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Вих. №       270   вiд  18 квітня     2016р.      

 На №    ______ від _______    2016р.                                                              

   Голові Запорізької обласної ради 

Самардак Г.В. 

Звертаю Вашу увагу на порушення п.10 ст..46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» при  скликанні четвертої позачергової сесії Запорізької обласної ради сьомого 

скликання 20 квітня 2016 року, оскільки порушено 10-денний строк  на  оприлюднення 

Рішення про скликання сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які 

передбачається внести на розгляд ради. 

Нагадую диспозицію  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 з тим, при формуванні проекту порядку денного цієї сесії  вами  знову 

порушено  ст..15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яка  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. 

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  порушення  при 

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

проведення сесій обласної ради порушується не тільки норми діючого законодавства, а і  

право громадян на участь в управління державними та місцевими справами. 



               Запорiзька  обласна  громадська  органiзацiя               

                                                                     ”Народний   Захист”          
 

 А  винесення  на розгляд сесії питань, які оприлюднено з порушенням  вимог  ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації» порушує не лише вимоги цього закону, а і право 

громадян  на доступ до публічної інформації. 

Ставимо вас до відому, що за визначених вище причин,  майже всі питання проекту 

порядку денного сесії не можуть бути включені до порядку денного та розглянуті на сесії 

20.04.2016 року, а сама сесія не може відбутися. 

Оскільки Розпорядження про скликання 4 позачергової сесії Запорізької обласної 

ради сьомого скликання №44-р було підписано 14.04.2016, тобто за 5 календарних днів до 

засідання сесії,що є порушенням вимог двох вищезазначених законів. 

Нажаль, ми не вперше звертаємось до вас з проханням виконувати норми 

Українського законодавства і не порушувати права  територіальної громади Запорізької 

області. 

Це свідчить про системність порушень ст..46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

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

виправлення. 

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

розпорядженні  розпорядника публічної інформації Запорізької обласної ради, яка суттєво 

впливає на права громадян та  використання бюджетних коштів. 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. 

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. І ми 

звертали вашу увагу на це 30.03.2016.  Але на сайті облради як і раніше 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  та закритості в роботі ради. 

У зв’язку із вищезазначеним Просимо: 

1.Скасувати Розпорядження про  скликання четвертої позачергової сесії Запорізької 

обласної ради сьомого скликання №44-р від 14.04.2016, як таке,що видане з порушенням 

ст..46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

2. В подальшому додержуватись вимог ст..46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та ст..15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». 

 

Голова Правління                        Заболотна Н.О.. 


