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АКТ № 013-rv 
про відповідності регламенту виконавчого комітету Вінницької міської 
ради нормам чинного законодавства та забезпечення права на доступ до 

публічної інформації 
Ми, представники проекту, що нижче підписалися, порівняли діючий 

регламент виконавчого комітету міської ради з нормами чинного законодавства 
передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Статус депутатів місцевих рад» та 
засвідчуємо цим актом наступні виявлені факти: 
 
Відсутнє забезпечення свободи присутності громадян на засіданнях 
 Регламент обмежує право присутності громадян на засіданнях виконкому. 
А саме,  «§ 5. Учасники засідання. 1. На засіданнях виконавчого комітету 
присутні представники прокуратури, начальник юридичного управління міської 
ради, начальник відділу з питань організаційної роботи та діловодства 
апарату міської ради та її виконкому, начальник відділу контролю апарату 
міської ради та її виконкому, заступник начальника відділу – завідувач сектору 
з питань діловодства, протокольної частини відділу з питань організаційної 
роботи та діловодства апарату міської ради та її виконкому, депутати 
міської ради, керівники громадських рад, інших допоміжних органів та 
запрошені посадові особи міської ради. 2. На засідання виконкому міської ради 
можуть запрошуватись у разі необхідності, керівники та фахівці установ, 
організацій та підприємств, яких стосується питання, що обговорюється. 
Список таких осіб складає керівник виконавчого органу міської ради, 
відповідальний за підготовку питання. 3. Сектор з питань діловодства, 
протокольна частина відділу з питань організаційної роботи та діловодства 
апарату міської ради та її виконкому забезпечує реєстрацію запрошених 
учасників засідання, а реєстрацію запрошених з основних питань здійснюють 
працівники виконавчого органу міської ради, відповідального за підготовку 
питання, з подальшою передачею до початку засідання, списку запрошених 
керуючому справами виконкому».  

Такі норми регламенту суперечать Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», а саме статті 3 «Гарантії забезпечення права на 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 колегіальних суб’єктів владних повноважень, 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».  
 Також зазначені норми регламенту суперечить Статуту Вінниці в якому 
зазначено: 
- «засідання міської ради та її виконавчого комітету є відкритими» (стаття 6); 
- «засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, 
передбачених законодавством» (стаття 7.2). 
 
Порушення термінів оприлюднення проектів  
 Регламент містить норми «§ 3. Порядок денний. 1. Проект порядку 
денного засідання виконкому формується відділом з питань організаційної 
роботи та діловодства апарату міської ради та її виконкому на підставі 
наданих матеріалів за 3 дні до засідання і погоджується з міським головою. До 
порядку денного чергового засідання виконкому вносяться лише ті питання, 
матеріали яких надходять у сектор з питань діловодства, протокольну 
частину відділу з питань організаційної роботи та діловодства апарату 
міської ради та її виконкому у встановлені строки або з дозволу керуючого 
справами виконкому» та «§4. Підготовка матеріалів.  3. Структурні 
підрозділи, зазначені у п.2, подають у сектор з питань діловодства, 
протокольну частину відділу з питань організаційної роботи та діловодства 
апарату міської ради та її виконкому оформлені матеріали (проекти рішень, 
довідки, додатки до рішень, списки запрошених на засідання з питання що 
обговорюватиметься) за 3 робочих дні до засідання. Пізніше цього строку 
матеріали можуть прийматись тільки з дозволу керуючого справами 
виконкому та при наявності пояснювальної записки про причини несвоєчасної 
підготовки проекту рішень».  
 Це прямо порушує 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». 
 
Порушення термінів оприлюднення рішень 
Відповідно до регламенту: «§ 11. Порядок та строки доведення рішень до виконавців та 
до відома. 
 1. Копії рішень виконавчого комітету не пізніше 10-ти днів після засідання 
виконкому, а при невідкладних випадках - негайно, розсилаються управлінням, 
відділам, іншим виконавчим органам ради, організаціям міста, яким доручено їх 
виконання, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому та 
відділу контролю апарату міської ради та її виконкому, а з делегованих 
повноважень надсилається обласній державній адміністрації.  
2. Витяги з рішень, що стосуються особистих питань громадян, видаються їм 
на руки.  
3. Копії рішень виконавчого комітету засвідчуються печаткою сектору з 
питань діловодства, протокольної частини відділу з питань організаційної 



роботи та діловодства апарату міської ради та її виконавчого комітету та 
підписом заступника начальника відділу – завідувача сектору з питань 
діловодства, протокольної частини відділу з питань організаційної роботи та 
діловодства апарату міської ради та її виконкому.  
4. Організаціям та громадянам, які звертаються з проханням видати копії 
рішень виконавчого комітету, такі копії виготовляються з дозволу керуючого 
справами виконкому і засвідчуються печаткою відділу з питань організаційної 
роботи та діловодства апарату міської ради та її виконкому. Рішення, у які 
внесено зміни, видаються з врахуванням внесених змін у контрольному стані на 
день видачі.  
5. Не підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення за інформаційними 
запитами офіційні документи, які містять у собі:  
5.1. інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею;  

5.2. конфіденційну інформацію;  

5.3. інформацію, що стосується особистого життя громадян;  

5.4. документи, що становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію 
(доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов’язані з 
розробкою напрямку діяльності установи, процесом прийняття рішень і 
передують їх прийняттю;  

5.5. інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими 
або нормативними актами;  

5.6. інформацію фінансового характеру, підготовлену для контрольно-
фінансових відомств.  
6. За аналогічною схемою у дводенний термін з дня підписання доводиться до 
виконавців та до відома розпорядження міського голови».  
 Звертаємо увагу, що Закон України «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 набирають чинності з моменту оприлюднення: 
«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). 
 Також виправлень окрім терміну та порядку вступу в силу з метою 
подальшого виконання рішень, потребують норми, щодо неможливості 



отримати документи, які містять конфіденційну та іншу інформацію. Чинне 
законодавство забороняє ненадання документів, а тільки обмежує поширення 
інформації. Отже, документи в будь-якому разі повинні бути надані у відповідь 
на інформаційні запити, а також безумовно оприлюднені на веб-сайті. 
Обмеженням щодо поширення підлягає тільки сама інформація, але обмеження 
поширення документу не допускається. Тим більше це стосується рішень 
виконавчого комітету, які як ми вже зазначали раніше, вступають в силу з 
моменту оприлюднення.  
 
Прийняття рішень без засідань 

Регламент дозволяє виконавчому комітету приймати рішення без 
проведення засідань. А саме, регламент містить норму: «§ 9. Прийняття 
рішення між засіданнями виконкому. У випадку необхідності термінового 
прийняття рішення виконавчого комітету міської ради між засіданнями 
виконкому, викликаних надзвичайними обставинами, такі рішення 
приймаються шляхом опитування членів виконавчого комітету міської ради. 
Лист опитування підписується міським головою та членами виконкому, але не 
менше як половиною складу виконавчого комітету». 

Законодавство та Статут громади Вінниця не передбачає такого способу 
прийняття рішень. Крім того, в сукупності з вищезгаданими нормами про 
можливість відповідно до регламенту розглядати проекти рішень без їх 
оприлюднення за 20 робочих днів до розгляду, такий спосіб прийняття рішень, 
повністю усуває громадян від доступу до публічної інформації. 

 
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 
 


