
ДОДАТОК № 2.  Громадська антикорупційна експертиза 

до проекту рішення виконавчого комітету Сумської 

міської ради «Про впровадження порядку плати за 

тимчасове користування місцями, які перебувають у 

комунальній власності для розташування рекламних 

засобів» 

 

Громадська організація  

«Молодь та підприємництво» 

ВИСНОВОК 

громадського  дослідження та аналізу (громадської антикорупційної експертизи) змісту 

нормативно - правових актів органів місцевого самоврядування,  прийнятих та виданих у 

місті Суми, щодо наявності потенційних ризиків виникнення корупційних ознак. 

Терміни, що застосовуються при написанні даного Висновку відповідають Наказу 

Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5 «Про затвердження 

Методології проведення антикорупційної експертизи» та Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. 

Антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, 

проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими 

нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією. 

Корупціогенний фактор – це (в широкому розумінні) – здатність нормативно-правової 

конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії 

з іншими нормами сприяти вчиненню корупційних правопорушень. 

Індикатор корупціогенності – ознака нормативно-правового припису, що може свідчити 

про наявність в нормативно-правовому акті, проекті нормативно-правового акта 

корупціогенних факторів. 

Дискреційні повноваження – сукупність прав та обов’язків органів державної влади та 

місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити 

повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або 

можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, 

передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового акта. 

З урахуванням: 

 змісту ст. 21 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 

№ 1700-VII щодо участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції; 

 змісту ст. 13 Конвенції ООН проти корупції від 11 грудня 2003 року, ратифікованої 

Верховною Радою України згідно із Законом України № 251-V від 18.10.2006 р. 

щодо участі громадськості у протидії корупції; 

 методології проведення громадської антикорупційної експертизи, узгодженої під 

час семінару 3-4 березня в Києві. 

Громадською організацією «Молодь та підприємництво» в межах спільної діяльності із 

Громадською організацією Сумська обласна громадська організація «Спілка підприємців, 

орендарів та власників Сумської області» з метою проведення громадської 

антикорупційної експертизи досліджено та проаналізовано зміст нормативно-правового 

акту -  проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про 



впровадження порядку плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у 

комунальній власності для розташування рекламних засобів» (далі – Проект 

рішення), щодо наявності потенційних ризиків виникнення корупційної складової 

(корупціогенних факторів). 

Підставою для проведення вищевказаної громадської антикорупційної експертизи є 

участь у проекту з навчання застосування М-тесту та проведення громадської 

антикорупційної експертизи регуляторних актів за підтримки «Представництво Центру 

міжнародного приватного підприємництва» (CIPE) 

Під час проведення громадської антикорупційної експертизи встановлено таке: 

- предметом регулювання Проекту  рішення є врегулювання відносин, що виникають у 

сфері розміщення зовнішньої реклами, в частині порядку надання місць для 

розміщення конструкцій зовнішньої реклами, порядку сплати за користування такими 

місцями. 

- у зазначеному нормативно-правовому  акті, Сумська міська рада зазначила, що 

прийняла їх відповідно до: 

1. статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

2. Закону  України «Про ціни і ціноутворення»; 

3.  Закону  України «Про благоустрій населених пунктів»; 

4.  Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067; 

5.  Комплексної схеми розміщення рекламних засобів із зонуванням території м. Суми, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.05.2017 № 

285 

Перелік нормативно-правових актів використаних під час експертизи: 

 Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 року; 

 Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII; 

 Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР; 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року 

№ 280/97-ВР; 

 Закон України «Про ціни і ціноутворення»; 

 Закону  України «Про благоустрій населених пунктів»; 

 Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 6 вересня 

2005 року № 2806-IV; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами» від 29 грудня 2003 р. № 2067.  

 

Безпосередній об’єкт дослідження - Порядок плати за тимчасове користування 

місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Суми 

для розташування рекламних засобів, що є додатком 1 до Проекту рішення (далі – 

«Порядок») та Примірний договір тимчасового користування місцями, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Суми для 

розташування рекламних засобів, що є додатком 2 до Проекту рішення (далі – 

«Примірний договір»). 



Корупціогенні фактори (складові) виявлені в наступних положеннях дослідженого нормативно – правового акту: 

№ 
Пункт 

«Порядку» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

1.  1.1, 1.2 Прийняття нормативно-правового акта за межами компетенції 

уповноваженого органу / особи  

«1.1 Порядок розроблено відповідно до вимог пунктів 32., 33. 

«Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067. 

1.2 Місця (певна площа будинків, інженерних споруд, окремих 

елементів благоустрою: тротуари, алеї, майданчики, газони), що 

знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. 

Суми і не передані в оренду іншим юридичним чи фізичним особам, 

незалежно від того, хто є їх балансоутримувачем чи користувачем 

(надалі – місця) надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами 

для розташування конструкцій зовнішньої реклами на підставі 

договору тимчасового користування місцями, які перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м. Суми для 

розташування рекламних засобів (надалі – Договір), який з 

розповсюджувачем зовнішньої реклами укладається робочим 

органом у сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста 

Суми – орган з питань архітектури та містобудування Сумської 

міської ради (надалі – робочий орган). 

В той же час, відповідно до п. 32 «Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.12.2003 № 2067, «Плата за тимчасове користування 

місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у 

комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному 

органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у 

державній або приватній власності, - на договірних засадах з його 

власником або уповноваженим ним органом (особою).» 

Затвердження Типового 

договору аналізованим 

рішенням є нелогічним. 

Зазначений договір 

повинен бути затверджений 

рішенням стосовно надання 

місця для розташування 

рекламного засобу, а не 

рішенням стосовно порядку 

сплати за такі місця. 

Зазначене може 

породжувати правові колізії 

та утруднює суб’єктам 

регулювання можливість 

прозорого аналізу «правил 

гри» 

Приведення п. 1.1. та 1.2 у 

відповідність до п. 32 

Типових правил 



№ 
Пункт 

«Порядку» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

Тобто, Типовими правилами не передбачено укладання договорів в 

частині плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності. Такі 

договори обов’язкові стосовно місць розташування рекламних 

засобів, що перебувають у державній або приватній власності.  

Аналізований пункт суперечить НПА, затвердженому КМУ, що 

регулює такі суспільні відносини. 

2.  1.3. Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Заповнення законодавчих прогалин за допомогою підзаконних 

актів у разі відсутності законодавчого делегування відповідних 

повноважень 

Юридико-лінгвістична невизначеність - вживання неусталених, 

двозначних термінів і категорій оціночного характеру 

«1.3 Підставою для укладання договору тимчасового користування 

місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади м. Суми для розташування рекламних засобів є встановлені 

пріоритети та дозволи на розміщення зовнішньої реклами, видані в 

установленому порядку.» 

Не є зрозумілим, чи за яких умов виникає право на укладання 

договору: «приорітет + дозвіл» чи «пріоритет або дозвіл». 

Вбачається можливість 

робочого органу на власний 

розсуд тлумачити норму, 

що може породжувати 

корупцію 

Викладення чітких підстав 

для укладання договору, 

що не буде породжувати 

неоднакового тлумачення 

3.  3 Юридико-лінгвістична невизначеність - вживання неусталених, 

двозначних термінів і категорій оціночного характеру 

«3. Визначення розміру плати за право тимчасового користування 

місцями, що знаходяться у комунальній власності територіальної 

громади м. Суми, для розміщення зовнішньої реклами.» 

Юридично, поняття «плати 

за місце» та «плати за право 

на місце» є різними між 

собою та можуть 

породжувати неоднакове 

Уніфікувати за текстом 

порядку – які саме 

відносини він регулює 



№ 
Пункт 

«Порядку» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

Зазначений пункт (так і деякі інші за подальшим текстом 

аналізованого НПА» суперечить назві Порядку, за яким НПА 

направлений на «встановлення порядку плати за тимчасове 

користування місцями, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади м. Суми для розташування рекламних 

засобів», а не за «встановлення порядку плати за ПРАВО 

тимчасового користування місцями, які перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м. Суми для 

розташування рекламних засобів».  

тлумачення норми (в тому 

числі на користь 

уповноваженого органу» 

4.  3.4. Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Вибіркова зміна обсягу прав уповноваженого органу / особи  

«3.4. Для рекламних конструкцій типу «сіті-лайт», вмонтованих у 

зупинку громадського транспорту, застосовується коригуючий 

коефіцієнт 0,2. 

У разі розміщення рекламного засобу типу «сіті-лайт», вмонтованого 

в зупинку громадського транспорту, розповсюджувач зовнішньої 

реклами зобов’язується: 

- забезпечити високоякісне і безпечне утримання та очищення 

конструкції зупинки від забруднень; 

-забезпечити організацію безпечного виконання прибиральних робіт 

і виконання всіх санітарних норм; 

-здійснювати очищення конструкції зупинки при необхідності, але 

не рідше двох разів на тиждень та у будь-якому разі напередодні 

Зазначений пункт містить 

велику кількість 

корупціогенних показників, 

що може призводити до 

численних корупційних 

діянь з боку уповноважених 

працівників «робочого 

органу» та інспекції з 

благоустрою. 

Може бути використано 

посадовими особами для 

вимагання або отримання 

неправомірної вигоди, 

створення штучних бар’єрів 

для розповсюджувачів 

зовнішньої реклами. 

Іншими словами, будь кого 

можна притягнути до 

відповідальності за 

невиконання аналізованого 

Приведення пунтку у 

відповідність Правилами 

благоустрою. Детальний 

опис порядку дій 

розповсюджувачів 

зовнішньої реклами щодо 

утримання рекламних 

засобів 

 



№ 
Пункт 

«Порядку» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

святкових і неробочих днів. 

Встановити що, у разі встановлення конструкції зовнішньої реклами 

типу «сіті-лайт», вмонтованої у зупинку громадського транспорту, 

копія договору на тимчасове користування місцями для розміщення 

рекламних засобів передається робочим органом у сфері розміщення 

зовнішньої реклами до управління «Інспекція з благоустрою міста 

Суми». 

Зазначений пункт суперечить Правилам благоустрою території 

міста Суми, не встановлює чітких критеріїв стосовно таких 

понять як «всіх санітарних норм», «очищення конструкції зупинки 

при необхідності, але не рідше двох разів на тиждень та у будь-

якому разі напередодні святкових і неробочих днів». 

Крім того, необґрунтовано передбачено необхідність передачі копії 

договору до інспекціі з благоустрою. 

пункту через 

невизначеність понять, які 

можуть трактувась на бік 

робочого органу 

5.  3.5. Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Відсутність чітких критеріїв (підстав) для прийняття 

уповноваженим органом / особою різних видів адміністративних 

рішень 

«3.5. Розповсюджувач соціальної реклами звільняється частково або 

повністю від плати за тимчасове користування місцем для 

розміщення рекламного засобу (пропорційно до обсягу займаної 

площини рекламною інформацією на конструкції, в залежності від 

кількості інформаційних площин рекламної конструкції), що 

перебуває у власності територіальної громади м. Суми, на якому 

Зазначений пункт наділяє 

робочий орган 

необґрунтованими 

повноваженнями, що дає 

змогу робочому органу  

отримувати необґрунтовані 

вигоди за прийняття того 

чи іншого рішення.  

Виключення даного 

пункту в цій редакції. 

Опрацювання чіткого 

порядку визначення 

випадків повного або 

часткового звільнення від 

плати за за тимчасове 

користування місцем для 

розміщення рекламного 

засобу. 



№ 
Пункт 

«Порядку» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

розміщується сюжет соціального характеру на термін розміщення 

соціальної реклами, що затверджений відповідним рішенням 

виконавчого комітету Сумської міської ради.  

Підставою для такого звільнення від плати є акцептований робочим 

органом письмовий звіт від власника рекламного засобу (на якому 

розміщуються сюжети соціальної реклами), який має містити зміст 

соціальної рекламної інформації, її замовника, адресну програму, 

термін розміщення та фотозвіт. Розповсюджувач зобов’язується 

подати звіт до робочого органу не пізніше 15 числа наступного за 

звітним місяцем.» 

Зазначений пункт аналізованого НПА на думку дослідників є 

ПОВНІСТЮ корупційним з огляду на таке: 

За текстом пункту розповсюджувач соціальної реклами 

звільняється частково або повністю від плати (без обґрунтування 

підстав для звільнення від плати та основних показників щодо 

розрахунку «частки зменшення такої плати». 

Пункт не містить точного посилання на акт, яким регулюються 

такі правовідносини, тощо. 

6.  3.9. Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Відсутність чітких критеріїв (підстав) для прийняття 

уповноваженим органом / особою різних видів адміністративних 

рішень 

«3.9. Під час дії Договору розмір плати за користування Місцями 

Зазначений пункт  може 

бути підґрунтям вимагання 

неправомірної вигоди з 

боку робочого органу для 

«не підвищення договірних 

цін» 

Виключення зазначеного 

тексту з аналізованого 

пункту 



№ 
Пункт 

«Порядку» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

може бути змінено згідно з рішенням виконавчого комітету та в 

інших випадках, передбачених законодавчими актами України.». 

Зазначений пункт фактично наділяє правом робочий орган на 

власний розсуд впливати в односторонньому порядку на 

договірні відносини та не визначає норми закону для 

застосування  «інших випадків» 

Окремої уваги заслуговує Примірний договір тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади м. Суми для розташування рекламних засобів, що є додатком 2 до Проекту рішення. 

Зокрема – взагалі не зрозуміло, чому ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній 

власності територіальної громади м. Суми для розташування рекламних засобів є додатком до Рішення про впровадження Порядку плати 

за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Суми для розташування 

рекламних засобів, а, наприклад, не до Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Суми», що було б логічним й доречним. 

№ 

Пункт 

«Договору

» 

Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

1.  3.1.2.4. Відсутність чітких критеріїв (підстав) для прийняття 

уповноваженим органом / особою різних видів адміністративних 

рішень 

Відсутність порядку оскарження дій уповноваженого органу 

Юридико-лінгвістична невизначеність - вживання неусталених, 

двозначних термінів і категорій оціночного характеру 

«Робочий орган має право: Організовувати демонтаж рекламного 

засобу з подальшим відшкодуванням коштів Розповсюджувачем 

реклами, якщо останнім не проведений демонтаж добровільно у 

встановлені терміни, у таких випадках: 

Пункт містить 

несправедливі умови, що 

надають перевагу стороні 

робочому органу діяти на 

власний розсуд. 

Доопрацювання пунку з 

врахуванням виявлених 

недоліків. 



№ 

Пункт 

«Договору

» 

Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

- термін дії дозволу закінчився і не був продовжений; 

- дозвіл скасований відповідно до рішення виконавчого комітету 

Сумської міської ради; 

- технічні характеристики рекламного засобу та місця його 

встановлення не відповідають виданому дозволу; 

- Розповсюджувачем реклами самостійно не був проведений 

демонтаж рекламного засобу, який встановлено на місці 

запланованого ремонту, реконструкції, будівництва згідно з 

листом-повідомленням Робочого органу про необхідність такого 

демонтажу у встановлені терміни. Розповсюджувач реклами 

вважається повідомленим про необхідність проведення 

демонтажу у разі скерування йому рекомендованого листа-

повідомлення, навіть за відсутності Розповсюджувача реклами 

за адресою, наведеною у розділі 11 цього договору; 

- технічний стан рекламного засобу створює загрозу життю або 

здоров’ю людей та/або може заподіяти шкоду (майнову чи 

немайнову) третім особам.» 

Не передбачається обґрунтованість  листа-повідомлення 

Робочого органу про необхідність такого демонтажу; 

передбачається вжиття примусових заходів без належним чином 

повідомлення іншої сторони; не розмежовується та не задаються 

критерії загроз життю здоров’ю людей та імовірної шкоди третім 

особам. 

2.  1.3.3 Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

«3.1.3. Робочий орган має право: Відмовити Розповсюджувачу 

Пункт містить 

несправедливі умови, що 

надають перевагу стороні 

Виключити пункт 



№ 

Пункт 

«Договору

» 

Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

реклами у продовженні терміну дії пріоритету чи дозволу у 

випадках, передбачених чинним законодавством України та 

Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Суми.» 

Не визначені чіткі критерії для відмови 

робочому органу діяти на 

власний розсуд. 

3.  1.3.8 Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Прямя невідповідність Контитуції України 

«3.1.8. Робочий орган має право: Користуватися іншими правами, 

передбаченими цим договором та чинним законодавством України.» 

Конституція України, стаття 19.  

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

Пункт містить 

несправедливі умови, що 

надають перевагу стороні 

робочому органу діяти на 

власний розсуд. 

Виключити пункт 

4.  3.2.9 Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Вибіркова зміна обсягу прав уповноваженого органу / особи  

«3.2.9. Оплата здійснюється на вказані у цьому договорі або рахунку 

Робочого органу реквізити та перераховується Розповсюджувачем 

реклами щомісячно до 25 числа поточного місяця.»  

Зазначений пункт не 

містить чіткої регламентації 

дій стосовно оплати, що 

може трактуватись як 

невиконання умов договору 

 

Уніфікація порядку оплати 

 

 

 

5.  3.4.9 Відсутність чітких критеріїв (підстав) для прийняття 

уповноваженим органом / особою різних видів адміністративних 

рішень 

Зазначений пункт рішення 

наділяє робочий орган 

необґрунтованими 

повноваженнями, що дає 

Внесення змін у пункт з 

урахуванням виявлених 

недоліків. 



№ 

Пункт 

«Договору

» 

Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

«3.4.9. Розповсюджувач реклами зобов’язується: У 7-денний термін з 

дати звернення робочого органу розміщувати надану ним соціальну 

рекламу в обсязі, який не перевищує 5 відсотків на рік від загальної 

площі поверхонь рекламних засобів, на умовах оплати, зазначених у 

цьому договорі. У разі неможливості з об’єктивних причин 

розмістити соціальну рекламу у визначений цим підпунктом термін, 

інший термін повинен бути погоджений сторонами у письмовій 

формі.» 

Не зазначено підстав та чітких критеріїв стосовно «об’єктивних 

причин» та «інший термінів». 

змогу робочому органу  

отримувати необґрунтовані 

вигоди за прийняття того 

чи іншого рішення.  

6.  3.4.14 Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Вибіркова зміна обсягу прав уповноваженого органу / особи  

«3.4.14. Розповсюджувач реклами зобов’язується: У разі розміщення 

рекламного засобу типу «сіті-лайт», вмонтованого в зупинку 

громадського транспорту: 

- забезпечити високоякісне і безпечне утримання та очищення 

конструкції зупинки від забруднень; забезпечити організацію 

безпечного виконання прибиральних робіт і виконання всіх 

санітарних норм; здійснювати очищення конструкції зупинки при 

необхідності, але не рідше двох разів на тиждень та у будь-якому 

Зазначений пункт може 

призводити до корупційних 

діянь з боку уповноважених 

працівників «робочого 

органу» та інспекції з 

благоустрою. Може бути 

використано посадовими 

особами для вимагання або 

отримання неправомірної 

вигоди, створення штучних 

бар’єрів для 

розповсюджувачів 

зовнішньої реклами. 

Іншими словами, будь кого 

можна притягнути до 

відповідальності за 

Приведення пунтку у 

відповідність Правилами 

благоустрою. Детальний 

опис порядку дій 

розповсюджувачів 

зовнішньої реклами щодо 

утримання рекламних 

засобів 

 



№ 

Пункт 

«Договору

» 

Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

разі напередодні святкових і неробочих днів. 

Зазначений пункт суперечить Правилам благоустрою території 

міста Суми, не встановлює чітких критеріїв стосовно таких 

понять як «всіх санітарних норм», «очищення конструкції 

зупинки при необхідності, але не рідше двох разів на тиждень та 

у будь-якому разі напередодні святкових і неробочих днів». 

невиконання пункту через 

невизначеність понять, які 

можуть трактувась на бік 

робочого органу 



ВИСНОВКИ 

Висновки за результатами  громадської антикорупційної експертизи  Проекту рішення 

виконавчого комітету Сумської міської ради «Про впровадження порядку плати за 

тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності для 

розташування рекламних засобів»: 

- у рішенні містяться корупційні ризики, що дають можливість реалізувати 

корупційни схеми з метою отримання неправомірної вигоди; 

- у рішенні довільно викладені норми Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29 грудня 2003 

р. № 2067, зокрема - безпідставно розширено повноваження робочого органу; 

- рішення суперечить ч.2. ст.19 Конституції України відповідно до якої органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України; 

- типовий договір містить ознаки непропорційності прав та обов’язків сторін (так, 

права Робочого органу викладені в 13 пунктах, при тому, що правам 

Розповсюджувача реклами приділено тільки 3). 

-  

В сукупності – аналізоване рішення частково не відповідає нормам законодавства 

України, що регулюють суспільні відносини в галузі розміщення зовнішньої реклами, 

містять велику кількість корупційних факторів, а місцями – прямо передбачають 

порушення антикорупційного законодавства. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

З метою запобігання корупційним діям, рекомендується привести дане рішення у 

відповідність до  Конституції та законів України,  Закону України «Про рекламу», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами» від 29 грудня 2003 р. № 2067. 

Також, під час доопрацювання рішення з метою усунення виявлених корупційних 

факторів, рекомендується врахувати зауваження наведені у висновках даної громадської 

антикорупційної експертизи. 

 

Виконавці: Мосунов Богдан, Созонов Володимир – експерти проекту. 


