього поняття.



Враховуючи викладене, рекомендується або виключити норму, про те, що не
підлягають оприлюдненню проєкти рішень, які містять чутливі персональні дані, або
надати визначення цьому терміну.

Аналогічні зауваження і до пункту 6.3 Регламенту.
Довідково: На сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

міститься роз’яснення про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик
для прав і свобод суб’єктів персональних даних тобто про обробку так званих чутливих
даних (посилання - https://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/povidomlennya/). Отже,
словосполучення “чутливі дані” може вживатись як побутове спрощення терміну
“персональних даних, яка становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів
персональних даних”.

Пунктом 1.2. Порядку повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і
свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу,
що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також
оприлюднення вказаної інформації, затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини від 08.01.2014 №1/02-14 встановлено, що для цілей цього
Порядку обробка персональних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод
суб’єктів - це будь-яка дія або сукупність дій, а саме збирання, реєстрація, накопичення,
зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження,
реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем, яка здійснюється відносно персональних даних
про:
- расове, етнічне та національне походження;
- політичні, релігійні або світоглядні переконання;
- членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних спілках, релігійних
організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості;
- стан здоров’я;
- статеве життя;
- біометричні дані;
- генетичні дані;
- притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;
- застосування щодо особи заходів в рамках досудового розслідування;
- вжиття щодо особи заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову
діяльність»;
- вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства;
- місцеперебування та/або шляхи пересування особи.

Таким чином, персональні дані, які становлять особливий ризик для прав і свобод
суб’єктів персональних даних є різновидом інформації з обмеженим доступом, і,
ймовірно, щодо неї мають застосовуватись правила, встановлені абзацами 2,3 пункту 5.11
Регламенту, зокрема у разі, якщо проєкт рішення містить інформацію з обмеженим
доступом, він оприлюднюється на загальних підставах, за винятком тієї частини, яка
підлягає захисту відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації»,
«Про захист персональних даних», «Про інформацію». З цією метою розробник проєкту
рішення виконавчого комітету міської ради надає до управління по зв’язках з
громадськістю міської ради опрацьований проєкт рішення з інформацією, доступ до якої
необмежений.

Відповідальність за оприлюднення інформації з обмеженим доступом та
персональними даними, які підлягають захисту, несуть керівник виконавчого органу
міської  ради та працівник, які підготували проєкт рішення.

Інші зауваження

https://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/povidomlennya/


1. Пунктом 15.1 Регламенту передбачається, що виконавчі органи міської ради
працюють щоденно з 9.00 до 18.00 год. З перервою на обід з 13.00 до 14.00 години. Вихідні
дні - субота і неділя.

Відповідно до статті 57 Кодексу законів про працю, час початку і закінчення
щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і
графіками змінності у відповідності з законодавством.

Таким чином, графік роботи має визначатись правилами внутрішнього трудового
розпорядку, а не Регламентом. Рекомендуємо виключити цю норму.

2. Пунктом 15.3 встановлюється, що цілодобово працює міська гаряча лінія
комунального підприємства «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради
15-80 або 481-481. В особливих випадках, за вказівкою міського голови для координації
роботи служб міста, а також міського господарства та оперативного вирішення
питань, призначаються відповідальні чергові з числа: секретаря міської ради, першого
заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, керівників
виконавчих органів міської ради.

З метою захисту трудових прав працівників, недопущення зловживань та
прихованого тиску на посадових осіб, рекомендуємо конкретизувати випадки, в яких
можуть призначатись такі цілодобові чергові.

3. Розділ 13 Регламенту визначає завдання та повноваження юридичного
департаменту міської ради.

Враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 54 Закону України “Про місцеве
самоврядування”, положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради
затверджуються відповідною радою, і Житомирською міською радою затверджено
Положення про Юридичний департамент Житомирської міської ради, рекомендуємо не
дубювати в різних нормативних актах такі завдання та повноваження та виключити з
Регламенту розділ 13.

Висновок:
Враховуючи все вищевикладене вбачається, що проєкт рішення “Про Регламент

виконавчого комітету Житомирської міської ради” 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  _______
Ні   _______

5.2. прогалина Так  _______
Ні   _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  __Х_____
Ні   _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної техніки Так  _______
Ні   _______


