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Не відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Потребує суттєвого 

доопрацювання з і зміною концептуального 

підходу. 

 

Ключові наслідки 

Статті Корупціогенн

ий  фактор 

Наслідки Прим. Пропозиції 

1.1. Прогалини в 

регулюванні 

 Не зазначено що 

Порядок  

регламентує 

процедуру створення 

конкурсної комісії, 

набуття та 

припинення членства 

в ній. 

Уточнити предмет 

регулювання  

проекту НПА. 

1.4. Прогалини в 

нормах 

матеріального 

права. 

 

Широта 

дискреційних 

повноважень. 

 

Недостатність 

адміністративн

их процедур. 

Відсутність 

оперативного 

отримання 

інформації. 

Не визначено хто, 

кому і в який строк 

надає інформацію 

про перебування  

керівника КУ, КЗ, 

КП на лікарняному. 

Включити норму, 

яка дозволить 

ідентифікувати  

відповідальних, 

порядок і строки 

виконання. 

1.4 Прогалини в 

нормах 

матеріального 

права. 

 

Широта 

дискреційних 

повноважень. 

 

Недостатність 

адміністративн

их процедур. 

 Не визначено хто, в 

який строк 

повідомляє ЗОР  про 

відрядження 

керівника КУ, КЗ, 

КП. 

Включити норму, 

яка дозволить 

ідентифікувати  

відповідальних, 

порядок і строки 

виконання. 

2.1. Прогалини в 

регулюванні. 

 

 Не визначено 

кількісний склад 

комісії. 

Визначити 

кількісний склад 

комісії або 

зазначити до це 

питання віднесено 

до компетенції 

сесії. 

2.1. Прогалини в 

регулюванні. 

 

Недостатність 

Постійність 

складу несе в собі 

великі  корупційні 

ризики 

Не визначено термін 

існування конкурсної 

комісії (тимчасова, 

постійно діюча, 

Визначити  статус 

конкурсної комісії, 

її повноваження, 

повноваження, 



адміністративн

их процедур. 

«вирішення 

питань»  у 

вузькому колі 

членів комісії або 

з партіями, щоб 

впливати на 

рішення через 

представників  

фракцій. 

дорадчий орган, 

допоміжний тощо ). 

ЇЇ статус, 

повноваження її і її 

членів, права, 

обов’язки, 

відповідальність. 

права, обов’язки, 

відповідальність її 

голови і членів. 

 

Доцільно для 

кожного конкурсу 

створювати  

окрему конкурсну 

комісію. Це 

дозволить не 

тільки забезпечити 

профільну 

фаховість комісії, 

а і знизить  

корупційні ризики 

від існування  

постійного складу 

комісії. 

2.1. Відсутність або 

недостатність 

контролю і 

прозорості. 

 

Недостатність 

адміністративн

их та 

конкурсних  

процедур. 

Робота комісії в 

закритому режимі  

суттєво підвищує 

корупційність 

органу і лишає 

комісію фахового 

громадського 

контролю. 

Зниження 

неупередженості, 

об’єктивності 

комісії. 

Підвищення рівня 

корупціогенності. 

Відсутність в 

конкурсній комісії 

профільної 

громадськості. 

Забезпечити 

участь у комісіях 

незалежної 

профільної 

фахової 

громадськості не 

меньш, як 10% від 

складу комісії. 

Представники 

громадськості не 

повинні бути 

афілійовані з 

жодним з 

депутатів чи з 

будь-якою 

партією. 

2.1. Корупціогенні 

вади 

законодавчої 

техніки. 

 

Визначення  

компетенції за 

формулою 

«має право». 

 

Недостатність 

адміністративн

их  та 

конкурсних 

процедур. 

Консервація 

нового органу з 

підвищеним 

рівнем 

корупціогенності 

(не визначеного 

статусу, 

повноважень  і 

строку дії) 

Постійний склад 

комісії з низьким 

фаховим рівнем. 

Доцільно для 

кожного конкурсу 

створювати  

окрему конкурсну 

комісію за участі  

у складі комісії 

фахівців. Це 

дозволить не 

тільки забезпечити 

профільну 

фаховість комісії, 

а і знизить  

корупційні ризики 

від існування  

постійного складу 

комісії. 

2.8.1. Визначення  

компетенції за 

Велика  

можливість  

Сумнівною є 

достатність 

Доцільно для 

кожного конкурсу 



формулою 

«має право». 

 

Недостатність 

адміністративн

их  та 

конкурсних 

процедур. 

обрання 

нефахових 

кандидатів. 

Прийняття рішень 

«за  подяку». 

Втрачається зміст 

комісії. 

Залишається лише 

корупційна 

складова 

отримання 

неправомірної 

винагороди  при 

вирішенні 

кадрових питань. 

кваліфікації членів 

конкурсної комісії 

для прийняття 

іспиту. 

створювати  

окрему конкурсну 

комісію за участі  

у складі комісії 

фахівців. Це 

дозволить не 

тільки забезпечити 

профільну 

фаховість комісії, 

а і знизить  

корупційні ризики 

від існування  

постійного складу 

комісії. 

2.8.5. Неправильне 

визначення 

функцій, 

повноважень 

(обов’язків) і 

відповідальнос

ті певних 

суб’єктів. 

 

Недостатність 

адміністративн

их  та 

конкурсних 

процедур. 

Закритість, не 

фаховість в 

подальшому 

роботи КУ, КП, 

КЗ. Порушення 

прав громадян і 

статуту КУ, КП, 

КЗ. 

 

На сьогодні вже 

ми маємо 

наступну 

статистику: 

-КУ «Запорізька 

обласна клінічна 

лікарня» - 1 

видкрите 

провадження в 

Офісі 

Омбудсмана за 1 з 

1 порушення 

права на доступ 

до публічної 

інформації; 

КП 

«Автогосподарств

о»- 2 провадження 

за 2 з 2 порушень 

права на доступ; 

КУ «Запорізька 

обласна  

інфекційна 

клінічна лікарня» 

- 3 провадження 

за 3 з 3 

порушення права 

на доступ до 

Не містить вимог 

кандидатам наявності 

знання та перевірки 

знань ЗУ «Про 

доступ до публічної 

інформації», ЗУ «Про 

звернення громадян», 

законодавства щодо 

механізмів взаємодії 

з громадськістю, 

розвитку 

громадянського 

суспільства, 

відкритості і 

прозорості влади. 

Внести до 

переліку питань, 

що виносяться на 

оцінювання 

конкурсною 

комісією питання 

на знання  вимог 

ЗУ «Про доступ до 

публічної 

інформації», ЗУ 

«Про звернення 

громадян», 

механізмів 

взаємодії з 

громадськістю, 

відкритості і 

прозорості. 



публічної 

інформації. 

Згідно ЗУ «Про 

доступ до 

публічної 

інформації» 

кожен випадок 

порушення  цього 

закону тягне за 

собою  в .т.ч. і 

дисциплінарну 

відповідальність. 

А це означає, що  

повна закритість  

КУ, КП, КЗ (як у 

даних випадках) 

повинна 

вартувати 

керівнику посади.  

Тому немає сенсу 

укладати 

контракти з 

керівниками, які 

не в змозі 

забезпечити 

вимоги 

законодавства з 

відкритості 

інформації і 

відкритості у 

діяльності об’єкту 

комунальної 

власності. 

2.8.5. Прогалини в 

регулюванні. 

 

Широта 

дискреційних 

повноважень. 

 

Недостатність 

конкурсних 

процедур. 

 

Можливість 

застосування 

різних підходів і 

вимог для різних 

кандидатів та 

отримання 

неправомірної 

вигоди членами 

конкурсної 

комісії. 

Відсутній повний 

перелік  

перевіряємих знань. 

Розробити повний  

єдиний перелік 

запитань на знання 

законодавств. І 

додатковий 

перелік фахових 

запитань по 

кожній сфері 

окремо. 

Для забезпечення  

можливості 

зовнішнього 

контролю і 

забезпечення  

рівного 

процесуального 

статусу всіх 

учасників 

конкурсу. 



2.8.5. Широта 

дискреційних 

повноважень 

Можливість для 

зловживань і 

використання 

різних підходів в 

різних умовах 

задля прийняття 

«необхідного» 

рішення. 

Застосування «але» Визначити чіткий і 

однозначний 

алгоритм дій. 

2.8.5. Широта 

дискреційних 

повноважень 

Можливість для 

зловживань і 

затягувань  задля 

отримання 

неправомірної 

вигоди. 

Не визначено єдиний 

строк. 

Визначити чіткий 

строк. 

2.8.5. Прогалини в 

регулюванні. 

 

Відсутність або 

недостатність 

контролю і 

прозорості. 

 

Недостатність 

конкурсних 

процедур. 

Робота об’єкту 

комунальної 

власності 

всупереч 

законодавству в 

закритому режимі 

і порушення прав 

громадян новим 

керівництвом  КУ, 

КП, КЗ. 

Відсутні питання 

доступу до публічної 

інформації, взаємодії 

з громадськістю, 

звернень громадян, 

відкритості та 

прозорості. 

Внести до 

переліку питань, 

що виносяться на 

оцінювання 

конкурсною 

комісією питання 

на знання  вимог 

ЗУ «Про доступ до 

публічної 

інформації», ЗУ 

«Про звернення 

громадян», 

механізмів 

взаємодії з 

громадськістю, 

відкритості і 

прозорості. 

2.8.5. Широта 

дискреційних 

повноважень. 

 

Недостатність 

конкурсних 

процедур. 

Можливість для 

безкарних 

зловживань 

членами комісії 

задля отримання 

неправомірної 

вигоди. 

Відсутність 

можливості 

проведення 

зовнішнього 

контролю. 

При оцінюванні не 

визначені чіткі 

критерії і індикатори. 

Визначити чіткі і 

вимірювані 

індикатори 

визначення рівня 

знань. 

Для забезпечення  

можливості 

зовнішнього 

контролю і 

забезпечення  

рівного 

процесуального 

статусу всіх 

учасників 

конкурсу. 

2.8.5. Неправильне 

визначення 

функцій, 

повноважень 

(обов’язків) і 

відповідальнос

Наслідком може 

стати або 

недостатня 

кваліфікація 

керівника, або 

незнання 

Низький рівень знань  

конкурсантів (50%) 

Визначити  

більший відсоток 

мінімального рівня 

знань конкурсанта. 



ті певних 

суб’єктів  

механізмів 

взаємодії, 

відкритості, 

забезпечення 

права на доступ 

до публічної 

інформації, 

звернення 

громадян. В 

результаті 

можливі 

порушення прав 

громадян і 

неефективна 

робота КУ,КП,КЗ. 

2.9.2. Недостатність  

адміністративн

их  та 

конкурсних 

процедур 

Заплутаність 

процедур дає 

можливість 

ставити 

конкурсантів в 

різні умови. 

Можливість для 

безкарних 

зловживань 

членами комісії. 

Різність в балах 

оцінювання (12 та 60)  

Визначити єдиний 

підхід і шкалу 

оцінювання. Із 

визначенням 

чітких 

індикаторів. 

2.9.2. Широта 

дискреційних 

повноважень. 

 

Недостатність 

конкурсних 

процедур. 

 

Можливість для 

безкарних 

зловживань 

членами комісії 

через отримання 

неправомірної 

вигоди. 

Не зазначено критерії 

та індикатори 

оцінювання 

співбесіди. 

Визначити чітку 

процедуру та 

індикатори 

оцінювання. 

 Для забезпечення  

можливості 

зовнішнього 

контролю і 

забезпечення  

рівного 

процесуального 

статусу всіх 

учасників 

конкурсу. Або 

прибрати цей етап. 

2.9.4. Колізії Протокол повинен 

оприлюднюватись 

негайно, але не 

пізніше 5 р.д. з 

дня прийняття 

рішень комісією 

для інформування 

громадськості і 

конкурсантів. 

Протокол подається 

голові ЗОР, який є 

головою конкурсної 

комісії. При цьому 

Положення вимагає 

підпису всіх 

присутніх  членів 

комісії під 

протоколом. Голови 

комісії в т.ч. 

Виключити цю 

норму. 

Забезпечити 

негайне 

оприлюднення і 

постійне 

висвітлення 

перебігу 

проведення 

конкурсу на веб-

сайті ЗОР. 

2.9.6. Колізії Одноособове При відсутності Виключити цю 



керування 

головою ЗОР. 

Зникає потреба у 

створенні комісії. 

переможця, комісія 

інформує  голову  

ЗОР. При цьому він є 

членом комісії і 

головує на її 

засіданнях. 

норму. 

Забезпечити 

негайне 

оприлюднення і 

постійне 

висвітлення 

перебігу 

проведення 

конкурсу на веб-

сайті ЗОР. 

2.9.8. Широта 

дискреційних 

повноважень. 

 

 Неправильне 

визначення 

функцій, 

повноважень 

(обов’язків) і 

відповідальнос

ті певних 

суб’єктів . 

Перевищення 

комісією своїх 

прав і 

повноважень. Які, 

до речі, в Порядку 

не визначені. 

Комісією 

визначається строк 

контракту. 

 

Це питання 

вирішується 

депутатами на 

сесії. Комісія може 

лише розробити 

пропозиції. 

2.9.8. Колізії В інформуванні 

немає потреби, 

оскільки згідно 

п.2.10.1. 

підставою для 

підготовки 

проекту рішення  

є рішення 

конкурсної 

комісії, а не 

голови ЗОР. 

Комісія інформує  

голову  ЗОР. При 

цьому він є членом 

комісії і головує на її 

засіданнях. 

 

Виключити цю 

норму 

2.10.2. Широта 

дискреційних 

повноважень 

Не рівний підхід 

до всіх. 

Відсутність 

затвердженого 

єдиного типового 

контракту. 

Розробити і 

затвердити 

типовий контракт 

з урахуванням  

різних напрямів 

діяльності КУ, КП, 

КЗ. 

3.3. Недостатність  

процедур. 

Необгрунтовано 

звужено коло 

ініціаторів, що дає 

можливість 

порушувати 

трудові права  

трудового 

колективу і 

ігнорувати думку 

колективу, 

профспілки, 

громадськості,  

Недостатній перелік 

суб’єктів – 

ініціаторів 

звільнення: лише 

голова ЗОР і голова 

ЗОДА 

Доповнити перелік 

ініціаторів. 



профільних 

депутатських 

комісій, умови 

колдоговору. 

3.3. Прогалини в 

регулюванні. 

Дає можливість 

обирати вигідну 

процедуру для 

прийняття 

«необхідного» 

рішення. 

Розгляд в порядку, 

передбаченому 

законом. Не 

зазначено яким саме. 

 

Варто або чітко 

вказати назву 

закону, або  

визначити розгляд 

відповідно із 

Регламентом ЗОР. 

 

3.4. Прогалини в 

регулюванні. 

 

Відсутність 

адміністративн

их процедур. 

 

Широта 

дискреційних 

повноважень. 

Дає підстави для 

волокіти і 

делегітимізує 

рішення. 

Не визначено хто 

приймає рішення про 

в.о. керівників 

КУ,КП,КЗ. Строк. 

Визначити строки 

та процедуру 

прийняття 

конкурсною 

комісією рішення, 

підготовки 

проекту рішення 

та висвітлення 

процесу і рішень у 

відповідності до 

ЗУ «Про доступ до 

публічної 

інформації». 

4.1. Відсутність 

конкурсних 

процедур. 

 

Широта 

дискреційних 

повноважень. 

 

Скасовує 

необхідність 

створення 

конкурсної 

комісії. 

Прийняття 

рішення головою 

ЗОР одноособово. 

Рішення про 

проведення конкурсу 

приймає голова 

конкурсної комісії, а 

не комісія. 

Виключити цю 

норму. 

Регламентувати 

процес прийняття 

рішення 

конкурсною 

комісією і 

висвітлення 

процесу і рішень у 

відповідності до 

ЗУ «Про доступ до 

публічної 

інформації». 

4.3. Прогалини в 

регулюванні. 

 

Широта 

дискреційних 

повноважень. 

Може привести до 

порушення 

трудових прав і 

«незавгодних»  

керівників КУ, 

КП, КЗ. 

Розірвання трудових 

відносин. 

Унормувати 

підстави, 

процедуру, строки, 

ініціаторів  

дострокового 

розірвання 

трудових 

відносин. 

4.4. Прогалини в 

регулюванні. 

 

Широта 

дискреційних 

повноважень. 

 

Дає можливість 

обирати вигідну 

процедуру. 

Розірвання  трудових 

відносин з в.о. 

керівників КУ,КП, 

КЗ відбувається 

виключно на сесіях, у 

порядку, 

визначеному  діючим 

Варто  визначити 

назву конкретного 

закону, або діяти 

за процедурою 

Регламенту ЗОР. 



законодавством. 

В проекті Порядку відсутні: 

1. Визначення статусу і повноважень конкурсної комісії  її членів і голови комісії. 

2. Механізми і процедури врегулювання конфлікту інтересів. 

3. Врегулювання питання відкритості процедур і  висвітлення перебігу  конкурсної 

процедури і рішень конкурсної комісії. 

4. Механізми забезпечення  фахової спроможності конкурсної комісії  проводити 

співбесіди і оцінювати результати іспитів. 

5. Перелік єдиних запитань  на знання Конституції, ЗУ «Про запобігання корупції», 

ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ «Про доступ до публічної інформації», 

законодавства щодо механізмів взаємодії з громадськістю, відкритості влади. 

6. Участь  у складі конкурсної комісії фахових спеціалістів залучених, або  з 

департаментів ОДА та процедура їх залучення. 

7. Участь в конкурсній комісії представників профільних організацій громадянського 

суспільства, не афілійованих з  конкурсантами, депутатами, партіями та фракціями. 

8. Відповідальності членів конкурсної комісії за прийняття  незаконних рішень. 

9. Механізми колегіального вирішення всіх питань, які входять до компетенції  

конкурсної комісії. 

10. Єдині критерії оцінки якості знань конкурсантів. Наявність вимірюваних 

індикаторів оцінювання знань для здійснення зовнішнього контролю і 

забезпечення рівності прав конкурсантів. 

11. Єдиний підхід до оцінювання. 

12. Єдиний типовий  контракт. 

Разом з  цим, надмірні повноваження і вплив на рішення конкурсної комісії голови ЗОР, 

визначені в п.1.4, 2.1, 2.2, 2.8.5, 4.1  можуть призвести до одноособового вирішення 

питань саме головою ЗОР, а не комісією. Що повністю нівелює наявність конкурсної 

процедури і існування самої комісії. 

Натомість позитивним є  п.1.3., яким визначено  місце  зберігання трудових книжок 

керівників КУ,КП,КЗ  в апараті ЗОР. А отже і визначено місце зберігання  їх майнових 

декларацій.  

Запропонований   постійний персональний склад конкурсної комісії є найбільшим  

корупційним фактором, бо створює умови для вузькопартійного  вирішення кадрових 

питань  щодо управління об’єктами комунальної власності, і зловживань в цій сфері. 

Виявлені  корупціогенні  фактори: 

№ Корупціогенний  фактор Кількість норм  

1 Неправильне визначення функцій, повноважень 

(обов’язків) і відповідальності певних суб’єктів 

(органів  публічної влади,  структурних 

підрозділів, установ, організацій, органів місцевого 

самоврядування,  тощо, їхніх посадових  та 

службових осіб, інших осіб, на яких поширюється 

дія ЗУ «Про запобігання корупції)   

18 

 -визначення  компетенції за формулою «має право» 2 

 -широта дискреційних повноважень 13 

 -надмірна свобода підзаконної нормотворчості  

 -відсутність  відповідальності за правопорушення  



2 Колізії і вади законодавчої техніки 3 

 -колізії 3 

 -корупціогенні вади законодавчої техніки  

3 Прогалини в регулюванні 36 

 -прогалини в нормах матеріального права 3 

 -відсутність або недостатність контролю і прозорості 2 

 -відсутність або недостатність  адміністративних 

процедур 

10 

 -відсутність або недостатність конкурсних 

(аукціонних) процедур 

10 

4 Неправильне визначення умов реалізації 

належного особі – одержувачу публічних послуг 

права (необґрунтовані обтяження при його 

реалізації) або умов виконання обов’язку 

 

5 Неправдиві цілі прийняття  

НПА/рішення/програми 

 

6 Проекти подані за наявності конфлікту інтересів  

 Всього 57 

 

Рекомендації: 

Для усунення зазначених корупційних  факторів необхідно доопрацювання проекту 

Порядку із врахуванням  рекомендацій і пропозицій і з залученням  громадськості і 

зацікавлених осіб. І проведенням широкого обговорення  доопрацьованого  проекту 

Порядку з громадськістю. 

1. Змінити концепцію Порядку, передбачивши створення  тимчасових комісій для 

кожної конкурсної процедури окремо. Із різним складом комісії. Забезпечивши 

участь в  комісії не меньш, як  10% представників профільної незалежної 

громадськості, фахівців та/або представників профільних департаментів ОДА. 

2. Визначити статус і повноваження комісії, голови і її членів. 

3. Визначити чіткі і вимірювані індикатори оцінювання задля  можливості 

забезпечення зовнішнього контролю та рівності прав конкурсантів. 

4. Розробити  відсутні процедури і механізми. 

5. Доцільно розробити і додати до Порядку процедуру  оприлюднення, складання 

списків кандидатів та проведення підготовчого етапу що передує іспитам. 

6. Передбачити  відкритість процедур,  перебігу роботу комісії та її результатів. 

7. П.2.3 варто перенести до кваліфікаційних вимог п.2.6, 2.6.3. 

8. Передбачити  оперативне внесення змін до  конкурсних питань  у випадку втрати 

чинності законодавчими чи нормативними актами, а і у випадку набрання чинності 

новими правовими нормами. 

9. Виключити п.1.4., 2.1, 2.2, 2.8.5, 4.1, компенсаційно перерозподіливши 

повноваження на  конкурсну комісію. 

10. Додати до п. 2.6.2., а також затвердити  у вигляді Додатку №1: перелiк питань на 

перевiрку знання Конституцiї  України,  Законiв України "Про мiсцеве 

самоврядування в Українi",  "Про державну службу", "Про службу в органах 

мiсцевого самоврядування", "Про запобігання корупцiї",  «Про доступ до публічної 

інформації», Стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні,  

законодавчих та нормативних актів, що регламентують забезпечення участі 

громадян в управлінні державними та місцевими справами, в консультаціях з 



громадськістю, здійснення громадського контролю; знання законодавства  з  

урахуванням специфiки   функцiональних  повноважень   керівників КУ,КП,КЗ   

ЗОР. 

 

Виконавець: 

Заболотна Н.О.  Голова Правління ЗОГО «Народний Захист» 

Методологія проведення експертизи тут: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-

10 
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