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АКТ №013-r 
про відповідності регламенту міської ради м. Вінниця нормам чинного 
законодавства та забезпечення права на доступ до публічної інформації 

 
Ми, що нижче підписалися, засвідчуємо цим актом наступне - 

представники проекту порівняли діючий регламент роботи міської ради міста 
Вінниця (рішення міської ради від 24.12.2010р. №77) та норми чинного 
законодавства передбачені Законом України «Про доступ до публічної 
інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Статус депутатів 
місцевих рад» тощо. 

 
Аналіз регламенту виявляє, що Вінницька міська рада вже робила зусилля з 

приведення регламенту у відповідність до нового закону. З вступом в дію ЗУ 
«Про доступ до публічної інформації» в регламент міської ради були внесені 
зміни, проте деякі норми закону потребують врахування та доопрацювання. 

 
Порушення права присутності громадян на засіданнях 

Частина друга та третя статті 1.4. регламенту зазначає, що: «2. У разі 
порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту 
представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх 
акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник 
якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації 
іншого свого представника на наступне засідання ради. 3. На засіданнях 
міської ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом , 
депутати інших рад, обрані від м. Вінниці, на визначених для них місцях». 

Таке обмеження, яке передбачені статтею 1.4 суперечить праву всіх 
громадян бути присутніми на засіданнях, а саме статті 3 «Гарантії забезпечення 
права на доступ до публічної інформації» Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», в якій в пп. 4 п.1 зазначено, що «Право на доступ до 
публічної інформації гарантується доступом  до  засідань  колегіальних   
суб'єктів   владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством». 

Діюче законодавство, на сьогоднішній день, не передбачає обмежень 
відвідувань засідань місцевих рад, а навпаки Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» передбачено, що «Порядок формування та   
організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими 
законами, а також статутами територіальних громад». В той же час Статут м. 
Вінниця в статті 6 визначає, що «Засідання міської ради та її виконавчого 
комітету є відкритими». 



Крім того, чинне законодавство передбачає відповідальність за 
порушення інформаційного законодавства, а саме адміністративну (порушення 
Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Але законодавство не 
передбачає можливості втрати представниками ЗМІ акредитації за порушення 
законодавства про інформацію. 
 
Різниця між порядком денним, про який інформується виборців і який 
реально розглядається 

Стаття 2.5.4 регламенту дозволяє змінювати порядок денний, по якому 
працює міська рада, а саме: «1. Проект порядку денного сесії, сформований 
відповідно до вимог, обговорюється і затверджується в цілому міською радою 
більшістю голосів депутатів від їх загального складу. 2. Обговорення щодо 
включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за 
скороченою процедурою. 3. Рішення про включення питання до ще не 
затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього 
проголосувало більшість від загального складу ради». 

Також регламент містить недосконалі норми щодо формування порядку 
денного, в тому числі змішані два різних поняття, а саме «порядок денний 
сесії» та «порядок денний пленарного засідання». Відповідно до статті 46 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», про перелік питань, 
які планується розглянути на сесії інформується виборців. Він міститься в 
розпорядженні міського голови, який формує сесію. Питання обов’язково 
доводяться до відома населення. Відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», всі тексти розпоряджень в повному обсязі доводяться до 
відома громадян. Зміна в сесійній залі переліку питань шляхом включення 
нових питань, які не планувалося розглядати, суперечить не тільки закону про 
доступ до публічної інформації (громадянам не надається реальна публічна 
інформація), але й закону про місцеве самоврядування (порушення порядку 
підготовки та проведення сесій), що підтверджується висновками експертів та 
судовою практикою. Рішення, які були оприлюднені, але розглянуті радою без 
інформування населення про час, місце та дату розгляду, можуть бути 
скасовані, як такі, які прийняті з порушенням порядку. 

 
Порушення термінів оприлюднення проектів 

Регламент в статті 2.6.6. зазначає: «Проекти рішень, інші матеріали, які 
вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії 
подаються до апарату ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття сесії 
доводить їх до відома депутатів», а в частині другій статті 3.6.11. продовжує: 
«2. Прийняті міською радою рішення розмножуються і передаються всім 
постійним комісіям міської ради та видаються депутатам за їх вимогою через 
10 днів після закінчення роботи сесії». 

Ці статті регламенту порушують частину 3 статті 15 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»: «Проекти нормативно-правових актів, рішень 
органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, 
оприлюднюються ними не пізніше як за 20 днів до дати їх розгляду з метою 
прийняття». З регламенту взагалі чітко не зрозуміло процедури оприлюднення 
та відповідальних осіб за роботу та супроводження оприлюднених проектів. 



 
Порушення термінів оприлюднення рішень 

Відповідно до статті 3.6.12. регламенту: «1. Рішення ради надсилаються 
відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і 
доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх 
прийняття. 2. Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не 
встановлено  іншого строку введення цих рішень в дію». 
 Але Закон України «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує 
оприлюднювати всі прийняті рішення. Закон «Про доступ до публічної 
інформації» в ч.2 ст.15 зобов’язує оприлюднювати інформацію «невідкладно, 
але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі 
наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту (а такий сайт в 
міської ради є) така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням 
дати оприлюднення документа».  
 В той же час Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» в 
статті 59 «Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування» 
встановлює, що «рішення ради нормативно-правового характеру набирають 
чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш 
пізній строк введення цих рішень у дію» (п. 5, ст.59). Також Статут Вінниці 
наголошує на тому, що рішення ради набирають чинності з моменту 
оприлюднення. Отже норми регламенту суперечать не тільки закону, але й 
Статуту громади, адже «акти міської ради, її виконавчих органів та посадових 
осіб нормативного характеру набирають чинності з дня їх офіційного 
оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін набрання 
ними чинності» (частина третя статті 5.4. статуту) та «рішення міської ради 
нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного 
оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих 
рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень міської ради здійснюється у 
порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом ради» (частина дванадцята 
статті 5.9 статуту). 

 
Зазначені норми регламенту необхідно привести у відповідність до 

чинного законодавства та Статуту громади. 
 

Цей акт склали: 
 

експерт Інституту, керівник програми 
розвитку місцевого самоврядування 
«Місцеве самоврядування. 
Крок до ефективності», Любомир Грицак 
 
експерт Інституту з питань доступу 
до публічної інформації, Іванна Фединчук 
 
експерт Інституту, керівник програми 
практичної політики, Олександр Солонтай 
 


