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АКТ № 020-rv 
про відповідності регламенту виконавчого комітету Сумської міської ради 

нормам чинного законодавства та забезпечення права на доступ до 
публічної інформації 

Ми, представники проекту, що нижче підписалися, порівняли діюче 
рішення «Про Регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради» від 
21.02.2012 № 34 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, частина шоста, дев’ята та десята розділу 7 «Порядок 
підготовки i проведення засідань виконавчого комітету міської ради. 
Прийняття рішень» містять норми: «6. На засідання виконавчого комітету 
запрошуються: прокурор міста, всі керівники виконавчих органів ради, 
керівники підприємств, установ та організацій міста відповідно до внесених на 
розгляд питань. У засіданні можуть брати участь голови постійних комісій 
та депутати Сумської міської ради. 9. На засіданні виконавчого комітету 
можуть бути присутні представники засобів масової інформації. Їх перелік 
подається посадовою особою управління інформаційно-аналітичної роботи 
перед початком засідання головуючому та заступнику міського голови, 
керуючому справами виконавчого комітету. 10. На засіданні виконавчого 
комітету можуть бути присутні депутати всіх рівнів, обрані мешканцями м. 
Суми, представники вищих органів державної влади. На запрошення членів 
виконавчого комітету, за погодженням з заступником міського голови, 
керуючим справами виконавчого комітету, у засіданнях (в якості запрошених) 
можуть брати участь громадяни, представники підприємств, установ, 
організацій. Кількість осіб, що перебувають у залі засідань в якості гостей, 
експертів, запрошених, представників засобів масової інформації 
обмежується кількістю місць для сидіння у залі». 

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 для громадян 
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 м. Суми, який гарантує доступ громадянам до інформації. 
 
Порушення термінів оприлюднення проектів  
 Регламент містить норми: «26. З дозволу міського голови чи заступника 
міського голови, керуючого справами виконавчого комітету  на розгляд 
виконавчого комітету за день до його засідання можуть бути внесені проекти 
рішень, що вимагають оперативного вирішення» та «Сектор протокольної 
роботи та контролю відділу документообігу управління інформаційно-
аналітичної роботи в день отримання від розробників завізованих проектів 
рішень, які підлягають оприлюдненню, передає електронні варіанти до 
сектору інформаційних технологій цього ж управління для оприлюднення їх на 
офіційному сайті Сумської міської ради».  

 Це прямо порушує частину 3 статті 15 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», в якій зазначено: «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».  

При внесенні змін в регламент було сплутано обов’язки органів державної 
влади та місцевого самоврядування. Відповідно до закону, оприлюдненню 
підлягають всі проекти рішень органів місцевого самоврядування, а не тільки 
ті, які підлягають обговоренню, як це є в органах державної влади. Всі проекти 
рішень повинні бути оприлюднені за 20 робочих днів, причому закон не робить 
виключень як щодо змісту проекту, так і щодо розробника (законодавство не 
передбачає можливості міському голові, чи іншим суб’єктам додати проект 
рішення в порядок денний виконавчого комітету, без оприлюднення за 20 
робочих днів). 
 
Прийняття рішень без засідань 

Регламент дозволяє виконавчому комітету приймати рішення без 
проведення засідань. А саме, регламент в розділі 4. «Порядок підготовки 
проектів рішень  виконавчого комітету» містить норми: «5. У разі 
необхідності прийняття рішення виконавчого комітету шляхом його 
погодження (підписання листа погодження), на підставі резолюції міського 
голови чи заступника міського голови, керуючого справами виконавчого 
комітету, та за умови наявності завізованого в установленому порядку 
проекту рішення, управлінням інформаційно-аналітичної роботи розробнику 
видається лист погодження. 26. Розробник ознайомлює усіх членів виконавчого 
комітету з проектом рішення та забезпечує його погодження  (підписання 
членами виконавчого комітету листа погодження) в кількості підписів 
достатній для прийняття рішення. 27. Рішення виконавчого комітету 



вважається прийнятим за умови наявності на листку погодження більше 
половини підписів від загального складу виконавчого комітету». 

Законодавство та Статут громади 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. 

 
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 
 


