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   Голові Запорізької обласної ради 

Самардак Г.В. 

Згідно п.10 ст.46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

«Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї 

статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії… із 

зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести 

на розгляд ради.» 

Одночасно ст..15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» вимагає  оприлюднення 

проекті рішень за 20 робочих днів до сесії: 

«Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, 

розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 

робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.» 

Таким чином, оприлюднення вищезазначеної інформації має на меті надати  

громадянам можливість реалізувати свої права на доступ до публічної інформації та на 

участь в управлінні державними та місцевими справами. 

Важливою гарантією забезпечення можливості отримувати інформацію  про 

діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування є надання 

громадськості права вільного доступу на їхні засідання. 

Пункт 4 статті 3 Закону поширює цю гарантію на засідання “колегіальних суб’єктів 

владних повноважень”, під якими слід розуміти і сесії обласної ради. 

За загальним правилом, засідання колегіальних суб’єктів владних повноважень є 

відкритими для вільного відвідування громадянами, журналістами, представниками 

громадських організацій. І це  знайшло своє відображення у Регламенті обласної ради. 

Але ця позитивна норма повністю нівелюється неможливістю громадян потрапити 

на засідання сесії і прийняти участь в обговоренні проектів рішень через відсутність 

оприлюднення Запорізькою обласною радою на своєму сайті інформації про дату, час, 

місце проведення сесії. А також відсутність оприлюднення переліку питань яку планується 

розглянути на конкретній сесії. 

З гарантії доступу на засідання колегіальних суб’єктів владних повноважень також 

випливає, що відповідний суб’єкт повинен заздалегідь повідомляти про свої засідання, 

вхід на такі засідання повинен бути вільним, без будь-якої попередньої реєстрації, засідання 

повинні проводитися у приміщенні, що дозволяє доступ найбільшої можливої кількості 
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осіб.  

“Проекти рішень органів місцевого самоврядування” – це проекти нормативно-

правових актів та проекти актів індивідуальної дії органів місцевого самоврядування. 

Таким чином вимогою щодо попереднього оприлюднення проектів не охоплюються 

проекти індивідуально-правових актів, що приймаються суб’єктами владних повноважень, 

які не є органами місцевого самоврядування. 

Важливо зауважити, що пункт 2 частини першої статті 15 Закону передбачає 

опублікування проектів рішень, що підлягають обговоренню, а у частині третій цієї ж статті 

вже йдеться про опублікування усіх проектів нормативно-правових актів і рішень, 

незалежно від того, чи підлягають вони обговоренню. Таким чином, норма частини третьої 

статті 15 Закону є ширшою, і саме нею слід керуватися розпорядникам публічної 

інформації. 

Оприлюднення проектів документів заздалегідь має на меті надати можливість 

громадського обговорення документів до моменту  його прийняття. Така норма також 

покликана запобігти корупції при прийнятті рішень, особливо індивідуально-правових 

актів щодо розпорядження  бюджетними коштами та комунальним майном (наприклад, 

щодо виділення земельних ділянок або розподілу  бюджету, прийнятті та внесенні змін до 

програм тощо). 

Моніторинг сайту  Запорізької обласної ради показав що через відсутність 

оприлюднення у визначений законом спосіб і час інформації про дату, час та місце 

проведення сесій обласної ради порушується гарантоване право громадян на доступ до 

публічної інформації шляхом  присутності у засіданнях колегіальних органів (сесії обласної 

ради). 

Так, анонс сесії 25.02.2016 року було розміщено на сайті за 1 день до сесії, що є 

порушенням ст.. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». А  станом на 30.03.2016 

року на сайті відсутній анонс  і рішення про скликання сесії яку заплановано провести 

31.03.2016 року. Це свідчить про системність порушень і відсутність  внутрішнього  

регулювання  забезпечення виконання ст..46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст..15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Що потребує негайного виправлення. 

Не дивлячись на створення рубрики «Проекти рішень» і оприлюднення там проектів 

рішень із доступом до текстів цих проектів, які плануються до розгляду на пленарному 

засіданні, де-факто громадяни не мають можливості  отримати інформацію про конкретний 

перелік проектів, які планується розглядати під час конкретної сесії. Таким чином ми 

можемо знов стверджувати про  порушення вимог ст.. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні». 

Так, 15.03.2016 року нами були подані зауваження на проект рішення про внесення 

змін до Програми розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області, внесений 

УВП Запорізької ОДА, із проханням  оприлюднити ці зауваження у строк відведений ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації» (тобто  невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів). 

Але до цього часу  ці зауваження на сайті не оприлюднено, інформації про врахування 

наших пропозицій ми не маємо. При тому що сесію заплановано проводити завтра 

31.03.2016 року. 
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Таким чином порушено право громадян на доступ  до інформації яка є у 

розпорядженні  розпорядника публічної інформації Запорізької обласної ради, яка суттєво 

впливає на використання бюджетних коштів. Але ця інформація не доведена до відому 

громадян. Одночасно порушено наше право на участь в управлінні державними та 

місцевими справами шляхом передбачених законодавством України внесення  і врахування 

пропозицій та зауважень  в роботі обласної ради. 

Одночасно варто зауважити що 14.03.2016 року  ми зверталися до вас із запитом  про 

надання інформації про дату, час та проект порядку денного чергових сесій обласної ради, 

на що 21.03.2016 року вих..№ 36/01-70 ПІ  керуючим справами виконавчого апарату  ради 

Подорожко В.В.(виконавець Хижняк) нам було надано недостовірну інформацію про те, 

що чергова сесія відбудеться у травні та серпні 2016 року. На сьогодні нам відомо що 

засідання сесії заплановано на 31 березня 2016 року. Надання недостовірної інформації є  

порушенням ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Особи винні у наданні 

недостовірної інформації підлягають притягненню до дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності. 

Варто зазначити що право на доступ до інформації  гарантує право громадян на 

доступ до всієї інформації і всіх думок і зауважень з обговорення проектів рішень. Але на 

сайті облради не оприлюднюються зауваження, правки та пропозиції. Таким чином 

зводиться нанівець  оприлюднення проектів рішень, оскільки громадяни мають часткову 

інформацію і не розуміють за які саме правки та пропозиції голосують депутати. А це є 

ознаками непрозорості в роботі ради. 

Це питання позитивно вирішено в Запорізькій міській раді, де за результатами 

моніторингу оприлюднюється вся необхідна інформація, впродовж 5 рабочих днів з дня 

отримання (відповідно до ст..15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»). Разом з 

проектами рішень оприлюднюються всі зауваження, пропозиції, заперечення та змінені за 

результатами громадського обговорення проекти рішень. Будь хто може увійти і 

ознайомитись з ходом  обговорення, первинним і фінальним проектами рішень, з 

ініціаторами внесення змін та  змістом  змін. І відстежити весь процес  зміни проекту 

рішень та врахування громадської думки при прийнятті управлінських рішень із доступом 

про інформацію про всіх учасників змін. 

Обласна рада такої можливості громадянам не надає, порушуючи низку  прав. 

Тому що через відсутність оприлюднення  питань, що будуть розглядатися на  сесій 

облради, систематично порушується  ще і конституційне право громадян на участь в 

управлінні державними та місцевими справами. 

За таких умов ми можемо нажаль констатувати що Запорізька обласна рада за цими 

показниками  де-факто, працює в закритому режимі, не надаючи повної і достовірної 

інформації громадянам, нехтуючи врахуванням  зауважень і пропозицій громадськості, 

порушуючи їх права на доступ до публічної інформації та на участь в управлінні 

держаними та місцевими справами. 

(Моніторинг проводиться в рамках роботи платформи  «Омбудсмен плюс», членом якої ми 

є.) 

У зв’язку із вищезазначеним Просимо: 
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1.Визначити порядок та відповідального в Запорізькій обласній раді за виконання ст.. 15 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації» та ст..46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

2. Розпочати практику  завчасного оприлюднення у визначений законом строк, спосіб та 

об’єм інформації на сайті обласної ради про проведення сесій обласної ради, проектів та 

переліку питань що планується до розгляду на кожній сесії; а також  зауважень, правок, 

пропозицій та нових редакцій проектів рішень, додержуючись при цьому правила «трьох 

кліків». 

3.Притягнути до дисциплінарної відповідальності  за надання недостовірної інформації 

керуючого  справами виконавчого апарату  ради Подорожко В.В. та виконавця  Хижняк. 

 

 

Голова Правління                        Заболотна Н.О.. 


