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Запорізький окружний адміністративний суд 

69041, м. Запоріжжя, вул. С.Синенка, 65-В 

 

Позивач: Заболотна Наталія Олександрівна 

 РНОКПП 2428208543 

 Адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 

буд. 115-129 

 Телефон 098-042-95-95 

            Електронна адреса: Zabol66zabol@gmail.com  

 

 

Відповідач: Запорізька обласна рада 

 ідентифікаційний код юридичної особи 

20507422 

 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164 

 Телефон 061-224-70-71 

 Електронна пошта: zor@zor.gov.ua 

 

Третя особа, що не заявляє 

         самостійних вимог: Запорізька обласна державна адміністрація 

 ідентифікаційний код юридичної особи 

00022504 

 69107, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 164 

 Телефон: 061-224-63-81 

 Електронна пошта: adm@zoda.gov.ua 

 

 Позовна заява немайнового характеру 

  

 Судовий збір: 768,40грн. за кожну вимогу 

немайнового характеру 

 

 

Уточнена позовна заява 

про визнання протиправними та нечинними  

рішень обласної ради 

 

14 березня 2019 року відбулося пленарне засідання двадцять восьмої 

позачергової сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, яке було скликано в 

порушення норм законодавства України та Регламенту роботи Запорізької обласної ради 

сьомого скликання, затвердженого рішенням № 60 від 17.03.16р. 

http://zor.gov.ua/sites/default/files/07_02_41_01.pdf  (далі за текстом – Регламент). 

 

 По-перше, 11 березня 2019 року розпорядженням № 22-р, голови Запорізької 

обласної ради скликано двадцять восьму позачергову сесію Запорізької обласної ради 

сьомого скликання. Пленарне засідання призначено на 14 березня 2019 року об 11 годині 

у сесійній залі обласної ради. 

Статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» регламентовано, що сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її 

створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з 
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пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Зазначеною статтею 

передбачено, що голова ради веде пленарні засідання ради відповідно до вимог цього 

Закону та регламенту ради. Сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - 

відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, районної, обласної 

- головою відповідної ради.   

Частиною 5 даної статті встановлено: «Сесія ради скликається в міру 

необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних 

ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.» 

Згідно з частиною 10 ст. 46 Закону України «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, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу 

скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 Крім того, статтею 3.1.3 Регламенту визначено, Сесія обласної ради повинна бути 

також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального 

складу обласної ради або голови ЗОДА. Мотивовані пропозиції про скликання сесії 

обласної ради, підписані ініціаторами, надаються голові обласної ради із зазначенням 

питань та проектами рішень, розгляд яких пропонується. 

У відповідності до преамбули розпорядження, вбачається, що позачергова сесія 

скликається на підставі листа Запорізької обласної державної адміністрації від 

26.02.2019р. № 08-54/0605 «Про скликання позачергової сесії».  

Так, у відповідності до даного листа, голова Запорізької обласної державної 

адміністрації Бриль К. звертається до голови Запорізької обласної ради з проханням 

«щодо скликання в найкоротший термін позачергової сесії з метою розподілу вільних 

залишків коштів обласного бюджету які склалися на 01.01.2019р. за підсумками річного 

звіту про виконання обласного бюджету на 2018 рік». Інших підстав, що б свідчили про 

термінову необхідність скликання позачергової сесії, включаючи виняткові питання, у 

листі не визначено. 

Так, станом на 31 січня 2019 року звіт про виконання обласного бюджету на 2018 

рік на сесії Запорізької обласної ради не розглядався. 

Виходячи з вищевикладеного вбачається відсутність підстав для скликання 

позачергової сесії. 

Згідно ч. 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та 

ст. 3.1.5 Регламенту встановлено, що рішення про скликання сесії ради та порядок 

денний сесії доводяться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, 

а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, 

місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

Не зважаючи на те, що лист № 08-54/0605, який став підставою для скликання 

позачергової сесії надійшов до Запорізької обласної ради 26.02.2019р., розпорядження 

про скликання позачергової сесії винесено  11.03.2019р. Дана обставина свідчить про 

грубе порушено Відповідачем строків, встановлених законодавством. Як наслідок, це 

призвело до унеможливлення детального ознайомлення з проектами рішень, внесеними 

до порядку денного позачергової сесії Розпорядженням № 22-р.   

Так, у сесійній залі, під час пленарного засідання виступали депутати Старух 

О.В., Гришин, Я.В., Марченко В.П. та Хвостак В.В., які наголосили на відсутності через 

короткий термін на ознайомлення з матеріалами сесії, можливості для вивчення 

питань, що винесено на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії у зв’язку з їх 

оприлюдненням в порушення встановлених строків. 

Вищезгадані обставини, будуть підтверджені в суді свідками із числа депутатів, 

що брали участь в пленарному засіданні позачергової сесії, а також відео трансляцією, 
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що велась під час пленарного засідання двадцять восьмої позачергової сесії Запорізької 

обласної ради https://www.youtube.com/watch?v=gv9cVCgsU4w . 

Отже, розпорядження №22-р винесено головою Запорізької обласної ради в 

порушення норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Регламенту, щодо строків та порядку скликання позачергової сесії. 

Розпорядженням від 11.03.2019р. скликано сесію на 14.03.2019р., за два дні до її 

проведення, що грубо порушує норми ч. 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. 3.1.5 Регламенту, без достатніх підстав для її 

призначення.  

По-друге, у відповідності до п. 2 розпорядження №22-р від 11.03.2019р., до 

порядку денного позачергової сесії включено 47 питань (перелік даних питань 

наводиться в додатку до даного позову «Таблиця законності винесення питань головою 

Запорізької обласної ради  на позачергову сесію ЗОР 14.03.2019»).   

Так, у відповідності до абз. 3 та 4 ст. 3.1.1 Регламенту роботи Запорізької обласної 

ради сьомого скликання, «Позачергові сесії обласної ради можуть скликатися у 

виняткових випадках з питань, що потребують невідкладного рішення або в інших 

випадках, якщо цього вимагає чинне законодавство. Винятковими випадками в 

розумінні цієї статті є: документально підтверджене погіршення економічного стану 

області, необхідність вирішення питань фінансування соціально-значимих питань, 

оборона, приведення регуляторних актів у відповідність законодавству, необхідність 

термінового покращення технічної інфраструктури. Даний перелік є вичерпним і 

застосовується також до випадків, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

В порушення даної норми, до розпорядження про скликання позачергової 

сесії увійшли питання кадрового та бюджетного характеру, які не можуть бути 

винесені на розгляд позапланової сесії з огляду на їх плановість.  

 

По-третє, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України 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. 

Згідно з приписами статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються в 

установленому законом порядку питання щодо  розподілу бюджетних коштів та 

управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 

у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і 

звільнення їх керівників. 

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні" рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі 

рішень. 

Згідно з частиною другої цієї статті рішення ради приймається на її пленарному 

засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. 

Відповідно до частини 11 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні" акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають 

обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України 

"Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування 

оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної 

інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних 

https://www.youtube.com/watch?v=gv9cVCgsU4w
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випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно 

після їх підготовки  

Згідно з положеннями статті 1 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є 

відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Пунктом 1 частини першої статті 13 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації" встановлено, що розпорядниками інформації визнаються суб'єкти владних 

повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що 

здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов'язковими для виконання. 

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 14 вказаного Закону розпорядники 

інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими 

законами. 

Відповідно до пунктів 2, 12 частини 1 статті 15 Закону України "Про доступ до 

публічної інформації" розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати 

нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), 

прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію 

про нормативно-правові засади діяльності та іншу інформацію про діяльність суб'єктів 

владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений 

законом. 

Частиною третьою статті 15  ЗУ "Про доступ до публічної інформації" визначено, 

що 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. 

А ч.6 ст.14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує розпорядників 

публічної інформації, до яких відноситься і Запорізька обласна рада, «надавати та 

оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також, у разі потреби 

перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену 

інформацію». 

При цьому, ч.5 ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» встановлюється 

наступне: «Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження 

бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, 

комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання 

цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування 

юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.»  

Проте, при включенні питань порядку денного позачергової сесії Запорізької 

обласної ради 14.03.2019р., головою обласної ради Григорієм Самардаком порушено  

вимоги ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» в частині недотримання строків 

на оприлюднення 18 проектів рішень і неоприлюднення 5 проектів рішень взагалі.  В 

тому числі і  оскаржуваних  мною питань порядку денного: 

-Про внесення змін та доповнень до обласної Програми профілактики 

правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області, 

розвитку матеріально-технічної бази Головного управління Національної поліції в 

Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, Військової прокуратури 

Запорізького гарнізону Південного регіону України, Управління Служби безпеки 
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України в Запорізькій області, Головного управління ДФС в Запорізькій області, 

Управління патрульної поліції у м. Запоріжжя Департаменту патрульної поліції на 

2017-2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 

56, зі змінами та доповненнями (питання №18 порядку денного сесії); 

- Про внесення змін до Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Запорізькій області  на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

Запорізької обласної ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами) ( питання № 19 порядку 

денного сесії); 

-Про внесення змін до Програми матеріально-технічної підтримки 

діяльності органів виконавчої влади в Запорізькій області на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 63, зі змінами (питання №28 

порядку денного сесії); 

- Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва, 

євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Запорізької області 

на 2019-2021 роки (питання №40 порядку денного сесії); 

- Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018  № 

63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями) ( питання №46 

порядку денного сесії). 
http://zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya  

Таким чином, 49% питань до порядку денного внесено з порушенням  Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» і мого права на доступ до публічної 

інформації. Що є порушенням частини одинадцятої статті 59 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та частини третьої статті 15 Закону України "Про 

доступ до публічної інформації". 

Згідно п.2 ст.15  ЗУ "Про доступ до публічної інформації":  «Інформація, 

передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню 

невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі 

наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація 

оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати 

оновлення інформації.» 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 5 Закону України "Про доступ до 

публічної інформації" доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та 

оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на 

офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом.  

Держава гарантує забезпечення доступу до публічної інформації, в т.ч. і 

поклавши на розпорядника обов’язок оприлюднення публічної інформації, крім 

випадків передбачених законом.   

П.4 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» встановлює ознаки 

невідкладності оприлюднення, і відповідно розгляду питань: «Невідкладному 

оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, 

здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.». 

Проте, жодного обгрунтування невідкладності розгляду проектів рішень з 

посиланням на спецзакони ані Запорізька обласна державна адміністрація як 

суб’єкт скликання позачергової сесії і внесення до порядку денного порядка 80% 

питань, ані  суб’єкти внесення  інших проектів рішень, ані голова обласної ради 

Григорій Самардак  у розпорядженні про скликання позачергової сесії і внесення 

питань як термінових, не зазначили. 
 

http://zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya
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Дана норма щодо оприлюднення проектів  рішень  заздалегідь має на меті надати 

можливість громадськості долучитись до обговорення документів до моменту їх 

прийняття, надати свої зауваження та пропозиції. Що я  і очолювана мною Громадська 

Організація «Народний Захист» часто і робимо, чим сприяємо підвищенню рівня 

відкритості органів влади, ефективному використанню  коштів платників податків 

Запорізької області. І мене як платника податків , в тому числі. Також така норма 

покликана запобігти корупції при прийнятті рішень, особливо індивідуально-правових 

актів щодо розпорядження  бюджетними коштами та комунальним майном, в тому 

числі, щодо надання у користування земельних ділянок комунальної власності. 

Проте, оскаржувані проекти були оприлюднені з порушенням 20-денного 

терміну, як наслідок – рішення прийняті з порушенням процедури. Вказані дії є грубим 

порушенням вимог частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Порушено моє право на  доступ до публічної інформації згідно ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації» і моє право на участь в управлінні державними і 

місцевими справами. 

У відповідності із статтею 38 Конституції України громадяни мають право брати 

участь в управлінні державними справами. Закріплення цього права в Конституції 

України повністю відповідає міжнародним нормам, зокрема, передбаченому у п. «а» ст. 

25 «Міжнародного пакту про громадянські і політичні права» положенню про право 

кожного громадянина без будь-якої дискримінації та без обґрунтованих обмежень брати 

участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно 

обраних представників. 

Згідно ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», за 20 днів оприлюдненню 

підлягають всі проекти нормативно-правових актів, а також всі проекти інших рішень 

органу місцевого самоврядування (зокрема індивідуально-правові акти), незалежно від 

того, чи підлягають вони обговоренню – якщо інше не передбачено законом.  

Слід відмітити, що в частині третій статті 15 Закону України "Про доступ до 

публічної інформації" не передбачено винятків щодо вимоги оприлюднення 

проектів рішень за 20 робочих днів до дати їх розгляду. Однак, відхилення від 20-

денного строку можливе, але виключно у випадках, коли інші закони встановлюють 

інші терміни або сформульовані таким чином, що їх неможливо виконати з 

дотриманням цього правила. 

Відповідно до частини одинадцятої статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" проекти актів органів місцевого самоврядування 

оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної 

інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних 

випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно 

після їх підготовки. 

Вказана норма не визначає вичерпного переліку "надзвичайних ситуацій та інших 

невідкладних випадків", у яких дозволяється оприлюднювати проекти актів місцевого 

самоврядування негайно, без дотримання 20-денного строку, однак чітко вказує, що це 

є можливим у випадку, коли інший строк, передбачений законом. Також дана норма 

чітко визначає необхідність негайного оприлюднення проекту акту органу місцевого 

самоврядування навіть в разі наявності "надзвичайних ситуацій та інших 

невідкладних випадків". В жодному  проекті рішення невідкладність розгляду 

питання на позачерговій сесії не доведено. 
Враховуючи зазначене, а також зважаючи на порушення відповідачем процедури 

оприлюднення проектів спірних рішень, можна стверджувати про наявність таких 

порушень при оприлюдненні і призначенні 28 позачергової сесії  Запорізької обласної 

ради 7 скликання, що тягнуть за собою визнання протиправними дій розпорядника 
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публічної інформації Запорізької обласної ради в особі голови Запорізької обласної 

ради Самардака Григорія Вікторовича і скасування рішень сесії. 

Диспозиція ст.24 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»  передбачає   перелік 

порушень  законодавства про доступ до публічної інформації. Серед них: 
«4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; 

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; 

6) несвоєчасне надання інформації; 

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів». 

Порушення строків оприлюднення проектів спірних рішень (через свою 

необгрунтованість) є несвоєчасним наданням інформації і мають ознаки навмисного 

приховування інформації від громадськості та депутатів, з метою обмеження часу на 

ознайомлення їх з проектами  бюджетних рішень. Що має сприяти прийняттю рішень 

депутатами «в темну». Саме про неможливість вивчення всіх проектів рішень за 

визначений Розпорядженням 22-р термін, під час сесії  публічно заявили  керівники 3 з 

8 фракцій обласної ради ( Гришин Я., Старух. О., Хвостак В.). Ще 2 керівника фракцій ( 

Ружин Ю. та Марченко В.)  окрім цього, заявили про непідготовленість питань 

порядку денного, не обгрунтованість бюджетних питань, відсутність звітів про 

виконання попередніх програм і бюджету), що тягне за собою неправомірний розподіл 

бюджетних коштів і сприяє неефективному використанню бюджетних коштів . (Відео-

запис  28 сесії. 28:20 – 47:00) 

 

Таким чином, Запорізькою обласною радою грубо порушено порядок 

оприлюднення оскаржуваних нормативно-правових актів, що призвело до 

унеможливлення розгляду даних проектів не тільки депутатами обласної ради, які 

приймали дані рішення, але й  порушило мої права, як платника податків. 

Вищенаведене свідчить про необхідність визнання нечинним рішень Запорізької 

обласної ради, прийнятих на двадцять восьмій позачерговій сесії Запорізької 

обласної ради.  

 

По-четверте. Слід також звернути увагу на той факт, що двадцять восьма 

позачергова сесія Запорізької обласної ради проводилася з грубим порушенням 

регламенту щодо голосування. 

Так, у відповідності до статей 1.1. та 1.3. Регламенту Запорізька обласна рада є 

органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ і міст області, приймати від її імені рішення та здійснювати в її 

інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією 

України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими 

законодавчими і нормативними актами та цим Регламентом. Загальний склад ради 

становить 84 депутати.  

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада 

в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення 

ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю 

депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. 

Така ж норма міститься в ст. 3.8.1 Регламенту, а саме - рішення обласної ради 

приймаються на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради.  

У відповідності до ст. 3.7.1 Регламенту, після закінчення обговорення питання 

головуючий на засіданні оголошує голосування з питання, що обговорювалося. За 

жодних умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення пропозицій 

головуючим на засіданні ради.  
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Статтею 3.7.9. Регламенту встановлено, якщо всі поставлені на голосування 

пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проект 

рішення відхиляється, то він вважається відхиленим в цілому. 
Разом з тим, 14.03.2019р. під час пленарного засідання, неодноразово, в зв’язку з 

відсутністю достатньої кількості голосів для прийняття рішення, що приводило до 

відхилення проекту рішення в цілому, проекти рішення ставилися на повторне 

голосування головою ради, для досягнення мети і прийняття рішення. 

Так, повторному голосуванню підлягали проекті рішень зазначені у «Таблиця 

законності винесення питань головою Запорізької обласної ради  на позачергову сесію 

ЗОР 14.03.2019р.», яка є додатком до даної позовної заяви.  

Вищезгадані обставини про хід голосування будуть підтверджені в суді свідками 

із числа депутатів, що брали участь в пленарному засіданні позачергової сесії, а також 

відео трансляцією, що велась під час пленарного засідання 28-ї позачергової сесії 

Запорізької обласної ради. https://www.youtube.com/watch?v=gv9cVCgsU4w  

 

По-п’яте, пунктом 3 Розпорядження №22-р від 11.03.2019р., головам постійних 

комісій рекомендовано розглянути питання, внесені на двадцять восьму позачергову 

сесію обласної ради, на засіданнях постійних комісій. 

У відповідності до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для 

вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, 

здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.  

Частиною 10 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за 

результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів 

від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - 

заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються 

головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її 

засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону 

України "Про доступ до публічної інформації". 

В силу ст. 2.6.1. Регламенту постійні комісії ради є органами ради, що обираються 

з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 

належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Стаття 2.6.9 

Регламенту визначає, що за результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії 

готують висновки і рекомендації. Відповідно до ст. 2.6.10. Регламенту рекомендації 

постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, 

установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. 

Стаття 2.6.14 Регламенту визначає перелік постійних комісій:  

- Постійна комісія з гуманітарних питань, 

- Постійна комісія з питань агропромислового комплексу та 

сільськогосподарського виробництва, 

- Постійна комісія з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-

енергетичного комплексу, 

- Постійна комісія з питань бюджету, 

- Постійна комісія з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної 

політики та підприємництва, 

- Постійна комісія з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, 

депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини, свободи слова та 

інформації, 

https://www.youtube.com/watch?v=gv9cVCgsU4w
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


9 

 

- Постійна комісія з питань земельних відносин, охорони надр, екології та 

раціонального природокористування, 

- Постійна комісія з питань місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, 

- Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, 

- Постійна комісія з питань соціальної політики і праці, 

- Постійна комісія з питань управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад області та житлово-комунального господарства. 

Перед пленарним засіданням, на якому приймалися в тому числі оскаржувані 

рішення, відбувались засідання постійних комісій відповідно до графіку (додаток до 

даного позову). 

Так, відповідно до графіку, засідали не всі постійні комісії, що свідчить про 

розгляд не всіма депутатами не всіх питань порядку денного сесії.  

Більш того, виходячи із графіку засідань постійних комісій, комісія з питань 

агропромислового комплексу та сільськогосподарського виробництва та комісія з 

питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, проводили засідання в одному 

кабінеті №484, з різницею в 3 (три) години. Так, з урахуванням того, що сесія тривала 

більше 5 годин, при цьому більшість проектів рішень приймалася без обговорення, то 

яким чином постійна комісія могла детально розглянути всі проекти, що було винесено 

на розгляд ради.  

З вищевикладеного випливає, що постійними комісіями розглядались не всі 

питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, а отже мали б бути обговорені 

на пленарному засіданні ради, як то визначено частини 2 ст. 3.8.1. Регламенту, «рішення 

ради, окрім рішень регуляторного характеру, може прийматися на пленарному засіданні 

ради без обговорення, якщо проект цього рішення обговорювався на засіданнях 

постійних комісій і щодо нього немає зауважень та пропозицій від депутатів.»  Проте 

рішення на сесії приймались без обговорення. 

Зазначене вкотре доводить, що Відповідач по справі грубо порушує норми Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту.  

 

По-шосте, на двадцять восьму позачергову сесію Запорізької обласної ради  

виносилось 47 питань, переважна більшість яких відносяться до бюджетних. Серед них 

ініційовані Запорізькою ОДА  листом № 08-54/0605 від 26.02.2019, 29 проектів рішень 

про внесення змін до діючих Програм і 5 проектів рішень з затвердження нових 

Програм. 16 проектів рішень мають суттєві зауваження з боку апарату обласної ради, 

що робить неможливим винесення цих питань до порядку денного сесії обласної ради.  

10 з цих зауважень містять посилання на заборону фінансування заходів Програми  

коштом обласного бюджету згідно ст.ст.85,87,91 БК України. Два – посилання на 

неефективність використання бюджетних коштів, 1 – на порушення ст.19 Конституції 

України. Не дивлячись на це, ці проекти рішень головою обласної ради Григорієм 

Самардаком не тільки було внесено до порядку денного 28 позачергової сесії, а і були 

прийняті депутатами. Що  має ознаки протиправності. 

Додатково до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Бюджетний 

Кодекс України (далі- БК) також має вимоги до обов’язкового оприлюднення інформації 

щодо бюджетних питань. 

Так, стаття 28 БК України зобов’язує Головних розпорядників бюджетних коштів 

оприлюднювати «шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах (головні 

розпорядники коштів місцевих бюджетів можуть оприлюднювати в інший спосіб 

відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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Статтею 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» регламентовані основні принципи місцевого самоврядування. Місцеве 

самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; законності; 

гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; 

правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах 

повноважень, визначених цим та іншими законами; підзвітності та відповідальності 

перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки 

та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого 

самоврядування. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України 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. 

Виходячи з вищевикладеного вбачається, що Відповідачем, під час підготовки, 

скликання та проведення двадцять восьмої позачергової сесії, неодноразово, грубо 

порушувались норми Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 

Регламенту роботи Запорізької обласної ради сьомого скликання. Як наслідок, на 28-

й позачерговій сесії було прийнято ряд незаконних рішень, які підлягають визнанню 

протиправними та нечинними. 

 І. Щодо прийняття Запорізькою обласною радою рішення № 15 від 14 

березня 2019 року «Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 

профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Запорізькій 

області, розвитку матеріально-технічної бази Головного управління Національної 

поліції в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, Військової 

прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України, Управління 

Служби безпеки України в Запорізькій області, Головного управління ДФС в 

Запорізькій області, Управління патрульної поліції у м. Запоріжжя Департаменту 

патрульної поліції на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 

ради від 06.04.2017 № 56», зі змінами та доповненнями, слід зазначити наступне. 
14 березня 2019 року, Запорізькою обласною радою було прийняте рішення, яким 

внесено зміни та доповнення до обласної Програми профілактики правопорушень та 

забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області, розвитку матеріально-технічної 

бази Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, прокуратури 

Запорізької області, Військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону 

України, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, Головного 

управління ДФС в Запорізькій області, Управління патрульної поліції у м. Запоріжжя 

Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької 

обласної ради від 06.04.2017 № 56, зі змінами та доповненнями (далі – Програма), 

виклавши додаток 2 (Заходи щодо реалізації Програми) в новій редакції згідно з 

додатком 1 до цього рішення. Внесено зміни в додаток 3 до Програми (Орієнтовні обсяги 

та джерела фінансування обласної Програми), виклавши його в новій редакції згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 

Дане рішення опубліковане на офіційному сайті Запорізької обласної ради 

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya  

1. У відповідності до Інформації про дату оприлюднення проектів, отриманої на 

запит від 20.03.2019р., проект рішення було опубліковано 25 лютого 2019 року. Даний 

факт свідчить про порушення вимог ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». 

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya
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2. Оскаржуване рішення має ознаки рішення бюджетного характеру, а отже не є 

питанням, що потребує невідкладного вирішення та не відноситься до переліку 

виняткових випадків, як то передбачено статтею 3.1.1 Регламенту роботи Запорізької 

обласної ради. 

За таких підстав вважаю, що внесення головою Запорізької обласної ради 

даного питання до порядку денного позачергової сесії є незаконним, оскільки порушує 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламент, який визначає 

вичерпний перелік питань, що можуть розглядатись на позачерговій сесії обласної 

ради. 

3. У відповідності до даного рішення обласна Програма доповнюється новими 

заходами та вносяться зміни до вже затверджених з необхідністю додаткового виділення 

коштів з обласного бюджету на суму 33 987тис.грн., які передбачають видатки на 

утримання та капітальні видатки для правоохоронних органів України в Запорізькій 

області. 

Перелічені заходи є субвенцією Державному бюджету на утримання та капітальні 

видатки для правоохоронних органів – державних органів виконавчої влади, які повинні 

здійснюватися виключно з Державного бюджету. 

У відповідності до статей 89-91 Закону України «Про прокуратуру», 

фінансування прокуратури здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо 

фінансового забезпечення діяльності прокуратури здійснюються Генеральною 

прокуратурою України. 

Фінансування прокуратури здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними 

розписами видатків, затвердженими Генеральним прокурором, у межах річної суми 

видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний бюджетний період. 

Стаття 18 Закону України «Про Службу безпеки України» визначає, що 

фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби 

безпеки України здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному 

Верховною Радою України, за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Стаття 17 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» регламентує, що 

фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Забороняється 

здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро 

розслідувань за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, 

крім коштів Державного бюджету України, в тому числі допомоги в межах проектів 

міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України. 

Відповідно до статті 105 Закону України «Про національну поліцію» 

фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України. 

Виходячи з норм ст. 87 Бюджетного Кодексу України, видатки для 

правоохоронних органів та на правоохоронну діяльність, забезпечення 

функціонування правоохоронних органів здійснюється виключно з Державного 

бюджету. 

Більш того, ч.2 ст. 85 БК України регламентовано:  Забороняється планувати 

та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим Кодексом. 

Так, стаття 90 БК України регламентує: «до видатків, що здійснюються з бюджету 

Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки на: державне 

управління, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення, 

культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт, програми природоохоронних заходів 

місцевого значення.» 
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Відтак, Бюджетній Кодекс України визначає право надавати субвенції з місцевого 

бюджету лише на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіону.  

За таких підстав вбачається заборона фінансування правоохоронних органів, 

визначених оскаржуваним рішенням, з обласного бюджету.    

Отже, рішення Запорізької обласної ради «Про внесення змін та доповнень до 

обласної Програми профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки 

в Запорізькій області, розвитку матеріально-технічної бази Головного управління 

Національної поліції в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, Військової 

прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України, Управління Служби 

безпеки України в Запорізькій області, Головного управління ДФС в Запорізькій області, 

Управління патрульної поліції у м. Запоріжжя Департаменту патрульної поліції на 2017-

2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 56» є 

протиправним, оскільки ним визначено фінансування державних органів з 

місцевого бюджету, що прямо заборонено чинним законодавством України. 

4. Також слід зазначити, що Заступник начальника управління з питань 

соціально-економічного розвитку та бюджету апарату Запорізької обласної ради 

І.Адєлев вніс Зауваження до проекту даного рішення. В цих Зауваженнях вказується на 

невідповідність проекту рішення нормам Бюджетного кодексу України з підстав 

заборони фінансування правоохоронних органів з місцевого бюджету, про порушення 

вимог щодо наявності системи результативних показників та про відсутність 

розрахунків, якими б підтверджувались суми видатків.  

Так, в Зауваженнях зазначено: «проект Програми не містить системи 

результативних показників: кількісних та якісних, які характеризують результати 

виконання програми на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання 

коштів місцевих бюджетів та аналіз досягнутих результатів. Відтак, в проекті не 

розкрита жодна проблема розвитку регіону або окремих галузей економіки чи 

соціально-культурної сфери мешканців області із використанням офіційних 

статистичних даних, а також необхідність фінансування за рахунок коштів виключно 

місцевого бюджету.» 

На підставі проведення аналізу та вивчення проекту рішення та змін до Програми, 

управлінням з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого 

апарату Запорізької обласної ради зроблено висновок, що проект рішення та змін до 

Програми не можуть бути прийняті, тому як потребують доопрацювання.  

Стаття 3.4.11 Регламенту визначає, що проекти рішень повинні бути юридично 

обґрунтованими та розробленими відповідно до Порядку підготовки проектів рішень 

обласної ради.  

Натомість, всупереч Зауваженням управління з питань соціально-

економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату Запорізької обласної ради 

Запорізька обласна рада все ж таки прийняла оскаржуване рішення, яке за своєю 

суттю є протиправним та нечинним.  

5. Під час голосування на пленарному засіданні 14 березня 2019 року за 

проект оскаржуваного рішення було грубо порушено Регламенту, щодо процедуру 

голосування. 

У відповідності до ст.ст. 1.1., 1.3. Регламенту Запорізька обласна рада є органом 

місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ і міст області, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції 

і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими і 
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нормативними актами та цим Регламентом. Загальний склад ради становить 84 

депутати.  

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. 3.8.1 Регламента,  рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти 

у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення 

більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим 

Законом. 

Враховуючи загальний склад Запорізької обласної ради, рішення вважається 

прийнятим якщо за нього проголосували 43 або більше депутатів.  

Так, 14.03.2019р. під час пленарного засідання голова обласної ради, після 

схвального голосовання пропозицій, поставив питання про голосування за проект 

рішення «Про внесення змін та доповнень до обласної Програми профілактики 

правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області, розвитку 

матеріально-технічної бази Головного управління Національної поліції в Запорізькій 

області, прокуратури Запорізької області, Військової прокуратури Запорізького 

гарнізону Південного регіону України, Управління Служби безпеки України в 

Запорізькій області, Головного управління ДФС в Запорізькій області, Управління 

патрульної поліції у м. Запоріжжя Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 56, зі змінами та 

доповненнями» в цілому.  

Відповідно до результатів голосування за рішення проголосувало 41 депутат, за 

– 40, проти – 0, утримався – 0. Рішення НЕ прийнятим.  

Статтею 3.7.9. Регламенту визначено, якщо всі поставлені на голосування 

пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проект рішення 

відхиляється, то він вважається відхиленим в цілому. 

Після оголошення результатів голосування, головуючий перейшов до наступного 

питання порядку денного, тобто до наступного проекту рішення. 

Проте, згодом головуючий на пленарному засіданні Самардак Г.В., повернувся 

до розгляду проекту рішення №18, що не було прийнято, підчас голосування за даний 

проект в цілому.  

Вже під час повторного голосування за проект рішення за нього проголосувало 

46 депутатів, із них ЗА – 45, проти – 1, утрималися – 0. Рішення прийнято.  

Вищевикладені обставини щодо ходу голосування за проект рішення № 18, 

будуть підтверджені в суді свідками із числа депутатів, що брали участь в пленарному 

засіданні позачергової сесії, а також відео трансляцією, що велась під час пленарного 

засідання двадцять восьмої позачергової сесії Запорізької обласної ради. 

https://www.youtube.com/watch?v=gv9cVCgsU4w голосування та переголосування 

відбувалося з 4:18 до 4:25.  

В результаті поставлення проекту рішення на повторне голосування, 

головою Запорізької обласної ради грубо порушено Регламенту щодо голосування. На 

моє переконання, дане порушення надає додаткових підстав для визнання рішення 

протиправним та нечинним.  

 З огляду на все вищевикладене, вважаю, що рішення «Про внесення змін та 

доповнень до обласної Програми профілактики правопорушень та забезпечення 

громадської безпеки в Запорізькій області, розвитку матеріально-технічної бази 

Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, прокуратури 

Запорізької області, Військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону 

України, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, Головного 

управління ДФС в Запорізькій області, Управління патрульної поліції у м. Запоріжжя 

Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької 

https://www.youtube.com/watch?v=gv9cVCgsU4w
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обласної ради від 06.04.2017 № 56, зі змінами та доповненнями», прийняте на 28-й 

позачерговій сесії Запорізької обласної ради 14.03.2019р. є протиправними, всі позовні 

вимоги є обґрунтованими та підтвердженими, а отже існують всі законні підстави 

для задоволення позовної заяви. 

 ІІ. Щодо прийняття Запорізькою обласною радою рішення № 16 від 14 

березня 2019 року «Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства у Запорізькій області  на 2017-2020 роки, затвердженої 

рішенням Запорізької обласної ради від 08.06.2017 № 84» (зі змінами), слід 

зазначити наступне. 
14 березня 2019 року, Запорізькою обласною радою було прийняте рішення, яким 

внесено змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій 

області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 

08.06.2017 № 84. 

Дане рішення опубліковане на офіційному сайті Запорізької обласної ради 

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya  

1. Оскаржуване рішення має ознаки рішення бюджетного характеру, а отже 

не є питанням, що потребує невідкладного вирішення та не відноситься до переліку 

виняткових випадків, як то передбачено статтею 3.1.1 Регламенту роботи Запорізької 

обласної ради. 

За таких підстав вважаю, що внесення головою Запорізької обласної ради 

даного питання до порядку денного позачергової сесії є незаконним, оскільки порушує 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламент, який визначає 

вичерпний перелік питань, що можуть розглядатись на позачерговій сесії обласної 

ради. 

 2.  На виконання національної Стратегії, затвердженої Указом Президента 

України №212/2012 (надалі - національна Стратегія), депутатами Запорізької обласної 

ради у грудні 2012 року затверджено Програму сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Запорізькій області на 2013-2016 роки (далі - Програма), розробником і 

виконавцем якої стало Управління з питань внутрішньої політики і зв’язків з 

громадськістю Запорізької ОДА (далі- Управління).  

 Проте, під час громадського розслідування, зі Звіту державного фінансового 

аудиту ДАСУ, вбачається, що мети Програми не досягнуто, а результатом фінансування 

її заходів є неефективне витрачання коштів обласного бюджету.  

 За результатами виконання бюджетної програми по КПКВ 3018600 «Інші 

видатки», до якого входить Програма, вбачається, що коштом платників податків, 

замість підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів 

публічної влади, здійснювалося фінансування різного роду заходів, більшість з яких не 

відповідає тематиці Програми, або є такими, які за своїм змістом відносяться до інших 

програм. Крім того, через порушення організаційно-правових умов та бюджетного 

законодавства при формуванні Управлінням проекту Програми, відсутності чітких 

індикаторів та очікуваних результатів стало наслідком неефективного використання 

бюджетних коштів, передбачених на Програму, що негативно вплинуло на досягнення 

її мети. Тобто, Програма створила умови, за яких встановити дійсні цілі та результати 

Програми, а отже і цільове використання грошових коштів обласного бюджету, 

виділених на її реалізацію, стало неможливим навіть для аудитслужби. 

 Відповідно до звіту форми №2м за 2015 рік, інформації Департаменту фінансів 

ЗОДА, аудиторським звітом Держаудитслужби обсяг фактично витрачених коштів 

обласного бюджету на реалізацію заходів Програми склав у 2013 році - 0,88 тис. грн, у 

2014 році – 0,00 грн., у 2015 році - 498,53 тис. грн. та у 2016 році - 565,7 тис. грн.  

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya
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 Так, у звіті про виконання Програми за 2016 рік Зубченко О.С., як керівник 

Управління та особа відповідальна за реалізацію Програми,прозвітував перед 

Запорізькою облрадою, що Управлінням «було придбано для активних представників 

громадськості з нагоди відзначення державних свят близько 900 грамот голови ОДА, 

2000 подяк голови ОДА. За патріотизм, самовідданість та гідність придбано близько 125 

медалей «За розвиток Запорізького краю» та 59  цінних подарунків  від голови ОДА 

(годинники чоловічі та жіночі), якими були нагороджені бійці АТО, волонтери та інші». 

 Саме таку кількість нагородної продукції, відповідно до звіту Управління, 

отримали громадські активісти Запорізької області. При цьому, згідно фінансового звіту 

Управління, станом на 01.01.2017 на балансових залишках та поточних рахунках 

Управління ні нагородної продукції, ні коштів, за які така продукція закуповувалася не 

обліковуються.на товарних залишках у Управління нулі. 

 Водночас, порівнянням первинних фінансових документів зі списками 

нагороджених у 2016 році представників громадськості виявлено таке собі “незначне” 

неспівпадіння між показниками закупленої та виданої Управлінням нагородної 

продукції на суму 359 348 грн. 

 Зокрема, з вказаних документів слідує, що із відзвітованих Управлінням 900 

грамот, а по факту закуплених 1210 грамот, фактично вручено 109, з 2000 подяк вручено 

237, з 125 медалей вручено 27, з 59 цінних подарунків вручено 2. Таким чином, 

розбіжність в сумі закуплених та фактично виданих (вручених) грамот, подяк, медалей 

та цінних подарунків складає 359 348 грн. 

 Аналогічна ситуація має місце і за результатами виконання Управлінням 

Програми у 2015 році. Зокрема, відповідно до інформації  облдержадміністрації від 

27.04.2016 на виконання Програми у 2015 році придбано 929 грамот, 1150 подяк, 

медалей на суму 45,2 тис.грн. та цінних подарунків на суму 42,9 тис.грн. Водночас, 

порівнянням первинних фінансових документів та списків нагороджених встановлено, 

що з 929 грамот вручено 50, з 1150 подяк вручено 165, зі 100 медалей вручено 6, з 45 

подарунків вручено 3. Розбіжність в сумі закуплених та фактично виданих (вручених) 

грамот, подяк, медалей та цінних подарунків складає 342 475 грн. 

 Виникає питання: або не всі громадські активісти виявилися гідними нагород, а 

тому нагородна продукція чекає кращих активістів громадянського суспільства “на 

полицях” Управління, проте у такому випадку, чомусь такій продукції, придбаній за 

кошти бюджету, не знайшлося місця у фінансовій звітності Управління, або вона по 

факту не закуповувалася, а коштам бюджету не знайшлося місця на поточних рахунках 

Управління, які станом на 01.01.2017 складають аж цілий “0”.  

 Враховуючи вказані обставини, в діях службових осіб Управління з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької обласної державної 

адміністрації вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 

ст.191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном 

шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у 

великому розмірі. Загальна сума можливо розтрачених (привласнених) у 2015-2016 

роках коштів обласного бюджету складає 701 823 грн., з них: у 2015 році на суму 342 

475 грн., у 2016 році - 359 348 грн.  

 Одержувачем усієї, виділеної на виконання Програми, суми бюджетних коштів 

у 2015 та 2016 роках, а також у 2017 році на виконання аналогічної Програми, прийнятої 

на 2017-2020 роки, як і всіх інших Програм, головним розпорядником коштів по яким 

було Управління, стало ТОВ «ІНТЄРА» (код ЄДРПОУ: 39556180). 

 При цьому, незважаючи на вимоги до одержувачів бюджетних коштів, 

встановлених п.9 Постанови КМУ 282, стосовно обов’язкової наявності у ТОВ 

«ІНТЄРА» 2-річного досвіду роботи, директор товариства Кузнєцова О.Г. серед 
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документів, поданих Управлінню для проходження конкурсу надала листа щодо 

наявності у товариства, державна реєстрація якого відбулась лише 19.12.2014 року, 

відповідного досвіду з 2010 року, а також зазначила про отримання товариством у 2012 

році грамоти голови ОДА. 

 Завдяки, у тому числі, внесенню товариством неправдивих відомостей до 

вказаного листа про підтвердження досвіду роботи, конкурсною комісією прийнято 

позитивне рішення про обрання ТОВ “ІНТЄРА” Одержувачем коштів у 2015-2016 

роках. Хоча інформація щодо реєстрації товариства є у відкритому доступі на сайті 

Мінюсту. 

 Розробником та виконавцем Програми, розпорядником бюджетних коштів, 

виділених на програму та замовником нагородної продукції було Управління, яке 

очолюється Зубченком Олександром Сергійовичем, який у свою чергу здійснює 

керівництво діяльністю Управління та несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на Управління завдань. До того ж Зубченко О.С., а також видавав накази 

про закупівлю товарів, у тому числі нагородної продукції, підписував всі акти їх 

прийому-передачі, складав звіти про виконання Програми і проголошував їх на сесіях 

облради.  

https://docs.google.com/document/d/1DLgnYumh-

V64Elm3hXuPLGqNPusbN1bexGKUaWrQ10s/edit?usp=sharing    

 Крім того, саме керівник Управління Зубченко О.С. уклав з ТОВ “ІНТЄРА” 

договори на організацію заходів по Програмі  на весь 2015 рік на суму 498,53 тис.грн. і 

на 2016 рік на суму 565,7 тис. грн. 

 За таких умов обрання Управлінням Одержувачем бюджетних коштів ТОВ 

“ІНТЄРА” та розроблення Програми усупереч бюджетному та іншому законодавству, в 

діях службових осіб Управління вбачається склад кримінального правопорушення, 

передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим 

становищем), завдяки чому стало можливим: 1) привласнення (розтрата) нагородної 

продукції, закупленої за кошти обласного бюджету, виділених на фінансування 

Програми; 2) привласнення (розтрата) коштів обласного бюджету у 2015-2016 роках на 

загальну суму 701 823 грн. ( з них у 2015 році - на суму 342 475 грн., у 2016 році - на 

суму 359 348 грн.), виділених на фінансування Програми з внесенням недостовірних 

відомостей (підробкою) до документів (актів прийому-передачі, звіту, балансу). З 

вказаного в діях службових осіб Управління та ТОВ “ІНТЄРА” також вбачаються ознаки 

вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України та ч.2 

ст.366 КК України. 

 За результатами проведення громадським детективом у межах проекту ЄС  

WikiInvestigation громадського розслідування, направлено заяву (у порядку ст.214 КПК 

України) про вчинення кримінальних правопорушень за ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 

ст.366 КК України до Прокуратури Запорізької області.   

 Рішеннями  Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 04.12.2018, 

11.12.2018   Другу міську прокуратуру і Прокуратуру Запорізької  області зобов’язано 

внести до ЄРДР відомості за ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України. В січні 2019 

судові рішення було виконано. Триває розслідування. 

 ГО «Народний Захист» з 2013 року моніторить процес створення, реалізації і 

звітування за Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства в 2013-2016. 

Неодноразово подавала зауваження і пропозиції до проектів змін до програми, а також 

до звіту. В 2017 році ГО «Народний Захист» ініціювала проведення фінансового аудиту 

виконання Програми ДАСУ. І подала свої дослідження з виконання Програми до 

обласної ради, яка не затвердила звіт про виконання Програми за 2016 рік.  

https://docs.google.com/document/d/1DLgnYumh-V64Elm3hXuPLGqNPusbN1bexGKUaWrQ10s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DLgnYumh-V64Elm3hXuPLGqNPusbN1bexGKUaWrQ10s/edit?usp=sharing
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 Звітність про виконання місцевого бюджету визначається відповідно до вимог 

ст.ст. 58-61 та ст. 80 Бюджетного кодексу України. 

 Метою складання звітності про виконання місцевого бюджету є надання повної, 

достовірної, достатньої, неупередженої та своєчасної інформації про стан виконання 

місцевого бюджету для прийняття правильних економічних рішень шляхом оцінювання 

минулих, теперішніх і майбутніх подій, підтвердження чи корегування їхніх оцінок, 

зроблених у минулому. Адже звітність, будучи підсистемою бюджетного механізму та 

знаряддям управління соціально-економічним розвитком суспільства, має велике 

значення для оперативного управління бюджетною системою та процесом виконання 

бюджету. 

 За результатами аналізу показників виконання бюджету можна розрахувати 

вплив окремих чинників на відхилення заданих бюджетних показників, а відтак 

визначити шляхи наповнення доходної та економії видаткової частин бюджетів усіх 

рівнів.  

 Однак, Запорізькою обласною радою ігнорується власне рішення з 

незатвердження звіту за 2016 рік про виконання Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Запорізькій області в 2013-2016 роках. Де-факто, визнання 

порушень при реалізації цієї Програми. Проте через якийсь час без аналізу використання 

коштів у попередні періоди, депутати приймають нову аналогічну Програму створену 

шляхом заміни дат в назві. І під час 28 позачергової сесії Запорізької обласної ради 

приймається рішення про чергове внесення змін до аналогічної Програми на 2017-2021 

роки. 

 3.І в 2017-2018 роках знов були зафіксовані аналогічні порушення.  Проте до 

цієї Програми знов вносяться зміни зі збільшення об’ємів фінансування. При цьому з 

порушенням строків на оприлюднення проектів рішень в розумінні Закону України  

«Про доступ до публічної інформації». А також  при наявності одних і  тих самих 

зауважень. Тепер вже з боку апарату обласної ради. Розробник корегування  на 

виправлення зауважень не зробив. 

4.Більш того, ДАСУ за результатами аудиту, який виявив неефективне 

використання бюджетних коштів і недосягнення мети Програми, надіслало до 

Запорізької ОДА і Запорізької обласної ради рекомендації з виправлення ситуації. Проте 

ОДА відмовилась їх виконувати і продовжує реалізацію Програми в старому руслі. 

Таким чином, проект рішення Про внесення змін до Програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області  на 2017-2020 роки, 

затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами)  

( питання № 16 порядку денного сесії) внесено з порушенням ст.15 ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації», ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування». Та 

перспективою  неефективного використання бюджетних коштів. 

5.Під час голосування на пленарному засіданні 14 березня 2019 року за проект 

оскаржуваного рішення було грубо порушено Регламенту, щодо процедуру 

голосування. 

 У відповідності до ст.ст. 1.1., 1.3. Регламенту Запорізька обласна рада є органом 

місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ і міст області, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції 

і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими і 

нормативними актами та цим Регламентом. Загальний склад ради становить 84 

депутати.  
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 Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та ст. 3.8.1 Регламента,  рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші 

акти у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після 

обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, 

передбачених цим Законом. Рішення може прийматись без обговорення , якщо проект 

рішення обговорювався на  постійних комісіях і щодо нього немає зауважень та 

пропозицій від депутатів. Але всупереч вимогам ст.47 ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та ст. 3.8.1. Регламенту під час  пленарного засідання 14.03.2019 року  

оскаржуване рішення не обговорювалось. Попередньо одна з комісій не засідала і це 

питання не розглядала. З огляду на все вищевикладене, вважаю, що рішення 

Про внесення змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 

Запорізькій області  на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької 

обласної ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами), прийняте на 28-й позачерговій сесії 

Запорізької обласної ради 14.03.2019р. є протиправними, всі позовні вимоги є 

обґрунтованими та підтвердженими, а отже існують всі законні підстави для 

задоволення позовної заяви.  

 ІІІ. Щодо прийняття Запорізькою обласною радою рішення «Про 

внесення змін до Програми матеріально-технічної підтримки діяльності органів 

виконавчої влади в Запорізькій області на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 06.04.2017 № 63, зі змінами» (питання №28 порядку денного сесії), 

слід зазначити наступне. 
14 березня 2019 року, Запорізькою обласною радою було прийняте рішення, яким 

внесено змін до Програми матеріально-технічної підтримки діяльності органів 

виконавчої влади в Запорізькій області на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 06.04.2017 № 63. 

Дане рішення опубліковане на офіційному сайті Запорізької обласної ради 

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya  

1. У відповідності до Інформації про дату оприлюднення проектів, отриманої на 

запит від 20.03.2019р., проект рішення було опубліковано 25 лютого 2019 року. Даний 

факт свідчить про порушення вимог ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». 

2. Оскаржуване рішення має ознаки рішення бюджетного характеру, а отже 

не є питанням, що потребує невідкладного вирішення та не відноситься до переліку 

виняткових випадків, як то передбачено статтею 3.1.1 Регламенту роботи Запорізької 

обласної ради. 

За таких підстав вважаю, що внесення головою Запорізької обласної ради 

даного питання до порядку денного позачергової сесії є незаконним, оскільки порушує 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламент, який визначає 

вичерпний перелік питань, що можуть розглядатись на позачерговій сесії обласної 

ради. 

3.Відповідно до пояснень до проекту рішення зазначене фінансування 

обгрунтовується статтею 85 БК, ЗУ «Про джерела фінансування органів державної 

влади», «Про місцеве самоврядування в Україні», які були прийняті ще в 1999 році 

Постановою КМУ № 787 від 09.11.2016. 

Але відповідно до ЗУ «Про державну службу», який набрав чинність 01.05.2016, 

а саме ч.4 ст.50, «оплата праці державних службовців» - джерелом формування фонду 

оплати праці державних службовців є державний бюджет. 

Крім того, відповідно до ст.47 Фінансування та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій»- фінансове забезпечення 

місцевих державних адміністрацій визначаються ЗУ «Про державну службу». 

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya
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Таким чином, ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» з питань джерел оплати 

праці державних службовців відсилає до ЗУ «Про державну службу», яким не 

передбачено джерело формування фонду оплати праці державних службовців у вигляді 

субвенції з місцевого бюджету. 

Згідно ст.2 ЗУ «Про джерела фінансування органів державної влади», вони 

здійснюють свою діяльність виключно за рахунок державного бюджету ( крім випадків, 

визначених цим Законом) в межах , передбачених ЗУ «Про Державний бюджет України» 

на відповідний рік. 

Статтями 70,71,82,90,91 Бюджетного Кодексу України (видатки, що 

здійснюються з бюджету АР Крим та обласних бюджетів) у будь-якому вигляді не 

передбачені видатки для «забезпечення оплати праці і нарахувань на заробітну плату 

працівників структурних підрозділів ОДА за виконання делегованих радою 

повноважень». 

БК України допускає субвенції з місцевого бюджету державному бюджету 

виключно на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіону. 

Але субвенція для оплати праці та утримання працівників ОДА жодним чином не 

є заходом соціально-економічного розвитку регіону. 

Статтею 85 БК передбачена можливість  фінансування бюджетних установ 

одночасно з різних бюджетів, але за умов: 

-передачі державою органам місцевого самоврядування права на здійснення 

видатків лише за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у вигляді закріплених 

за відповідними бюджетами  загальнодержавних податків і зборів або їх частки, а також 

трансфертів з Державного бюджету України; 

-якщо ці видатки віднесені до місцевих бюджетів. 

Місцевим державним адміністраціям делеговані певні повноваження не в силу 

рішень обласної ради, а в силу ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні». При цьому Кабмін та ВР при розробці та прийнятті ЗУ «Про 

Державний бюджет України» обов’язково враховують  наявність делегованих 

повноважень та навантаження місцевих державних адміністрацій, та затверджують 

необхідний розмір  видатків на фонд оплати та утримання ОДА в  повному обсязі. 

Додатково при складанні проекту Програми  порушено п.2.2.5 Розділу ІІ 

Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових прогам, 

моніторингу та звітності про їх виконання, затверджені Наказом Мінекономіки України 

від 04.12.2016 № 367. А саме:Програма не містить  результативних показників; не 

визначена та не розкрита жодна проблема розвитку регіону або окремої галузі економіки 

чи соціально-культурної сфери мешканців області на вирішення якої спрямований 

зазначений захід;  не містить обов’язкового обгрунтування щодо необхідності 

фінансування за рахунок коштів виключно місцевого бюджету. 

3.Також слід зазначити, що Заступник начальника управління з питань соціально-

економічного розвитку та бюджету апарату Запорізької обласної ради І.Адєлев вніс 

Зауваження до проекту даного рішення. В цих Зауваженнях вказується на 

невідповідність проекту рішення нормам Бюджетного кодексу України з підстав 

заборони фінансування державних органів з місцевого бюджету, про порушення вимог 

щодо наявності системи результативних показників та про відсутність розрахунків, 

якими б підтверджувались суми видатків. 

4. Стаття 3.4.11 Регламенту визначає, що проекти рішень повинні бути юридично 

обґрунтованими та розробленими відповідно до Порядку підготовки проектів рішень 

обласної ради.  
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Натомість, всупереч Зауваженням виконавчого апарату Запорізької обласної 

ради Запорізька, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак вніс проект цього 

рішення до порядку денного сесії, а  обласна рада все ж таки прийняла оскаржуване 

рішення, яке за своєю суттю є протиправним та нечинним.  

5. Під час голосування на пленарному засіданні 14 березня 2019 року за 

проект оскаржуваного рішення було грубо порушено Регламенту, щодо процедуру 

голосування. 

У відповідності до ст.ст. 1.1., 1.3. Регламенту Запорізька обласна рада є органом 

місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ і міст області, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції 

і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими і 

нормативними актами та цим Регламентом. Загальний склад ради становить 84 

депутати.  

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. 3.8.1 Регламента,  рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти 

у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення 

більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим 

Законом. Рішення може прийматись без обговорення , якщо проект рішення 

обговорювався на  постійних комісіях і щодо нього немає зауважень та пропозицій від 

депутатів. Але всупереч вимогам ст.47 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. 3.8.1. Регламенту під час  пленарного засідання 14.03.2019 року  оскаржуване 

рішення не обговорювалось. Попередньо одна з комісій не засідала і це питання не 

розглядала. 

З огляду на все вищевикладене, вважаю, що рішення «Про внесення змін до 

Програми матеріально-технічної підтримки діяльності органів виконавчої влади в 

Запорізькій області на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 

06.04.2017 № 63, зі змінами», прийняте на 28-й позачерговій сесії Запорізької 

обласної ради 14.03.2019р. є протиправними, всі позовні вимоги є обґрунтованими 

та підтвердженими, а отже існують всі законні підстави для задоволення позовної 

заяви. 

IV. Щодо прийняття Запорізькою обласною радою рішення «Про 

затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва, 

євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Запорізької області 

на 2019-2021 роки» (питання №40 порядку денного сесії), слід зазначити наступне. 

14 березня 2019 року, Запорізькою обласною радою було прийняте рішення, яким  

затверджено Програму розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних 

процесів та формування позитивного іміджу Запорізької області на 2019-2021 роки». 

Дане рішення опубліковане на офіційному сайті Запорізької обласної ради 

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya  

1. У відповідності до Інформації про дату оприлюднення проектів, отриманої 

на запит від 20.03.2019р., проект рішення було опубліковано 25 лютого 2019 року. 

Даний факт свідчить про порушення вимог ст. 15 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

2. Оскаржуване рішення має ознаки рішення бюджетного характеру, а отже 

не є питанням, що потребує невідкладного вирішення та не відноситься до переліку 

виняткових випадків, як то передбачено статтею 3.1.1 Регламенту роботи Запорізької 

обласної ради. 

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya
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За таких підстав вважаю, що внесення головою Запорізької обласної ради 

даного питання до порядку денного позачергової сесії є незаконним, оскільки порушує 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламент, який визначає 

вичерпний перелік питань, що можуть розглядатись на позачерговій сесії обласної 

ради. 

3. Не дивлячись на те, що в  Запорізькій обласній раді  у відповідності до ст.20 

БК,  запроваджено програмно-цільовий метод, проекти нових Програм не мають 

обов’язкового паспорту Програми. До таких проектів відноситься і оскаржуване  

рішення «Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва, 

євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Запорізької 

області на 2019-2021 роки» ( питання №35 порядку денного сесії). 

4. До цього проекту рішення  подано Зауваження начальника юридичного 

управління Мороза Є.О, в якому він  зазначає на неможливості прийняття цього 

рішення через порушення вимог ст.19 Конституції України, а також відсутність чітких 

індикаторів, зрозумілих і обгрунтованих заходів, які не направлені на досягнення мети 

програми. 

Стаття 3.4.11 Регламенту визначає, що проекти рішень повинні бути юридично 

обґрунтованими та розробленими відповідно до Порядку підготовки проектів рішень 

обласної ради.  

Натомість, всупереч Зауваженням виконавчого апарату Запорізької обласної 

ради Запорізька, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак вніс проект цього 

рішення до порядку денного сесії, а  обласна рада все ж таки прийняла оскаржуване 

рішення, яке за своєю суттю є протиправним та нечинним.  

5. Під час голосування на пленарному засіданні 14 березня 2019 року за 

проект оскаржуваного рішення було грубо порушено Регламенту, щодо процедуру 

голосування. 

У відповідності до ст.ст. 1.1., 1.3. Регламенту Запорізька обласна рада є органом 

місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ і міст області, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції 

і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими і 

нормативними актами та цим Регламентом. Загальний склад ради становить 84 

депутати.  

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. 3.8.1 Регламента,  рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти 

у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення 

більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим 

Законом. Рішення може прийматись без обговорення , якщо проект рішення 

обговорювався на  постійних комісіях і щодо нього немає зауважень та пропозицій від 

депутатів. Але всупереч вимогам ст.47 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. 3.8.1. Регламенту під час  пленарного засідання 14.03.2019 року  оскаржуване 

рішення не обговорювалось. Попередньо одна з комісій не засідала і це питання не 

розглядала. 

З огляду на все вищевикладене, вважаю, що рішення «Про затвердження 

Програми розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та 

формування позитивного іміджу Запорізької області на 2019-2021 роки», прийняте 

на 28-й позачерговій сесії Запорізької обласної ради 14.03.2019р. є протиправними, 

всі позовні вимоги є обґрунтованими та підтвердженими, а отже існують всі законні 

підстави для задоволення позовної заяви. 
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V. Щодо прийняття Запорізькою обласною радою рішення «Про внесення 

змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018  № 63 «Про обласний 

бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями)» ( питання №46 порядку денного 

сесії), слід зазначити наступне. 
14 березня 2019 року, Запорізькою обласною радою було прийняте рішення, яким 

внесено змін і доповнення до рішення обласної ради від 20.12.2018  № 63 «Про обласний 

бюджет на 2019 рік».  

Дане рішення опубліковане на офіційному сайті Запорізької обласної ради 

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya  

1. У відповідності до Інформації про дату оприлюднення проектів, отриманої 

на запит від 20.03.2019р., проект рішення було опубліковано 25 лютого 2019 року. 

Даний факт свідчить про порушення вимог ст. 15 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

2. Оскаржуване рішення має ознаки рішення бюджетного характеру, а отже 

не є питанням, що потребує невідкладного вирішення та не відноситься до переліку 

виняткових випадків, як то передбачено статтею 3.1.1 Регламенту роботи Запорізької 

обласної ради. 

За таких підстав вважаю, що внесення головою Запорізької обласної ради 

даного питання до порядку денного позачергової сесії є незаконним, оскільки порушує 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламент, який визначає 

вичерпний перелік питань, що можуть розглядатись на позачерговій сесії обласної 

ради. 

3. стаття 28 БК зобов’язує Головних розпорядників бюджетних коштів 

оприлюднювати «шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах (головні 

розпорядники коштів місцевих бюджетів можуть оприлюднювати в інший спосіб 

відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"): 

інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування 

та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та 

показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 

15 березня року, що настає за звітним; 

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період - 

протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності; 

звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів за формою, 

встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, - один раз на півріччя 

(рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний 

період - у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності. 

Проте, на сайті Запорізької обласної ради  така актуальна  інформація в розділі 

«Бюджет» не міститься .  Останнє оновлення цього розділу було 25.10.2016. Таким 

чином, Запорізька обласна рада системно ігнорує вимоги з оприлюднення бюджетної 

інформації. Не стала виключенням і 28 позачергова сесія. 

Бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів є місячною, квартальною та 

річною ( ч.1 ст.58 БК). 

http://www.zor.gov.ua/content/dvadcyat-vosma-pozachergova-sesiya-somogo-sklykannya
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до 

відповідної місцевої ради місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом 

відповідної місцевої ради або сільським, селищним, міським (міст районного значення) 

головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом) у 

двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду (ч. 1 ст. 80 

Кодексу). 

Перевірка річного звіту здійснюється комісією з питань бюджету відповідної 

місцевої ради, після чого відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про 

виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу (ч. 1 ст. 80 Кодексу). 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують 

публікацію періодичних звітів про виконання місцевих бюджетів. 

Станом на 27.03.2019 року річний звіт з питань бюджету Запорізької обласної ради 

на веб-сайті ради не оприлюднено і до порядку денного  26 сесії 20.12.2018 і 27 сесії 

31.01.2019 не вносились і не розглядались.  

Місцеві фінансові органи (Департамент фінансів ЗОДА) має  здійснювати контроль 

за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо 

місцевих бюджетів. 

Повноваження місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства 

визначено статтею 114 БКУ, якою передбачено, що місцеві ради здійснюють: 

- контроль за виконанням рішення про місцевий бюджет; 

- інші повноваження, передбачені БКУ, законом про Державний бюджет України та 

рішенням про місцевий бюджет. 

Як  вже було зазначено, Запорізька обласна рада на своїх сесійних засіданнях не 

розглядала питання контролю за виконанням рішення про обласний бюджет 2018.  

Таким чином не зрозумілі підстави для  ініціювання перегляду бюджету взагалі. 

Оскільки  перегляд і коригування бюджету можливі лише за наявності перевиконання 

бюджету на  не менш ніж на 5% (ч.7 ст.78 БК). 

Тим більше не зрозумілі вимоги ОДА з розгляду питання коригування бюджету на 

позачерговій сесії, оскільки бюджетний процес є плановим і низький рівень виконавчої 

дисципліни у розробників проектів Програм з ОДА не може вважатись належним 

чинником для терміновості і позачерговості розгляду питань, які, згідно БК мають 

вирішуватися в плановому порядку. 

А саме, Бюджетний Кодекс передбачає наступні етапи бюджетного процесу: 

1.Складання проекту місцевого бюджету- З 1 серпня до 1 грудня, що передує 

плановому 

2.Розгляд проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет- До 25 грудня року, 

що передує плановому 

3.Виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет-

1 січня-31 грудня поточного року 

4. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо 

нього- січень- квітень року, наступного за звітним. 
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Таким чином ми бачимо що  часу на підготовку і розгляд звіту про 

викоронання бюджету 2018 ще достатньо. І лише після цього і встановлення 

показників виконання(недовиконання/перевиконання) бюджету можна бути 

ставити питання про внесення змін до бюджету і коригування (внесення змін) до 

Програм. Але цього зроблено  з невідомих причин не було. 

Згідно ч.2 ст.85 БК України забороняється планувати та здійснювати видатки, 

не віднесені до місцевих бюджетів Бюджетним Кодексом. Проте, як свідчать зауваження 

до проектів бюджетних рішень половина з них порушують вимоги ст.89-91 БК України 

і не можуть фінансуватись з місцевого бюджету. Частина може бути використана 

неефективно. 

5.Під час голосування на пленарному засіданні 14 березня 2019 року за проект 

оскаржуваного рішення було грубо порушено Регламенту, щодо процедуру 

голосування. 

У відповідності до ст.ст. 1.1., 1.3. Регламенту Запорізька обласна рада є органом 

місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ і міст області, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції 

і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими і 

нормативними актами та цим Регламентом. Загальний склад ради становить 84 

депутати.  

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. 3.8.1 Регламента,  рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти 

у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення 

більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим 

Законом. Рішення може прийматись без обговорення , якщо проект рішення 

обговорювався на  постійних комісіях і щодо нього немає зауважень та пропозицій від 

депутатів. Але всупереч вимогам ст.47 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ст. 3.8.1. Регламенту під час  пленарного засідання 14.03.2019 року  оскаржуване 

рішення не обговорювалось. Попередньо одна з комісій не засідала і це питання не 

розглядала. 

З огляду на все вищевикладене, вважаю, що рішення «Про внесення змін і 

доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018  № 63 «Про обласний бюджет на 

2019 рік» (зі змінами та доповненнями)», прийняте на 28-й позачерговій сесії 

Запорізької обласної ради 14.03.2019р. є протиправними, всі позовні вимоги є 

обґрунтованими та підтвердженими, а отже існують всі законні підстави для 

задоволення позовної заяви. 

 

Відтак, позачергова 28 сесія Запорізької обласної ради була скликана з 

порушенням процедури її скликання, а саме: за відсутності невідкладних обставин, 

без повідомлення про її скликання  за 10 днів до її проведення, без розгляду проектів 

оскаржуваних рішень  однією з постійних комісієй міської ради, з порушенням 

строків на  оприлюднення проектів  рішень, відтак, рішення  

-Про внесення змін та доповнень до обласної Програми профілактики 

правопорушень та забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області, розвитку 

матеріально-технічної бази Головного управління Національної поліції в Запорізькій 

області, прокуратури Запорізької області, Військової прокуратури Запорізького 

гарнізону Південного регіону України, Управління Служби безпеки України в 

Запорізькій області, Головного управління ДФС в Запорізькій області, Управління 

патрульної поліції у м. Запоріжжя Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 роки, 
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затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 56, зі змінами та 

доповненнями (питання №15 порядку денного сесії); 

- Про внесення змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства 

у Запорізькій області  на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 

ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами) ( питання № 16 порядку денного сесії); 

-Про внесення змін до Програми матеріально-технічної підтримки діяльності 

органів виконавчої влади в Запорізькій області на 2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 63, зі змінами (питання №23 порядку денного 

сесії); 

- Про затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва, 

євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Запорізької області на 

2019-2021 роки ( питання №35 порядку денного сесії); 

- Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018  № 63 

«Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями) ( питання №41 

порядку денного сесії)  є протиправними та підлягають скасуванню. 

 

Відповідно до ст. 1 Конституції України Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава. 

Відповідно до ст. 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом 

влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане 

державою, її органами або посадовими особами. 

Згідно з статтею 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод 

людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. 

Запорізька обласна рада є органом місцевого самоврядування, який здійснює свої 

повноваження на засадах представництва депутатами інтересів Українського народу. 

Сутність представницької демократії полягає, насамперед, в опосередкованій 

участі громадян у прийнятті рішень державного значення через своїх представників, 

покликаних виступати від імені виборців, виражати та захищати інтереси всього народу. 

Юридичні форми реалізації повноважень обласних рад мають важливе значення 

для держави та суспільства, стосуються прав і свобод громадян. 

Таким чином, дії Запорізької обласної ради, а також нормативно-правові акти, які 

обласна рада прийняла на 28 позачерговій сесії 14 березня 2019 року напряму 

стосуються прав та свобод громадян України. 

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. 

Відповідно до ч. 4 ст. 141 Конституції України Статус голів, депутатів і виконавчих 

органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації 

визначаються законом. 

Оскільки носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, 

порушення органами місцевого самоврядування Конституції України, Закону України 

"Про місцеве самоврядування в України, Закону України «Про доступ до публічної 

інформацїї" та Регламенту роботи Запорізької обласної ради є безпосередньою шкодою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

конституційним правам та інтересам громадянина, порушенням принципів 

верховенства права та режиму законності на території України.     

 



26 

 

На виконання процесуального законодавства, а саме ст.ст. 160-161 КАС 

України зазначаю наступне: 

Оскільки оскаржуються рішення Запорізької обласної ради, то належним 

відповідачем по справі є Запорізька обласна рада. 

Предметом позову є визнання протиправним та нечинним рішення обласної ради, 

яким визначено, що безпосередній контроль покладено на Департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва облдержадміністрації Запорізької 

облдержадміністрації, а отже необхідно залучити до справи в якості третьої особи 

Запорізьку обласну державну адміністрацію, яка не заявляє самостійних вимог щодо 

предмета спору, так як рішення по цій справі може вплинути на її права та обов’язки. 

Зазначаю, що законом не встановлений обов’язковий досудовий порядок 

урегулювання спору, а отже не вживались заходи досудового врегулювання спору. 

Заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не 

здійснювалися.  

Оригінали доказів, а саме – оригінали оскаржуваних рішень, Регламент роботи 

Запорізької обласної ради сьомого скликання, відеозапис пленарного засідання, а також 

розпорядження голови про скликання позачергової сесії знаходяться у відповідача. 

Оригінал паспорту Заболотної Н.О. знаходяться у позивача.  

Також позивач надає письмове підтвердження про те, що ним не подано іншого 

позову до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав. 

 

Щодо сплати судового збору зазначаю наступне - правові засади справляння 

судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, 

звільнення від сплати та повернення судового збору визначає Закон України «Про 

судовий збір». 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до 

адміністративного суду позову немайнового характеру сплачується судовий збір у 

розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на день 

подачі позову становить 768.40 грн. за кожну вимогу немайнового характеру.  

 

Відповідно до ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому 

цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією 

чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні 

інтереси, і просити про їх захист в т.ч. шляхом: визнання протиправним та нечинним 

нормативно-правового акта чи окремих його положень. 
 

Відповідно ст. 245 КАС України при вирішенні справи по суті суд може 

задовольнити позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю 

або частково. 

«У разі задоволення позову суд може прийняти рішення про: визнання 

протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його 

положень». 
Згідно ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, 

неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин 

з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. 

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, 

у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України та законами 

України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 
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обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття 

рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з 

дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам 

дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-

якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на 

досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у 

процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку. 

Відповідно до ч. 2 ст.77 КАС України в адміністративних справах про 

протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок 

щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на 

відповідача. У таких справах суб’єкт владних повноважень не може посилатися на 

докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, 

коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до 

прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього 

причин. 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 1,2, 5-11, 19, 22, 77, 160-161, 171, 

245 КАС України, 

ПРОШУ   СУД: 

1. Визнати протиправним та нечинним рішення Запорізької обласної ради 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20507422, адреса: 69107, м. Запоріжжя, 

проспект Соборний, будинок 164) № 15 від 14 березня 2019 року «Про внесення 

змін та доповнень до обласної Програми профілактики правопорушень та 

забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області, розвитку матеріально-

технічної бази Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, 

прокуратури Запорізької області, Військової прокуратури Запорізького гарнізону 

Південного регіону України, Управління Служби безпеки України в Запорізькій 

області, Головного управління ДФС в Запорізькій області, Управління 

патрульної поліції у м. Запоріжжя Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 

роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 56, зі 

змінами та доповненнями». 

2. Визнати протиправним та нечинним рішення Запорізької обласної ради 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20507422, адреса: 69107, м. Запоріжжя, 

проспект Соборний, будинок 164) № 16 від 14 березня 2019 року «Про внесення 

змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій 

області  на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 

08.06.2017 № 84» (зі змінами). 

3. Визнати протиправним та нечинним рішення Запорізької обласної ради 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20507422, адреса: 69107, м. Запоріжжя, 

проспект Соборний, будинок 164) № 23 від 14 березня 2019 року «Про внесення 

змін до Програми матеріально-технічної підтримки діяльності органів 

виконавчої влади в Запорізькій області на 2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 63, зі змінами». 

4. Визнати протиправним та нечинним рішення Запорізької обласної ради 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20507422, адреса: 69107, м. Запоріжжя, 

проспект Соборний, будинок 164) № 35 від 14 березня 2019 року «Про 

затвердження Програми розвитку міжнародного співробітництва, 

євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Запорізької 

області на 2019-2021 роки». 
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5. Визнати протиправним та нечинним рішення Запорізької обласної ради 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20507422, адреса: 69107, м. Запоріжжя, 

проспект Соборний, будинок 164) № 41 від 14 березня 2019 року «Про внесення 

змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018  № 63 «Про обласний 

бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями)». 

6. Стягнути з Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи 

20507422, адреса: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 164) на 

користь Заболотної Наталії Олександрівни (1966 р.н. РНОКПП 2428208543, 

69005, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 115-129) всі понесені судові витрати. 

 
Додатки: 

1. Копія уточненої позовної заяви  всім учасникам справи. 

 

 

 

09.04.2019р.             Н.О.Заболотна
                   


