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Висновок антикорупційної експертизи

Назва акта Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2001 р. № 584, від 14.05.2008 р. № 453 і від

11.05.2011 р. № 488

Дата реєстрації перебуває в процесі погодження

Суб’єкт прийняття Кабінет Міністрів України

Суб'єкт розроблення
проєкта

Міністерство розвитку громад та територій України

Висновок та
рекомендації

Містить корупційні ризики та зауваження

Резюме:
Проєктом постанови пропонується врегулювати питання надання кредитних канікул

позичальникам, житло яких (житло, на яке надано кредит) знищене або пошкоджене
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією
Російської Федерації або таке житло розташоване на території територіальних громад, що
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій
окупації, оточенні (блокуванні), або на території, визнаній в умовах воєнного стану
тимчасово окупованою для певних категорій позичальників, які реалізуються Державним
фондом сприяння молодіжному житловому будівництву.

Проєкт постанови містить суттєві недоліки, що можуть сприяти ризикам не
прозорого прийняття рішень щодо надання кредитних канікул.

Довідково:
Держмолодьжитла - державна спеціалізована фінансова установа, утворена з метою

реалізації державної житлової політики, яка використовує кошти державного, місцевих
бюджетів та інших джерел, виділені для надання пільгових довготермінових кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла.

Згідно з публічним звітом про роботу Держмолодьжитла у 2021 році, в 2021 році
укладено 717 договорів щодо надання пільгових кредитів.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті Державного фонду сприяння
молодіжному житловому будівництву, станом на 01.07.2020 р. у відкритих реєстрах
Держмолодьжитла зареєстровано 7513 заяв громадян для участі у Державній програмі
забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки, було профінансовано 1 млрд 10,6 млн грн,
а за рахунок цих коштів видано 2237 пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям і
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.



Таким чином, кредити надаються менше 30% заявників, що свідчить про корупційну
вразливість сфери через обмеженість фінансового ресурсу та невеликої кількості наданих
кредитів.

Крім того, відповідно до останнього наявного звіту про результати ревізії
Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (датований 23.01.2014,
оприлюднено на сайті Державної аудиторської служби в 2020 році
https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/422, інформація в публічному доступі про більш
пізні періоди перевірок відсутні) свідчить про порушення фінансового законодавства, що
призвели до втрат на суму понад 19 млн гривень. Майже в усіх регіонах органами
держфінінспекції виявлено порушення порядку видачі пільгових довготермінових
кредитів на будівництво і придбання житла фізичним особам. Також вказується, що не
забезпечення регіональними управліннями Фонду дієвого контролю за своєчасністю та
повнотою повернення позичальниками кредитів перешкоджає механізму формування
нових ресурсів на кредитування будівництва житла для молоді.

Корупціогенні фактори:

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

1.1. Пунктом 28 Положення про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 травня 2001 року № 584, встановлюється, що знищення або пошкодження
об’єкта нерухомого майна, на який надано кредит, що відбулося починаючи з 24 лютого
2022 року внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою
агресією Російської Федерації, є підставою для надання позичальнику кредитних канікул
(відтермінування платежів за кредитом), протягом якого позичальник може
звільнятися від сплати платежу з погашення кредиту та сплати відсотків за
користування кредитом.

Юридичне формулювання наведеної вище норми свідчить про ймовірність
звільнення від сплати платежу, проте відсутні чіткі критерії визначення у якому випадку
таке звільнення все ж відбудеться, а в якому - ні.

Окрім того, нормою цього ж пункту також передбачено, що позичальник може
звільнятися від сплати платежу з погашення кредиту та сплати відсотків за
користування кредитом строком до одного року (з можливістю пролонгації такого
строку згідно локальних актів Фонду).

При цьому, неврегульованим залишилось питання суб'єкта прийняття рішення по
строку та критеріїв, за якими одним позичальникам надаватиметься строк канікул 6
місяців, а яким - 1 рік.

Необгрунтованим також виглядає й передача правового регулювання щодо цих
правовідносин на рівень локальних актів самого фонду, без чітких критеріїв для прийняття
рішення про пролонгацію канікул та без підстав для такого їх подовження.

Такі необгрунтовані дискреційні повноваження утворюють корупційні ризики,
оскільки в умовах необмеженості у виборі певного варіанта рішення та невизначеності
критеріїв для його ухвалення, уповноважені посадові особи зможуть шляхом маніпуляції
такими нормами схиляти позичальників до надання певної неправомірної вигоди з метою
прийняття найсприятливішого для позичальника рішення із палітри всіх можливих.

Відтак, рекомендується або встановити імперативність звільнення від сплати
платежів за кредитом, або ж встановити чіткі критерії відмови позичальникові в наданні
такого права. При цьому також рекомендовано встановити чіткі підстави та критерії для
прийняття рішення про пролонгацію строку звільнення від платежів за кредитом.

Аналогічні зауваження стосуються також пункту 15 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних

https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/422


працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 року
№453, та пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи
"Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим
спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на
2013-2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.
№ 488.

1.2. У пункті 28 Положення про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 травня 2001 року № 584, також передбачається, що кредитні канікули
також можуть надаватися позичальникам, якщо об’єкт нерухомого майна, на який
надано кредит, розташований на території територіальних громад, що розташовані в
районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації,
оточенні (блокуванні), або на території, визнаній в умовах воєнного стану тимчасово
окупованою рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом
Президента України.

Виходячи з юридичної конструкції зазначеної вище норми (“можуть надаватися”)
вбачається, що позичальникові за певних умов попри наявності встановленої підстави
може бути відмовлено в наданні кредитних канікул. Однак, за якими критеріями та
підставами має прийматись таке рішення проєктом не встановлюється.

При цьому, цією ж нормою встановлюється, що кредитні канікули встановлюються
та діють з дня відповідного звернення позичальника (члена сім’ї, представника
позичальника) та можуть діяти до моменту виключення територіальної громади, в якій
розташований об’єкт нерухомого майна, на який надано кредит, з переліку
територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або
які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Аналогічно до попередніх зауважень, у цій нормі не встановлено виключного
переліку випадків, коли кредитні канікули можуть завершитись раніше, тобто до моменту
виключення з переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення
воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

За таких умов уповноважені посадові особи, користуючись необмеженою
дискрецією щодо тлумачення підстав для відмови в наданні кредитних канікул, зможуть
шляхом маніпулювання та “власного бачення” схиляти позичальників до надання
неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення, а у випадку неотримання такої
винагороди - відмовляти в наданні кредитних канікул з підстав, які можна буде вибрати на
власний розсуд.

У зв'язку з цим рекомендується або встановити імперативність надання кредитних
канікул, або ж випадки відмовити в їх наданні. Також доцільно встановити підстави та
критерії за якими буде ухвалюватись рішення про дострокове завершення кредитних
канікул (навіть попри знаходження певної території у відповідному переліку).

Аналогічні зауваження стосуються також пункту 15 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 року №
453, та пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи
"Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим
спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на
2013-2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.
№ 488.

Інші зауваження:



1.1. Пунктом 28 Положення про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 травня 2001 року № 584, передбачено, що кредитні канікули діють з
моменту знищення чи пошкодження об’єкта нерухомого майна та встановлюються після
звернення позичальника (члена сім’ї, представника позичальника) і пред’явлення ним
копії повідомлення, сформованого засобами Порталу Дія про реєстрацію поданого нею
інформаційного повідомлення, або акту, звіту та інших документів, складених
користувачами Реєстру пошкодженого та знищеного майна в порядку, встановленому
Порядком подання інформаційного повідомлення.

Видається, що обов'язок позичальника надавати уповноваженим особам копії
повідомлення, сформованого засобами порталу Дія є необгрунтованою бюрократизацією
такого процесу з урахуванням того, що пріоритетом державної політики є мінімізація
паперів на всіх етапах взаємодії “громадянин-держава”.

Окрім того, посилання в нормі на “інші документи” є некоректним в аспекті
регулювання цих правовідносин, оскільки створює невизначеність для позичальника в
частині того, які документи можуть бути належними для підтвердження певної підстави, а
які - ні.

Тому рекомендується встановити виключний перелік таких документів задля
дотримання принципу правової визначеності, а також передбачити доступ працівників
Фонду до Реєстру пошкодженого та знищеного майна з метою самостійного формування
витягу всіх необхідних документів.

Аналогічні зауваження стосуються також пункту 15 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 року
№453, та пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи
"Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим
спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на
2013-2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.
№ 488.

1.2. Пунктом 28 Положення про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 травня 2001 року № 584, встановлено, що Фонд/регіональне управління
Фонду має право здійснювати реструктуризацію боргу позичальника за кредитом, що
виник до відновлення втраченої платоспроможності позичальника, відповідно до своїх
локальних нормативних актів, в тому числі шляхом збільшення строків кредитування,
встановлених в пункті 16 цього Положення.

Повна передача питання регулювання реструктуризації боргу позичальника на рівень
нормативних актів Фонду видається необгрунтованою через високу ймовірність
закладення корупційних механізмів щодо регламентації підстав та процедури ухвалення
такого рішення.

Рекомендується в цій нормі Положення встановити чіткі підстави та критерії для
ухвалення рішення про можливість реструктуризації боргу позичальника.

Аналогічні зауваження стосуються також пункту 15 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 року №
453, та пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи
"Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим



спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на
2013-2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р.
№ 488.

Висновок:
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов

Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584, від 14.05.2008 р. № 453 і від
11.05.2011 р. № 488” містить корупційні ризики та інші зауваження, без доопрацювання
яких прийняття постанови не рекомендовано.


