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ВИСНОВОК
щодо результатів здійснення експертизи

проекту нормативно-правового акта1

Назва акта Проєкт постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 травня 2011 р. №548

Дата реєстрації

Суб’єкт права
законодавчої

ініціативи

Кабінет Міністрів України
(розробник – Мінрегіон)

Головний комітет

Висновок та
рекомендації

Містить корупціогенні фактори

Опис законопроєкту.

Проєктом постанови пропонується викласти в новій редакції Порядок проведення
експертизи містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 р. № 548 (далі – Порядок).

Змінами до Порядку доповнюється перелік проєктів містобудівної документації, які
підлягають обов’язковій експертизі та проєктів, експертиза яких може проводитись за
рішенням замовників.

Пропонується встановити, що експертизу проводять експертні організації за
відповідним напрямом незалежно від форми власності, що відповідають визначеним
Міністерством розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) критеріям та
включені до переліку експертних організацій, який розміщено на офіційному вебсайті
Мінрегіону.

Порядок формування та ведення переліку експертних організацій визначається
Мінрегіоном.

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”
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Крім того, визначено перелік матеріалів, які замовнику необхідно подати експертній
організації для проведення експертизи.

Корупціогенні фактори.

1. Створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для отримувачів
адміністративних послуг.

1.1. Проєктом постанови (ст. 4) пропонується встановити, що експертизу
проводять експертні організації за відповідним напрямом незалежно від форми власності,
що відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям та включені до переліку
експертних організацій, який розміщено на офіційному вебсайті Мінрегіону. Порядок
формування та ведення переліку експертних організацій також має визначатися
Мінрегіоном.

При цьому ніяких ключових вимог до критеріїв включення експертних організацій
до такого переліку, а також  порядку їх виключення не надано.

Процедура включення до переліку, як і процедура виключення, експертних
організацій має ознаки адміністративної послуги згідно із Законом України «Про
адміністративні послуги», однак її ключові елементи постановою не внормовуються, що
створює надмірні дискреційні повноваження Мінрегіону.

По-перше, згідно з вимогами цього Закону (ч. 1 ст. 5) виключно законами, а не
постановами КМУ, мають встановлюватися основні переліки та вимоги до документів, які
необхідні для отримання адміністративної послуги. По-друге, постановою не
врегульовуються питання щодо платності чи безоплатності включення до такого переліку,
вичерпного переліку підстав для відмови у наданні цієї послуги, а також граничного
строку її надання.

Така неврегульованість створює корупційний ризик суб’єктивного підходу до
визначення Мінрегіоном експертних організацій та можливих корупційних зловживань
Мінрегіону.

Рекомендуємо ініціювати внесення відповідних змін до законодавства з метою
дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а також деталізувати у
проєкті постанови процедуру включення (виключення) підприємств, установ до переліку
експертних організацій, а також платності (безоплатності) такої послуги.


