ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Протягом шостої сесії Верховної Ради України VIII скликання на адресу
Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування продовжували надходити запити щодо надання публічної
інформації з питань, віднесених до його відання. Загалом було отримано 34
запити, з яких 32 (94%) надійшло в електронному вигляді, а 2 (6%) – надіслані
на паперових носіях з інших державних органів.
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Найбільш запитуваною була інформація статистично-довідкового
характеру: надійшло 28 запитів відповідного змісту, або 82 % від загальної
кількості надісланих до Комітету запитів на інформацію. Разом із тим, було
отримано 6 запитів стосовно надання правової інформації, що склало 17 % від їх
загального показника.

У вказаних запитах порушувалися питання щодо призначення позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування, встановлення і зміни меж
населених пунктів, їх перейменування, віднесення міста Трускавець Львівської
області до категорії міст обласного значення, ліквідації Дрогобицької області,
видачі довіреності на дії від імені місцевої ради, надання тексту проекту Закону
про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. № 2489), який
розглядався на пленарному засіданні Верховної Ради України 9 лютого 2017
року, порядку припинення повноважень селищного голови на непідконтрольній
органам державної влади України тимчасово окупованій території, надання
копій протоколів засідань Комітету, інформації про присутність народних
депутатів України на цих засіданнях, іншої статистичної інформації про
діяльність Комітету, копій окремих листів на його адресу тощо.
Ініціаторами 29 (85%) запитів на інформацію, що надійшли до Комітету,
були громадяни України, а 5 (15%) – юридичні особи. При цьому слід вказати,
що із загальної кількості отриманих запитів два з них було передано для розгляду
до Комітету як належного розпорядника відповідно до частини третьої статті 22
Закону України «Про доступ до публічної інформації» від Секретаріату Кабінету
Міністрів України та Центральної виборчої комісії. У свою чергу один із запитів,
що надійшов до Комітету, також був направлений з посиланням на вищевказану
норму до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України як належного розпорядника публічної
інформації.
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Суб'єкти подання запиту
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85%

Громадяни України

Юридичні особи

Отримані Комітетом запити на інформацію відповідали, в основному,
вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Водночас,
окремі запитувачі просили надати інформацію, яку Комітет раніше не створював,
яка не надходила на його адресу від інших суб’єктів і яка не була відображена і
зафіксована на будь-яких носіях, що були в розпорядженні Комітету. В таких
випадках готувалися мотивовані роз’яснення з посиланням на Закон України
«Про доступ до публічної інформації» про те, що даний Закон не уповноважує
органи публічної влади та їх посадових осіб створювати нову інформацію і тому
відповідь таким запитувачам має надаватися в порядку, передбаченому Законом
України «Про звернення громадян».
Незважаючи на вищевказані обставини, всі відповіді на звернення, що
реєструвалися як інформаційні запити, надавалися в межах граничного
п’ятиденного строку розгляду запитів на інформацію, передбаченого Законом
України «Про доступ до публічної інформації», що вкотре засвідчило
дотримання Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування принципів відкритості і прозорості у своїй роботі,
готовності до конструктивного діалогу з громадянським суспільством.
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ПРОЗОРІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ
Забезпечення принципів прозорості та публічності в роботі Комітету і його
підкомітетів у період шостої сесії Верховної Ради України VIII скликання
здійснювалось шляхом вільного доступу на їх засідання представників
державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій,
підприємств, установ, організацій, громадянського суспільства, міжнародних
структур, науковців, експертів, працівників засобів масової інформації,
трансляції засідань Комітету в мережі Інтернет в режимі реального часу з
можливістю її перегляду в будь-який момент, ведення повного аудіозапису та
публікацією стенограм засідань Комітету, телевізійних репортажів про них,
розміщенням на веб-сайті Комітету у відкритому доступі для всіх користувачів
мережі Інтернет порядків денних та протоколів засідань Комітету, всіх
прийнятих актів включно з роз’ясненнями, рекомендаціями, правовою позицією
з тих чи інших питань, повідомленнями, новинами, анонсами тощо.
Впродовж звітного періоду роботу Комітету висвітлювали газети «Голос
України», «Урядовий кур’єр», журнал «Віче», регіональні газети і журнали.
Практично щодня з інформаційних випусків новин парламентського телеканалу
«РАДА» громадяни дізнавались про діяльність Комітету, в центрі уваги якого
були становище і перспективи реформування місцевого самоврядування на
засадах децентралізації та субсидіарності, законодавче забезпечення
формування об’єднаних територіальних громад, врегулювання правового
статусу тимчасово окупованих територій, вдосконалення системи надання
адміністративних послуг, використання для цього кращого європейського
досвіду, функціонування оновлених інститутів публічної служби, забезпечення
установчих повноважень парламенту у сфері адміністративно-територіального
устрою та призначення виборів до органів місцевого самоврядування тощо.
Анонси про комітетські заходи та інформація щодо їх перебігу і результати
проведення постійно скеровувались до засобів масової інформації, прес-служби
Парламенту. Діяльність депутатського корпусу, керівництва Комітету і
підкомітетів активно оприлюднювалась на офіційному веб-сайті Верховної Ради
України (28 публікацій у рубриці «Новини» за шосту сесію) та на офіційному
веб-сайті Комітету (http://komsamovr.rada.gov.ua) (75 публікацій у рубриці
«Новини»).
Важливим елементом відкритості роботи Комітету була його взаємодія і
співпраця з державними органами, органами місцевого самоврядування та їх
асоціаціями, громадянським суспільством в особі громадських об’єднань і
неурядових організацій, міжнародних партнерів Комітету, наукових та
навчальних закладів шляхом надання експертних висновків, інформаційнодовідкових матеріалів, спільної участі у робочих групах, нарадах, зустрічах,
виїзних засіданнях, комітетських слуханнях, круглих столах, форумах,
конференціях, семінарах та інших заходах.
Інформування широкого загалу про діяльність Комітету і прийняті ним
рішення забезпечувались також через надання відповідей на депутатські запити,
звернення юридичних осіб та громадян, безпосереднє спілкування з громадянами
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на особистих прийомах. Крім того, інформація про діяльності Комітету
надавалась також шляхом відповідей на 34 інформаційні запити, які впродовж
шостої сесії надійшли на адресу Комітету.
З метою інформування органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та громадськості про свою діяльність, забезпечення прозорості
та публічності роботи, протягом шостої сесії за сприяння Програми Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) «RADA: відповідальність, підзвітність,
демократичне парламентське представництво» здійснювався аудіовізуальний
запис засідань Комітету (онлайн-трансляції) з наступним розміщенням
відповідного матеріалу на офіційному веб-сайті Комітету.
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