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Вих, Л'а179 в ід  22 грудня 2021 року Миколаївському міському голові 
Сєнкевичу Олександру Федоровичу 
54009, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20

Шановний Олександре Федоровичу!

Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Миколаївським міським головою Сєнксвичем 
Олександром Федоровичем та Громадською організацією «Інститут законодавчих ідей» від 
28.09.2021, частини 8 статті 55 Закону України “Про запобігання корупції”, надсилаємо Вам 
висновок незалежної громадської антикорупційної експертизи щодо наступних проектів рішень 
виконавчого комітету Миколаївської міської ради та Миколаївської міської ради:

•  Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг м, Миколаєва, 
затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг м. Миколаєва 
(Додаток 1)

• Про затвердження Міської цільової комплексної екологічної програми на 2022- 2026 роки для 
міста Миколаєва (Додаток 2)

• Про попередній розгляд проекту рішення міської ради “Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/62 “Про затвердження Програми реформування та 
розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки” (зі 
змінами та доповненнями) (Додаток 3)

• Про затвердження Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) (Додаток 4)

На виконання статті 55 Закону України “Про запобігання корупції” просимо розглянути та 
врахувати висновки громадської антикорупційної експертизи до вищезазначених проектів рішень.

Просимо повідомити про результати розгляду вищенаведеного висновку за електронного 
адресою: Іеаі5Іа(ІУЄ.ІРеа5.геаіопз@атаіІ.сот

З найкращими побажаннями

Виконавча директорка 
Інституту законодавчих ідей

Богуславець М.П

миколаївський Міськвиконком
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Відповідно до Закону |України “Про соціальні по 
Міністрів України від 01.06.2020 №  587 “Про організацію 
(зі змінами), Постанови Каб нету Міністрів України £

Г ~
і
|
слуги”, Постанови Кабінету 
надання соціальних послуг” 
р  26.06.2019 № 576 “Про
м з інвалідністю та особам

похилого віку, які страждають на психічні розлади” (зі змінами), наказу Міністерства 
соціальної політики України від 23.06.2020 № 429!"Про затвердження Класифікатора

керуючись ст.25, ч.І ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міській раді пропонується
міський територіальний цен-р соціального обслуговування (надання соціальних

Положення).послуг) в новій редакції (далі - 

Зауваження

Відповідно до пункту 511 Положення, міський територіальний центр очолює 
директор, який призначається на посаду та звільняється з посади па умовах 
контракту, строк дії якого становить від одного, до трьох років, за результатами 
конкурсного відбору.

Разом з тим, Положенням чітко не визначено, яка Посадова особа призначає та
звільняє директора Центру.

Відповідно до пункту
самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський

10 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве

та звільняє з посад керівників
підприємств, установ та організацій, що належать

голова призначає на посади
відділів, управлінь та їншіїх виконавчих органів ради,

і до комунальної власності
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відповідних територіальних громад, крім випадків, 
статті 21 Закону України '{Про культуру".

Класифікацією організаційно-правових форм 
прийнято та надано чинно с|гі: наказ Держспоживстандір1 
р. № 97, зі змінами внесеними наказами Держспоживе 
№ 133, від 05.11.2007 №І297 від 27.04.2009 № 167 
України від 19.06.2015 До 615, від 23.02.2017 № 
Мінекономіки від 23.02.(2021 №369) визначено,
«комунальний заклад» 4 альтернативними назв 
«комунальна організація», зокрема абзацом 7 розділу 1 
у  назві класифікаційної пНрщії наведеної у  дуоісках 
визначає мооісливі варіанти застосування даної оргсїр 
назва організаційно-правової форми позиції класифіщ 
громадян (релігійної організації, профспілки) " під час 
створеного, наприклад, профспілкою, буде визначеь 
реєстрацію та Єдиному дероісавному реєстрі 
осіб-підпришцівяк "Підприємство профспілки”.

Підпунктом 3.4.5 пункту 3.4. розділу 3 Об’єгстф 
господарювання визначено, що комунальна орга, 
утворюється компетентним органом місцевого с 
порядку па базі відокремленої частини комунальної едф 
управління.

Таким чином, керівника комунальної установа 
відповідно, звільняти) міський голова.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопр; 
визначити, що керівник Центру призначається та звільн

Висновок:

і ередбачених частиною другою

Враховуючи все вищевиїсладеие, особливості регулювання питань діяльності
виконавчих органів міської ради, компетенції міськ 
рішення “Про затвердження Положення про міський те 
обслуговування (надання соціальних послуг)” може буди прийнятий з урахуванням 
зауважень, оскільки в йоі^о змісті не виявлені корупціогсішІ фактори.
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Вступ визначено, що наявність 

Альтернативної частини назви 
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у  Свідоцтві про дероісавну 
Юридичних осіб і фізичних

організаційно-правових форм 
иізація (установа, заклад) - 
■смоврядування в розпорядчому 

сності і входить до сфери його

має призначати на посаду (і,

ціовати пункт 11 Статуту та 
яється міським головою.

іХ рад вбачається, що проект 
зиторіальний центр соціального
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г  ■
Про надання
інформації Громадська організація

«Інститут законодавчих ідей»

На виконання висновку незалежної громадської антикорупційної 
експертизи щодо розгляду проекту рішення Миколаївської міської ради «Про 
затвердження Положення про міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» повідомляємо наступне.

Зауваження, викладені у листі від 22.12.2021 № 179 були опрацьовані. 
Абзац перший п. 11 Положення про міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) викладено в наступній редакції: 

«Міський територіальний центр очолює директор, якого призначає на 
посаду (на конкурсній основі) та звільняє з посади міський голова».

Заступник міського голови Анатолій ПЕТРОВ

Наталія Кірлан, 40-92-35

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
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