
ДОДАТОК № 1.  Громадська антикорупційна експертиза 

до проекту рішення виконавчого комітету Сумської 

міської ради «Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Суми» 

 

 

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 

затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території м. Суми» (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. 

- 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. Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.06.2016 

№826/2002/16  

3. Ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 25.08.2016 №826/2002/16 

4. Закону України «Про рекламу» 

5. Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

6. Закону України «Про адміністративні послуги» 

7. Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження 

Типових правил розміщення зовнішньої реклами» 

 

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; 

 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 – Правила розміщення зовнішньої реклами на 

території м. Суми, що є додатком  до Проекту рішення (далі – «Правила»)  



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

№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

1.  2.1.1. Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Робочий орган Розробляє в межах компетенції нормативні акти 

(зміни до них), спрямовані на регулювання діяльності у сфері 

реклами. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої 

реклами робочим органом залучаються на громадських засадах 

представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та 

об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами. 

Зазначеним пунктом не зазначається спосіб, мета та інші 

особливості (спосіб обрання представників) залучення 

представників громадських організацій та об'єднань 

підприємств у процесі регулювання діяльності з розміщення 

зовнішньої реклами робочим органом. 

Вбачається можливість 

впливу невизначеного кола 

третіх осіб (представників 

об'єднань громадян та 

об'єднань підприємств, які 

провадять діяльність у 

сфері реклами) на 

прийняття рішень робочим 

органом. Можливість 

залучення «карманних» 

представників організацій 

для підготовки потрібних 

для робочого органу 

висновків та пропозицій. 

Викладення пункту в 

новій редакції з 

визначенням способу 

взаємодії робочого органу 

з представниками 

об'єднань громадян та 

об'єднань підприємств, які 

провадять діяльність у 

сфері реклами, з 

визначенням їх ролі та 

функцій. 

2.  2.1.11. Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Робочий орган спільно з виконавчим органом Сумської міської ради, 

що здійснює контроль за станом благоустрою міста, проводить 

обстеження місць розміщення рекламних засобів відповідно до 

виданих у встановленому порядку дозволів, здійснює моніторинг, 

перевірки та обстеження щодо додержання підприємствами, 

установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері 

благоустрою. 

Зазначеним пунктом фактично надаються ті самі повноваження 

що й інспекції з благоустрою. 

Норма значно розширює 

повноваження робочого 

органу, які виходять за 

межі повноважень 

встановлених постановою 

Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження 

Типових правил 

розміщення зовнішньої 

реклами», що може 

слугувати підґрунтям 

корупційних дій. 

Виключити корупціогенні 

фактори. 

Прописати виключні 

повноваження робочого 

органу у відповідності з 

діючим законодавствам.  

 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

3.  2.1.13. Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Робочий орган здійснює обстеження місць розміщення рекламних 

засобів на предмет відповідності встановлення спеціальних 

конструкцій до виданих дозволів (проектно-технічної документації), 

вживає заходи щодо їх усунення. 

Не зрозуміло що мається на увазі під терміном  «усунення» 

(усунення недоліків, невідповідностей, або взагалі – демонтаж 

конструкцій). 

Зазначена нома може 

вільно трактуватись 

робочим органом на 

власний розсуд та з метою 

отримання неправомірної 

вигоди 

Конкретизація пункту 

стосовно повноважень 

Робочого органу. 

4.  2.1.17. Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до чинного 

законодавства. 

Фактично зазначеним пунктом аналізованого НПА «робочий 

орган» необґрунтовано наділений необмеженими 

повноваженнями в галузі «регулювання» діяльності стосовно 

розміщення зовнішньох реклами. 

Може бути використано 

посадовими особами для 

вимагання або отримання 

неправомірної вигоди, 

створення штучних бар’єрів 

для входу на ринок нових 

суб’єктів,витіснення з 

ринку окремих суб’єктів 

господарювання, знищення 

економічної конкуренції та 

створення нерівних умов 

або неконкурентних 

переваг для «обраних» 

суб’єктів господарювання. 

У поданій редакції значно 

розширює повноваження 

робочого органу, які 

виходять за межі 

повноважень встановлених 

Виключення пункту 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

постановою Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Типових 

правил розміщення 

зовнішньої реклами». 

5.  3.1.1. Не визначено акт законодавства, який регулює суспільні 

відносини. 

Рекламні засоби повинні розміщуватись з дотриманням вимог 

чинного законодавства України про рекламу, інших нормативно-

правових актів, у тому числі цих Правил. 

Фактично зазначеним пунктом аналізованого НПА «робочий 

орган» наділений повноваженнями застосовувати будь-які 

правові норми на власний розсуд. 

Зазначена нома може 

вільно трактуватись 

робочим органом на 

власний розсуд та з метою 

отримання неправомірної 

вигоди  

Внесення змін до пункту з 

чіткою конкретизацією 

норм для встановлення 

рекламних засобів 

6.  3.1.2. Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Розміщення рекламних засобів у центральній частині міста, на 

магістралях загальноміського значення здійснюється ВИКЛЮЧНО 

за деталізованими схемами розміщення рекламних засобів, 

затвердженими рішеннями виконавчого комітету Сумської міської 

ради. 

Аналізований пункт фактично вступає у конфлікт з наступними 

пунктами та розділами Правил (стовно встановлення пріоритетів, 

погоджень тощо) 

За логікою даного пункту робочий орган ВЖЕ визначив види 

рекламних засобів та місця їх розташування, а тому має реальну 

можливість самостійно розробити й проектну документацію щодо 

цих засобів. За таких умов Правилами не повинно передбачатись 

Вільне трактування пункту 

може негативно вплинути 

на права та обов’язки 

розповсюджувачів реклами 

й може спричиняти 

корупційні ризики з боку 

уповноваженого органу 

Внести зміни у Правила, 

чітко прописавши 

взаємодію даного пункту з 

іншими пунктами по 

тексту 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

більшість дій, які повинен здійснити розповсюджувач реклами 

стосовно рекламних конструкцій у центральній частині міста.  

7.  3.1.9. Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Розміщення рекламних засобів, що є джерелами шуму, вібрації, 

потужних світлових, електромагнітних та інших випромінювань і 

полів поблизу житлових приміщень допускається лише із суворим 

дотриманням встановлених нормативними актами правил і 

санітарних норм. 

Пункт не визначає вичерпний перелік нормативних актів правил і 

санітарних норм 

Зазначений пункт може 

трактуватись робочим 

органом на власний розсуд, 

що може призводити до 

необґрунтованого 

притягнення до 

адміністративної 

відповідальності 

Внесення змін до пункту з 

чіткою конкретизацією 

нормативних актів правил 

і санітарних норм 

8.  3.1.12. Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Розроблення проектно-технічної документації, монтаж (демонтаж) 

рекламних засобів здійснюється спеціалізованими підприємствами, 

установами та організаціями. 

Пунктом не визначаються вимоги до «спеціальних» підприємств 

установ та організацій, не враховано спосіб визначення таких 

організацій для виконання ними функцій в рамках аналізованих 

Правил. 

Може бути використано 

посадовими особами для 

вимагання або отримання 

неправомірної вигоди, 

створення штучних бар’єрів 

для входу на ринок нових 

суб’єктів,витіснення з 

ринку окремих суб’єктів 

господарювання, знищення 

економічної конкуренції та 

створення нерівних умов 

або неконкурентних 

переваг для «обраних» 

суб’єктів господарювання. 

Викладення пункту в 

новій редакції з 

визначенням способу 

взаємодії робочого органу 

та розміщувачів реклами з 

спеціалізованими 

підприємствами, 

установами та 

організаціями. 

Передбачити критерії 

відбору та вимоги до 

таких до «спеціальних» 

підприємств установ та 

організацій 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

 

9.  3.1.15 Не визначено акт законодавства, який регулює суспільні 

відносини 

Матеріали, з яких виготовлені елементи рекламних засобів, повинні 

бути належної якості і мати підтверджуючі документи (сертифікати, 

паспорти) у визначених законом випадках. 

Пункт не містить посилання на норму закону  - за яких умов 

необхідно виготовляти підтверджуючі документи (сертифікати, 

паспорти). 

Зазначена нома може 

вільно трактуватись 

робочим органом на 

власний розсуд та з метою 

отримання неправомірної 

вигоди 

Внесення змін до пункту з 

чіткою конкретизацією 

норм для встановлення 

рекламних засобів 

10.  3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.5. 

 

Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Юридико-лінгвістична невизначеність - вживання неусталених, 

двозначних термінів і категорій оціночного характеру 

Рекомендовано використовувати «для закриття поверхонь будинків 

та споруд, що знаходяться у стані реконструкції. 

Рекламні засоби не повинні руйнувати візуальну цілісність 

інфраструктури та сформовані образні характеристики 

навколишнього середовища. Збереження зовнішнього вигляду 

архітектурно-історичних пам’яток, ансамблів, вулиць, площ, 

будівель, ландшафтно-паркових зон має бути домінуючим 

чинником у заходах із створення та розміщення зовнішньої реклами 

у місті. 

Прив'язка рекламних засобів до конкретної зони міського 

середовища потребує аналізу її функціонального насичення, 

архітектурно-просторових характеристик, умов зорового сприйняття. 

Кожен елемент рекламного засобу має нести естетичне 

Зазначений пункт може 

трактуватись робочим 

органом на власний розсуд, 

що може призводити до 

необґрунтованого 

притягнення до 

адміністративної 

відповідальності 

Внесення змін до пункту з 

чіткою конкретизацією 

норм для встановлення 

рекламних засобів 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

навантаження відповідно до сучасних вимог. 

Зазначений пункт містить багато категорій оціночного 

характеру, не містить розшифровку таких понять, як 

«нестандартна зовнішня реклама», «візуальна цілісність 

інфраструктури та сформовані образні характеристики 

навколишнього середовища», «естетичне навантаження 

відповідно до сучасних вимог». 

11.  3.3.2. Не визначено акт законодавства, який регулює суспільні 

відносини 

Роботи зі встановлення фундаменту, монтажу, експлуатації та 

демонтажу спеціальних рекламних конструкцій здійснюється 

відповідно до затверджених Правил благоустрою міста Суми та 

інших чинних нормативних актів на підставі виданого у 

встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

Фактично зазначеним пунктом аналізованого НПА «робочий 

орган» наділений повноваженнями застосовувати будь-які 

правові норми на влсний розсуд. 

Зазначена нома може 

вільно трактуватись 

робочим органом на 

власний розсуд та з метою 

отримання неправомірної 

вигоди  

Внесення змін до пункту з 

чіткою конкретизацією 

норм стосовно 

встановлення фундаменту, 

монтажу, експлуатації та 

демонтажу спеціальних 

рекламних конструкцій 

12.  4.1.4. Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Невизначеність чи абстрактність основних стадій та строків 

адміністративної процедури 

Протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви робочий орган 

перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене в заяві, 

на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника 
або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому 

Необґрунтовано тривалий 

процес перевірки місця 

розташування рекламного 

засобу (5 днів) може бути 

використаний для 

встановлення пріоритету 

іншого заявника або 

надання неправдивої 

інформації про наявність 

пріоритету або виданого 

дозволу «потрібного» 

Прописати протягом 2 

робочих днів 

встановлюється пріоритет 

Пропонується визначити 

чіткий перелік підстав для 

відмови у встановленні 

пріоритету. 

 

 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

порядку дозволу. Після перевірки місця, керівник робочого органу 

приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на 

заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. 

Завищені строки перевірки робочим органом пріоритету. Також 

вказаний пункт містить вказівку про можливість відмови, однак не 

зазначено підстав для такої відмови. 

суб’єкту господарської 

діяльності. Відсутня 

можливість перевірки 

наданої інформації, захист 

від умисних або неумисних 

помилок. 

Тривалий процес перевірки 

з урахуванням ведення 

робочим органом 

інформаційного банку 

даних місць розташування 

рекламних засобів, плану їх 

розміщення та надання в 

установленому порядку 

інформації для оновлення 

даних містобудівного 

кадастру м. Суми 

13.  4.1.6 Відсутня уніфікована форма документу 

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий 

орган передає адміністратору управління «Центр надання 

адміністративних послуг у місті Суми» Сумської міської ради 

довідку про встановлення пріоритету та два примірники дозволу 

(бланки) за встановленою формою. 

До аналізованого рішення взагалі не додається форма примірника 

дозволу (бланка)  

Робочий орган наділений 

можливістю самостійно 

визначати форми бланків, 

що в подальшому може 

негативно впливати на 

права та обов’язки заявника 

Встановити типову форму 

примірника дозволу 

(бланка).   

14.  4.1.14. Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Встановлюються стислі 

терміни для подання 

документів. Алгоритм 

Прописати: 

заявник протягом трьох 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

Заповнення законодавчих прогалин за допомогою підзаконних 

актів у разі відсутності законодавчого делегування відповідних 

повноважень 

Протягом п'яти днів із дати отримання заявником рішення про 

встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, 

що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста 

Суми, продовження строку, на який встановлено зазначений 

пріоритет, заявник укладає договір на право тимчасового 

користування місцем та надає робочому органу копію документа, що 

підтверджує внесення відповідної плати. 

Суперечить Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» та запроваджує безпосередній контакт 

заявника із суб’єктами надання погоджень, створюючи передумови 

для корупційних зловживань. 

П. 8 ст. 9 Про адміністративні послуги «Суб’єкт надання 

адміністративної послуги отримує відповідні документи або 

інформацію без участі суб’єкта звернення, у тому числі шляхом 

прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших 

суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ 

або організацій, що належать до сфери їх управління.» 

укладання договору 

суперечить закону й може 

допускати корупцію 

днів з дня отримання 

проекту договору укладає 

договір тимчасового 

користування цим місцем 

(надалі – договір). 

 

Також Пропонуємо 

виключити: копію 

документа, що 

підтверджує внесення 

відповідної плати. 

 

15.  4.1.15 Невизначеність чи абстрактність основних стадій та строків 

адміністративної процедури 

Протягом строку, передбаченого підпунктом 4.1.8. та 

підпунктом 1 підпункту 4.1.9. пункту 4.1. розділу 4 цих Правил, 

щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що 

перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, 

встановленої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради 

Вбачається безпідставна та дублююча адміністративна 

Необгрунтоване 

адміністративне 

навантаження на заявника 

Виключити зазначений 

пункт 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

процедура. Не зрозуміло «за що» й на «який строк» стягується 

плата? Чи можливе стягнення плати за даним пунктом 

одночасно й під час дії дозволу/договору?   

16.  4.3.1.  

4.3.2.  

4.3.3.  

4.3.4.  

 

Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Визначення компетенції уповноваженого органу / особи за 

формулою «має право» 

Вибіркова зміна обсягу прав уповноваженого органу / особи 

4.3.1. Робочий орган протягом не більше як п'ятнадцяти 

робочих днів із дня одержання від адміністратора належним чином 

оформлених двох примірників проекту дозволу та супровідного 

листа розглядає їх, готує та подає пропозиції на розгляд Комісії. 

Завищений строк розгляду робочого органу (15 днів)  

4.3.2. Комісія розглядає заяви на надання дозволу на 

розміщення рекламного засобу з урахуванням Комплексної схеми 

розміщення рекламних засобів із зонуванням території м. Суми 

та/або затверджених деталізованих схем розміщення рекламних 

засобів і надає свої рекомендації, що оформлюються протоколом 

засідання Комісії.  

Взагалі не визначений строк щодо прийняття рішення. 

4.3.3. З урахуванням протоколу засідання Комісії робочий 

орган готує проект рішення про розміщення зовнішньої реклами на 

Необгрунтовані завищені 

строку розгляду заявки або 

взагалі не зазначення 

строку адміністративної дії 

дозволяє суб’єкту владних 

повноважень діяти на 

власний розсуд та вимагати 

неправомірну вигоду. 

 

Внести зміни до пунктів 

з врахування зауважень. 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

території міста Суми. Зазначений проект рішення разом із додатками 

подається на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради, на 

якому і приймається остаточне рішення щодо надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами на території міста Суми або про 

відмову у його наданні. 

Взагалі не визначений строк щодо прийняття рішення. 

4.3.4. У разі прийняття рішення про надання дозволу, 

керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів із дня 

підписання міським головою або іншою особою, що виконує його 

обов’язки, цього рішення підписує обидва примірники  дозволу, 

скріплює їх печаткою робочого органу та передає один примірник 

дозволу адміністратору, а другий - залишається робочому органу для 

обліку та контролю. Видача дозволу фіксується в журналі реєстрації. 

Завищений строк розгляду робочого органу (5 днів)  

17.  4.3.5. Пряме порушення норми прямої дії  - Конституції України. 

Завищені вимоги до особи, що пред'являються як умова 

реалізації нею свого права або виконання зобов'язань 

Відсутність чітких критеріїв (підстав) для прийняття 

уповноваженим органом / особою різних видів адміністративних 

рішень 

У наданні дозволу, переоформленні, внесенні змін до нього, 

продовженні строку може бути відмовлено у разі: 

10) недотримання заявниками підпункту 3, пункту 4, розділу 3 цих 

Правил, за раніше наданими дозволами на розміщення зовнішньої 

реклами; 

11) порушення заявником умов договору тимчасового користування 

місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування 

Необґрунтований та 

невичерпний перелік 

підстав для відмови у 

видачі дозволу може 

спричиняти корупцію на 

користь робочого органу 

Приведення зазначеного 

пункту у відповідність до 

законодавства з 

урахуванням виявлених 

недоліків та з чіткою 

уніфікацією підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги. 

Передбачити підстави для 

відмови в кожній 

окремій  

адміністративній 

процедурі (наданні 

дозволу, переоформленні, 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

рекламних засобів за раніше наданими йому дозволами на 

розміщення зовнішньої реклами; 

12) відсутності у заявника, який вже має встановлений на землі 

рекламний засіб, договору про закріплення прилеглої до рекламного 

засобу території відповідно до Правил благоустрою міста Суми; 

13) якщо заявник, який вже має встановлений на землі рекламний 

засіб, протягом року притягався до відповідальності за неналежне 

санітарне  

утримання закріпленої прилеглої до встановленого рекламного 

засобу території, відповідно до Правил благоустрою міста Суми, три 

і більше разів. 

Актами чинного законодавства України можуть встановлюватися 

інші підстави для відмови у видачі дозволу. 

Відповідно до ст. 61 Конституції України, «Ніхто не може бути 

двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за 

одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність 

особи має індивідуальний характер». 

Зазначений пункт фактично передбачає можливість порушення 

конституційних прав особи яка звертається за адміністративною 

послугою та не передбачає чіткого переліку підстав для відмови 

у видачі дозволу. 

З тих самих підстав суперечить нормам закону і п. 5.1.3.; 5.2.7.  та 

7.5 Правил, за яким  Заявнику може бути відмовлено у внесенні 

змін на одній із підстав, викладених у підпункті 4.3.5 цих 

Правил. 

Пунктом передбачено одні й ті самі підстави для відмови в 

різних  адміністративних процедурах, що за логікою суперечать 

внесенні змін до нього, 

продовженні строку). 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

один одному 

18.  4.3.8. Пряма невідповідність закону 

Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не 

зазначено у заяві. Виданий у встановленому порядку дозвіл є 

підставою для розміщення зовнішньої реклами. 

Пункт протирічить Закону України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності», за яким строк дії дозволу має 

бути передбачений виключно законом. 

Порушуються права 

заявника, передбачені 

законом 

Виключити пункт 

19.  5.1.4. Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Необґрунтоване розширення дискреційних повноважень та/або їх 

тлумачення 

Нечіткість визначення прав і зобов'язань уповноваженого органу / 

особи 

Вибіркова зміна обсягу прав уповноваженого органу / особи 

У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, 

ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які 

зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного 

засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про 

це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк із 

початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, 

будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої 

реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення 

згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться 

зміни у дозвіл. 

Строк дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

Може бути використано 

посадовими особами для 

вимагання або отримання 

неправомірної вигоди, 

створення штучних бар’єрів 

для входу на ринок нових 

суб’єктів,витіснення з 

ринку окремих суб’єктів 

господарювання, створення 

нерівних умов або 

неконкурентних переваг 

для «обраних» суб’єктів 

господарювання. 

Прописати чіткі умови, за 

яких настає «необхідність 

зміни місця розташування 

рекламного засобу» 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

продовжується на час, необхідний для вирішення питання про 

надання рівноцінного місця. Після закінчення   реконструкції,    

ремонту,   будівництва   на    місці    розташування рекламного 

засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право 

на розташування рекламного засобу на попередньому місці.  

Не розкрито визначення «зміна містобудівної ситуації», що 

завгодно може бути визнано зміною містобудівної ситуації. 

20.  7.1. Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Для продовження строку дії дозволу, розповсюджувач 

зовнішньої реклами подає адміністратору управління «Центр 

надання адміністративних послуг у місті Суми» Сумської міської 

ради відповідну заяву не пізніше ніж за один місяць до закінчення 

строку дії дозволу. Звернувшись із заявою у місячний термін до 

закінчення строку дії дозволу, заявник зберігає за собою право 

пріоритету на зазначене місце. Заява подається у довільній формі. 

Не визначено на який строк може бути продовжено дію дозволу 

Передбачена можливість 

робочого органу вимагати 

неправомірну вигоду на 

продовження дії дозволу на 

«більш довгий термін» 

Передбачити підстави для 

подовження дозволу з 

чіткою регламентацією й 

обґрунтуванням строків 

такого продовження 

21.  10.2.5. Невизначеність чи абстрактність основних стадій та строків 

адміністративної процедури 

Можливість уповноваженого органу / особи необґрунтовано 

змінювати хід і строки адміністративної процедури 

Відсутність чітких критеріїв (підстав) для прийняття 

уповноваженим органом / особою різних видів адміністративних 

рішень 

За зверненням робочого органу, розповсюджувачі зовнішньої 

реклами щомісячно зобов'язані надати місця для розміщення 

соціальної реклами шляхом надання адресної програми, в межах не 

Вбачається можливість 

маніпуляцій з боку 

робочого органу на 

правовідносини з 

розповсюджувачами 

зовнішньої реклами що 

підґрунтям для 

корупційних дій 

Зміна пункту з 

урахуванням виявлених 

недоліків з чіткою 

регламентацією строків, 

стадій та підстав 

адміністративної 

процедури 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

менше п’яти відсотків загальної кількості площин рекламних 

засобів, на які розповсюджувач зовнішньої реклами одержав дозвіл. 

При цьому загальний обсяг соціальної реклами, на час розміщення 

якої, плата за тимчасове користування місцем не справляється, 

щомісячно не може перевищувати десяти відсотків кількості площин 

рекламних засобів, на які розповсюджувач зовнішньої реклами 

одержав дозвіл. 

В окремих випадках, якщо допустимий відсоток рекламних площин 

вже наданий під розміщення соціальних сюжетів, а є нагальна 

необхідность розміщення актуальної інформації від органів 

місцевого самоврядування, то за наявності відповідної резолюції 

міського голови та погодження з розповсюджувачем зовнішньої 

реклами, обсяг загальної кількості площин рекламних засобів для 

розміщення соціальної реклами може бути збільшено. 

Зазначений пункт дозволяє робочому органу безпідставно на 

власний розсуд впливати на розповсюджувача зовнішньох 

реклами стосовно розміщення реклами, яку робочий орган 

вважатиме «соціальною». 

22.  11.1. Не визначений порядок перевірки / контролю реалізації 

регуляторного акта з боку суб'єктів права 

Контроль за додержанням цих Правил здійснює робочий орган, 

спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань захисту 

прав споживачів, виконавчий орган Сумської міської ради, що 

здійснює контроль за станом благоустрою міста, та інші органи 

відповідно до чинного законодавства України. 

Пункт не наводить вичерпного переліку осіб, що можуть 

здійснювати контроль за дотримання Правил. 

Аналізований пункт надає 

право невизначеному колу 

осіб здійснювати діяльність 

з перевірки дотримання 

норм Правил, що може 

створювати корупційні 

ризики та передбачає пряме 

незаконне втручання в 

господарську діяльність. 

Внести зміни в пункт, 

передбачивши вичерпний 

перелік органів контролю 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 
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23.  11.4. Не визначений порядок перевірки / контролю реалізації 

регуляторного акта з боку суб'єктів права 

Відсутність чітких критеріїв (підстав) для прийняття 

уповноваженим органом / особою різних видів адміністративних 

рішень 

На вимогу органів, наведених у пункті 11.1. цього розділу Правил, у 

встановлених законом випадках, розповсюджувачі зовнішньої 

реклами зобов'язані надавати документи та інформацію, необхідні 

для здійснення ними повноважень щодо контролю. 

Передбачена можливість органів контролю вимагати будь-які 

документи, що на їх думку мають відношення до об’єкта 

перевірки 

Вбачається можливість 

органів контролю 

притягати до 

відповідальності 

безпідставно та на власний 

розсуд. 

Внести зміни до пункту, 

передбачивши чіткий 

перелік документів, 

необхідний для здійснення 

відповідного контролю. 

24.  11.6. Відсутність чітких критеріїв (підстав) для прийняття 

уповноваженим органом / особою різних видів адміністративних 

рішень 

Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен здійснити демонтаж 

рекламного засобу у таких випадках: 

1) анулювання дозволу у встановлених нормативними актами 

випадках; 

2) закінчення строку дії дозволу та не звернення із заявою про 

продовження строку його дії; 

3) самовільного розміщення рекламного засобу без дозвільних 

документів; 

4) у разі коли технічний стан рекламного засобу унеможливлює його 

подальшу експлуатацію, створює загрозу життю або здоров'ю людей 

та/або заподіяння шкоди; 

Вбачається можливість 

робочого органу  притягати 

до відповідальності 

безпідставно та на власний 

розсуд. 

Внести зміни до пункту, 

передбачивши чіткий 

перелік підстав для 

демонтажу 



№ 
Пункт 

«Правил» 
Індикатор потенційного корупційного ризику Можливі наслідки 

Рекомендації 

5) в інших, визначених нормативними актами випадках. 

Зазначений пункт дозволяє робочому органу безпідставно на 

власний розсуд визначати підставу для демонтажу рекламних 

засобів. 

 



ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ 

Висновки за результатами  громадської антикорупційної експертизи  Проекту рішення 

виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Суми» 

- 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; 

- рішення суперечить ст. 61  Конституції України, відповідно до якої «Ніхто не може 

бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те 

саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний 

характер.» 

- рішення ме містить посилання та типовий договір про тимчасове користування 

місцем для розміщення рекламного засобу. 

- Окремо зазначаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 16 ЗУ «Про рекламу», Розміщення   

зовнішньої реклами  у  населених  пунктах проводиться   на   підставі  дозволів,  що  

надаються  виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза 

межами населених пунктів - на підставі дозволів,  що надаються обласними 

державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою 

міністрів  Автономної  Республіки Крим,  в порядку,  встановленому цими  

органами  на  підставі  типових  правил  ( 2067-2003-п ), що затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. Тобто законодавцем встановлено, що до 

повноважень виконавчих органів міських рад відноситься лише встановлювати 

«порядок» видачі дозволу на зовнішню рекламу. Правила – це компетенція міської 

ради. 

 

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», Закон 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про 

адміністративні послуги», 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF
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