












М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А
УПРАВЛІННЯ  КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв, 54001, тел. (0512) 37-40-70, факс (0512) 37-09-72,
e-mail: komunmaino@mkrada.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 22440076

_____________________________________________________________________________

від ________ 20__ р. № ______________  На № __________________ від ________ 20__ р.
┌

Громадській організації
«Інститут законодавчих ідей»

legislative.ideas.regions@gmail.com

Про розгляд висновку
антикорупційної експертизи
нормативно-правового акта

За результатами розгляду листа Громадської організації «Інститут законодавчих 
ідей» від 31.01.2022 № 010 (вхід. № 1155/02.02.01-17/14/22 від 31.01.2022) з висновком          
№ 8 щодо проведеної антикорупційної експертизи проєкту рішення Миколаївської міської 
ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 
21.10.2021 № 11/7 «Про створення комунального підприємства Миколаївської міської 
ради «Муніципальний футбольний клуб «МИКОЛАЇВ» (файл s-fk-828gk), управління 
комунального майна Миколаївської міської ради як розробник відповідного проєкту 
рішення Миколаївської міської повідомляє про відхилення наданого висновку з огляду на 
наступне.

Пункт 1. Норми Статуту не містять вичерпного переліку повноважень 
засновника та органу управління, що може слугувати підставою для зловживання 
своїми повноваженнями посадовими особами у відносинах з комунальним 
підприємством.

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

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією 
України, цим та іншими законами до їх відання.

Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» також 
встановлено окремий перелік питань, вирішення яких відноситься до виключної 
компетенції міської ради.

Отже, повноваження (компетенція) Миколаївської міської ради як засновника 
підприємства визначаються чинним законодавством України та не обмежуються 
положеннями проєкту Статуту підприємства.
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У свою чергу звертаємо увагу на те, що визначений чинним законодавством 
України перелік загальних повноважень (компетенції) Миколаївської міської ради як 
засновника підприємства вказується не лише в пункті 7.2 розділу 7 проєкту Статуту 
підприємства, а також в:

- пункті 1.3 розділу 1;
- пунктах 5.2, 5.3 та 5.4 розділу 5;
- пункті 6.3 розділу 6;
- пунктах 7.1, 7.4, 7.6 та 7.9 розділу 7;
- пункті 9.1 розділу 9.

Відповідно до частини 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати 
відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до 
відання виконавчих органів міських рад.

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради 
затверджуються відповідною радою.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчі органи міських рад, крім повноважень, передбачених цим Законом, здійснюють 
й інші надані їм законом повноваження.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та 
організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних 
громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності 
органам місцевого самоврядування.

Отже, повноваження (компетенція) управління у справах фізичної культури і 
спорту Миколаївської міської ради як уповноваженого виконавчого органу у відповідній 
сфері діяльності підприємства з урахуванням вимог чинного законодавства України 
визначаються (затверджуються) Миколаївською міською радою в його Положенні та 
проєкті Статуту підприємства.

Відповідно до частини 7 статті 78 Господарського кодексу України органами 
управління комунального унітарного підприємства є керівник підприємства та наглядова 
рада підприємства (у разі її утворення).

Відповідно до частини 7 статті 78 Господарського кодексу України та пункту 30-1 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» критерії, 
відповідно до яких утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства є 
обов’язковим, затверджуються рішенням відповідної місцевої ради.

Отже, наглядова рада як орган управління може бути утворена на підприємстві, 
якщо воно буде відповідати затвердженим рішенням Миколаївської міської ради 
обов’язкових критеріям.

У свою чергу звертаємо увагу на те, що управлінням комунального майна 
Миколаївської міської ради вже розроблено проєкт рішення Миколаївської міської ради 
«Про наглядові ради комунальних підприємств Миколаївської міської ради» (файл s-fk-
757gk), який перебуває на попередньому розгляді Громадської організації «Інститут 
законодавчих ідей» та уповноважених виконавчих органів Миколаївської міської ради.

Відповідним розробленим проєктом рішення Миколаївської міської ради 
передбачено, зокрема, затвердження критеріїв обов’язкового утворення наглядових рад на 



комунальних підприємствах Миколаївської міської ради, а також, згідно затвердженого 
Порядку, внесення змін до чинних редакцій комунальних підприємств Миколаївської 
міської ради в частині повноважень (компетенції) наглядових рад як органів управління.

Пункт 2. Статутом не передбачається обов’язковості дотримання принципів 
відкритості і прозорості в діяльності підприємства, що саме собою сприятиме 
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Відповідно до частини 8 статті 78 Господарського кодексу України комунальне 
унітарне підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім випадків, 
установлених законом, шляхом розміщення її на власній вебсторінці (вебсайті) або на 
офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює 
функції з управління підприємством, у строки та в порядку, визначені рішенням 
відповідної місцевої ради. Доступ до таких вебсторінок та вебсайтів є цілодобовим і 
безоплатним.

Рішенням Миколаївської міської ради від 30.10.2018 № 44/5 затверджено Порядок 
інформування про діяльність комунальних підприємств Миколаївської міської ради, в 
рамках якого передбачено обов’язкове розміщення на офіційному вебсайті (вебпорталі) 
Миколаївської міської ради та на вебсайтах комунальних підприємств Миколаївської 
міської ради (у разі наявності) відповідного переліку інформації про діяльність 
комунальних підприємств Миколаївської міської ради.

Отже, обов’язковість дотримання принципів відкритості і прозорості діяльності 
підприємства визначена вимогами чинного законодавства України та рішенням 
Миколаївської міської ради від 30.10.2018 № 44/5.

У свою чергу звертаємо увагу на те, що відповідно до підпункту 4.2.12 пункту 4.2 
розділу 4 проєкту Статуту, підприємство в порядку, визначеному чинним законодавством 
України та нормативно-правовими (розпорядчими) актами органів місцевого 
самоврядування, оприлюднює публічну інформацію про свою діяльність.

Начальник управління        Мкртич МКРТЧЯН

Павло Конєв 371424


