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АКТ №020-r 
про відповідності регламенту міської ради м. Суми 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 
(рішення міської ради №21-МР «Про затвердження Регламенту роботи 
Сумської міської ради VI скликання» від 15 грудня 2010 року) 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 міська рада вже робила зусилля щодо 

приведення регламенту у відповідність до нового закону. З вступом в дію 
Закону України «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 статті 3 регламенту зазначає, що: «у ході відкритого 
засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім 
депутатів та їх помічників-консультантів, міського голови, секретаря міської 
ради, посадові особи органів виконавчої влади, представник прокуратури 
м.Суми, посадові особи міської ради,  службовці апарату міської ради, які 
забезпечують проведення засідання (за умови пред’явлення службового 
посвідчення), журналісти, що здійснюють телевізійну та фотозйомку, члени 
делегацій, що знаходяться в міській раді з офіційним візитом, громадяни, а 
також особи, запрошені до участі в засіданні сесії міської ради в порядку, 
визначеному статтями 6, 7 цього Регламенту». 

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». 

Стаття 4 регламенту визначає, що: «1. У разі необхідності міська рада 
може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або 
про закритий розгляд окремих питань порядку денного. 2. Закрите засідання 



(закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з 
процедурним рішенням міської ради про проведення закритого засідання 
(закритого розгляду окремих питань порядку денного)». 

Діюче законодавство, на сьогоднішній день, не передбачає можливості 
обмежень процедурним рішенням 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». Випадки обмежень та проведення закритих засідань 
врегульовуються виключно законами та статутом громади. 
 
Різниця між порядком денним, про який інформується виборців і який 
реально розглядається 

Стаття 37 регламенту дозволяє змінювати порядок денний, по якому 
працює сесія міської ради, як щодо доповнення порядку денного, так і щодо 
можливості внесення питання прямо на початку пленарного засідання сесії. 
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 за 10 днів. Він міститься в розпорядженні міського голови (відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної інформації», всі тексти 
розпоряджень в повному обсязі доводяться до відома громадян), який 
відповідно до закону і формує сесію. Питання обов’язково доводяться до 
відома населення. Натомість стаття 37 регламенту передбачає формування 
порядку денного після проведення засідання погоджувальної ради, засідання 
якої відбувається «як правило, за 7 днів до пленарного засідання». 

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 проведення сесії. 

Отже, 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 


