
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Протягом третьої 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 14 таких 

запитів, з яких 13 надійшло в електронному вигляді, а 1 – поштою. 

 

Найбільш запитуваною була інформація статистично-довідкового характеру: 

надійшло 11 запитів відповідного змісту, або 79 % від загальної кількості 

надісланих до Комітету запитів на інформацію. Разом із тим було отримано 3 

запити стосовно надання правової інформації, що складає 21 % їх загальної 

кількості. 

У вказаних запитах порушувалися питання щодо присутності народних 

депутатів України – членів Комітету на його засіданнях, назв та складу 

підкомітетів Комітету, його робочих груп, перейменування окремих населених 

пунктів, зміну і встановлення їх меж, нормативного регулювання кількості 

заступників міського голови, надання копій документів, інформації щодо 

призначення позачергових виборів, ходу розгляду окремих законопроектів як у 

минулих, так і в поточному скликанні Верховної Ради України тощо. 
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Ініціаторами 9 запитів на інформацію, що надійшли до Комітету, були фізичні особи 

– громадяни України, а 5 запитів отримано від юридичних осіб. При цьому лише один 

запит був переданий Комітетом відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» для розгляду в межах функціональних завдань до іншого 

структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України.   

 

Отримані Комітетом запити на інформацію відповідали, в основному, 

вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації» і тому жодного 

разу Комітет не скористався нормами Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», що передбачають можливість розпорядника відмовити запитувачу у 

задоволенні його запиту. 

Таким чином, відповіді на запити надавалися вчасно, в межах граничного 

п’ятиденного строку розгляду запитів на інформацію, передбаченого Законом 

України «Про доступ до публічної інформації» та в повному обсязі, 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. 

 

 

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ 

 

Забезпечення принципів прозорості та публічності в роботі Комітету та його 

підкомітетів у період третьої сесії Парламенту здійснювалось шляхом вільного 

доступу на їх засідання представників державних органів влади та органів місцевого 

самоврядування і їх асоціацій, підприємств, установ, організацій, міжнародних і 

вітчизняних неурядових організацій, науковців, експертів, представників засобів 

масової інформації, трансляцією засідань Комітету та їх частин по телебаченню і 

радіо, веденням повного аудіозапису та публікацією стенограм засідань Комітету, 

комітетських слухань, розміщенням в мережі Інтернет порядків денних та 

протоколів засідань Комітету, всіх прийнятих актів включно з роз’ясненнями, 

рекомендаціями, правовою позицією з тих чи інших питань. 

Суб'єкти подання запиту
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Впродовж звітного періоду роботу Комітету висвітлювали газети «Голос 

України», «Урядовий кур’єр», «Дзеркало тижня», 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, публічної служби, місцевих 

органів виконавчої влади, проблематика життєдіяльності територіальних громад, 

шляхи подолання кризових явищ тощо. 

Анонси, прес-релізи про круглі столи та комітетські слухання Комітету 

постійно скеровувались до засобів масової інформації, прес-служби Парламенту. 

Діяльність депутатського корпусу, керівництва Комітету, підкомітетів Комітету 

активно оприлюднювалась на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (68 

публікацій за час роботи третьої сесії) та на офіційному веб-сайті Комітету 

(http://komsamovr.rada.gov.ua) (69 різнопланових публікацій у рубриці «Новини» 

за третю сесію). 

Важливим елементом відкритості роботи Комітету була його взаємодія і 

співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування і їх 

асоціаціями, громадянським суспільством в особі громадських об’єднань і 

неурядових організацій, міжнародних партнерів Комітету, наукових та 

навчальних закладів шляхом 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. Крім того, 

інформація про діяльності Комітету надавалась шляхом відповідей на інформаційні 

запити, яких впродовж періоду третьої сесії надійшло 14. 

З метою інформування органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадськості про свою діяльність, забезпечення прозорості та 

публічності роботи, Комітет підтримав пропозицію Програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «RADA: підзвітність, відповідальність, 

демократичність» щодо технічного забезпечення аудіовізуального запису засідань 

Комітету (онлайн трансляції) з наступним розміщенням відповідного матеріалу на 

своєму офіційному веб-сайті. 

Поєднання всіх вищевказаних засобів і шляхів дає змогу налагодити 

постійний інформаційний зв’язок між Комітетом та іншими органами публічної 

влади, Комітетом і громадянським суспільством, забезпечуючи доступність, 

зрозумілість, обґрунтованість, відкритість, гласність кожного дня його діяльності.  

Так, Громадська мережа «Опора», аналізуючи роботу Комітету за період 

листопад 2014 - грудень 2015 років у контексті забезпечення прозорості діяльності 

за 37-ма критеріями, об’єднаними у групи: «Оприлюднення основних даних про 

Комітет поточного скликання», «Висвітлення діяльності Комітету», «Прозорість 

законопроектної роботи Комітету», визнала Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування першим у 

Рейтингу прозорості парламентських комітетів. 


