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1. ПРО ПРОЕКТ
 
 Проект «Твій місцевий депутат» є складовою частиною 
Всеукраїнського проекту «Твій місцевий депутат: моніторинг 
діяльності депутатів місцевих рад України», в якому приймають 
участь дев`ять областей: Донецька, Луганська, Волинська, Одеська, 
Чернігівська, Черкаська, Харківська, Тернопільська та АР Крим. 
У Харківському регіоні для моніторингу було визначено чотири 
місцевих ради: Харківська обласна та міська, Чугуївська та Ізюмська 
міські. Ініціатором та виконавцем проекту став Харківський 
громадський Фонд місцевої демократії.
 Мета  проекту – проведення експертної оцінки та громадського 
моніторингу ефективності діяльності депутатів місцевих рад та 
механізмів їх зв’язків з виборцям.
 Причиною започаткування такого проекту є вкрай низький 
рівень відкритості та прозорості діяльності депутатів місцевих 
рад, відсутність конструктивного діалогу між місцевою владою та 
громадою, а також незадовільний стан поінформованості виборців 
про діяльність обраного ними депутатського корпусу. Тому проект 
направлений на відпрацювання технології зворотного зв’язку між 
населенням та органами місцевого самоврядування, між депутатом 
та його виборцем.

 Завдання , які стояли перед виконавцями проекту: 

1.Оприлюднити інформацію щодо структури, складу, партійності, 
передвиборчих програм депутатів у пілотних місцевих радах 
 2.Організувати інформаційний моніторинг місцевих ЗМІ. Розширити 
можливості доступу населення до отримання, розповсюдження і 
використання інформації щодо діяльності пілотних рад. Підвищити 
громадську свідомість, активність жителів територіальних громад. 
3.Поінформувати жителів територіальних громад про їх права, 
можливості вирішення соціальних проблем власними силами та 
силами відповідного депутатського корпусу. 
4. Запровадити практику громадської оцінки ефективності роботи 
органів міс цевої влади, депутатського корпусу, контролю за 
їх діяльністю, відпрацювати технології зворотного зв’язку між 
депутатом та його виборцем.
5.Посилення впливу територіальних громад на процес прийняття 
рішень на місцевому рівні.

1. ПРО ПРОЕКТ
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 Вирішення цих нагальних проблем повинно забезпечити 
залучення широких верств населення до управління міськими 
справами, прозорість діяльності влади на всіх етапах управління 
в інтересах територіальної громади, максимальне висвітлення 
діяльності пілотних рад, депутатського корпусу, аналіз 
передвиборчих програм та вироблення механізмів громадського 
впливу на виконання депутатами своїх передвиборчих програм. 
 Складовою проекту став веб-сайт – «Твій місцевий депутат» 
(www.dep.kh.ua), створений  Фондом Місцевої Демократії  як 
інформаційно-комунікаційний майданчик для діалогу представників  
активної частини територіальної громади з депутатами місцевих 
рад. Інформацію про роботу сайту пропонуємо детальніше.     
 Робота сайту спрямована на громадський моніторинг, 
експертний аналіз, збір та оприлюднення інформації про результати 
роботи депутатів та фракцій у пілотних місцевих радах, підвищення 
рівня їх відповідальності перед громадою, спонукання до реалізації 
наказів виборців.
 На сьогодні на сайті можна ознайомитися з персональним 
та фракційним складом Харківської обласної, а також міських рад 
Харкова, Чугуєва та Ізюму. Можливості сайту дозволяють висловити 
свої думки і враження про роботу депутатського корпусу, залишати 
авторизовані відгуки, повідомлення, коментарі, скарги, подяки 
та побажання щодо діяльності депутатів зазначених рад, а також 
висловити своє бачення шляхів вирішення актуальних проблем 
громади.     
 Додатковий інформаційний ресурс про діяльність депутатів 
конче необхідний. Адже виборці дуже часто не знають депутатів 
місцевих рад, не поінформовані про їх професійну діяльність, 
позбавлені можливості впливати на рішення, які ухвалюють 
депутати. Доступна та об’єктивна інформація про діяльність тих чи 
інших депутатів та партійних фракцій в місцевих радах допоможе 
виборцеві зорієнтуватися в потоці обіцянок та гасел і вирізнити 
депутатів не лише за кольорами виборчих кампаній, але й за рівнем 
відповідальності, обов’язковості та користі для громади. 
 Створення сайту для комунікації депутатів та виборців - не 
перша спроба Фонду місцевої демократії запровадити практику 
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громадської оцінки ефективності роботи органів місцевої влади та 
депутатського корпусу а також здійснення контролю за їх діяльністю, 
відпрацювання технології зворотного зв’язку між населенням 
та органами місцевого самоврядування, між депутатом та його 
виборцем. На жаль практика показує, що значна частина населення 
і досі не знає, які повноваження здійснюють депутати місцевих рад, 
які проблеми можна вирішувати за допомогою обраних ними ж 
депутатів, не знають механізмів впливу на прийняття рішень.
 Але головне, чим відрізняється наш сайт від офіційних сайтів 
рад - це можливість спілкуватися кожному депутату з виборцями, 
журналістами та будь-яким мешканцем громади.
 На сторінці кожного депутата можна розмістити запит, 
питання, привітати з днем народження, поінформувати про проблеми 
в окрузі, запропонувати свою допомогу в вирішенні цих проблем. 
Депутати в свою чергу теж можуть розмістити будь-яку інформацію 
про свою діяльність, розповісти про вирішені на території проблеми, 
роз’яснити виборцям те чи інше прийняте радою рішення, мотивацію 
голосування за нього.
 Деякі депутати скористалися такою нагодою, розміщували 
свої запити, інтерв’ю, звіти на своїх сторінках. Особливо 
активізувалися народні обранці до річниці обрання – в січні почали 
надходити звіти за рік роботи, які ми одразу розміщували на сайті. 
Найбільш активним та готовим до діалогу з виборцями виявився 
Костянтин Кеворкян, депутат міської ради, який розміщував Звіти 
про діяльність кожного кварталу. На рівні також був Ігор Вировець, 
депутат міської ради, та Євген  Шаповал, депутат обласної ради. 
Особливо активною була фракція «Батьківщина» в обласній раді.
 На жаль не всі скористалися такою можливістю – або не 
знали про неї, або звітуватися нічим. До відома: ми не брали до уваги 
інформаційну присутність у ЗМІ керівництва рад, кожний крок яких 
висвітлювався як в офіційній, так і в інших ЗМІ постійно.
 Для представлення більш повної картини про діяльність 
пілотних місцевих рад, виконавці проекту постійно проводили 
моніторинг офіційних сайтів зазначених рад. Під час моніторингу 
виявилася ще одна, дуже вагома проблема в тематиці взаємодії 
депутатів і виборців, яка стосується всієї громади: це проблема 
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недостатнього висвітлення діяльності депутатів у ЗМІ
 Моніторинг преси показав, що ні друковані, ні електронні 
носії не розповідають про те, чим займаються депутати. Офіційні 
сайти рад схожі на хронологію поїздок, зустрічей та нарад 
керівництва радами. Діяльність рядових депутатів не висвітлюється 
практично ні на жодному офіційному сайті. Крім офіційної біографії 
та графіку прийому про депутата дізнатися більше нічого. На сайтах 
районних та міських рад міст обласного значення до цього часу 
немає фото депутатів. Не краща справа і на офіційних сайтах партій, 
які в кращому випадку розповідають про рішення фракцій.
 На наш погляд, найбільш повною, змістовною та 
інформативною виявилася обласна рада та її офіційний сайт. На сайті 
дійсно йде постійне інформування громади про діяльність ради, а не 
адміністрації: про прийняті рішення, проекти та програми, діяльність 
депутатських комісій,участь у всеукраїнських та міжнародних 
проектах та конкурсах. Але про діяльність депутатів теж практично 
нічого немає.
 Окремо хотілося б сказати про голову Харківської обласної 
ради Сергія Чернова. Вражає масштаб його діяльності: Рада 
Європи, Верховна рада України, Асоціації органів самоврядування, 
Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства 
при президентові, депутатські прийоми, консультації.
 Але справа не тільки в посадах, його виступи та пропозиції 
стосовно регіональної політики, адміністративної реформи, участь 
у розробці  проекту Концепції реформи місцевого самоврядування 
говорять про особистий вагомий внесок в розбудову та реформування 
територіальної організації влади в Україні. Завдяки  голові ради весь 
процес обговорення реформи постійно і повно висвітлюється на 
сайті обласної ради.
 Сайти інших рад більше інформують про діяльність 
виконавчих органів, інформація про ради і депутатів або обмежена, 
або практично відсутня.
 Це перш за все стосується сайту міської ради. Про 
діяльність депутатів міської ради приходиться дізнаватися з інших 
інформаційних джерел, тому що на офіційному сайті ради інформація 
переважно про діяльність виконавчих органів, а в газеті міської ради 
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«Харьковские известия» теж інформації про діяльність депутатів 
практично немає, як і немає свого сайту.
 Значно покращився сайт Чугуївської міської ради, крім 
біографій депутатів з’явилася інформація про їх діяльність, але 
повної картини ситуації в місті він не відображає. Те  ж саме можна 
сказати і про офіційний сайт міської ради міста Ізюму. Він став більш 
інформативним, чим був на початку року, але фото депутатів так і не 
з’явилися.
 Ми дуже вдячні нашим партнерам із Ізюму «Обрії  
Ізюмщини» та особисто депутату Ізюмської міської ради Костянтину 
Григоренко, завдячуючи яким на нашому сайті йшло постійне 
інформування про роботу ізюмських депутатів, їх позицію, прийняті 
рішення, звіти. Наприклад, журналісти Ізюму не обділили увагою 
депутатську діяльність Олега Шаповалова, депутата обласної 
ради, обраного в мажоритарному окрузі в Ізюмському районі. Його 
зустрічі з виборцями, виконання наказів та добрі справи постійно 
висвітлювалися на сторінках місцевої преси. 
 В підтвердження того, що в регіоні дійсно є проблема 
з висвітленням діяльності депутатів, невдовзі отримала своє 
продовження на рівні обласної ради, де змушені були створити 
депутатську комісію по комунальній газеті «Слобідський край», яка 
відмовилася друкувати виступи депутатів. В результаті була створена 
робоча група по підготовці проекту Порядку розміщення матеріалів 
депутатів у ЗМІ, який буде винесено на розгляд сесії.
 Звичайно проект роботи сайту був розрахований на 
налагодження постійного діалогу депутатів та виборців. На жаль, 
змушені констатувати, що цього в достатній мірі не вийшло. 
Виявилося, що ні депутати, ні виборці не готові до нової форми 
спілкування в онлайн - режимі. Чому так сталося?      
 З    одного боку можливою причиною міг стати соціальний 
статус депутатів, який не дозволив їм напряму спілкуватися 
з виборцями: нагадаємо, до 80% депутатського корпусу – це 
директорський корпус найбільших Харківських заводів та 
підприємств, бізнесмени, заступники мерів та губернатора, 
начальники управлінь, голови райдержадміністрацій, помічники 
високих посадовців…Якось не солідно, та й, мабуть, обмаль часу, у 
такої поважної публіки сидіти в он-лайні та відповідати на запитання 

1. ПРО ПРОЕКТ
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простих виборців.
 З іншого – представники громади, яких найбільше хвилює 
вирішення життєвих проблем, просто не мають технічної можливості 
– ні комп’ютера, ні Інтернету.
 Тому сподівання були на активну частину громади, у якої 
є технічна можливість та які не байдужі до того, що відбувається 
навкруги. Але тут інша проблема: багатьом з дописувачів в Інтернет 
- мережі, на жаль, байдуже куди і що писати.
 Але не все так безнадійно. Останні події та телефонні дзвінки 
від членів громади та депутатів вселяють надію. Депутати, фракцій, 
партії все частіше просять розмістити матеріал на сайті. Особливо 
це стосується депутатських звітів. Є надія, що початок діалогу між 
виборцями та депутатами все-таки розпочався. Це корисно і вигідно 
як одним, так і іншим: адже вибори не за горами.
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2. ПУТІВНИК ПО САЙТУ

 На сайті розміщена інформація про чотири пілотних ради. 
При відкритті рубрики з назвою ради з’являється інформація про 
кількість депутатів, назви та склад фракцій, біографія, контакти. 
 Таким чином сайт «www.dep.kh.ua» став чи не єдиним 
інформаційним носієм в регіоні, на якому зібрана найбільш повна 
інформація по діяльність рад взагалі, про діяльність фракцій та 
особисто про кожного депутата. На сайті розміщена біографія 
депутата, його партійність, спосіб обрання( за партійним списком 
чи мажоритарним), часи та місце роботи приймальні.  Як тільки ви 
заходите на сторінку будь-якої ради – зразу відкривається  кольорова 
картинка складу депутатського корпусу, процентне співвідношення 
фракцій, перелік депутатських комітетів. Приклади приводимо 
нижче.
     
     2.1. Загальна характеристика пілотних місцевих рад.
            Харківська міська рада. 

 У виборах до Харківської міської ради взяло участь 444.144 
виборці. Явка становила 39,98%. У багатомандатному виборчому 
окрузі на 50 депутатських місць претендували списочники - 39 
міських організацій політичних партій. За результатами виборів за 
партійними списками до міськради пройшло 5 політичних партій: 
Партія регіонів, ВО „Батьківщина”, КПУ, «Сильна Україна» та 
«Фронт змін». За результатами виборів в 50-ти одномандатних 
мажоритарних округах до міськради пройшли представники 6-ох 
політичних партій (5-ти, що провели, та 1-на, що не провела своїх 
кандидатів за партійними списками): ПР, ВО «Батьківщини», КПУ, 
«Сильної України», Народної партії та «Фронт Змін».

Загальна кількість депутатів - 100

   Прийняті скорочення для назв фракцій:
       ПР   - Партія регіонів [70]
       КтП - Комуністів та позапартійних [8]
       ВоБ -  Всеукраїнське об’єднання  Батьківщина[13]
       ПФ  -  Позафракційні [9]

2. ПУТІВНИК ПО САЙТУ
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 За соціальним складом 58% становлять бізнесмени та 
керівники  підприємств; 28% - державні службовці, представники 
місцевого самоврядування; 10% - керівники та працівники закладів 
освіти, науки, охорони здоров’я, 4% – керівники телекомпаній, 
профспілкові лідери та безробітні. 
 За гендерним складом: у Харківській міській раді 88 
чоловіків і 12 жінок.
 За віковим критерієм: до 30 років в міськраді – 9 депутатів, 
до 50 років – 55, до 60 років – 20, старше 60 – 16 чоловік. Наймолодший 
депутат 1989 р.н., а найстарший 1937 р.н.
 Характерно, що представництво у міськраді одержали діти 
відомих батьків – народних депутатів Дмитра Шенцева та Михайла 
Чечетова (обидва від ПР), керівника харківського осередку «Фронту 
змін» О. Давтяна та загиблого керівника метрополітену Мусєєва(ПР).

Харківська обласна рада. Загальна характеристика

 У виборах до Харківської обласної ради взяли участь 950.770 
виборців. Явка становила 43,17%. У багатомандатному виборчому 
окрузі на 68 депутатських місць претендували списочники від 35 
обласних організацій політичних партій.
За результатами виборів за партійними списками до Харківської 
обласної ради пройшло 6 політичних сил: Партія регіонів - 37 
депутатських мандатів, «Батьківщина» – 12, Комуністична партія 
України (КПУ) – 8, «Сильна Україна» – 5, Соціалістична партія 
України (СПУ) і «Фронт змін» – по 3 мандати.
 За результатами виборів в 68 одномандатних мажоритарних 
округах в Харківську обласну раду пройшли представники 

Харків (загальна кількість мандатів) – 100  
 

Склад фракцій 
Партія 

Загальна 
кількість 

отриманих 
партією 
мандатів 

Багатомандатний 
округ - 50 

Одномандатний 
округ - 50 

Кількість 
мандатів 

Кількість 
мандатів 

Партія регіонів 70 24 45 70 
ВО«Батьківщина» 13 11 2 13 
КпУ 8 8 0 8 
«Сильна Україна» 6 5 1 0 
«Фронт змін» 2 2 0 0 
Народна партія 1 0 1 0 
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8 політичних партій: Партії регіонів – 56 депутатів, «Сильної 
України» – 4, «Батьківщини» – 3, Народної партії – 3, СПУ – 1, Партії 
промисловців і підприємців України (ППП) – 1.
 У зв’язку із змінами в законодавство про місцеві вибори в 
Харківську обласну раду нового скликання вибрано не 150, а 136 
депутатів: половина з них пройшла за списками політичних партій, 
половина – по одномандатних мажоритарних округах.
 Всього в Харківській обласній раді Партія регіонів отримала 
95 мандатів (з 136 ! ), «Батьківщина» – 16, КПУ – 8, «Сильна Україна» 
– 9, «Фронт змін» – 3, Народна партія – 3, СПУ – 1, ППП – 1.
 Таким чином, в обласній раді помітно змінився склад 
партійних представників: зникли представники «Нашої України» і 
партії Вітренко, зате з’явилися прихильники Соціалістичної партії 
України, «Фронту змін» і по одному прихильнику «Сильної України» 
і Партії промисловців і підприємців України.

Загальна кількість депутатів - 136
   
   Прийняті скорочення для назв фракцій:
      ПР   - Партія регіонів [95]
      СУ - Сильна Україна [9]
      КтП - Комуністів та позапартійних [8]
      ВоБ -  Всеукраїнське об’єднання  Батьківщина [16]
      НП  -  Народна партія [3] 
      ФЗ  -  Фронт змін [3]
      ПФ  -  Позафракційні [2]

2. ПУТІВНИК ПО САЙТУ
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 За соціальним складом в Харківській обласній раді 
спостерігається абсолютне домінування керівників підприємств, 
бізнесменів і керівників райдержадміністрацій. Інші соціальні 
групи представлені керівниками учбових установ, пенсіонерами, 
безробітними і складають 6%. 
 По кількісному складу в облраді директорів, керівників 
підприємств – 62 депутати. Представники державної влади і 
місцевого самоврядування – 45. Представників сфери культури і 
освіти – тільки 5, на 2 менше, ніж безробітних.
 За гендерним складом: у обласну раду 6 скликання були 
обрані 123 чоловіки і 13 жінок.
 За віковим критерієм треба відмітити, що облрада є 
достатньо «зрілою»: до 30 років в облраді 3 депутати, до 50 років 
– 62, до 60 років – 49 і старше 60 років – 22. Наймолодший депутат 
1987 р.н., найстарший, 1936 р.н.

Облрада (загальна кількість мандатів) – 136  
Склад 
фракцій 

Партія 

Загальна 
кількість 
отриманих 
партією 
мандатів 

Багатомандатний 
округ – 68 

Одномандатний 
округ – 68   

Кількість 
мандатів 

Кількість 
мандатів 

Партія регіонів 95 37 58 95 
ВО „Батьківщина 16 12 4 16 
КпУ 8 8 0 8 
„Сильна Україна” 9 5 4 9 
„Фронт змін” 3 3 0 3 
Народна партія 3 0 3 3 
Соціалістична 
партія України 

1 0 1 0 

Партія 
промисловців і 
підприємців 

1 0 1 0 
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Чугуївська міська рада

Загальна кількість депутатів - 40   
   Прийняті скорочення для назв фракцій:
      ПР   - Партія регіонів [25]
      СУ - Сильна Україна [7]
      ПФ  -  Позафракційні [8]

Ізюмська міська рада

Загальна кількість депутатів - 44   
   Прийняті скорочення для назв фракцій:
      ПР     - Партія регіонів [25]
      ВоБ   - Всеукраїнське об’єднання Батьківщина [5]
      ПФ    - Позафракційні [6]
      КПУ  - Комуністична партія України [8]

Чугуївська міська рада (загальна кількість мандатів) – 40 

Партія 
Загальна кількість 
отриманих партією 

мандатів 

 
Склад фракцій 

Партія регіонів 25 25 
ВО „Батьківщина 7 7 
КпУ 3 0 
Народна партія 1 0 
Українська соціал-
демократична партія 

4 0 

Облрада (загальна кількість мандатів) – 44  
Склад фракцій 

Партія Загальна кількість отриманих 
партією мандатів 

Партія регіонів 25 25 
ВО „Батьківщина 5 5 
КпУ 8 8 
„Сильна Україна” 2 0 
ПППУ 2 0 
ПСПУ 1 0 
„Відродження” 1 0 

2. ПУТІВНИК ПО САЙТУ
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     2.2. Рубрики сайту. Короткий огляд.

 Найбільш популярними та відвідуючи ми стали на сайті 
рубрики  Новини, Аналітика, Позиція депутата, Поради депутату та 
Звіти.
 Новини
 Новини - найпопулярніша і най-відвідуваніша рубрика не 
тільки на нашому сайті, а у всіх виданнях взагалі. Незважаючи на те, що 
в Харкові десятки новостійних видань, знайти новину про діяльність 
будь-якого депутата – це дуже велика проблема. Тому ми намагалися 
в нашій рубриці робити підбірку тих новин, які висвітлюють життя 
громади в цілому,. стан справ у місцевому самоврядуванні, новини 
реформування місцевої влади, інформацію про прийняті на сесіях 
рішення, роботу фракцій, рішення депутатських комісій.
 Ще один блок новин – це інформація про життя громадських 
організацій, діяльність громадської ради при ХОДА, розвиток 
громадянського суспільства.
 Аналітика
 В цьому розділі можна знайти інформацію не лише про 
діяльність депутатів, але й про проблеми місцевого самоврядування 
взагалі. В рубриці «Аналітика» розміщені статті як про український 
досвід місцевого самоврядування, так і зарубіжний, зокрема 
Польщі та Швеції. Цікаві пропозиції по проведенню в Україні 
адміністративно - територіальної реформи, реформи земельної, 
надання адміністративних послуг та багато інших матеріалів на цю 
тематику. Звичайно, багато матеріалів по темі ми брали з відкритих 
джерел, але в основному намагалися висвітлювати теми місцевого 
самоврядування силами фахівців Фонду місцевої демократії та 
залучених експертів.
 В розділі  «Позиція депутата» ми намагалися показати 
відношення депутатів до тих чи інших проблем, відстоювання 
ними позиції по принциповим питанням, які стосуються життя 
всієї громади. Розміщували будь-яку інформацію, яка з’являлася у 
відкритих інформаційних джерелах. В цій рубриці були активними 
депутати обласної ради Арсен Аваков, Іван Варченко, Людмила 
Немикіна, Олександр Давтян.  Найбільше інформації в цій 
рубриці про депутатів Ізюмської міської ради, завдячуючи нашим 
інформаційним партнерам «Обрії Ізюмщини».
 Не обходили увагою і найбільш резонансні та значимі події 
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для міста. Наприклад, на сайті висвітлювалась позиція депутатів 
та постійної комісії обласної ради по питанням забезпечення прав 
людини, свободи слова та інформації щодо питання закриття в 
Харкові трьох опозиційних каналів. 
 Олександр Давтян, голова постійної депутатської комісії по 
свободі слова обласної ради: «Свобода слова для нас - не порожні 
слова. Очевидно одне: якщо журналісти не говоритимуть владі 
неприємну правду, влада буде впевнена, що усе добре. Керівництво 
країни, схоже, взагалі не дивиться телевізор. Хоча там і так усе 
вичищено - слова поганого про владу не почуєш. Радники говорять, 
що усе добре, народ процвітає - і керівництво щасливе. А насправді 
виходить, король-то голий» - сказав Олександр Давтян під час 
засідання комісії.
 «Коли ми, партія «Фронт Змін» говоримо, що ми за свободу 
слова, для нас це не порожні слова. Тому що ми на собі постійно 
відчуваємо що таке інформаційна блокада, коли не пускають в 
якісь ЗМІ главу обласної, міської організації, і навіть, лідера партії. 
Тому що розмова йде так: за гроші ми вас покажемо, а так  - ні. Чи 
взагалі не покажемо, тому що ви не подобаєтеся владі. І коли таке 
відбувається, усі мовчать! Нинішня ситуація - підсумок роз’єднаності 
журналістів, упередженості ЗМІ, чим, ймовірно, і користуються ті, 
хто зацікавлений в зникненні місцевих телеканалів. Б’ють поодинці. 
Коли не дали ліцензії на цифрове мовлення каналам, які по 20 років 
в Харкові віщають, а дали якимсь київським, нікому не відомим - 
майже усі ЗМІ промовчали! Свободу слова потрібно не просто 
декларувати, а і захищати - правовими, політичними, медійними 
- будь-якими ресурсами. Це наше загальне завдання» - підкреслив 
Олександр Давтян  http://dep.kh.ua/dep/pozyzij_depu/1317317834_737.html
 Але не зважаючи на його позицію, однозначного рішення 
по ситуації з одночасним зникненням з ефіру трьох опозиційних 
телевізійних каналів , комісія по свободі слова так і не винесла.
 По принциповим питанням інколи позиції депутатів 
збігалися, як це було з реакцією на факти перешкоджання журна-
лістської діяльності, які мали місце в Харкові. В результаті народився 
Відкритий лист прокурору області від депутатів міської та обласної 
ради.   http://dep.kh.ua/dep/pozyzij_depu/1_6708.html

2. ПУТІВНИК ПО САЙТУ
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 Щодо розвитку громадянського суспільства, то можна 
привести цікаву думку Анатолія Кваші, депутата Чугуївської 
міської ради, екс-мера Чугуєва: «Рух України вперед неможливий 
без активності громади. Держава не створює умов для розвитку 
громадянського суспільства, що негативно позначається на 
перспективах місцевого самоврядування».
 Велику кількість відвідувачів викликала публікація «Чудеса 
регламенту Харківської міської ради» – під таким заголовком 
висловила свою позицію про регламент депутат міської ради 
Світлана Семко. 
 «…У Харківській міській раді проведення «спільних 
засідань» - це спосіб велику частину питань порядку денного 
віддати депутатам безпосередньо перед пленарним засіданням і 
унеможливити їх детальної експертизи і обговорення.
 Друге. На прикладі п’ятої сесії міської ради сьогодні можна 
стверджувати, що окремі проекти рішень виносяться на пленарне 
засідання зі змістом, відмінним від того, яким воно було в матеріалах, 
розданих депутатам як на засіданнях постійних комісій, так і на 
«спільному засіданні.
 Так, в проекті рішення 5-ої сесії про надання земельних 
ділянок для будівництва у проекті рішення, розданому на самому 
пленарному засіданні, з’явилися пункти про надання ділянок в 
лісопарку. Цих пунктів в проекті рішення, який обговорювався 
депутатами на засіданнях постійних комісій, не було. Мало того, 
на пленарному засіданні жодним способом не було оголошено, що 
проект, за який пропонується голосувати, доповнений десятком 
пунктів. Таким чином йдеться про повне порушення принципів 
гласності і відкритості в роботі Харківської міської ради».
http://dep.kh.ua/dep/pozyzij_depu/pozuciyadeputata8june_7208.html
 Мабуть не всі погоджуються з позицією Світлани Семко, 
але головне, що є можливість її донести через наш інформаційний 
портал до виборця.
 Принципова позиція Віталія Маляренко, депутата міської 
ради щодо землі теж знайшла відображення в рубриці: « Україна 
ризикує втратити чи не останній свій ліквідний актив – землю…
Відміна мораторію на продаж землі приведе до її скуповування за 
безцінь великими корпораціями та банками».
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 На сайті неодноразово публікувалися матеріали з пропозиціями 
депутата міської ради Андрія Стронова, особливо цікаву позицію 
він висловив щодо адміністративно-територіальної реформи: «…
якщо ми візьмемо за основу закон про основи внутрішньої політики, 
прийнятий літом 2010 р. і яким визначається інтеграція України в 
європейський простір, то, відповідно до нього, необхідно врахувати 
існуючі європейські стандарти обліку статистики, які розмежовують 
рівні формування адміністративно-територіальних одиниць. Якщо 
збудувати таку модель, то на районному рівні буде 150 тис. жителів. 
У такому разі в Харківській області було б 10-12 районів. http://dep.
kh.ua/dep/pozyzij_depu/stronov_4518.html
 Одним словом, в цій рубриці завжди є можливість 
запропонувати свій проект, своє бачення розв’язання того чи іншого 
питання, яке стосується життя громади.

 Поради депутату. 
 Мета цієї рубрики - допомогти депутатам зорієнтуватися 
в безлічі законів, постанов,розпоряджень, обов’язків, які повинен 
знати депутат. Перш за все ми зробили підбірку всіх правових 
документів, які необхідні депутату - від статей Конституції, Закону 
про місцеве самоврядування - до Регламенту ради:
«Корисні лінки для депутатів. Правова основа діяльності місцевого 
самоврядування».
 Ряд аналітичних статей експерта Фонду місцевої демократії, 
кандидата юридичних наук Алли Онупрієнко на тему функціонування 
місцевого самоврядування допомагає депутатам зрозуміти місце 
МС в системі державного устрою. Приміром стаття «Делегування 
державних повноважень органам місцевого самоврядування: 
проблемні питання» розповідає про досвід багатьох демократичних 
країн, де раціональний розподіл повноважень і відповідальність 
на місцях між місцевими органами виконавчої влади і органами 
місцевого самоврядування дає змогу забезпечити найбільш 
ефективну взаємодію цих структур.
 Сьогодні цілком очевидним стає те, що система місцевих 
органів влади повинна бути відроджена на новій основі та стати 
одним із фундаментальних принципів будівництва вітчизняних 
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інститутів демократії. Ефективне функціонування місцевої влади у 
будь-якій країні неможливе за відсутності правового забезпечення 
умов відповідної діяльності місцевих органів влади. 
 Про цю проблему і шляхи її вирішення можна прочитати 
в статті «Правове регулювання функціонування місцевої влади: 
світовий і вітчизняний досвід».
 Ефективне місцеве самоврядування можливе лише за умови, 
якщо воно буде здійснюватися не тільки від імені його членів, але 
також будуть створені механізми для особистої участі населення 
в самоврядуванні та контролі над діяльністю сформованих 
органів управління. Причому не тільки виконавчих органів, але й 
представницьких. Тому депутату не завадить знати як працювати 
з місцевими ініціативами, як провести збори або громадські 
слухання – поради можна знайти в статті Алли Онупрієнко: 
«Правове забезпечення реформування загальних зборів за місцем 
проживання, громадських слухань, місцевих ініціатив (на прикладі 
міста Харкова)».
 В розділі також можна знайти практичні поради як створити 
ОСББ, як оформити недобудовані будинки, коментарі до закону 
про публічну інформацію та багато іншої, корисної для депутата 
інформації.

 Депутатські звіти.

 Цей розділ створений в кінці 2011 року, коли депутати почали 
звітуватися перед виборцями про перший рік своєї діяльності. 
Звичайно не всі депутати запропонували свої звіти розмістити 
для публічного огляду. Але депутати Ігор Ви ровець, Костянтин 
Кеворкян, Євген Шаповал одними з перших прислали свої звіти для 
розміщення на сайті. Звіти деяких фракцій та окремих депутатів 
у вигляді інтерв’ю, зустрічей з виборцями ми теж розміщенні для 
загального огляду. Після закінчення звітного періоду всі депутатські 
звіти були розміщені на сайті Харківської обласної ради. В результаті 
моніторингу діяльності депутатів ми підготували аналітичну довідку 
про процес, правову основу та результати звітування депутатів 
пілотних рад, з якими пропонуємо познайомитися.
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3. ЗВІТУВАННЯ ДЕПУТАТІВ ЯК ПОКАЗНИК ЗВ’ЯЗКУ З 
ВИБОРЦЯМИ

     3.1. Організаційно-правові засади звітування депутата місцевої                             
ради перед виборцями

 Найбільш помітним проявом депутатської діяльності 
є звітування депутата перед своїми виборцями. На відміну від 
всіх інших видів діяльності депутата, прихованих від виборців та 
громадськості службовим документообігом, звіт депутата є явищем 
відкритим, публічним та доступним. Будь-які інші дії на користь 
виборців депутат робить при активній участі та за допомогою 
органів влади. Тому важко чітко визначити роль та внесок депутата 
до вирішення проблем його виборців. Тільки звітування перед 
виборцями є єдиним абсолютно самочинним заходом депутата 
місцевої ради.
 Проте, далеко не завжди депутати місцевих рад виконують 
цю передбачену законом процедуру. Доволі часто сам факт виконання 
(точніше, невиконання) депутатом цієї обов’язкової процедури 
є показником сумлінності та старанності депутата, міцності та 
тривалості його зв’язку із виборцями. Звітування депутата перед 
виборцями є надзвичайно промовистим свідченням виконання ним 
своїх обов’язків. Тому цей показник цілком можливо використати в 
якості індикатора результативності та якості діяльності депутата.
 Як вже зазначалося, депутат місцевої ради зобов’язаний 
звітувати перед своїми виборцями та зустрічатися з ними. Це 
передбачено Ст. 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих 
рад”. Звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу та об’єднаннями громадян депутат зобов’язаний 
не рідше одного разу на рік. Орієнтовні строки проведення звітів 
депутатів місцевої ради перед виборцями визначає відповідна 
місцева рада.

Звіт депутата місцевої ради повинен містити:
• відомості про діяльність депутата у раді та в її органах, 

до яких його обрано;
• відомості про роботу депутата у виборчому окрузі;
• інформацію про прийняті радою та її органами рішення 

та хід їх виконання;
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• інформацію про особисту участь депутата в обговоренні, 
прийнятті та в організації виконання рішень ради, її 
органів, а також доручень виборців свого виборчого 
округу.

 Місцева рада зобов’язана на своєму засіданні прийняти 
всі рішення з питань організації звітів та зустрічей депутата з 
виборцями. Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів 
місцевої ради перед виборцями та зустрічей з ними, здійснюються за 
рахунок відповідних місцевих бюджетів (у межах затверджених на 
ці цілі видатків). Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ 
і організацій державної та комунальної форм власності зобов’язані 
сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів перед 
виборцями та зустрічей з ними.
 Депутат місцевої ради не пізніш як за 7 днів повідомляє 
виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової 
інформації або в інший спосіб. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради 
з виборцями висвітлюються засобами масової інформації. Депутат 
інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення 
його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на 
адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у 
зв’язку з його депутатською діяльністю.
     
     3.2.Звітування депутатів місцевих рад Харківської області за 
перший рік своєї каденції

 В Харківській області депутати чотирьох місцевих рад, щодо 
яких проводився громадський моніторинг діяльності, по різному 
поставилися до виконання своїх обов’язків. Так само неоднаково 
було здійснене організаційне забезпечення цієї процедури з боку 
відповідних рад. І хоча всі місцеві ради дотрималися мінімально 
необхідних вимог до організації звітування депутатів, результати 
цього мають значні відмінності в різних радах.
 Так, звітування депутатів Харківської обласної ради за 
перший рік своєї каденції здійснювалося на основі рішення VIII сесії 
від 27 жовтня 2011 р. № 282-VI «Про проведення звітів депутатів 
обласної ради перед виборцями». Це рішення передбачало провести 
звіти депутатів обласної ради перед виборцями в строк з 1 листопада 
до 10 грудня. Згідно цього рішення депутати були зобов’язані до 15 
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грудня подати до обласної ради інформацію про результати  своїх 
звітів за затвердженою формою.
 Щоправда, форма надання депутатом інформації про 
результати обговорення його звіту перед виборцями, затверджена 
частиною 3 рішення обласної ради від 27 жовтня, не дозволяє 
встановити результативність діяльності депутата. Довідка про звіт 
депутата перед виборцями, яка подається голові обласної ради, 
містить наступну інформацію:
 1. Прізвище, ім’я та по батькові депутата.
 2. Дата та час проведення звіту.
 3. Місце проведення звіту.
 4. Кількість присутніх виборців.
 5. Підсумки обговорення звіту.
 6. Зауваження, пропозиції, доручення виборців до депутата та 
до обласної ради.
 Дана форма не містить ніяких позицій щодо змісту звіту 
депутата. Тому вона не відображає інформації про його діяльність в 
окрузі та оцінку цієї діяльності виборцями. Тобто, не існує жодних 
формальних можливостей реально оцінити діяльність депутата та її 
корисність для виборців. У поєднанні з відсутністю виборчих програм 
кандидатів у депутати, запровадженою в 2010 р., це призводить до 
повної безконтрольності діяльності депутатів у окрузі.
 Також рішення обласної ради про проведення звітів депутатів 
не є бездоганним з позиції відповідності законодавству України про 
місцеве самоврядування. По-перше, частина 2 цього рішення містить 
зобов’язання «Райдержадміністраціям, районним, сільським, 
селищним, міським радам, керівникам підприємств, установ і 
організацій державної й комунальної форм власності … сприяти 
депутатам обласної ради в організації їх звітів перед виборцями 
шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових 
матеріалів, необхідних для звітування». Це є певним перевищенням 
повноважень, оскільки зазначені суб’єкти не підпорядковані обласній 
раді, а тому вона не в праві своїми рішеннями зобов’язувати їх до 
якихось дій. Пом’якшуючою обставиною є те, що подібна ситуація 
(обов’язковість сприяння депутатам) все-одно передбачена чинним 
законодавством.
 По-друге, частина 1 статті 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» передбачає періодичність звітування 
депутатів, а не строки «звітного періоду». Тобто, звіт перед виборцями 
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треба було провести ДО завершення першого року каденції обласної 
ради. Тому прийняття рішення про звітування тільки 27 жовтня було 
запізнілим.
 Можливо, саме через це деякі депутати не стали очікувати 
спеціальних рішень обласної ради та відзвітували перед своїми 
виборцями самостійно. З серпня до листопада 2011 р. такими 
депутатами стали: О.І. Котляревський (депутатська фракція 
Комуністичної партії України), А.Б. Аваков (фракція ВО 
«Батьківщина»), Є.О. Власов (фракція партії «Сильна Україна»), В.Г. 
Суботін, С.І. Овчаренко, С.А. Тесленко (всі – депутатська фракція 
Партії регіонів).
 Щоправда, така ретельність у виконанні законів теж містить 
в собі певні недоліки. Вирішення організаційних питань звітування 
депутатів перед виборцями (зокрема, визначення орієнтовних 
строків проведення цих звітів) здійснюється місцевою радою. В 
зв’язку із цим існує підстава вважати недійсними всі звіти, проведені 
до прийняття відповідного рішення обласної ради.
  З іншого боку, в Харківській обласній раді є депутати, які не 
вклалися у відведений для звітів період. Такими депутатами є В.О. 
Глушко, О.С. Давтян (обидва – депутатська фракція партії «Фронт 
змін») та А.О. Стронов (фракція Партії регіонів).
 В усіх випадках звіти депутатів перед виборцями були 
здійснені на особистих зустрічах. Тому при проведенні цієї процедури 
мали місце певні суто технічні складності. Перш за все, значним 
обмежувальним фактором була наявність приміщень, здатних 
вмістити всіх виборців, які бажали бути присутніми на звітуванні 
депутата. Частина 1 статті 16 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» вимагає звітування депутатів перед виборцями 
саме свого («відповідного») виборчого округу. Оскільки половина 
депутатів обласної ради обрана по мажоритарним округам, то у 
цієї половини існує необхідність звітувати поза обласним центром 
– в районах та містах області. Далеко не в кожній адміністративно-
територіальній одиниці Харківської області наявні технічні 
можливості для успішної організації масової зустрічі депутата з 
виборцями.
 Все зазначене змусило депутатів шукати нові організаційні 
форми проведення своїх зустрічей з виборцями. Так, деякі депутати 
здійснювали своє звітування не на одній, а на кількох зустрічах. 
Це дозволило їм забезпечити участь у своєму звітуванні більшої 
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кількості виборців. Інші депутати (особливо ті, що були обрані за 
виборчими списками) організували звезення виборців до обласного 
центру.
 Найбільша кількість виборців, присутніх на зустрічах, на 
яких відбувалися звіти депутатів, була зафіксована у депутата Б.К 
Реви – він звітував впродовж жовтня-листопада 2011 р. в сільських 
радах Лозівського району, на зустрічах були присутні 4 тис. виборців. 
Щоправда, ця кількість не переросла в якість, оскільки таке активне 
звітування дозволило виявити лише дві пропозиції-доручення до 
депутата та обласної ради. 
 «Друге місце» за кількістю виборців, присутніх на звітних 
зустрічах, займає Є.В. Мураєв, який провів в населених пунктах 
Зміївського району 14 зустрічей, на яких були присутніми 1912 
виборців. Цей депутат є рекордсменом по кількості зустрічей з 
виборцями. Можливо, все це пояснюється посадою, яку займає 
пан Мураєв – голова Зміївської районної державної адміністрації. 
Третє місце займає Е.Ш. Тер-Степанян, на десяти звітних зустрічах 
з яким побувало 1410 виборців. Всі ці депутати входять до фракції 
Партії регіонів, яка становить більшість в депутатському корпусі 
Харківської обласної ради.
 Найбільша кількість виборців на одній звітній зустрічі 
з депутатом зафіксована у В.В. Панова. 24 листопада 2011 р. на 
зустрічі з цим депутатом обласної ради у Вовчанському районному 
будинку культури були присутні 454 виборці. Можливо, така активна 
участь мешканців територіального виборчого округу, по якому було 
обрано депутата Панова, пояснюється тим, що цей депутат є головою 
місцевої державної адміністрації цього району.
 «Друге місце» за кількістю виборців на одній звітній зустрічі 
з депутатом поділяють кілька осіб: В.М. Ачкасов, Д.М. Добкін та В.І. 
Криничанський. Всі ці депутати провели свої зустрічі з виборцями 
в одному місці – у Великобурлуцькому районному будинку культури 
(при цьому, двоє останніх зробили це в один день – 19 листопада). 
Всі троє депутатів входять до фракції Партії регіонів. Таким чином, 
Великобурлуцький РБК є одним з найбільш популярних місць для 
звітних зустрічей депутатів обласної ради зі своїми виборцями.
 В Харківській міські раді ситуація щодо звітування 
депутатів перед виборцями не настільки розвинута, як в обласній 
раді. Як і в Харківській обласній раді, всі депутати міської ради 
провели звітування перед своїми виборцями та надали до ради 
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інформацію. Але далеко не всі депутати Харківської міської ради 
мають намір особисто здійснювати вирішення проблем своїх 
виборців. Після проведення звітів виконавчі органи Харківської 
міської ради здійснюють узагальнення інформації про проблеми, 
які піднімалися виборцями на зустрічах з депутатами. На основі 
цього узагальнення формується перелік найбільш поширених 
проблем міста, на вирішення який й буде спрямовано діяльність 
органів влади міста. Зрозуміло, що далеко не всі проблеми, підняті 
виборцями на зустрічах з депутатами, потраплять до цього списку. 
Але найголовніше – звітування перед виборцями сприймається 
Харківською міською радою не як елемент контролю за діяльністю 
депутатського корпусу, а як одне з джерел інформування виконавчих 
органів про проблеми міста. Таке відношення до цієї процедури 
далеко не сприяє формуванню ефективного зв’язку між депутатами 
та виборцями і покращанню діяльності депутатів міської ради.

Чугуївська міська рада – результати опитування депутатів та 
процес звітування.

 
 Неоднозначною є ситуація зі звітуванням депутатів перед 
виборцями в місті Чугуєві. Ще 30 вересня 2011 р. рішенням 
XV сесії Чугуївської міської ради VI скликання №612-VI було 
затверджено Положення про звіт депутатів Чугуївської міської 
ради. Цей нормативно-правовий акт складається з п’яти розділів та 
детально регламентує процедуру звітування депутатів перед своїми 
виборцями. В цьому положенні передбачені відмінності у процедурі 
звітування депутатів, обраних за виборчими списками політичних 
партій та по одномандатних мажоритарних виборчих округах. 
В документі навіть передбачені деякі прогресивні положення та 
унікальні винаходи саме цієї місцевої ради (наприклад, колективне 
звітування депутатів, об’єднаних у депутатську групу чи фракцію).
 Проте, наявність такого прогресивного документу ніяк 
не відобразилася на інтенсивності звітування депутатів перед 
виборцями та на якості депутатської діяльності. До кінця 2011 р. 
інформації про проведення зустрічей з виборцями та звітів за рік 
діяльності депутатів Чугуївської міської ради немає. 
 Оскільки звітування депутатів Чугуївської міської ради 
перед своїми виборцями проведено не було, для оцінки зв’язку 
депутатів цієї ради зі своїми виборцями в листопаді-грудні 2011 р. 
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було проведено анкетування. В анкетуванні взяли участь 35 з сорока 
депутатів Чугуївської міської ради. Анкетування було анонімним. 
Ми вдячні міському голові Галині Мінаєвій та секретарю ради Олені 
Хватинець за суттєву допомогу в проведенні цього дослідження. 
 Перш за все варто відзначити, що депутати Чугуївської міської 
ради вважають, що на їх відповідальність перед виборцями впливає 
виборча система. При відповіді на запитання «Яким чином вплинула 
на відповідальність депутатів перед виборцями зміна виборчої 
системи?» лише один депутат відповів, що рівень відповідальності 
депутатів не змінився у жодний бік. Більшість опитаних депутатів – 
17 з 37 – вважають, що це зменшило відповідальність депутатів перед 
виборцями. Рівно така ж кількість опитаних депутатів Чугуївської 
міської ради вважають навпаки – це збільшило відповідальність 
депутатів перед виборцями. В будь якому випадку, майже всі депутати 
вважають, що на їх відповідальність впливає виборча система.
 Деякі з опитаних депутатів Чугуївської міської ради відверто 
(наскільки це дозволяє анонімне анкетування) зізналися, що вони не 
виконують вимогу пункту 5 частини 1 статті 10 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», яка зобов’язує «вести регулярний, не 
рідше одного разу на місяць, прийом виборців». Семеро з опитаних 
депутатів зазначили, що вони зустрічаються з виборцями рідше, 
ніж один раз на місяць. Проте, абсолютна більшість з депутатів 
Чугуївської міської ради  (28 депутатів з 35 опитаних) дотримуються 
вимоги закону та зустрічаються з виборцями щомісяця. При цьому, 
десятеро з них роблять це кожного тижня та, навіть, частіше. 
 Найчастіше виборці звертаються до депутатів Чугуївської 
міської ради щодо питань житлово-комунального господарства. 
Другою за актуальністю тематикою звернень виборців до депутатів 
є благоустрій міста. На третьому місці за «популярністю» звернень 
– надання депутатом матеріальної допомоги. Інші питання (охорона 
здоров’я, правова допомога, захист довкілля та розвиток культури) 
дуже рідко стають предметом звернень виборців до депутатів.  
 Більшість депутатів Чугуївської міської ради виконують 
накази виборців за рахунок місцевого бюджету. Проте, десять з 
35 опитаних депутатів змогли віднайти можливість робити це 
за рахунок власних коштів. А шестеро депутатів для виконання 
наказів виборців залучають спонсорів та меценатів. Така відданість 
та жертовність депутатів Чугуївської міської ради залишає тільки 
заздрити мешканцям Чугуєва. Але в зв’язку із цим виникає підозра 
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щодо справжньої мотивації депутатів до таких дій – заради чого 
сучасна прагматична людина віддаватиме власні кошти? Як би там 
не було, але можна цілком впевнено стверджувати, що сьогодні 
місцевий бюджет перестає бути єдиним джерелом вирішення 
проблем та покращання умов життя.
 Неоднозначні результати відповідей депутатів Чугуївської 
міської ради на запитання «Яким чином Ви звітуєте про свою 
роботу перед виборцями?». Хоча на момент анкетування жоден з 
депутатів не провів офіційного звіту про свою діяльність за перший 
рік повноважень, майже всі опитані назвали спосіб звітування перед 
виборцями про свою роботу. Лише один з опитаних депутатів чесно 
зізнався, що він взагалі не звітує перед виборцями.
 Більшість з опитаних депутатів Чугуївської міської ради 
звітує про свою роботу перед виборцями у ході запланованих 
зустрічей. Проте, такими є далеко не всі депутати – лише 25 з 35 
опитаних. Дуже відчутна частина депутатів – шістнадцять (тобто, 
40% депутатського корпусу) – роблять це через місцеві засоби масової 
інформації. Деякі депутати Чугуївської міської ради звітують навіть 
через персональні сайти або розповсюджують звіти друкованим 
тиражем. В будь якому разі, цілком можна констатувати, що сьогодні 
особисті зустрічі депутатів із виборцями перестають бути єдиною 
формою організації депутатських звітів.
 В цілому, аналіз звітування депутатів Чугуївської міської ради 
перед виборцями дозволяє засвідчити суперечливість цього явища. 
Переважна більшість депутатів вважають, що на відповідальність 
депутатів визначально впливає тип виборчої системи (щоправда, 
уявлення про цей вплив діаметрально протилежні). Більшість 
депутатів виконують вимогу законодавства України та регулярно 
зустрічаються зі своїми виборцями. Питання, з якими громадяни 
звертаються до депутатів, переважно стосуються житлово-
комунального господарства, благоустрою міста та матеріальної 
допомоги. Для виконання наказів виборців використовуються 
переважно місцевий бюджет, але до цього додаються ще й власні 
кошти і ресурси спонсорів та меценатів. Додаткові ресурси 
використовують депутати і для організації свого зв’язку з виборцями. 
Особисті зустрічі з виборцями використовують трохи більше 
половини депутатів, останнім часом для цього почали застосовувати 
інші канали – ЗМІ, веб-сайти тощо. Тому цілком можна визначити, 
що в організації зв’язку депутатів із виборцями виникають нові, 
дуже прогресивні моменти.
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 В Ізюмській міській раді ситуація зі офіційним звітуванням 
депутатів перед виборцями є набагато гіршою, ніж в попередньо 
розглянутих місцевих радах. Лише 29 грудня 2011 р. міська рада 
прийняла рішення про проведення звітів депутатів перед виборцями. 
Згідно пункту 1 цього рішення, звіти депутатів повинні бути 
проведені «протягом січня 2012 року» (тобто, більш ніж через три 
місяці після завершення першого року каденції депутатів). Цілком 
зрозуміло, що до кінця 2011 р. жоден депутат Ізюмської міської ради 
не відзвітував перед виборцями про свою діяльність.
 В цілому, звітування депутатів місцевих рад Харківської 
області перед своїми виборцями дозволяє встановити певні висновки 
про якість та ефективність депутатської діяльності. Зокрема, є 
всі підстави стверджувати, що в переважній більшості місцевих 
рад відношення депутатів до своїх обов’язків є недостатньо 
серйозним. Далеко не всі депутати відповідально ставляться до 
виконання своїх обов’язків, навіть щодо тих, які передбачені чинним 
законодавством. І якщо на рівні обласної ради депутати порівняно 
ретельно дотримуються процедурних вимог, то в міських радах такої 
ретельності не спостерігається.
 Практично для всіх без виключення депутатів єдиною 
прийнятною формою звітування залишається особиста зустріч з 
виборцями. Всі депутати використовують саме цю форму організації 
проведення власного звіту. Ніякі новітні технології зв’язку 
(телебачення, Internet, сайти  тощо) не відобразилися на форматі 
звітування депутатів перед своїми виборцями. Навіть потреба 
звітувати перед населенням всієї області чи міста, яка постала перед 
депутатами, обраними за виборчими списками політичних партій, 
не схилила їх до віднайдення чи використання нових організаційних 
форм. При цьому, всі місцеві ради, моніторинг діяльності яких 
здійснювався, мають не тільки офіційні друковані засоби масової 
інформації, але й комунальні телерадіокомпанії та офіційні веб-
сайти.
 З іншого боку, при проведенні звітів з’явилася одна незвична 
форма організації звітування – колективна зустріч депутатів з 
виборцями. Деякі депутати обласної ради провели свої звіти вдвох, 
а в Чугуєві навіть офіційно передбачено можливість колективного 
звітування депутатів, об’єднаних в депутатську групу чи фракцію. 
Ця нова форма дозволяє депутатам місцевих рад більш ефективно 
організувати свої звіти перед виборцями та більш якісно виконувати 

3. ЗВІТУВАННЯ ДЕПУТАТІВ ЯК ПОКАЗНИК ЗВЯЗКУ З ВИБОРЦЯМИ
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свої обов’язки. А за умов використання новітніх електронних 
технологій зв’язку це може  надзвичайно підвищити ефективність 
депутатської діяльності та сформувати стабільний зв’язок депутатів 
з виборцями.
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4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?
 Соціологічне опитування Фонду місцевої демократії

 Для того, щоб побачити повну картину діяльності депутатів, 
їх взаємодію з виборцями та ступінь оцінки їх діяльності, ми 
провели соціологічне опитування виборців пілотних рад. Хотілося 
вияснити, чи пам’ятають виборці через рік після виборів прізвища 
своїх депутатів, чи знають про їх діяльність, з якими питаннями 
звертаються по допомогу.
Опитування проводила соціологічна компанія « Український 
соціологіний стандарт» на замовлення Фонду місцевої демократії. 
Результати опитування пропонуємо нижче.
 
 1. Програма соціологічного дослідження

Соціологічне дослідження за темою „Твій місцевий 
депутат: Чи задоволені ви його роботою?” проводилося з 3 по 28 
листопада 2011 року (у тому числі польовий етап – 5-16 листопада 
2011 р.). 

Головна мета дослідження: дослідити ефективність роботи 
депутатів місцевих рад (Харківської обласної та Харківської, 
Чугуївської і Ізюмської міських) за перший рік повноважень після 
виборів, проаналізувавши ставлення виборців до їх діяльності ( за 
допомогою кількісного методу масового опитування)

Головні завдання дослідження:

-  визначити питому частку респондентів, які брали участь 
у виборах депутатів місцевих рад восени 2010 року та 
політичні сили, за які вони голосували;

- визначити стан зворотнього зв’язку між депутатами та 
виборцями, дослідити форми спілкування депутатів із 
виборцями; 

-  проаналізувати ефективність місцевих депутатів (і зокрема 
мажоритарників) у вирішенні конкретних проблемних 
питань виборців;

-  оцінка респондентами роботи обласної та відповідної 
міської рад та окремо обраного до міської ради депутата - 
мажоритарника.

4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?
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Предмет соціологичного дослідження – ставлення виборців до 
депутатів місцевих рад та їх діяльності через рік після виборів.  

Об’єкт соціологічного дослідження – оцінка виборцями, 
жителями Харкова, а також Чугуїва і Ізюма, ефективності роботи 
депутатів відповідних місцевих рад.

Теоретичною засадою виступила гіпотеза про те, що попри 
сподівання на підвищення контролю за діяльністю місцевих 
депутатів з боку громади з поверненням мажоритарного 
принципу голосування на рівні змішаної виборчої системи, за 
перший рік нової каденції контроль виборця над депутатом 
істотно не посилився.

Методом збору соціологічної інформації було телефонне 
анкетування. З урахуванням мети, задач, а також вимог щодо 
репрезентативності було застосовано єдину вибірку для жителів 
міст Харкова, Чугуїва і Ізюма, розподілену між населеними 
пунктами пропорційно чисельності населення й таку, що 
відповідає головним вибірковим критеріям (вік і стать). Її об’єм 
визначався згідно вимог до репрезентативності генеральної 
сукупності й задач попередження й нівелювання зміщень вибірки 
у бік до одного з полюсів вибіркового параметру. Кількість 
у 600 респондентів було визнано необхідною та достатньою 
з урахуванням того, що для їх відбору було застосовано не 
стандартний для телефонного методу комп’ютеризований відбір, 
а спеціально розроблена вибіркова модель, складена з учасників 
попередніх квартирних опитувань. Це забезпечило підвищену 
репрезентативність з урахуванням зменшення кількості таких 
респондентів, що відмовлялися брати участь у опитуванні. Таким 
чином, за умов довірливої вірогідності 95% та відмови від участі 
в опитуванні у середньому на рівні 50% ми отримали статистичну 
похибку у 3,92% (за умов вірогідності у 85% похибка складає 
2,88%). При цьому враховуємо, що застосований нами відбір 
механічний, а не вірогіднісний, відтак питання похибки у даному 
випадку набуває умовного значення.
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 2. Аналіз результатів дослідження
 
 Серед опитаних респондентів дві третини зазначили, що 
брали участь у голосуванні на виборах у місцеві органи влади у 
2010р. (табл. 1). Також варто зазначити, що серед опитаних жінок 
більше, тих, хто брав участь у голосуванні минулого року, ніж 
серед чоловіків (табл. 2)

 Таблиця 1. Участь виборців у голосуванні на виборах у 
місцеві органи влади у 2010 році.

 Таблиця 2. Участь жінок та чоловіків у голосуванні на 
виборах у місцеві органи влади у 2010 році.

Серед опитаних 48,5% під час виборів до Харківської 
обласної ради віддали свої голоси Партії регіонів. На багато 
менше респондентів зазначили, що голосували за Батьківщину 
(майже 10%) та Комуністичну партію (6,3%). Майже 10%  голосів 
опитаних розподілилися між такими партіями, як Сильна Україна, 
Фронт Змін, Соціалістична партія, «Удар» та Партія пенсіонерів 
України. Також респондентами були згадана Патія Ветеранів. 20% 
респондентів не відповіли на питання щодо виборів до обласної 
ради. 5,7% проголосували проти всіх (мал. 1.).

4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?

Участь виборців  у голосуванні на виборах у місцеві органи 
влади у 2010 р. 

Брали участь у голосуванні 67,2% 
Не брали участь у голосуванні 32,8% 

 Брали участь у 
голосуванні 

Не брали участі у 
голосуванні 

Жінки 70,2% 29,8% 
Чоловіки 63,7% 36,3% 
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Аналогічна ситуація склалася з розподілом голосів опитаних 
на виборах до міської ради. Так само майже половина (47,4%) 
зазначили, що в минулому році віддали свої голоси Партії регіонів. 
9,4% проголосували за Батьківщину та 7,4% – за Комуністичну 
партію. 6% відмовилися відповідати та 14% не змогли відповісти 
на задане питання. 5,9% проголосували проти всіх (мал. 2.).
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Партія "Удар"
Партія пенсіонерів України

Мал. 1. Політичні сили, за які було проголосовано на 
виборах до Харківської обласної ради в 2010р
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Мал. 2. Політичні сили, за які було проголосовано на 
виборах до міської ради в 2010р.
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Що стосується виборів у мажоритарних округах, то тут 
так само переважна більшість (47,4%) віддала свої голоси Партії 
регіонів, 9% – Батьківщині та 7,1% – Комуністичній партії. Трохи 
зріс відсоток опитаних, яким було важко відповісти на це питання, 
в даному випадку він складає 17,5%, відмовились відповідати 
5,7% та 4,9% проголосували проти всіх (рис.3).

При дослідженні обізнаності виборців щодо кандидатів, що 
перемогли у мажоритарних округах, виявилося, що переважна 
більшість, а саме 81,3% опитаних не знають ні ім’я, ні партійність 
кандидата, що переміг у їхньому мажоритарному окрузі. Лише 
5,5% зазначили, що знають і те і інше. 8,7% виборців знайоме 
тільки ім’я (або прізвище) та 4,5% знають тільки партійність 
депутата (табл. 2). При цьому серед прізвищ, відомих виборцям, 
найчастіше згадувались Кернес, Мусєєв, Арутюнов, Коринько, 
Кравцов, Гніденко. 9,5% респондентів згадали, що обраний ними 
депутат належить до Партії регіонів.

4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?
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Соціалістична партія

Партія "Удар"

Мал. 3. Політичні сили, представниками яких були 
кандидати у депутати, за котрих проголосували у 

мажоритарних округах в 2010р.
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Таблиця 3. Обізнаність виборців щодо кандидатів, що 
перемогли у відповідних мажоритарних округах.

 Щодо зацікавленості діяльністю місцевого депутата, 
44% опитаних зазначили, що їх цікавить або скоріше цікавить 
його діяльність, майже 39% категорично висловили свою 
незацікавленість та 54% висловили свою незацікавленість 
загалом (табл. 3). Також слід зазначити, що жінки частіше 
цікавляться діяльністю місцевого депутат, ніж чоловіки (табл. 
5). Що стосується категорій людей різного віку, то найменш 
зацікавленими виявилася молодь до 25 років, а також люди віком 
від 56 до 65 років. Найбільшою мірою цікавляться діяльністю 
місцевих депутатів люди 36 до 45 років (мал. 4).

 Таблиця 4. Зацікавленість виборців діяльністю 
місцевого депутата.

Таблиця 5. Обізнаність жінок та чоловіків діяльністю 
місцевого депутата.

Обізнаність виборців щодо кандидатів, що перемогли у відповідних 
мажоритарних округах 

Відомі ім’я і партійність 5,5% 
Відоме тільки ім’я  8,7% 
Відома тільки партійність 4,5% 
Не відомо нічого 81,3% 

 Чи цікавить Вас діяльність місцевого депутата, що 
переміг у Вашому мажоритарному окрузі? 

 Так  Скоріше так Скоріше ні Ні  
Жінки 24,1% 25,1% 14,7% 34% 
Чоловіки 20,5% 17,3% 16,7% 44,2% 

Чи цікавить Вас діяльність місцевого депутата, що переміг у 
Вашому мажоритарному окрузі? 
Так 22,5% 
Скоріше так 21,5% 
Скоріше ні 15,4% 
Ні 38,6% 
Важко відповісти 1,6% 
Відмова надати відповідь 0,4% 
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Мал. 4. Обізнаність діяльністю місцевого депутата людей 
різного віку.

Що стосується помітності депутатської діяльності, слід 
зазначити, що лише 15,4% опитаних чули що-небудь за минулий 
рік про діяльність депутата, що переміг у тому чи іншому 
мажоритарному окрузі (табл. 6). Якщо розглянути результати 
по окремих адміністративних районах, то у більшості випадків 
обізнаність жителів діяльністю місцевих депутатів не досягає 
20%, а в деяких – навіть 10%. Лише мешканці Червонозаводського 
району в 40% випадків що-небудь чули про діяльність місцевих 
депутатів, схожа ситуація в Чугуїві, де таких людей 33,3%, та Ізюмі 
(50%) (табл. 7).

Таблиця 6. Обізнаність виборців щодо діяльності 
місцевих депутатів.

4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?

Чи доводилося Вам за минулий рік чути про діяльність депутата, 
який переміг у вашому окрузі? 

Так 15,4% 
Ні 84,6% 
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Таблиця 7. Обізнаність жителів різних районів щодо 
діяльності місцевих депутатів.

Серед найбільш відомих форм спілкування місцевих 
депутатів із громадськістю виявилося проведення запланованих 
зустрічей та наявність громадських приймалень, про них згадали 
по 39% людей, які що-небудь чули про діяльність свого депутата. 

 Чи доводилося вам за минулий рік чути про 
діяльність депутата, який переміг у Вашому 

окрузі? 
Район проживання Так Ні 
Ленінський 8,3% 91,7% 
Дзержинський 9,3% 90,7% 
Московський 9,5% 90,5% 
Жовтневий 10,3% 89,7% 
Орджонікідзевський 14,6% 85,4% 
Комінтернівський 15,6% 84,4% 
Київський 16,3% 81,4% 
Фрунзенський 17,1% 82,9% 
Чугуїв 33,3% 66,7% 
Червонозаводський 40% 60% 
Ізюм  50% 50% 
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30,3% опитаних людей даної категорії зазначили, що їх 
місцевий депутат проводив випадкові стихійні зустрічі, 26,6% 
вказали на те, що місцеві депутати спілкуються особисто, про 
спілкування через ЗМІ згадали 10,2% (мал.5).

Лише невелика частка людей, а саме 17,9% знають, де 
знаходиться громадська приймальня місцевого депутата (табл. 8).

 

Серед опитаних жителів Харкова та області лише чверть 
зверталися до місцевих депутатів із проханням вирішити яку-
небудь проблему. 12,8% також зверталися за допомогою, проте 
не до свого місцевого депутата. Найчастіше адресатом прохань 
мешканців ставав міський голова м. Харкова, також респонденти 
згадували про Фельдмана А.Б. та обласного голову Добкіна 
М.М.(табл. 9,10). Жінки при вирішенні тієї чи іншої проблеми 
покладають більше довіри на своїх місцевих депутатів, ніж 
чоловіки. При цьому чоловіки частіше за жінок зверталися 
по допомогу не до місцевого депутата. Серед різних вікових 
категорій найчастіше до місцевих депутатів зверталися люди 
старше 65 років. Найменшу надію на чиюсь допомогу покладають 
люди у віці від 46 до 55 років. В Комінтернівському районі та в 
Чугуєві мешканці найчастіше зверталися до місцевих депутатів, 
відповідно у 41,9% та 40% випадків. В Дзержинському районі 
жителі більше, ніж в інших районах чекають на допомогу не 
від місцевого депутата, а від когось іншого. Ленінський район 
характерний тим, що тут найбільше людей (68%), які не чекають 
допомоги ні від кого (табл. 11).

Таблиця 9. Сподівання  виборців на місцевих депутатів 
у вирішенні проблем.

4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?

Чи зверталися ви або ваші сусіди, представники вашого дому (або 
під’їзду) до місцевого депутата з проханням допомогти вирішити 

яку-небудь проблему? 
Так, зверталися 25% 
Зверталися, але не до нього 12,8% 
Ні 62,2% 

Чи відоме Вам місцезнаходження громадської приймальні (або 
приймален) Вашого місцевого депутата? 
Так 17,9% 
Ні 82,1% 
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Таблиця 10. Посадовці, до яких зверталися замість 
місцевого депутата (за результатами відкритих відповідей).

Таблиця 11. Сподівання різних категорій населення на 
допомогу місцевих депутатів.

Кернес 6,7% 
Фельдман 1% 
Добкін 0,9% 
Святаш 0,6% 
Дулуб 0,6% 
Мусєєв 0,3% 
Дегтярьов 0,4% 
Уличко 0,3% 

 Зверталися по 
допомогу до 
місцевого 
депутата 

Зверталися по 
допомогу до 
когось іншого 

Не 
зверталися 
по допомогу 

Стать    
Жінки 29,9% 12,5% 57,6% 
Чоловіки 19,6% 13,1% 67,3% 

Вік    
18-25 21,7% 14,1% 64,1% 
26-35 17% 15,1% 67,9% 
36-45 27,3% 15,2% 57,6% 
46-55 22,6% 5,7% 71,7% 
56-65 24,4% 13,3% 62,2% 
65 і більше 38,3% 13,3% 48,3% 
Район проживання    
Комінтернівський 41,9% 9,7% 48,4% 
Чугуїв 40% 0% 60% 
Ізюм  37,5% 0% 62,5% 
Орджонікідзевський 27,7% 17% 55,3% 
Київський 23,8% 4,8% 71,4% 
Московський 23,7% 10,2% 66,1% 
Фрунзенський 23,5% 8,8% 67,6% 
Дзержинський 21,4% 23,8% 54,8% 
Червонозаводський 20% 13,3% 66,7% 
Жовтневий 17,9% 17,9% 64,3% 
Ленінський 12% 20% 68% 
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Найбільш актуальним типом проблем, що потребували 
допомоги місцевих депутатів, виявилися житлово-побутові – саме 
з таких проблем майже в 55% випадків зверталися громадяни. В 
29% випадків такими виявилися питання благоустрою району, 
тоді як 13% опитаних зверталися з проханням вирішити питання 
матеріального забезпечення, а 2,4% – з певним адміністративним 
питанням (мал. 6). Серед інших проблем, згаданих респондентами 
було земельне питання та проблема безхатніх собак.

0,70%

54,90%

29%

13%

2,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Інше

Житлово-побутова проблема

Питання, пов’язане з благоустроєм району

Матеріальне забезпечення

Адміністративно-правові питання

Мал. 6. Проблеми, з якими респонденти зверталися до 
місцевих депутатів

Зазначені вище проблеми були вирішені у 52,1% випадків. 
При цьому слід зазначити, що серед громадян, які звернулися 
саме до місцевого депутата, рішення проблеми отримали 47,6%, 
а серед тих, хто зверталися до когось іншого – 64,1% (табл. 13). 
Найбільш вдалим виявилося вирішення питання матеріального 
забезпечення, а саме в 68,8% випадків, найменша частка 
вирішених питання в категорії адміністративно-правових, їх 
опитаним вдалося вирішити у 42,6% випадків (табл. 14).

Таблиця 12. Результат рішення проблеми.

4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?

Вирішення проблеми 
Проблему вдалося вирішити 52,1% 
Проблему не вдалося вирішити 47,9% 
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Таблиця 13. Результат рішення проблем після звертання 
громадян за допомогою до місцевих депутатів або не до них.

Таблиця 14. Частка вирішених проблем по категоріям.

 Під час опитування респонденти мали змогу оцінити роботу 
Харківської обласної ради, міських рад та місцевих депутатів 
за минулий перший рік їх роботи. При цьому при оцінюванні 
обласної та міських рад найчастіше висловлювалася така оцінка, 
як «задовільно», а саме в 42,1% випадків для обласної ради, 
35,4% – для міських рад. Ефективність роботи місцевих депутатів 
більшість оцінила незадовільно, а саме 30,1% опитаних. При 
цьому таку саму оцінку поставили 16,7% респондентів обласній 
раді та 18% – міській раді. Лише 8,2% респондентів сказали, що 
міські ради працюють на «відмінно», а 6,6% поставили «відмінно» 
обласній раді, таку саму оцінку привласнили місцевим депутатам 
лише 5,3% респондентів.  При оцінюванні ефективності роботи 
місцевих депутатів чверті респондентів було важко дати якусь 
оцінку, в той же час не змогли оцінити діяльність обласної ради 
лише 11,6% респондентів, а міських рад – 10,6% респондентів.  

 Проблему вдалося 
вирішити 

Проблему не вдалося 
вирішити 

Зверталися до 
місцевого 
депутата 

47,6% 52,4% 

Зверталися не до 
місцевого 
депутата 

64,1% 35,9% 

 Проблему вдалося 
вирішити 

Проблему не вдалося 
вирішити 

Адміністративно-
правові питання 

42,6% 57,4% 

Матеріальне 
забезпечення 

68,8% 31,3% 

Питання, пов’язане з 
благоустроєм району 

50% 50% 

Житлово-побутова 
проблема 

61,1% 38,9% 
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 Міські ради отримали «добре» від 27,3% опитаних, 
22,2% поставили «добре обласній раді», і лише 9,7% – місцевим 
депутатам (мал. 7, 8, 9).

0,80%

11,60%

16,70%

42,10%

22,20%

6,60%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Відмова відповідати

Важко відповісти

Незадовільно

Задовільно

Добре

Відмінно

Мал. 7. Оцінка ефективності роботи Харківської обласної 
ради за минулий перший рік її роботи

0,50%

10,60%

18,00%

35,40%

27,30%

8,20%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Відмова відповідати

Важко відповісти

Незадовільно

Задовільно

Добре

Відмінно

Мал. 8. Оцінка ефективності роботи міської ради за минулий 
перший рік її роботи

4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?



44

ТВІЙ МІСЦЕВИЙ ДЕПУТАТ

1,00%

25,80%

30,10%

28,10%

9,70%

5,30%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Відмова відповідати

Важко відповісти

Незадовільно

Задовільно

Добре

Відмінно

Мал. 9. Оцінка ефективності роботи місцевого депутата за 
минулий перший рік його роботи

     4.3.Висновки по результатам дослідження

Опитування мешканців м. Харкова та Харківської області 
щодо діяльності  депутатів місцевих рад показало наступне:

1) 67,2% опитаних брали участь у голосуванні на виборах 
у місцеві органи влади у 2010р. Хоча цей показник 
відрізняється від показнику явки на виборах, який 
у Харківському регіоні ледь перевищив 43%, слід 
пояснювати його ефектом обов’язковості  участі, який 
у випадку соцопитування є нижчим, а ніж у випадку 
участі у голосуванні. Відтак з більшою вірогідністю 
в опитуванні візьме участь більш активна частина 
громадськості – наприклад, ті з них, хто зазвичай 
старанно голосує на виборах, менш активна відповідно 
до цього скоріше за все відмовиться брати участь у 
соцопитуванні. Таким чином, ми можемо сміливо 
стверджувати, що з 50-55% тих, хто відмовився брати 
участь у телефонному опитуванні, значно більше було 
таких, хто не голосував на місцевих виборах порівняно 
з випадком тих, хто усе ж таки погодився відповісти 
на запитання анкети. У будь-якому випадку ми 
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проаналізували залежність відповідей на усі питання 
від чиннику явки на останніх виборах й виявили 
незначний рівень кореляції (залежності);

2) Переважна кількість голосів була віддана Партії 
регіонів. 14% людей не змогли відповісти, за кого вони 
проголосували у минулому році на виборах до обласної 
та міських рад, 17% респондентів не згадали, за кого 
віддали голос на виборах у мажоритарних округах 
– у цілому такі дані співпадають з даними виборів, 
однак симптоматично значною є питома частка таких, 
хто не зміг пригадати свого місцевого депутата. Це 
красномовно свідчить на користь нашій гіпотезі про 
низький контроль виборцями діяльності депутатів 
місцевих рад;

3) Досить незначна частка населення цікавиться 
діяльністю місцевих депутатів. При цьому найбільшу 
зацікавленість проявляє жіноче населення, а також 
люди у віці від 36 до 45 років і старше за 65 років. 
Найменше цікавиться цим молодь у віці до 25 років. 
Серед жінок також більша частка тих, хто брав участь у 
голосуванні минулого року. Жінки частіше за чоловіків 
покладаються на допомогу місцевих депутатів;

4) 81,3% респондентів не відомі ні ім’я, ні партійність 
депутата, що переміг у певному мажоритарному окрузі. 
82,1% опитаних не знають, де знаходиться приймальня 
місцевого депутата, тоді як 84,6%  зовсім нічого не чули 
про його діяльність. Лише чверть опитаних зверталися 
до місцевого депутата з тим або іншим питанням;

5) Більш обізнаними щодо діяльності місцевих депутатів 
є жителі Ізюму, Чугуєва та Червонозаводського району 
м. Харкова. Мешканці Комінтернівського району, а 
також Чугуєва та Ізюму найчастіше зверталися до 
місцевих депутатів із проханням вирішити ту чи 
іншу проблему. Найбільше вирішеними виявилися 
питання матеріального забезпечення, а найчастіше 
люди зверталися з житлово-побутовими проблемами. 
При цьому про більший відсоток вирішених проблем 

4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?
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указують відповіді тих людей, що зверталися за 
допомогою не до місцевого депутата, а до інших 
посадових осіб;

6) У середньому респонденти оцінюють діяльність 
обласної та місцевих рад на «задовільно», у той час 
як, оцінюючи роботу місцевого депутата, респонденти 
або поставили «незадовільно» або зовсім не змогли 
відповісти на це питання.

Враховуючи отримані дані, ми дійшли загального висновку про: 
1) низький ступінь контролю за діяльністю місцевих депутатів з 
боку територіальних громад, чому свідченням є низька обізнаність 
респондентів відносно як самих персон обранців, так і відносно їх 
діяльності;
2) низьку ефективність роботи безпосередньо місцевих 
депутатів, відповідальних перед мешканцями конкретних 
районів, що унаочнює нижчий об’єм вирішених питань виборців, 
який припадає на них порівняно з іншими посадовцями, до яких 
виборці зверталися;
3) загальну низьку оцінку респондентами ефективності місцевих 
обранців за минулий перший рік їх повноважень і зокрема 
депутатів міської ради, обраних за мажоритарними виборчими 
округами. 

     4.4.Розподіл респондентів за критеріями вибірки

 

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65 і більше
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Район проживання

4. ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ РОБОТОЮ СВОГО ДЕПУТАТА?

Дзержинський 12,4% 
Жовтневий 8,3% 
Київський 12,4% 
Комінтерновський 9,3% 
Ленінський 6,9% 
Московський 18% 
Орджонікідзевський 14,2% 
Фрунзенський 9,9% 
Червонозаводський 4,3% 
Чугуїв 1,8% 
Ізюм 2,5% 
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5. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ 
РАД

 Моніторинг діяльності депутатів включає в себе і моніторинг 
нормативних актів, якими регламентується їх діяльність. Для аналізу 
ми взяли один з найважливіших нормативних актів , яким керуються в 
своїй діяльності депутати – Регламенти, і спробували проаналізувати 
їх на предмет організаційного та прозорого регулювання взаємодії.

     5.1.Регламент місцевої ради як організаційна основа діяльності 
колегіального органу місцевого самоврядування

Після кожних місцевих виборів в багатьох органах місцевого 
самоврядування змінюється керівництво. Разом з новими людьми 
до цих установ приходить нова політика, нова система цінностей 
та пріоритетів. Але далеко не завжди разом із цим приходять нові 
методи діяльності. Найпершою дією “нової влади” в місцевій 
раді є затвердження регламенту її роботи – Закон “Про місцеве 
самоврядування в Україні” вимагає зробити це не пізніш як на 
другій сесії. Це цілком потрібна та необхідна дія, оскільки далеко 
не всі процедурні питання роботи ради прописані в законодавстві. 
І саме цей нормативний акт може встановити ті самі нові правила 
функціонування та діяльності органів влади, які дозволять владі 
стати як “відкритою та прозорою”, так і орієнтованою на людей.

В той же час, створення регламенту місцевої ради 
залишається прерогативою самостійної творчості місцевих 
депутатів. Органи місцевого самоврядування змушенні самостійно 
визначати організаційні основи своєї діяльності. Сьогодні не існує 
Типового регламенту місцевої ради, який був би рекомендований до 
прийняття місцевим радам. І далеко не завжди є гарантія успішності 
виконання цієї задачі.

Виняткова важливість регламенту в організації діяльності 
місцевої ради не спричинила підвищеної уваги до цього документу з 
боку науковців. До сьогодні регламент місцевої ради не став об’єктам 
окремого наукового дослідження. Науковці оминають своєю увагою 
регламент місцевої ради та не здійснюють узагальнення практики 
використання цього внутрішнього технічного документу. Все це 
актуалізує потребу дослідження регламенту як основоположного 
документу, яким визначається організація діяльності місцевої ради.  
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В зв’язку із цим в межах даного дослідження постає необхідність 
аналізу та узагальнення практики функціонування регламенту 
місцевої ради як організаційної основи колегіального органу 
місцевого самоврядування.

Регламент місцевої ради є винятково важливим документом. 
Він є обов’язковим, сфера його застосування не виходить за межі 
організації діяльності місцевої ради. Правовий статус такого 
важливого нормативного акту визначається лише двома частинами 
(13-ою та 14-ою) статті 46 Закону “Про місцеве самоврядування в 
Україні”.

В Законі “Про місцеве самоврядування в Україні”  стосовно 
регламенту місцевої ради сказано наступне: 

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, 
міської ради затверджується регламент ради (ст. 26 ч.1 п.1).

2. Виключно на пленарних засіданнях обласної чи районної 
ради затверджується регламент ради (ст. 43 ч.1 п. 5).

3. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент 
роботи відповідної ради (ст. 46 ч.13).

4. Порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею 
питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного 
сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії 
визначаються регламентом ради (ст. 46 ч. 14).

5. Перелік, функціональна спрямованість і порядок 
організації роботи постійних комісій визначаються регламентом 
відповідної ради (ст. 47 ч. 15). 

Таким чином, регламент місцевої ради повинен визначати 
процедурні питання роботи ради та порядок проведення її сесії. 
Тобто, регламент призначений для регулювання діяльності 
самої ради. Згідно п.1 ч.1 Ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” регламент сільської ради затверджується 
виключно на її  пленарному засіданні. Частина 13 Ст. 46 цього ж 
Закону вимагає зробити це не пізніш як на другій сесії новообраної 
ради. Отже, в регламенті сільської ради повинні бути відображені 
наступні технічні моменти організації її діяльності:

- порядок скликання сесії ради;
- порядок підготовки та розгляду радою питань;
- порядок прийняття радою рішень з процедурних питань 

(перш за все – про затвердження порядку денного сесії);
- порядок роботи сесії;

5. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
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- перелік, функціональна спрямованість і порядок організації 
роботи постійних комісій;

- порядок створення та діяльності депутатських груп та 
фракцій.

Практика використання регламентів місцевих рад 
свідчить, що зазвичай текст регламенту в переважній більшості 
своїй є наслідком переписування із Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» вже встановлених та діючих норм, 
які стосуються організації роботи місцевої ради саме цього типу 
(сільської, міської, районної тощо). При цьому, далеко не завжди в 
регламенті місцевої ради визначено порядок здійснення технічних 
процедур, обов’язково необхідних для функціонування ради. Так, 
вже на першій сесії новообраної міської ради необхідно обрати 
секретаря ради. Без цього посадовця організація діяльності ради як 
колегіального органу влади просто неможлива. Але закон не містить 
вимоги щодо обов’язковості визначення цього моменту в регламенті 
місцевої ради. 

     5.2.Регламент Харківської обласної ради: фіксація процесів та 
незавершеність процедур

В першу чергу інтерес викликає підготовка та проведення 
першої сесії новообраної ради. Ця норма діятиме вже для депутатів 
обласної ради наступного скликання. Тому організація цієї події 
абсолютно не впливатиме на роботу депутатів Харківської обласної 
ради теперішньої каденції.

Регламент Харківської обласної ради VI скликання повторює 
норму ч. 2 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», згідно якої першу сесію новообраної обласної ради 
скликає обласна територіальна виборча комісія через два тижні після 
реєстрації новообраних депутатів. Стаття 6 Регламенту Харківської 
облради зосереджує в собі опис всіх процедур скликання першої 
сесії. В той же час наступна стаття Регламенту визначає, що 
виконавчий апарат обласної ради зобов’язаний не пізніше як за 
десять днів до початку першої сесії ради нового скликання надіслати 
новообраним депутатам ради довідкові матеріали про інших 
новообраних депутатів. Але виконання цієї норми має певну суто 
технічну перешкоду, яка може унеможливити виконання цієї вимоги 
Регламенту.
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За десять днів до першої сесії місцевої ради в розпорядженні 
апарату ще може не бути офіційної остаточної інформації про обраних 
депутатів. Жоден нормативно-правовий акт не зобов’язує обласну 
територіальну виборчу комісію повідомляти виконавчому апарату 
обласної ради про результати виборів. Офіційне оприлюднення 
результатів місцевих виборів, передбачене ст. 79 Закону України 
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів» (на 
п’ятий день після встановлення результатів виборів) може виявитися 
зовсім не остаточним. Частина 4 статті 80 закону про місцеві вибори 
передбачає, що в процесі реєстрації депутат може відмовитися від 
мандата. І законодавство України не містить визначення механізмів, 
через які обласна ТВК може офіційно проінформувати виконавчий 
апарат обласної ради про зміни в складі депутатського корпусу, які 
можуть відбутися в період між встановленням результатів виборів та 
реєстрацією депутатів. Це означає, що чітких механізмів виконання 
цього положення Регламенту Харківської обласної ради, здатних 
бути формалізованими як законні, не існує.

Наступним суперечливим моментом Регламенту Харківської 
облради є обрання керівництва цієї ради. Стаття 8 цього Регламенту 
передбачає, що обрання голови ради та його заступників включаються 
до порядку денного вже на першій сесії новообраної ради. В той же 
час, ніде в регламенті не зазначено, хто саме та як може висунути 
кандидатуру на ці посади, а також як можливо організувати 
обговорення цих кандидатур. І хоча Регламентом й передбачені 
певні процедури щодо цього, але при детальному аналізі вони 
виявляються просто неможливими. Так, згідно ч. 1 ст. 51 Регламенту 
Харківської обласної ради голова ради обирається радою «виключно 
таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів». Згідно ч. 1 ст. 
9 Регламенту для організації проведення таємного голосування за 
допомогою бюлетенів обирається лічильна комісія.

 Частина 2 цієї ж статті Регламенту передбачає, що «лічильна 
комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі 
пропорційного представництва від різних партій». Але єдиною 
формою організації діяльності депутатів в раді на партійній основі є 
їх об’єднання в депутатську фракцію. Без організації в депутатську 
фракцію депутати просто не зможуть офіційно визначитися щодо 
представництва своєї партії в лічильній комісії. Але згідно ст. 46 
Регламенту, яка передбачає порядок утворення в раді депутатських 
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груп та фракцій, формування депутатської групи чи фракції можливе 
лише шляхом письмового повідомлення на ім’я голови ради. Тобто, 
до обрання голови ради ніяке представництво від різних політичних 
партій просто неможливе. А це ставить під сумнів законність 
формування лічильної комісії та уможливлює технічні перепони при 
її створенні (наприклад, у випадку коли неорганізовані у фракцію 
депутати-представники однієї партії не знайдуть спільної мови щодо 
своїх представників у лічильній комісії).

Крім цього, Регламент Харківської обласної ради містить ще 
одну суперечливість щодо участі організованих у фракцію чи групу 
депутатів в обранні керівництва ради. Згідно ч. 1 ст. 47 Регламенту 
«депутатські фракції та групи попередньо обговорюють 
кандидатури на посади голови ради і його заступників». Але, 
як вже зазначалося, депутатські фракції та групи утворюються 
виключно шляхом письмового повідомлення про це голови ради. 
Тобто, Регламент передбачає право депутатських груп та фракцій 
попередньо обговорювати кандидатури на посади керівників 
ради, але без вже обраного голови утворити депутатську групу чи 
фракцію просто неможливо. Це перетворює на фікцію задекларовані 
Регламентом права депутатів щодо активної позиції при обранні 
керівництва ради.

На відміну від організації підготовки до першої сесії 
новообраної ради, Регламент Харківської обласної ради містить норми, 
які дозволяють цілком успішно організувати проведення поточних 
пленарних засідань. Так, ч. 3 ст. 12 Регламенту, присвяченої порядку 
скликання сесії ради, зобов’язує виконавчий апарат ради за три дні до 
проведення сесії надати кожному депутату всіх проектів рішень, які 
планується розглянути на сесії. Ця процедура не передбачена чинним 
законодавством України про місцеве самоврядування, але саме вона 
дозволяє депутатам попередньо ознайомитися з проектами рішень, 
що створює передумови для підвищення якості рішень ради. Тому 
це доволі прогресивне положення дозволяє покращити організацію 
роботи Харківської обласної ради як колегіального органу влади.

Інші позиції Регламенту Харківської обласної ради доволі 
успішно визначають порядок підготовки та розгляду радою питань, 
які вона приймає, порядок затвердження порядку денного сесії 
та роботи сесії. Глава 2 Регламенту конкретизує та чітко визначає 
спосіб забезпечення гласності роботи цієї місцевої ради. Кілька Глав 
присвячені сесії ради, її порядку денному, проведенню пленарних 
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засідань, регламентації виступів, розгляду питань та голосуванню. 
Окрема стаття присвячена навіть дисципліні та етиці на сесіях 
обласної ради. Всі ці норми дозволяють забезпечити організоване 
та впорядковане проведення пленарних засідань цієї місцевої ради.

Окремо варто розглянути положення Регламенту Харківської 
обласної ради стосовно депутатських груп та фракцій. Цьому явищу 
присвячена Глава 15 Регламенту, яка складається з п’яти статей. 
Перш за все, варто відзначити, що Регламент Харківської обласної 
ради не містить жодних обмежень щодо мінімальної кількості 
депутатів у фракції (тобто, депутати від будь-якої політичної сили, 
представники якої потрапили до депутатського корпусу, спроможні 
утворити власну фракцію). Другим важливим моментом є те, що 
Регламент Харківської обласної ради намагається впорядкувати 
ситуацію з назвою депутатської фракції: згідно ч. 3 ст. 45 назва 
депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії. 
Але факультативний характер цієї норми не дозволяє чітко 
регламентувати цей момент. Крім того, вартим уваги є те, що згідно ч. 
1 ст. 49 депутатські групи та фракції забезпечуються приміщеннями 
та необхідним обладнанням. Законодавство України про місцеве 
самоврядування не містить положень, які б зобов’язували місцеву 
раду надавати такі преференції депутатським групам та фракціям. 
Тому наявність цієї норми в Регламенті Харківської обласної ради 
створює додаткові можливості для організації успішної діяльності 
цього представницького органу місцевого самоврядування.

В той же час, Регламент Харківської обласної ради не 
позбавлений певних недоліків. В цьому документі мають місце вже 
згадані переписування фрагментів Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», які стосуються організації діяльності 
саме обласної ради. Внаслідок цього Регламент Харківської облради 
містить норми, які визначають засади та принципи діяльності 
місцевої ради, правовий статус, права та повноваження депутатів 
ради та її окремих посадовців, режим функціонування окремих 
органів ради та ін. Оскільки законодавство України про місцеве 
самоврядування не передбачає подібних функцій у регламенті 
місцевої ради, то це означає, що згідно ст. 19 Конституції України 
всі ці норми є незаконними. Проте, через несуперечливість цих норм 
чинному законодавству, мінімізує негативні наслідки такої ситуації.

В цілому, Регламент Харківської обласної ради є типовим 
прикладом цього технічного документу, який містить конкретизацію 
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норм чинного законодавства України про місцеве самоврядування 
щодо організації роботи місцевої ради як колегіального органу 
влади. Регламент містить як надзвичайно корисні моменти та 
успішні вирішення задач, які стоять перед цим документом, так і 
певні недоліки. Проте, він дозволяє організувати достатньо успішну 
діяльність Харківської обласної ради як представницького органу 
місцевого самоврядування регіонального рівня.

     5.3.Регламент Харківської міської ради: переписування 
законів та перевищення повноважень

Регламент Харківської міської ради доволі чітко та детально 
визначає основні важливі моменти організації роботи міської 
ради. 79 статей, об’єднані в 26 глав, регламентують нормотворчу 
діяльність, форми роботи депутата, систему органів міської ради та 
ін. Документ є чітко структурованим та містить детальне визначення 
процедурних моментів діяльності. В ньому містяться деякі досить 
вдалі моменти, що могли б дати взірець вирішення деяких проблем.

Так, доволі успішно та корисно для запозичення визначено 
порядок забезпечення гласності засідань міської ради, чому 
присвячена ціла глава. Закон про місцеве самоврядування вимагає, 
щоб засідання ради відбувалися «гласно». Але в законодавстві України 
відсутня вимога, щоб засідання місцевої ради були “відкриті”, тобто 
був відкритий доступ на них (для таких великих міст, як Харків, 
це технічно неможливо). За сучасним регламентом Харківської 
міськради “гласність засідань міської ради забезпечується шляхом 
її трансляції по телебаченню і радіо”.

В Регламенті Харківської міської ради набагато успішніше, 
ніж в Харківській обласній раді, прописано підготовку та 
організацію проведення першої сесії новообраної ради. Так, згідно 
ч. 2 ст. 9 Регламенту Харківської міської ради Харківська міська 
територіальна виборча комісія при підготовці першого засідання 
новообраної ради зобов’язана діяти у співпраці з виконавчими 
органами Харківської міської ради, відповідальними за підготовку до 
пленарних засідань. Зокрема, проект порядку денного першої сесії 
новообраної міської ради повинен бути підготований з врахуванням 
пропозицій причетних до цього виконавчих органів Харківської 
міської ради. Якщо взяти до уваги, що законодавство України про 
місцеве самоврядування покладає на міського голову функцію 
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визначення кандидатур на посади керівництва міської ради та її 
виконавчих органів, то цілком можна стверджувати, що діяльність 
Харківської міської ради регламентована набагато чіткіше, ніж 
Харківської обласної ради, та містить набагато менше проблем та 
суперечливих моментів.

Регламент Харківської міської ради передбачає існування 
окремого явища – «передбачуваних строків проведення 
передбачуваного пленарного засідання сесії міської ради». Згідно ч. 
1 ст. 14 Регламенту депутати міської ради письмово попереджаються 
про це за двадцять днів. Якщо взяти до уваги, що пленарні засідання 
міської ради повинні відбуватися щомісяця, то така норма дозволяє 
депутатам набагато краще підготуватися до сесії.

Надзвичайно корисною є заборона особистих звернень 
до присутніх у залі під час виступу (пункт 4 частини 1 статті 
24 Регламенту Харківської міськради). Це дозволяє виключити 
особистий вплив виступаючого на присутніх та уникнути впливу 
особистих, неофіційних факторів на прийняття рішення.

Проте, Регламент Харківської міської ради містить також 
кілька невдалих моментів, які інколи навіть суперечать чинному 
законодавству та можуть ускладнити роботу ради. Так, деякі 
норми Регламенту стосуються регулювання зовсім інших сфер, не 
пов’язаних з організацією діяльності саме міської ради. В тексті 
достатньо часто зустрічаються намагання встановити певні правила 
й для інших установ, посадовців та навіть простих мешканців міста. 
Наприклад, є ціла глава, присвячена міському голові, хоча статус та 
порядок діяльності міського голови встановлюється не регламентом 
ради, а законами України.

В Регламенті Харківської міської ради мають місце й інші 
суперечливі норми. Так, частина 8 статті 1 визначає, що “рішення 
міської ради ... є обов’язковими для виконання на території міста 
Харкова громадянами, які постійно або тимчасово проживають 
на території міста”. Тут має місце перевищення повноважень, 
оскільки дієвість рішень ради встановлює закон, а не регламент. 
До того ж, таке формулювання визначає, що громадяни, які не 
проживають на території міста, а тільки перебувають там, зовсім не 
зобов’язані зважати на рішення Харківської міської ради.

Не дуже коректно прописано в статті 5 Регламенту 
Харківської міськради забезпечення трансляції засідань міської ради. 
Згідно другої частини цієї статті радіо - та телетрансляція “може 
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проводитися … відповідно до процедурного рішення міської ради” 
(тобто на ведення трансляції потрібно спеціальне рішення). Але 
згідно частини 6 статті 3 саме через таку трансляцію забезпечується 
гласність засідань міської ради. Отже, ніяких умов щодо можливості 
не ведення трансляції не повинно бути.

Частина 4 статті 6 Регламенту Харківської міської ради 
забороняє “вносити до зали зброю”. Але режим використання зброї 
встановлюється зовсім не регламентом місцевої ради, а відповідними 
нормативно-правовими актами України. До того ж, існує кілька груп 
людей, постійне носіння зброї для яких є професійним обов’язком 
(наприклад, міліція). Такі люди просто не зможуть виконувати свої 
обов’язки, оскільки їм не можна буде увійти до зала засідань.

Згідно частини першої статті 13 Регламенту Харківської 
міської ради “позачергова сесія ... скликається міським головою”. 
Але стаття 46 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” 
передбачає принаймні ще трьох суб’єктів, спроможних скликати 
сесію (секретар ради, третина депутатів чи постійна комісія ради). 
Отже ця норма суперечить чинному законодавству України.

Дещо суперечливим є механізм формування порядку 
денного. Регламент дозволяє вносити пропозиції щодо цього тільки 
міському голові, депутатам, постійним комісіям та виконавчому 
комітету ради, а також загальним зборам громадян (частина 1 статті 
35). Але Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає 
це право також у голови місцевої державної адміністрації та голови 
обласної ради (частина 12 статті 46).

Зовсім протирічать чинному законодавству України деякі 
норми Регламенту Харківської міської ради стосовно діяльності 
тимчасових контрольних комісій ради. Так, Закон “Про місцеве 
самоврядування в Україні” визначає, що “повноваження 
тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту 
прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи 
цієї комісії”. А регламент Харківської міської ради передбачає, 
що міська рада спеціально приймає рішення про “заздалегідь 
визначений час” діяльності комісії (пункт 4 частини 3 статті 71). 
Окремо запроваджується абсолютно незаконне повноваження ради 
прийняти рішення щодо завершення роботи тимчасової контрольної 
комісії (частина 2 статті 74).

Крім того, в тексті регламенту мають місце банальні 
переписування різних Законів України (“Про місцеве самоврядування 
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в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”) та навіть 
Конcтитуції. В цілому, Регламент Харківської міської ради доволі 
цікавий документ, який містить як дуже гарні, так і не дуже вдалі 
моменти. Але він не може претендувати на звання досконалого 
нормативно-правового акту (хоча й може служити достатньо вдалим 
взірцем для подібних документів).

5.4. Регламент Чугуївської міської ради: технологізація 
процедур та ігнорування опозиції

Регламент Чугуївської міської ради складається з 69 статей, 
об’єднаних в 26 глав, що формують собою 6 розділів. Стаття 2 
визначає «предмет регламенту», яким є:

•  порядок планування роботи міської ради;
•  порядок скликання і проведення сесій ради;
•  процедура підготовки, розгляду та прийняття рішень;
•  порядок формування та організації роботи постійних та 

інших комісій ради;
•  порядок здійснення депутатської діяльності;
•  порядок обрання та затвердження посадових осіб;
• інші процедури, які випливають з повноважень ради, 

встановлених законодавством України.
Як видно, в переважній більшості ці позиції збігаються з 

вимогами СтСт. 46 та 47 Закону «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Ця норма дозволяє чітко визначитися щодо функціонального 
спрямування цього нормативно-правового акту та з’ясувати сферу та 
межі його застосування. 

Стаття 3 передбачає регламентацію надзвичайно 
прогресивного моменту – планування роботи ради. Річний план 
роботи повинен затверджуватися щорічно в четвертому кварталі 
поточного року. Більше того, в регламенті окремо передбачено право 
постійної комісії з правових питань, правопорядку та регуляторної 
політики щорічно складати проект Плану діяльності Чугуївської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів. Така норма 
дозволяє значно впорядкувати та оптимально організувати діяльність 
Чугуївської міської ради.

Така прогресивність не розповсюджується на забезпечення 
відкритості та гласності діяльності ради. Хоча, певні норми 
Регламенту передбачають деякі демократичні процедури. Так, 
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частина 1 Статті 5 передбачає, що громадяни можуть біти присутні 
в залі засідань. Але частина 3 цієї ж статті визначає, що відкритість 
засідань забезпечується «шляхом доступу на них представників 
засобів масової інформації, у яких кожен мешканець міста Чугуєва 
має можливість ознайомитися з питаннями, які розглядаються 
міською радою, та з прийнятими нею рішеннями». Крім того, така 
відкритість забезпечується «розміщенням рішень сесії Чугуївської 
міської ради у Центральній бібліотеці Чугуївської Централізованої 
бібліотечної системи». Подібний спосіб організації діяльності 
зовсім не сприяє доступу громадян до засідань міської ради.

Стаття 7 Регламенту Чугуївської міської ради визначає 
режим присутності на засіданнях ради. Тут закритість засідань 
ради розповсюджена ще й на процедуру запрошення громадян, 
які не є депутатами, на пленарне засідання. Так, частина 2 Статті 
7 передбачає, що «особи, запрошені для участі в розгляді питання 
порядку денного (автори проектів рішень, експерти), проходять 
до залу засідань за запрошенням особи, яка головує на пленарному 
засіданні сесії, та залишають зал відразу після закінчення розгляду 
питання». Тобто, навіть спеціально запрошені експерти можуть 
бути присутніми на засіданнях виключно обмежений відрізок часу.

Стаття 8 визначає технічні аспекти процедури запрошення на 
пленарне засідання міської ради. Здійснювати це необхідно не менше 
ніж за 24 години до початку пленарного засідання. Виключення 
з цього правила можливо лише з дозволу міського голови. Вся ця 
ситуація значно погіршує доступність міської влади та не сприяє 
відкритості роботи органу місцевого самоврядування.

Розділ 2 Регламенту Чугуївської міської ради визначає 
організаційні аспекти роботи ради. Так, Стаття 14, присвячена 
позачерговій сесії, передбачає два суб’єкта скликання такої сесії: 
міський голова та третина депутатів від загального складу ради. Але 
частина 7 Статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» передбачає ще одного суб’єкта подання пропозиції про 
скликання сесії – виконавчий комітет місцевої ради. І в цьому 
Регламент Чугуївської міськради незаконно звужує права суб’єктів 
місцевого самоврядування.

Стаття 15 присвячена доведенню до відома депутатів та 
населення рішення про проведення пленарного засідання. Стаття 
чітко визначає відповідального за цю процедуру – організаційний 
відділ. Додатково передбачається активне використання для цього 
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офіційний сайт Чугуївської міської ради в мережі Internet.
Частина 3 Статті 17, присвяченої порядку ведення сесії, 

передбачає можливість представників депутатських груп та фракцій 
на початку пленарного засідання виголосити недовгу («до трьох 
хвилин») заяву «з невідкладних питань». Ця інформація приймається 
до відома без обговорення. Така процедура дозволяє представникам 
організованих об’єднань депутатів завжди мати можливість 
виступити перед колегами-депутатами. А оскільки хід засідання 
висвітлюється присутніми на ньому представниками засобів масової 
інформації, то така процедура фактично дозволяє депутатам бути 
почутими. Проте, особливості формування депутатських груп та 
фракцій, передбачені в Чугуївській міській раді, значно звужують 
цю можливість.

Стаття 20, присвячена тривалості виступів на засіданні 
міської ради, чітко визначає максимальну тривалість виступів для 
окремих ситуацій. Всього передбачено шість таких ситуацій:

- доповідь;
- відповіді на запитання;
- виступ від депутатської групи чи фракції;
- виступ у дебатах;
- виступ при розгляді питання порядку денного з категорії 

«Різне»;
- технічний виступ (оголошення довідки, пропозиції, 

аргументація, коментар тощо).
Останній вид виступу обмежено у використанні двома 

разами з одного питання. Така чітка регламентація цілком дозволяє 
внормувати достатньо широкий спектр ситуацій, які виникають на 
пленарному засіданні місцевої ради.

П’ять статей регламенту, об’єднаних в П’яту главу, визначають 
права та обов’язки учасників пленарних засідань Чугуївської міської 
ради. В них достатньо чітко та зрозуміло прописані окремі процедури 
проведення пленарного засідання (включно до правил поведінки). 
При цьому, три з цих п’яти статей присвячено головуючому на 
пленарному засіданні ради. Така досить детальна регламентація 
сприяє успішній організації проведення пленарних засідань.

Розділ 3 Регламенту Харківської міської ради присвячено 
нормотворчій діяльності та її правовим формам. Зокрема, Стаття 
26 визначає загальні положення про рішення міської ради. Частина 
4 цієї статті запроваджує можливість скасування міською радою за 
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певних умов свого власного рішення, що не передбачено чинним 
законодавством України. А частина 5 визначає чотири основні види 
документів міської ради: положення, порядок, інструкція та правила.

Стаття 27 Регламенту Чугуївської міської ради, присвячена 
проектам рішень, є однією з найбільших в усьому Регламенті. Вона 
достатньо детально визначає процедуру підготовки та проходження 
проекту рішення міської ради. Тому Регламент визначає не тільки 
загальні вимоги до проекту рішення міської ради, але й технічні деталі 
процедури його підготовки та подання. Зокрема, на виконання вимог 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» 24 червня 2011 
р. рішенням Чугуївської міської ради №419-VI до цієї статті була 
додана частина 12, яка визначає процедуру подання тексту проекту 
рішення для його оприлюднення. Для цього Регламент передбачає 
подання проекту рішення до організаційного відділу в електронному 
вигляді за 22 дні до пленарного засідання.

В той же час, найменша глава Регламенту Чугуївської міської 
ради, присвячена суб’єктам нормотворчої ініціативи, є найменшою в 
усьому Регламенті та складається лише тільки з однієї статті – 28-ої. 
Ця стаття визначає суб’єктів нормотворчої ініціативи, до яких крім 
міського голови, депутатів, постійних комісій ради та загальних 
зборів громадян за місцем проживання відносить ще й виконавчі 
органи ради. В статті не зазначено, що таке «суб’єкти нормотворчої 
ініціативи», тому надання цих повноважень виконавчим органам 
ради виглядає не в повній мірі законним. Проте, цей момент носить 
виключно формальний характер та не містить загроз ні для прав 
громадян, ні для ефективної діяльності міської ради.

Глава 8 Регламенту Чугуївської міської ради присвячена 
підготовці регуляторних актів. Окремі статті цієї глави визначають 
порядок розгляду проектів цих актів, подання таких проектів, а 
також моніторинг результативності регуляторних актів (включно до 
опису цієї процедури). Така детальна регламентація регуляторної 
діяльності місцевої ради дозволяє очікувати ефективного та якісного 
виконання передбачених законом повноважень.

Інші п’ять глав Розділу 3 Регламенту Чугуївської міської ради 
визначають процедурні питання організації проведення пленарного 
засідання. Зокрема, окремі глави присвячені формуванню порядку 
денного пленарного засідання, його затвердженню, обговоренню 
окремих питань порядку денного, організації голосування та 
веденню протоколу пленарного засідання ради. Зокрема, найбільша 
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в Регламенті Стаття 38 складається з двадцяти частин та детально 
визначає процедуру голосування. Зокрема, вона визначає етапність 
процесу голосування за рішення, затвердження кандидатур, саму 
процедуру голосування тощо. Така ретельна регламентація дозволяє 
організувати роботу міської ради на високому якісному рівні.

Розділ 4 Регламенту Чугуївської міської ради присвячено 
правовому статусу та формам роботи депутатів цієї ради. Більша 
частина тексту цього розділу є зведенням відповідних фрагментів 
законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус 
депутата місцевої ради». Важко зрозуміти, для чого це знадобилося, 
оскільки всі ці моменти регулюються саме зазначеними законами, 
а не регламентом місцевої ради. В той же час, порядок створення 
депутатських фракцій та всі питання організації діяльності 
депутатських груп та фракцій, які згідно закону повинні бути 
детально визначені саме регламентом, в Регламенті Чугуївської 
міської ради свого висвітлення не знайшли.

Більше того, в цьому правовому акті сформульовано деякі 
норми стосовно функціонування депутатських фракцій, які не 
передбачені чинним законодавством. Зокрема, частина 6 статті 
49 передбачає, що час існування депутатської фракції може мати 
певні обмеження, встановлені самими депутатами. Додатково до 
цього, частина 7 цієї ж статті Регламенту визначає умови ліквідації 
депутатської групи або фракції. Але Закон України «Про статус 
депутатів місцевих рад» передбачає подібну ситуацію лише 
стосовно депутатської групи та не вимагає розповсюджувати її на 
організацію функціонування депутатської фракції. В зв’язку із цим 
зовсім не дивною видається невідповідність цієї частини Регламенту 
законодавству України, оскільки згадана вже частина 7 статті 49 
передбачає тільки два випадки ліквідації депутатської групи, в той 
час як частина 6 статті 26 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» передбачає більшу кількість таких ситуацій.

Подібна регламентація функціонування депутатських 
фракцій зовсім не сприяє успішній організації колективної діяльності 
депутатів як представників територіальної громади. Можливо, саме 
цим пояснюється той факт, що майже чверть депутатського корпусу 
(дев’ять депутатів з сорока) не об’єднані у фракції.

Розділ 5 Регламенту Чугуївської міської ради присвячено 
окремим посадам та органам цієї ради. Сім глав цього розділу 
визначають правовий статус та повноваження міського голови, 
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секретаря ради, постійних та тимчасових контрольних комісій, 
робочих груп та виконавчого комітету міської ради. Практично весь цей 
текст являє собою результат вже традиційного для органів місцевого 
самоврядування України переписування різних норм законів, що 
стосуються саме даної тематики. Апогеєм такого непотрібного 
переписування є Глава 25, присвячена відповідальності органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною 
громадою міста. Але відповідальність посадових осіб та органів 
влади визначається Законами України, а не регламентом місцевої 
ради.

Частковим виключенням з цього правила є Глава 21, яка 
присвячена постійним комісіям. Закон «Про місцеве самоврядування 
в Україні» передбачає, що перелік, функціональна спрямованість 
і порядок організації роботи цих комісій визначається не тільки 
окремим Положенням, але ще й регламентом місцевої ради. Сім 
статей цієї глави визначають процедури створення постійних 
комісій, формуванню їх персонального складу, порядку виведення 
та заміщення члена постійної комісії, відкликання з посади її голови 
та його заступника, порядку організації та формам роботи постійних 
комісій. Проте, таке виключення є надзвичайно незначним та не 
може реально виправити ситуацію на краще.

В цілому, Регламент Чугуївської міської ради є цілком 
типовим для подібних органів місцевого самоврядування правовим 
актом. В ньому з різним ступенем успішності вирішується переважна 
більшість завдань, які ставляться перед подібним документом. Проте, 
далеко не всі питання, віднесені до сфери визначення регламентом 
місцевої ради, знайшли своє розкриття та вирішення на сторінках 
цього документу. В поєднані із цим, той факт, що переважна більшість 
тексту Регламенту є банальним переписуванням норм інших законів, 
не дозволяє вважати даний документ успішним.

     5.5. Регламент Ізюмської міської ради: фрагментарна чіткість 
та обмеження гласності

Регламент Ізюмської міської ради складається з 64 статей, що 
складають собою 24 глави, об’єднаних в 4 розділи. Вже перша глава 
цього документу, що складається лише з однієї статті, присвячена 
правовим засадам діяльності міської ради. В цій статі ретельно 
зібрані всі норми законодавства України, що стосуються цього 
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моменту. Важко сказати, для чого це зроблено, оскільки правові 
засади діяльності місцевої ради встановлюються законодавством 
України про місцеве самоврядування, а не регламентом цієї ради.

Глава 2 Регламенту Ізюмської міської ради цілком присвячено 
забезпеченню гласності роботи ради. Частина 2 Статті 2 передбачає 
можливість присутності на пленарному засіданні ради простих 
громадян. Проте, частина 3 цієї ж статті дещо обмежують відкритість 
роботи ради, оскільки визначає лише один спосіб забезпечення 
гласності – «опублікування рішень міської ради нормативно-
правового характеру у міськрайонній газеті». Ця норма є найменш 
демократичною серед усіх проаналізованих місцевих рад, оскільки 
не передбачає ні телевізійної трансляції, ні додаткового розміщення 
інформації в різних системах (на офіційному веб-сайті в мережі 
Internet чи просто в бібліотеці).

Стаття 4 Регламенту Ізюмської міської ради встановлює 
процедуру запрошення громадян на пленарне засідання. Частина 1 цієї 
статті вимагає обґрунтування присутності на засіданні необхідністю 
для розгляду питань або запрошенням депутатом. При цьому, 
частиною 2 цієї ж статті кількість запрошених осіб «обмежується 
кількістю наявних місць в приміщенні, де проводиться засідання 
сесії міської ради». А частина 3 обмежує запрошених осіб у прояві їх 
відношення до того, що відбувається на пленарному засідання. Така 
ситуація фактично створює неподоланний бар’єр між депутатами 
місцевої ради та їх виборцями.

Стаття 5 передбачає використовувати в залі пленарних 
засідань засоби мобільного зв’язку та заносити туди зброю. 
Щодо першого моменту, то важко уявити, як за умови цього 
обмеження можна буде здійснити комп’ютеризацію роботи 
депутата. Це абсолютно суперечить тенденції до запровадження до 
функціонування місцевих рад технічних засобів у вигляді ноутбуків, 
планшетів та ін., що останнім часом набуває розповсюдження. Щодо 
другого моменту, то, як вже зазначалося, порядок використання та 
застосування зброї регулюється Законами України, а не регламентом 
місцевої ради. І в обох випадках слабким місцем цієї статті є той 
факт, що в тексті не зазначено, що дане обмеження діє тільки в 
момент проведення в зали пленарного засідання. А це робить норми 
Статті 5 просто курйозними. 

Розділ 2 Регламенту Ізюмської міської ради складається з 
двох глав та визначає процедури організації роботи ради. В першій 
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з цих глав, присвячені сесії міської ради, старанно повторюються 
норми законодавства України з питань місцевого самоврядування, 
які регулюють дане питання. Проте, вона містить певні оригінальні 
норми, які дозволяють достатньо успішно організувати роботу ради.

Так, частина 4 Статті 15, присвячена лічильній комісії та 
секретаріату пленарного засідання ради, визначає черговість виступів 
депутатів у дискусіях. А частина 7 цієї ж статті визначає порядок та 
процедуру обрання лічильної комісії. Вона формується з депутатів-
представників усіх політичних партій, за виборчими списками яких 
до ради було обрано депутатів, із наступним затвердженням цього 
складу рішенням ради.

Стаття 18 Регламенту Ізюмської міської ради встановлює 
тривалість пленарних засідань ради. Стаття передбачає, що 
засідання починається о дев’ятій годині ранку, з 12.00 до 13.00 
відбувається перерва, після чого засідання може тривати до п’ятої 
години вечора. При цьому, в другій половині засідання через кожні 
дві години необхідно оголошувати перерву тривалістю в 15 хвилин. 
Така детальна регламентація робочого часу дозволяє успішно та 
ефективно організувати роботу місцевої ради як колегіального 
органу влади.

Стаття 20 встановлює максимальний час тривалості виступів 
депутатів на пленарних засіданнях. Частина 2 цієї статті визначає 
п’ять ситуацій щодо тривалості виступів:

• доповіді та співдоповіді – 20 та 10 хвилин відповідно;
• відповіді на питання – 15 хвилин;
• виступ від депутатської групи чи фракції – до 7 хвилин;
• виступ у дебатах – до 5 хвилин;
• питання, аргументація, коментарі та ін. – до однієї хвилини.

Така досить чітка регламентація виступів дозволяє достатньо 
успішно та ефективно організувати пленарне засідання місцевої 
ради.

Наступні глава Розділу 2 Регламенту Ізюмської міської ради 
присвячена організаційним питанням проведення засідань ради та 
складається з шести статей. В цій главі чітко та ретельно прописані 
права та обов’язки всіх учасників пленарного засідання ради. Деякі 
норми є достатньо успішними та прогресивними. Так, пункт 4 
частини 1 Статті 22 зобов’язує «у виступі чи питанні не допускати 
особистих зауважень до присутніх у залі засідань, крім як до 
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доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні». Пункт 5 
частини 1 Статті 25 надає головуючому право «перервати засідання 
у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а 
також грубого порушення громадського порядку». А частина 2 
Статті 26 визначає, що у випадку порушення порядку ведення 
пленарного засідання, яке не може припинити головуючий, останній 
зобов’язаний оголосити перерву на 30 хвилин та залишити своє 
місце. Така чітка регламентація правил поведінки та надзвичайних 
ситуацій дозволяє уникати ситуацій блокування або неефективної 
роботи місцевої ради.

Розділ 3 Регламенту Ізюмської міської ради, який складається 
з шести глав, присвячено правовим формам нормотворчої діяльності 
ради. В них визначаються стадії підготовки рішень ради, формування, 
затвердження та обговорення питань порядку денного, організація 
голосування та ведення протоколу засідань сесії ради. Статті цього 
розділу конкретизують процедури підготовки та прийняття рішень 
міської ради.

Проте, деякі норми Регламенту Ізюмської міської ради не 
містять достатньо деталізованого опису всіх необхідних процедур 
або дещо застаріли. Так, частина 15 Статті 28, присвяченої проектам 
рішень, передбачає, що «перелік проектів рішень направляється не 
пізніш ніж за 15 днів до початку сесії міському голові для вирішення 
питання щодо включення до порядку денного». Але згідно Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» сам проект рішення 
повинен бути оприлюднений вже за 20 днів до розгляду цього питання 
на пленарному засіданні. Цю вимогу Закону просто неможливо 
виконати, якщо рішення про включення питання до порядку 
до порядку денного пленарного засідання ради буде прийнято 
менше ніж за п’ятнадцять днів до такого засідання. Додатковим 
ускладненням є те, що рішення про скликання пленарного засідання 
міський голова оприлюднює лише за десять днів до такого засідання. 
В зв’язку із цим секретар Ізюмської міської ради просто не знатиме, 
коли саме необхідно встигнути подати міському голові пропозиції 
про включення питань до проекту порядку денного.

Не набагато більше чіткості в Регламенті Ізюмської міської 
ради й щодо здійснення регуляторної діяльності. Частина 16 
Статті 28 просто відсилає до розділу 6 Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 
№1160-IV від 11 березня 2003 р. Така ситуація не сприяє ефективній 
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організації роботи місцевої ради як колегіального органу влади.
В той же час, деякі норми цього розділу передбачають 

процедури, спроможні значно сприяти проведенню пленарного 
засідання. Так, Стаття 31, яка формує собою Главу 9, присвячену 
обговоренню питань порядку денного, визначає процедуру такого 
обговорення. Ця процедура передбачає сім етапів:

• доповідь ініціатора;
• співдоповідь від відповідної постійної комісії;
• виступи депутатів;
• внесення пропозицій щодо змін до тексту рішення;
• припинення обговорення;
• заключне слово доповідача;
• узагальнення головуючим пропозицій та остаточне 

формулювання рішення.ляє всебічно розглянути проект рішення та 
успішно провести його прийняття на пленарному засіданні ради.

Розділ 4 Регламенту Ізюмської міської ради складається з 
п’яти глав та присвячений формам роботи депутата. За усталеною 
традицією органів місцевого самоврядування цей фрагмент 
регламенту переважно є переписуванням фрагментів різних законів. 
Проте, деякі норми являють собою дуже оригінальне вирішення 
технічних та процедурних питань організації діяльності депутатів. 
Так, частина 1 Статті 46, присвяченої порядку утворення депутатських 
груп та фракцій, передбачає, що «депутатська група чи фракція 
складається не менш як з двох депутатів міської ради». Ця норма 
є найбільш прогресивною та демократичною серед регламентів усіх 
представницьких органів місцевого самоврядування України.  

Розділ 5 Регламенту Ізюмської міської ради, який містить 
в собі сім глав, присвячено органам міської ради. В цьому розділі 
визначено правовий статус та функції міського голови, секретаря ради, 
постійних та тимчасових комісій ради, робочих груп, виконавчого 
комітету та секретаріату ради. В переважній своїй більшості ці 
норми також є витягами з законів України, що стосуються місцевого 
самоврядування. Проте, мають місце певні виключення.

Так, частина 4 Статті 55, присвяченої створенню постійних 
комісій міської ради, містить в собі перелік цих комісій:

• з питань планування, бюджету та фінансів ;
• з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою і енергозбереження;
• з питань містобудування, архітектури та земельних 

відносин;
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• з питань соціального захисту, охорони здоров’я та 
гуманітарної політики;

•   з   питань економічної політики та інвестицій;
• з питань законності, правопорядку та депутатської 

діяльності.
Таким чином, даний регламент є єдиним серед 

проаналізованих документів, в якому виконано норму Закону 
«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо визначення в 
цьому нормативно-правовому акті переліку та функціональної 
спрямованості постійних комісій.

В цілому, Регламент Ізюмської міської ради являє собою 
документ, який достатньо чітко та детально визначає процедурні 
аспекти функціонування ради. Більшість норм цього правового акту 
є традиційними для органів місцевого самоврядування України 
запозиченнями з текстів законів. Проте, Регламент Ізюмської 
міськради містить й деякі оригінальні позиції, які вигідно вирізняють 
його серед інших подібних документів.

Таким чином, аналіз регламентів чотирьох пілотних 
місцевих рад Харківської області дозволяє встановити специфіку 
організації діяльності депутатів в їх взаємодії із виборцями. Спосіб 
формалізації цієї взаємодії демонструє відношення депутатів 
до самої необхідності встановлювати та підтримувати зв’язки з 
виборцями. А зміст конкретних регламентів визначає можливість 
встановлення такого зв’язку.

Важливою особливістю регламентів всіх проаналізованих 
місцевих рад Харківської області є відсутність норм стосовно 
організації ефективної та результативної взаємодії депутатів з 
виборцями. Така ситуація має певне виправдання: регламент місцевої 
ради визначає процедури та особливості організації внутрішньої 
діяльності місцевої ради, а не її взаємодії з іншими установами та 
спільнотами. Проте, це пояснення чомусь не розповсюджується на 
активне намагання впорядкувати регламентом діяльність окремих 
органів та посадових осіб місцевої ради, які не входять до її складу. 
В будь-якому разі, все зазначене змушує шукати механізми взаємодії 
депутатів місцевих рад з виборцями поза регламентами цих рад.

5. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
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6. ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
 Практично-правові аспекти.

Від дня вступу у дію Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 року, який набрав 
чинності 9 травня 2011 року, минуло вже більше півроку. Метою 
цього Закону стало забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів 
владних повноважень і створення механізмів реалізації права 
кожного на доступ до публічної інформації. У цілому Закон створює 
новий формат для функціонування органів влади. Запровадження 
передбачених у Законі «Про доступ до публічної інформації» норм 
та процедур діяльності посадових осіб державних органів влади 
та органів місцевого самоврядування може забезпечити значне 
підвищення довіри до них населення та значно впорядкувати 
внутрішні процеси в цих органах.
 Слід зауважити, що інформація вважається публічною 
у зв’язку з тим, що вона створюється, збирається, обробляється 
та зберігається за рахунок бюджетних коштів, призначених на 
забезпечення діяльності відповідного органу влади.

Тепер кожний громадянин має змогу дізнатися про бюджети, 
генеральні плани міст, державні тендери, особливості нарахування 
житлово-комунальних послуг, про небезпечні об’єкти в районі свого 
проживання, про незаконне привласнення земельних ділянок тощо. 

Закон надає громадянину право безперешкодно, у 
стислий термін знайомитися зі змістом, отримувати копію будь-
якого (за окремими винятками) документа, який приймається 
можновладцем: чи то головою місцевої ради, працівником відділу 
землевпорядкування, мерії, районної чи обласної держадміністрації, 
урядовцем, працівником Адміністрації Президента України тощо. 
Тепер кожен може знайомитися з інформацією суспільної значимості, 
рішеннями органів влади, які прийняті або готуються до прийняття. 
І в цьому праві ніхто не має права відмовити. Влада зобов’язана 
сама оперативно і детально інформувати про свою діяльність, у 
тому числі через власні веб-портали. Тому робота органів публічної 
влади потребує чіткої організації. Для цього передбачено створення 
спеціальних підрозділів або відповідальних посадових осіб. 

Закон «Про доступ до публічної інформації» змінив порядок 
роботи з інформаційними запитами, що безумовно вплине на порядок 
роботи посадових осіб. Наприклад, передбачений термін розгляду 
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звернення 5 днів замість 30-ти; громадяни України мають право 
надсилати запити на інформацію не лише у письмовій формі, а й 
факсом, електронною поштою та навіть телефоном. Змінився також 
підхід до віднесення інформації до категорії інформації з обмеженим 
доступом. Встановлено, що обмеження доступу до інформації 
здійснюватиметься відповідно до закону і винятково в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності та громадського 
порядку. Закон чітко встановлює, коли може бути інформація з 
обмеженим доступом. При цьому закон також говорить про те, що 
не може бути обмежений доступ до інформації про розпорядження 
бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження 
державним, комунальним майном, доступ до копій документів з цих 
питань та ін. 

Однак, цей період продемонстрував, що прийняття 
нормативно-правового акту не завжди є гарантією його виконання. 
Практика перших місяців дії Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» показує, що більшість населення про такий 
закон або не знає взагалі, або майже не користується та не розуміє 
для чого він потрібен. За цей час лише три відсотки громадян 
скористалися своїм правом надіслати інформаційний запит до 
влади. Такі дані оприлюднили Фонд «Демократичні ініціативи» 
та соціологічна служба Центру Разумкова. Саме на подолання цих 
недоліків спрямовані наші рекомендації. 

     6.1.Доступ до публічної інформації: визначення понять

 Поняття:
 Публічною інформацією вважається відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації». 
Реалізувати право на доступ до інформації можна за інформаційним 
запитом. 

Запит на інформацію – прохання надати публічну інформацію, 
що знаходиться у володінні розпорядника інформації. Не потребує 
узагальнення, аналітичної обробки даних або створення в інший 
спосіб.

6. ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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 Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації:

 Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання 
громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних 
повноважень.

Розпорядники інформації – суб’єкти, визначені у статті 13 
Закону «Про доступ до публічної інформації»: 1) суб’єкти владних 
повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи 
місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки 
Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції 
відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для 
виконання; 2) юридичні особи, що фінансуються з державного, 
місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – 
стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; 3) 
особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів 
владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи 
надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних 
послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх 
обов’язків; 4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче 
становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними 
правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації 
щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

Структурний підрозділ або відповідальна особа з питань 
запитів на інформацію розпорядників інформації.

Форма запиту на інформацію може бути усна, письмова 
або інша форма на вибір запитувача (поштою, факсом, телефоном, 
електронною поштою). 

Письмовий запит подається в довільній формі. 
З метою спрощення процедури оформлення письмових 

запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення 
відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в 
розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного 
розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію 
щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

Порядок розгляду: 

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 
інформацією, але якому за статусом або характером діяльності 
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити 
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цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням 
про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту 
на інформацію починається з дня отримання запиту належним 
розпорядником.

Терміни розгляду запиту на інформацію:

Відповідь на запит надається не пізніше 5 робочих днів 
з моменту його отримання. У разі якщо запит на інформацію 
стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи 
особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів 
побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших 
надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують 
безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з 
дня отримання запиту (ч.ч. 2, 3 ст. 20 Закону);

Термін розгляду запиту може бути продовжено з 5 до 20 
робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості 
даних. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє 
запитувача у письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня 
отримання запиту.

Плата за надання інформації: 

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо 
задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення 
копій документів обсягом більш як 10 сторінок, відшкодовуються 
фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат 
визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в 
межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. 
Сьогодні плата за надання інформації визначається Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про 
затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію». При наданні 
особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний 
інтерес, плата за копіювання та друк не стягується (ст. 21 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»). Законом України 
«Про інформацію» визначено, що предметом суспільного інтересу 
вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному 
суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує 
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реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про 
можливість порушення прав людини, введення громадськості в 
оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності 
(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо. 

Підстави відмови:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний 
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 

- інформація, що запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»; 

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила 
передбачені ст. 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з 
копіюванням або друком; 

- не дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених 
ч. 5 ст. 19 цього Закону.

Оскарження: 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 
або суду (див. додатки).

Відповідальність:

Особи, винні у вчиненні таких порушень: ненадання 
відповіді на запит; ненадання інформації на запит; безпідставна 
відмова у задоволенні запиту на інформацію; неоприлюднення 
інформації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»; надання або оприлюднення недостовірної, 
неточної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; 
необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 
доступом; нездійснення реєстрації документів; навмисне 
приховування або знищення інформації чи документів несуть 
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно з законодавством України.
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Нагляд та контроль:

парламентський контроль: Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини, тимчасові слідчі комісії Верховної Ради 
України, народні депутати України;

громадський контроль: депутати місцевих рад, громадські 
організації, громадські ради, громадянами особисто шляхом 
проведення відповідних громадських слухань, громадської 
експертизи тощо;

державний контроль: здійснюється відповідно до закону.

Способи забезпечення доступу до інформації: 

Оприлюднення інформації (пасивний доступ):
а) в офіційних друкованих виданнях;
б) на офіційних сайтах в мережі Інтернет (згідно ст. 5 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», передбачається 
доступ до інформації шляхом оприлюднення її на офіційних сайтах 
органу влади в мережі Інтернет. Перелік інформації, що має міститись 
на сайті визначено в ст. 15 зазначеного закону та Постанові Кабінету 
Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 
інформації про діяльність органів виконавчої влади»).

в) на інформаційних стендах; 
г) будь-яким іншим способом.

Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, 
повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові 
ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм 
їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім 
внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти 
рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-
правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими 
органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, 
оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку 
зберігає розпорядник;
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6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою 
яких громадськість може представляти свої інтереси або в 
інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника 
інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих 
засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам 
форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього 
трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на 
інформацію;

11) інформацію про діяльність суб’єктів владних 
повноважень, а саме про:

- їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів 
зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, 
адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а 
також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні 
функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, 
коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на 

заміщення вакантних посад;
- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, 

необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
- перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх 
керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з 
метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної 
діяльності;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, 
оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи 
бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт 
владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних 
повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої 
встановлений законом.
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Надання інформації за запитами (активний доступ)

Розпорядники інформації зобов’язані надавати будь-яку 
інформацію, котра не є за законом інформацією з обмеженим 
доступом, а також інформацію з обмеженим доступом, якщо вона 
є суспільно-необхідною і право знати переважає потенційну шкоду 
від поширення інформації

Категорії інформації: 

1. Відкрита інформація (вся інформація, окрім віднесеної 
законом до інформації з обмеженим доступом (п. 2 ст. 20 Закону 
«Про інформацію»). 

2. Інформація з обмеженим доступом (інформація, віднесена 
до такої законом (п. 2 ст. 20 Закону «Про інформацію»). 

Нею відповідно до Законів України «Про доступ до публічної 
інформації» та «Про інформацію» є конфіденційна, таємна та 
службова інформація). 

Конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої 
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних 
повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними 
порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. 
При цьому не може бути віднесена до конфіденційної інформація, 
що була отримана або створена розпорядниками інформації. 

Таємною інформацією є інформація, доступ до якої 
обмежується виключно в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, 
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя і лише 
за умови, що розголошення цієї інформації може завдати істотної 
шкоди цим інтересам або шкода від оприлюднення такої інформації 
переважає суспільний інтерес в її отриманні. Таємною визнається 
інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, 
таємницю слідства та іншу, передбачену законом, таємницю. 

Службовою інформацією є інформація, що міститься в 
документах суб’єктів владних повноважень, доповідні записки, 
рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму 
діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових 
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функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і 
передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, а 
також інформація, що зібрана в процесі оперативно-розшукової, 
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не 
віднесено до державної таємниці. 

Відповідно до вимог статті 32 Конституції України не 
допускається збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. 

Згідно приписів статті 10 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» кожна особа має право знати у період 
збирання інформації, але до початку її використання, які відомості 
про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони 
використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, 
встановлених законом. Окрім цього, згідно наведеної норми Закону 
кожній особі надано право на ознайомлення за рішенням суду з 
інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та 
захисту прав та законних інтересів. 

Статтею 11 Закону України «Про інформацію» передбачено, 
що інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або 
може бути конкретно ідентифікована. 

Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про захист 
персональних даних» персональні дані, крім знеособлених 
персональних даних, за режимом доступу є інформацією з 
обмеженим доступом. 

Згідно приписів статті 6 Закону, первинними джерелами 
відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; 
підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.

Етапи отримання інформації:
1. Подача запиту на інформацію.
2. Отримання відповіді на запит на інформацію.
3. У випадку порушення права на інформацію:
- 3.1. подача повторного запиту;
- 3.2. оскарження:
- до керівника розпорядника інформації;
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- до вищого органу;
- до суду. 
4. Скарга до прокуратури (див. додатки).

     6.2. Виконання вимог закону України «Про доступ до публічної 
інформації» в місцевих радах Харківської області. Аналіз 
інформації  офіційних сайтів.

 З точки зору формального виконання закону «Про доступ 
до публічної інформації» на всіх сайтах Харківських місцевих рад 
можна знайти порядок подачі запиту на інформацію, завантажити 
форму запиту, заповнити її та надіслати до відповідного органу або 
на адресу, або за телефоном, або електронною поштою. 

Однак, з точки зору фактичного виконання закону про 
доступ далеко не всі Харківські місцеві ради здійснили обов’язкові 
до виконання заходи, такі як: 

1. Прийняття на місцевому рівні нормативного акту, 
спрямованого на реалізацію закону.

Детальна Інструкція щодо процедури подання та розгляду 
запиту на інформацію прийнята тільки в Ізюмській міській та 
Харківській міській радах. 

2. Створення спеціальних відділів або визначення 
відповідальних за доступ до інформації осіб. 

Треба зазначити, що одним з перших такий відділ по 
забезпеченню доступу до публічної інформації створили у 
Харківській міській раді. З метою подання запиту на отримання 
публічної інформації громадяни можуть звернутися до спеціалістів 
зазначеного відділу Харківської міської ради щоденно, крім вихідних 
та святкових днів, з 9:00 до 18:00 за адресою: пл. Конституції, 7. 

Стосовно відповідальних осіб з питань запитів на інформацію 
то їх визначено у Ізюмській міській раді, в інших пілотних радах 
таких осіб поки що немає. 

3. Створення спеціальних місць для роботи з документами, 
що містять публічну інформацію.
 Обов’язковою умовою виконання закону про інформацію 
є облаштування спеціальних місць для роботи з публічною 
інформацією. Під час моніторингу було з’ясовано, що у пілотних 
місцевих радах Харківської області такі місця досі не передбачені або 
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не функціонують, а робота з надання інформації здійснюється лише 
коли подаються письмові запити. Тому актуальним залишається 
належне облаштування спеціальних місць для роботи запитувачів 
з документами чи їх копіями з можливістю робити виписки з них, 
фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії 
інформації, забезпечити спеціальні місця для роботи запитувачів з 
документами чи їх копіями, необхідною офісною технікою. 
Слід відмітити, що такі додаткові облаштовані спеціальні місця для 
роботи запитувачів з документами, а саме для можливості робити 
фотокопії документів та робити виписки з них поки що створено 
тільки в Ізюмській міській раді. 
 4. Створення системи обліку публічної інформації.  
   Закон «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує розпо-
рядника інформації зареєструвати в системи обліку всі документи, 
що містять публічну інформацію та знаходяться у суб’єкта владних 
повноважень. Так, стаття 18 Закону про доступ визначає, що має 
містити така система обліку документів, а саме:

1) назву документа; 
2) дату створення документа;
3) дату надходження документа; 
4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 
5) передбачену законом підставу віднесення інформації до 

категорії з обмеженим доступом; 
6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона 

віднесена до інформації з обмеженим доступом; 
7) галузь; 
8) ключові слова; 
9) тип, носій (текстовий  документ, плівки, відеозаписи, 

аудіозаписи тощо); 
10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, 

прес-релізи); 
11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, 

подання, пропозиції, листи тощо); 
12) форму та місце зберігання документа тощо.
Законом також передбачено процедуру доступу до системи 

обліку, що містить інформацію про документ, який знаходиться у 
суб’єкта владних повноважень. Вона забезпечується шляхом:
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1) оприлюднення на офіційних сайтах суб’єктів владних 
повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності – в інший 
прийнятний спосіб;

2) надання доступу до системи за запитами.
Система обліку публічної інформації не може бути віднесена 

до категорії інформації з обмеженим доступом.
Розпорядники інформації несуть відповідальність за 

забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.
Результати моніторингу показали, що цю норму закону не 

виконала у повному обсязі жодна місцева рада з усіх досліджених. 
При цьому, відповідна вимога є у розпорядженнях багатьох 
розпорядників інформації. Не всі суб’єкти владних повноважень 
створили таку систему обліку публічної інформації, наповнили її 
відповідною інформацією та забезпечили вільний доступ громадян 
до системи обліку документів, що містить публічну інформацію, 
дотепер не визначено відповідальних за створення системи обліку 
осіб. Крім того, така система повинна бути наповнена не лише 
документами, які були прийняті після вступу в дію Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» – після 9 травня 2011 року, 
але й тими, що були прийняті раніше і зберігається у відповідного 
суб’єкта владних повноважень.

Треба визначити, що єдиною радою, яка частково справилась 
з цією вимогою сьогодні є Чугуївська міська рада. Ця рада створила 
реєстр публічної інформації кожного відділу своєї ради, який можна 
побачити на її офіційному сайті. 

5. Відповідність регламентів Харківських місцевих рад щодо 
вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».  
 Закон України «Про доступ до публічної інформації» чітко 
визначає порядок розгляду, прийняття та оприлюднення рішень, 
терміни підготовки та інші процедури. Ці питання мають бути 
визначені у регламентах органів місцевого самоврядування, а саме:

1. підготовка та реєстрація проектів рішень;
2. оприлюднення проектів рішень, реєстрації їх в 

системі обліку та забезпечення доступу громадськості до проектів 
рішень;

3. попереднього розгляду проектів рішень органами 
ради та ознайомлення з ними інших учасників місцевого 
самоврядування;
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4. відкритості засідань з розгляду та прийняття рішень, 
збереження доступу до протоколів засідань;

5. оприлюднення прийнятих рішень та ін.

Результати моніторингу показали, що у жодному з регламентів 
пілотних рад (Харківської обласної, Харківської міської, Чугуївської 
міської, Ізюмської міської) не передбачено норму Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» щодо запровадження обліку 
проектів рішень та вимог щодо їх оприлюднення в 5-денний термін 
після закінчення реєстрації в базі обліку. 

Разом з тим, Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» запроваджує для забезпечення збереження та доступу 
до публічної інформації обов’язкову реєстрацію в системі обліку, що 
має містити доступ до всіх супровідних документів проектів рішень 
(доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи 
тощо) (ст. 18 п. 11).

Моніторинг діяльності названих місцевих рад показав, що на 
сайтах відповідних рад містяться тільки проекти рішень. Однак, було 
б корисним для мешканців громади разом з проектами рішень бачити 
на сайтах відповідних рад документацію, що була створена в ході 
розгляду нормативного акту: висновки та рекомендації постійних 
депутатських комісій, доповідні записки, звернення, заяви, подання, 
пропозиції, листи тощо. 

Норма Закону про обов’язкове оприлюднення проектів 
рішень не пізніш, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на 
черговій сесії також не знайшла свого відображення в регламентах 
всіх пілотних місцевих рад.

Законом України «Про доступ до публічної інформації» 
передбачено 5-денний термін для оприлюднення прийнятого 
рішення. Відповідна норма також не передбачена у регламентах. 

Не передбачені в Регламентах й норми щодо порядку 
доступу до інформації, а також забезпечення та реалізації права на 
доступ до інформації за інформаційним запитом. Так, згідно статті 
5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до 
інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами 
на інформацію. Згідно з ч. 2 ст. 7 закону, ніхто не може обмежувати 
право особи у виборі форм та джерел одержання інформації. Частина 
3 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
передбачає, що запит може бути подано в тому числі електронною 
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поштою. Так само запитувач обирає форму одержання відповіді 
на інформацію. Терміни надання відповіді на запит визначені 
у ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Розпорядник інформації має надати її не пізніше п’яти робочих 
днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання 
великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 
значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити 
строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого 
продовження.

Серйозною проблемою залишається надання відповіді на 
запит.

Як показав моніторинг суб’єкти владних повноважень 
вибірково впроваджують вимоги Закону «Про доступ до публічної 
інформації». Більшість акцентували увагу на вчасності надання 
відповіді, а не на якості надання відповідей на запити. Органи місцевої 
влади вчасно надавали відповіді або надсилали повідомлення 
про необхідність продовжити термін роботи за запитом, в чому 
ми переконалися зі звітів, статистики відповідей на запити, що 
надавали ради, а також з відповідей на наші запити. У той же час, 
якість наданих відповідей не завжди залишається високою. Іноді 
інформація надавалася вибірково або відповідь містила не повну 
інформацію.

Як зазначається у ст. 22 Закону «Про доступ до публічної 
інформації» відповідь розпорядника інформації про те, що 
інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних 
джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною 
відмовою в наданні інформації.

Ч. 2 ст. 7 Закону України «Про інформацію» сказано, що 
ніхто не може обмежувати право особи у виборі форм та джерел 
одержання інформації.

Великим кроком Харківських місцевих рад стало можливість 
запитувачів надсилати запити на інформацію електронною поштою 
(на сайтах всіх пілотних рад надані форми запитів, а також адреса, 
телефон та електронна пошта, за якою приймаються запити на 
інформацію). 

Наступним кроком було б забезпечення надання відповіді в 
електронному вигляді шляхом створення документів на комп’ютері 
або їх сканування з паперових носіїв та надіслання запитувачу такої 
відповіді на електронну пошту. 
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Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 
або суду. Крім того, якщо сам розгляд та прийняття рішень органами 
місцевого самоврядування будуть проходити з порушенням Закону 
«Про доступ до публічної інформації», таке рішення можна буде 
оскаржити, навіть, визнати його незаконним і скасувати. 

Подолати практику не правового застосування закону 
про доступ можна оскарженням незаконних актів можновладців 
в адміністративних судах. До речі, такі прецеденти оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації вже існують. 

     6.3. Аналіз судових рішень по доступу до інформації (Україна)

На кінець грудня 2011 року у Єдиному державному реєстрі 
судових рішень України (http://reyestr.court.gov.ua) знаходиться 
приблизно 300 справ по доступу до інформації. Це справи, розглянуті 
адміністративними судами всіх ланок щодо порушення норм Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», а також постанови 
у справах про адміністративні правопорушення посадовців, які 
порушили закон. 

Із загальної кількості розглянутих судами справ щодо Закону 
«Про доступ до публічної інформації» у 60 % справ суд відмовив 
позивачам у задоволенні їх вимог, у 40 % справ суд підтримав вимоги 
позивача, хоча й не завжди повністю. 

Відмовляв позивачам суд найчастіше, з підстав, що на 
запитувану інформацію не поширюються положення Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». Це 1/3 від загальної кількості 
відмов (34 %). Аналіз цих справ показав, що громадяни часто не 
знають, яку інформацію та в яких випадках вони можуть отримати у 
органів публічної влади. Більшість цих випадків відносяться до ч. 2 
ст. 2 Закону «Про доступ до публічної інформації», де зазначено, що 
цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації 
суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, 
а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються 
спеціальним законом.

Приблизно 20 % справ щодо відмови суду були справи, 
коли відповідач не є суб’єктом владних повноважень. Це також 
підтверджує, що позивачі, не розуміючи норм Закону, часто не 
знають до кого можна звертатися із запитами на інформацію. У цій 
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категорії справ суд визнавав, що відповідачі не є суб’єктами владних 
повноважень і відповідно не підпадають під дію Закону України 
«Про доступ до публічної інформації».

Досить часто суд відмовляв позивачам із підстав, які взагалі 
прямо не стосуються Закону «Про доступ до публічної інформації». 
А через правовий нігілізм громадян: або позовну заяву подавали до 
неналежного суду (подано позов до суду іншої інстанції або іншої 
області), або форма і зміст адміністративного позову не відповідала 
нормам закону (ст. 106 КАС України), або не було дотримано вимог 
до позовної заяви (ст. 105 КАС України).

Усі ці справи і їх досить велика кількість говорять про низьку 
правову підготовку громадян, які просто не знають до якого суду 
подається позовна заява, яка її форма і вимоги.

В 15 % справ щодо відмови, суд відмовляв позивачам, 
оскільки в суді встановлювалось, що інформацію на запит було 
надано в повному обсязі. У 10 % справ, суд встановлював, що 
відповідач не є належним розпорядником запитуваної інформації, і 
відмовляв у задоволенні позовних вимог. Відповідно до ст. 22 Закону 
«Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації 
має право відмовити в задоволенні запиту, якщо він не володіє 
і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої 
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Це одна з категорій справ, коли судді не однаково підійшли 
до її вирішення. П. 3 ст. 22 Закону встановлює, що розпорядник 
інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому 
за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, 
хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному 
розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У 
такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається 
з дня отримання запиту належним розпорядником. Отже, із аналізу 
закону виходить, що навіть якщо ви надіслали запит на інформацію 
до органу публічної влади, який не володіє такою інформацією, він 
не має права Вам відмовити, а зобов’язаний направити запит до 
належного розпорядника. Але в більшій частині судових справ це не 
відображено, а у задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Найбільша категорія справ – це справи, коли відповіді на 
інформаційний запит не надано. У більшості з них запитувачі не 
отримали жодної відповіді на свій запит, незважаючи на вимоги ст. 
20 Закону «Про доступ до публічної інформації», яка встановлює 
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обов’язок розпорядника інформації надати відповідь на запит на 
інформацію. Стаття 22 цього Закону зобов’язує у письмовій формі 
надіслати відмову, якщо запит не підлягає задоволенню. У будь-
якому разі запит на інформацію не повинен залишатися без відповіді. 
Суд в усіх цих випадках визнавав протиправною бездіяльність 
розпорядників інформації та зобов’язував розпорядників інформації, 
по-перше, невідкладно надати відповідь на інформаційний запит, і, 
по-друге, повідомити суд про результати виконання постанови суду.

Велику кількість становлять справи, за якими суд встановив 
порушення строку розгляду інформаційного запиту. Тут відповідь 
на запит була отримана пізніше встановленого законом строку. Ст. 
20 Закону «Про доступ до публічної інформації» встановлює строки 
надання відповіді на запит на інформацію. Про продовження строку 
розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі 
не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Розпорядник 
інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих 
днів з обґрунтуванням такого продовження. У цих справах суд 
ґрунтувався і обчислював строк із дати реєстрації інформаційного 
запиту у розпорядника. У частині справ, де відповідачі не могли 
надати доказів того, коли надсилалися відповіді на запит по 
причинам недбалого ставлення до реєстрації запитів, суд визнавав 
дії розпорядників інформації такими, що порушують вимоги закону. 

Є в Реєстрі справи, коли відповідач – розпорядник інформації 
відмовляв запитувачу у наданні інформації, мотивувавши це тим, 
що вона є інформацією з обмеженим доступом. А суд визнавав 
інформацію публічною і такою, що підлягає наданню запитувачу. 
Дійсно ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» визначають, що 
інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна, таємна та 
службова інформація. Відповідно до ч. 7 ст. 6 Закону «обмеженню 
доступу підлягає інформація, а не документ». Якщо документ 
містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення 
надається інформація, доступ до якої необмежений. Однак, часто 
у даній категорії справ в доступі до документу відмовляється саме 
на підставі того, що цей документ містить інформацію з обмеженим 
доступом. У даних адміністративних справах суд зазначав, що 
обов’язок доказування правомірності свого рішення, дії чи 
бездіяльності покладається на суб’єкта влади – відповідача. Саме 
він повинен довести, чому він прийняв таке рішення з посиланням 



85

на конкретні норми законодавства, що інформація та документи, які 
просив надати позивач входить до зазначеного вище переліку. 

Цікавими є рішення суду, коли він задовольняв вимоги 
позивачів, тому що відповідь на інформацій запит була неповною. 
Відповідно до ст. 23 Закону «Про доступ до публічної інформації» 
запитувач публічної інформації має право оскаржити надання 
недостовірної або неповної інформації. Відповідно критеріїв 
«повноти інформації» та самого понятті «повна інформація» закон 
не дає. Судді самі вказували у своїх постановах критерії «повноти 
інформації», встановлюючи, що відповідно до змісту Закону 
відповідь на інформаційний запит має бути повною. Під «повнотою» в 
даному разі необхідно розуміти обґрунтовану, вичерпну та зрозумілу 
інформацію на кожне питання, яке викладене в інформаційному 
запиті.

Є приклади справ, коли у задоволенні запиту було відмовлено, 
оскільки він не відповідав встановленій формі для подання запитів, 
яка встановлена владним органом, зокрема місцевою радою. 

Сьогодні майже всі органи влади, харківські у тому числі, 
розробили типові форми запитів на інформацію, знайти їх можна 
на більшості офіційних сайтів. Статтею 19 Закону «Про доступ до 
публічної інформації» передбачено, що метою спрощення процедури 
оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати 
запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, 
які можна отримати у розпорядника інформації, зокрема на 
офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Проте, сам закон 
визначає, що ці форми розробляються лише з метою спрощення 
оформлення запитів, і таким чином, не є обов’язковими.

Цікавою є інформація про відповідачів у справах про доступ. 
Найбільше справ, які були розглянуті адміністративними судами, 
мали відповідачами органи місцевого самоврядування (30 % справ). 
Друге місце – органи міліції (20 %), третє – органи прокуратури (18 
%). Відповідно найбільше інформаційних запитів подається саме до 
цих органів, і саме вони становлять найбільший інтерес у громадян.

На сьогодні вже є вирішені справи про адміністративні 
правопорушення. Відповідно до ст. 212-3 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення неправомірна відмова в наданні 
інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 
інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така 
інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної 
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особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ 
до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про доступ 
до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції», 
– тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 
п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вже винесено близько десятка постанов адміністративних 
судів про адміністративні правопорушення у справах про доступ до 
інформації, з них 2 посадові особи притягнуті до адміністративної 
відповідальності і на них накладені штрафи 425 і 850 грн. До речі, 
одна зі справ стосується Харківської області (див.: http://reyestr.
court.gov.ua/Review/18838481). 5 справ з них закриті у зв’язку із 
відсутністю складу адміністративного правопорушення.

     6.4. Аналіз судових рішень по доступу до інформації в 
Харківській області.

В Харківській області відповідно до Єдиного державного 
реєстру судових рішень щодо дій посадовців органів публічної влади 
по дотриманню вимог Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» таких рішень було 26. 

Досить суттєву частку становить категорія справ, коли 
Харківські адміністративні суди відмовляли у задоволенні позовних 
вимог з підстав, що відповідач не є належним розпорядником 
запитуваної інформації. Хоча, як зазначалося, відповідно до статті 
22 Закону «Про доступ до публічної інформації» розпорядник 
інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому 
за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, 
хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному 
розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. 
Отже, якщо ви надіслали запит про інформацію до органу влади, 
який не володіє такою інформацією, він зобов’язаний направити 
запит до належного розпорядника. Але в частині судових справ це 
не відображено, а у задоволенні позовних вимог було відмовлено. 

Таким прикладом відмови з зазначеної підстави є позов 
до Барвінківської районної державної адміністрації Харківської 
області, в якому позивач просить суд: 1) визнати безпідставною 
відмову в задоволенні запиту на інформацію та бездіяльність 
Барвінківської районної державної адміністрації Харківської 
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області за запитом на отримання інформації від 11 травня 2011 
року; 2) зобов’язати відповідача здійснити заходи, передбачені 
Законом України «Про доступ до публічної інформації» та «Про 
місцеві державні адміністрації»; 3) стягнути з відповідача на 
відшкодування матеріальної шкоди суму 1393,16 грн. та моральну 
шкоду у розмірі 7000 грн. У позові було відмовлено. Свою відмову 
суд мотивував тим, що запит на отримання інформації позивачем 
було адресовано безпосередньо голові Барвінківської районної 
державної адміністрації, у зв’язку з чим ним особисто і була надана 
відповідь із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові та посади, 
дати та мотивованої підстави для часткової відмови у наданні 
інформації. У відповіді, наданій позивачу головою Барвінківської 
районної державної адміністрації на інформаційний запит, порядок 
оскарження відмови в наданні інформації не роз’яснювався, у 
зв’язку з тим, що інформаційний запит було повністю задоволено 
в тій його частині, що підпадала під дію Закону України «Про 
доступ до публічної інформації». Суд приходить до висновку, 
що запит позивача в частині надання інформації про дотримання 
водокористувачем передбачених діючим законодавством вимог, 
пов’язаних із умовами користування водними об’єктами, а також 
про надходження коштів до бюджетів різних рівнів за використання 
вищезазначеного водного об’єкту та земельної ділянки, охорону 
природи та інші спеціальні платежі не є запитом про надання 
публічної інформації в розумінні Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». Таким чином, Барвінківською районною 
державною адміністрацією Харківської області правомірно було 
відмовлено заявнику у задоволенні запиту на підставі п.1 частини 
1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 
зв’язку з тим, що розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний 
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, 
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. Мотивуючи своє 
рішення суд встановив, що відповідач – Барвінківська районна 
державна адміністрація Харківської області – при розгляді запиту 
позивача, діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України, у зв’язку з чим 
позовні вимоги є необґрунтованими та такими, що не підлягають 
задоволенню (див.: http://reyestr.court.gov.ua/Review/18393983).

Іншим цікавим прикладом нерозуміння громадянами 
питань підсудності, до якого суду і з яких питань подати позовну 
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заяву є адміністративний позов до Комунального підприємства 
«Виробничо-технологічне підприємство «Вода», який розглядався 
Харківським окружним адміністративним судом. У позові запитувач 
просить суд визнати дії КП «Виробничо-технологічне підприємство 
«Вода» щодо не надання достовірної, точної та повної інформації за 
запитами на інформацію про кошторис економічного обґрунтування 
тарифів на послуги держперевірки приладів обліку води та не надання 
інформації про економічно обґрунтовані тарифи на комунальну 
послугу з забезпечення питного водопостачання – незаконними; 
визнати дії КП щодо не своєчасної відповіді на інформаційний 
запит від 07.06.2011 р. – незаконними; зобов’язати зазначене КП 
надати достовірну, точну та повну інформацію за запитами на 
інформацію про кошторис економічного обґрунтування тарифів 
на послуги держперевірки приладів обліку води та інформацію 
про економічно обґрунтовані тарифи на комунальну послугу з 
забезпечення питного водопостачання; притягнути винних осіб КП 
«Виробничо-технологічне підприємство «Вода» за порушення права 
на доступ до публічної інформації до передбаченої законодавством 
відповідальності. У відкритті провадження в адміністративній справі 
за позовом до КП «Виробничо-технологічне підприємство «Вода» 
про визнання незаконними дій будо відмовлено з мотивів, що позовні 
вимоги не випливають із публічно-правового спору, а є приватно-
правовим спором, тобто даний позов не є справою адміністративної 
юрисдикції, не виникає з адміністративно-управлінських відносин, 
повинен вирішуватись в порядку цивільного судочинства (більш 
детально див. http://reyestr.court.gov.ua/Review/16944690).

У 30 % справ харківські адміністративні суди підтримували 
вимоги позивачів, хоча й не завжди повністю. Так, за результатом 
розгляду позову до Відділу Державної автомобільної інспекції 
з обслуговування м. Харкова АТІ ГУ МВС України в Харківській 
області про визнання дій (бездіяльності) протиправними Харківський 
окружний адміністративний суд постановив: адміністративний 
позов задовольнити повністю. Визнати неправомірною бездіяльність 
Відділу Державної автомобільної інспекції з обслуговування міста 
Харкова та АТІ ГУ МВС України в Харківській області щодо 
ненадання позивачу протягом п’яти робочих днів з дня отримання 
запиту письмової відповіді по суті інформаційного запиту від 
26.08.2011 р. щодо способу зупинки автомобілю (http://reyestr.court.
gov.ua/Review/18851422). 
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Крім того, на сьогодні у Харківській області вже є приклади 
постанов суду про адміністративне правопорушення у справах 
про доступ до інформації, з них 1 посадова особа притягнута до 
адміністративної відповідальності і на неї накладено штраф у розмірі 
425 грн. Так, Куп’янський міськрайонний суд Харківської області 
постановив притягти до адміністративної відповідальності за ст. 
212-3 ч. 1 КпАП України та піддати стягненню у вигляді штрафу у 
доход держави в розмірі 425 грн. секретаря Гусинської сільської ради 
Харківської області. З матеріалів справи: 02.08.2011 до Гусинської 
сільради надійшло звернення т.в.о. головного редактора газети 
«Адвокат-консалтинг» датоване 15.06.2011 за № 710 з питанням про 
надання публічної інформації щодо загальної кількості на території 
Гусинської сільської ради вільних земель, ділянок та конкретне їхнє 
розташування, на що 04.08.2011 в.о. Гусинського сільського голови 
надала відповідь про наявні в межах території Гусинської сільської 
ради вільні земельні ділянки, однак схематичного розташування 
вказаних земельних ділянок надано не було, посилаючись на те, 
що схеми карти дуже давні і знаходяться в незадовільному стані. 
Відповідно до п. «д»ст. 12 Земельного кодексу України та ст. ст. 
19, 20 Закону України «Про землеустрій», здійснення землеустрою 
відноситься до повноважень сільських рад. Таким чином, зазначена 
особа в порушення Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» надала заявнику інформацію не в повному обсязі, чим 
скоєно правопорушення передбачене ст. 212-3 ч. 1 КпАП України 
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/18838481).

Крім того, адміністративні позови подавалися:

- до Прокуратури Харківської області про визнання рішення 
нечинним та зобов’язання вчинити певні дії – відмовлено в повному 
обсязі (http://reyestr.court.gov.ua/Review/19774046).

- до Міністерства соціальної політики України було 
подано адміністративний позов, в якому позивач просить визнати 
незаконною бездіяльність Міністерства соціальної політики України 
щодо належного розгляду його заяви від 25.06.2011 р. про надання 
інформації стосовно соціальних послуг в будинках-інтернатах та 
зобов’язати відповідача надати йому відповідь щодо останнього та 
відшкодувати моральну шкоду в розмірі 2500,00 грн. – в задоволенні 
адміністративного позову до Міністерства соціальної політики 
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України про визнання бездіяльності незаконною та зобов’язання 
вчинити певні дії було відмовлено (див.: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/18252117). 

- до Державної податкової інспекції у Дзержинському районі 
міста Харкова про визнання протиправною відмову – відмовлено у 
повному обсязі (http://reyestr.court.gov.ua/Review/18949029).

- у задоволенні адміністративного позову до Прокуратури 
міста Харкова про визнання дій протиправними та зобов’язання 
вчинити певні дії – відмовлено (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/19383878). 

- адміністративний позов до відділу Державної виконавчої 
служби Московського району Харківського міського управління 
юстиції про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання 
вчинити певні дії був задоволений (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/19071418). 

- до Ізюмського міського відділу ГУМВС України в 
Харківській області про визнання бездіяльності протиправною та 
зобов’язання вчинити певні дії – повернуто позивачеві з підстав не 
підсудності Ізюмському міськрайонному суду Харківської області 
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/19038361) та інші.

Судових позовів щодо дій Харківських місцевих рад з 
надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» не було.

Таким чином, огляд судової практики продемонстрував, що 
прийняття нормативно-правового акту не завжди є гарантією його 
виконання. Вивчення та розгляд судових рішень дає можливість 
проаналізувати як діє Закон України «Про доступ до публічної 
інформації», які його норми найчастіше порушуються та як 
розуміють даний закон служителі Феміди.



91

7. РОБОТА ЗІ ЗМІ. МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ МІСЦЕВИХ 
ЗМІ ДЛЯ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРОЕКТУ «ТВІЙ 
МІСЦЕВИЙ ДЕПУТАТ».

Незважаючи на широкі права для журналістів, які відкрив їм 
прийнятий закон про публічну інформацію, скористалися ним далеко 
не всі . Ми проаналізували ступінь висвітлення у ЗМІ діяльності 
громадських організацій та заходів, які вони проводять. Висновки 
не дуже втішні: про стан громадянського суспільства або добре, 
або нічого. У всякому разі дізнатися про позицію громадянського 
суспільства до ключових питань регіону, в тому числі відношення 
до діяльності місцевої влади, нам не вдалося. Немає інформації 
і про діяльність громадських організацій Харківської області, а їх 
зареєстровано в регіоні біля трьох тисяч. Мало інформації і про 
взаємодію громадськості, виборців і депутатів.

Отже без ЗМІ дізнатися про будь-яку громадську та публічну 
діяльність, будь-який діалог, а особливо влади і громади, неможливо. 
Тільки вони можуть донести інформацію до широкої аудиторії, 
стати своєрідним посередником як у діалозі влади та громади, так і 
в формуванні громадської думки. Тому співпраця та добрі стосунки 
зі ЗМІ – це найважливіше завдання інформаційної складової будь-
якого проекту.

Для налагодження партнерських стосунків ЗМІ та Інститутів 
громадянського суспільства(ІГС), насамперед потрібно інформувати 
їх про свою діяльність, запрошувати журналістів на свої заходи, або 
налагодити з ними особисті контакти. Це прописні істини, які ми теж 
використовували, щоб зацікавити журналістів донести інформацію 
до депутатів та виборців про можливості проекту.

Інформаційна подія. Методи залучення місцевих ЗМІ 
до висвітлення діяльності громадського життя традиційні та 
різноманітністю не відрізняються: розсилка прес - анонсів, прес-
релізів, телефонний дзвінок, та, головне, цікава інформаційна подія. 
Якщо події немає – немає інформації.

Під час виконання проекту ЗМІ були присутніми майже на 
всіх наших заходах, а якщо говорити про заходи як інформаційні 
події, то протягом року ми намагалися створювали їх самі. Почали з 
презентації проекту «Твій місцевий депутат», яку змогли перетворити 
на подію, участь в якій взяли практично всі представники ЗМІ як 
міста, так і національні.

7. РОБОТА ЗІ ЗМІ
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Журналісти не тільки були присутніми на цій події, але й 
практично всі дали позитивну інформацію у своїх виданнях. Заголовки 
говорили самі за себе: « В Харкові відкрився інформаційний портал, 
де вся інформація про депутатів зібрана на одному сайті», «Під 
пильним оком громадськості». Лідер партії «Батьківщина» розмістив 
інформацію про проект на своєму сайті та сайті фракції БЮТ. Газета 
міської ради також розмістила інформацію «Народные избранники 
под контролем избирателей»» Телевізійні канали декілька днів 
повторювали цю новину як одну з цікавих подій у місті.

Не обійшли ЗМІ і другу, важливу подію проекту: тренінг – 
майстер - клас для журналістів «Як стати четвертою владою?»,участь 
у якому взяли 35 представників ЗМІ Харківського регіону. 

Причиною та ідеєю проведення такого тренінгу стала 
недостатня інформація в ЗМІ про діяльність місцевих депутатів та 
органів місцевого самоврядування. Моніторинг офіційних сайтів 
рад показав, що вони практично стали персональними сайтами їх 
керівників. Про діяльність депутатів після бурхливих виборів виборці, 
як правило, нічого не знають. Тренінг полягав в тому, щоб надати 
журналістам навички отримання інформації від влади та показати 
нові можливості в зв’язку з прийняттям низки законопроектів про 
публічну інформацію.

Здавалося б після такого змістовного навчання журналісти 
повинні були закидати всі видання інформацією про впровадження 
закону про публічну інформацію та про діяльність депутатів. Однак, 
цього не сталося. Більшість інформації пройшла як новина – і все. 
Тільки декілька видань постійно висвітлювали діяльність депутатів: 
наш інформаційний партнер «Обрії Ізюмщини» та інформаційні 
портали «Главное» , «SQ» та «Объективъ». Активним був незалежний 
журналіст Андрій Бородавка, який теж був на всіх заходах та давав 
практично документальні матеріали - відео.

Чому так сталося? Чому журналісти так мало пишуть 
про депутатів, громадянське суспільство, діяльність ОГС? 
Невже не цікаво?

Невдовзі ми знайшли відповідь. Виявляється справа не в тому, 
що не пишуть, а в тому, що не друкують. Про це засвідчив інцидент 
з газетою обласної ради «Слобідський край», яка відмовилася 
друкувати матеріали опозиційних депутатів. В обласній раді змушені 
були створити депутатську комісію по ситуації в комунальній газеті 
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«Слобідський край». Щоб відмови розповідати про діяльність 
депутатів не повторилися, депутати вирішили розробити проект 
Порядку розміщення матеріалів депутатів у ЗМІ, який буде винесено 
на розгляд сесії. Після прийняття такого Порядку, аналогічні 
документи зможуть прийняти і районні в області ради, де теж часто 
виникають проблеми з публікаціями в комунальних ЗМІ інформації 
про діяльність депутатів від не провладних фракцій.

Команда проекту не тільки використовувала ситуації, щоб 
залучити ЗМІ до висвітлення своєї діяльності, алей прийшла на 
допомогу, коли в Харкові відбулася неординарна подія в сфері 
мас-медіа: практично одночасно закрили три опозиційних канали. 
Щоб розібратися в ситуації Харків відвідала місія українських і 
міжнародних організацій((«Стоп цензурі», «Репортери без кордонів», 
Київська незалежна медіа-профспілка, Інститут Медіа Права, 
«Інтерньюз-Україна») за участю представництва ЄС в Україні.

«Припинення мовлення відразу трьох харківських 
телекомпаній – АТН, «Фора» і А/ТВК – викликано не суто 
господарськими стосунками… Плюралізм і свобода слова в Харкові 
дійсно знаходяться в небезпеці» До такого висновку прийшли 
учасники місії. 

Тема свободи слова була основною і на зустрічі посла 
Європейського Союзу Жозе Мануеля Пінту Тайшейра з 
громадськими організаціями міста, яка відбулася в конференц-залі 
Фонду місцевої демократії.

На захист свободи слова стали практично всі ЗМІ Харкова, 
громадські організації, жителі. Приєдналися до підтримки 
журналістів і виконавці проекту «Твій місцевий депутат». 
Керівник проекту, як заступник голови громадської ради при 
облдержадміністрації, прийняла участь в засіданнях постійних 
депутатських комісій по свободі слова, на засіданні Комітету 
по свободі слова Громадської ради та виступала з пропозицією 
якнайшвидше розібратися з ситуацією та відновити трансляцію 
каналів. Підтримали журналістів і виконавці проекту,поставивши 
свої підписи в підтримку журналістів під зверненням до Президента 
та  Прем’єр-міністра України щодо захисту свободи слова в Харкові. 
Всі події висвітлювалися на сайті ТМД та у групі на Facebook.

7. РОБОТА ЗІ ЗМІ
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Співпраця ЗМІ та Інститутів громадянського суспільства.

Команда проекту робила все можливе, щоб про діяльність 
проекту та  сайту дізнавалися якомога більше людей. Прийшла на 
допомогу багаторічна плідна співпраця Фонду місцевої демократії 
з громадськими організаціями міста та області поза проектом. 
В Конференц-залі Фонду багато років проводяться зустрічі ІГС,  
прес-конференції, презентації, круглі столи та зустрічі з цікавими 
людьми. У Фонді також  проходять засідання Громадської ради при 
ХОДА. ЗМІ регіону добре знають про нашу діяльність і є постійними 
учасниками заходів.

Експерти Фонду часто дають коментарі до знакових подій, 
прийнятих законів, новин місцевого самоврядування для ТВ, інтернет 
– видань, приймають участь у прес-конференціях, брифінгах.

Це дало можливість налагодити спілкування та обмін 
інформацією з активними, відомими в регіоні ІГС, інформаційні 
носії яких постійно розміщували інформацію про проект: прес-
релізи, запрошення, об’яви, передруковували цікаві матеріали або 
робили посилання на сайт «Твій місцевий депутат». На сайтах 
ведучих громадських організацій розміщені банери нашого сайту, 
анонси про події та звіти. 

Але не завжди ЗМІ висвітлюють діяльність громадських 
організацій, якщо навіть знають про них або присутні на заходах. 
Якщо сайти , як правило, розміщують інформацію про ІГС, то газети 
і телеканали таку діяльність висвітлюють дуже рідко. В результаті 
виходить, що громада про діяльність громадських організацій та 
громадянського суспільства практично нічого не знає. Ці носії 
висвітлюють тільки гострі моменти: голодування чорнобильців, 
протести підприємців, захист зелених насаджень, бійки, пожари, 
аварії. Аналітичних матеріалів про вплив громадянського суспільства 
на прийняття рішень або пропозиції щодо проектів рішень від 
громади в пресі та на ТВ не знайдеш. Тому і панують стереотипи 
про громадські організації як про «грантоїдів», які працюють тільки 
на себе.

      Причини криються не в тому, що преса не хоче інформувати 
про Громадські організації. Дуже часто самі ГО винні у цьому: не 
вміють професійно показати свою діяльність, деякі з них просто не 
знають як написати прес-реліз, щоб донести суть своєї діяльності, не 
мають баз розсилки інформації.
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Інша причина – це комерціалізація ЗМІ. Практично завжди 
будь-яка інформація про діяльність ІГС розцінюється як реклама і 
за публікацію вимагають оплату. Це не під силу жодній громадській 
організації, які є, як правило, неприбутковими.

     Вихід один: налагодження діалогу, проведення консультацій 
та інформаційних кампаній, спільних тренінгів та круглих столів. 
Щоб зламати стереотипи, досягти порозуміння та максимальної 
прозорості у висвітленні діяльності всіх суб’єктів, потрібно більш 
професійно та прозоро співпрацювати всім: владі, ІГС та ЗМІ.

Ще одним з дієвих та ефективних методів співпраці як 
з громадськими організаціями, так і ЗМІ є постійні тематичні 
розсилки. Якщо організації або ЗМІ звикають до постійного 
надходження інформації від вашої організації, то вони завжди 
уважно вивчають та реагують на ваше посилання, особливо якщо це 
стосується вашого прохання розповсюдити інформацію чи прийняти 
участь у вашому заході. 

Але найкращими партнерами у висвітленні роботи ІГС 
залишаються інтернет -видання, в тому числі офіційні сайти місцевої 
влади. Вся інформація про заходи, яку ми надсилали, прес-анонси та 
прес-релізи розміщувалися на сайтах. Для цього бажано особисто 
познайомитися з відповідальними особами за роботу сайту, пояснити 
важливість розміщення пропонованої вами інформації, заручитися, 
при необхідності, згодою та підтримкою керівництва.

Якщо говорити про «нові медіа», то без них на сучасному 
етапі робота неможлива. З відкриттям сторінки проекту на Facebook, 
відвідувачів сайту ТМД стало більше в рази. Враховуючи те, що наразі 
поставити собі на «службу» соціальні мережі не викликає ніяких 
труднощів, цим і потрібно користуватися ІГС для інформування про 
свою діяльність.

Висновки та поради:
 
В цілому, використавши всі методи, перелічені вище, 

інформаційне супроводження проекту вийшло на достатньому 
рівні. Але все ж таки хочемо ще раз звернути увагу на ті заходи, 
які найефективніше радимо використовувати при залученні ЗМІ до 
висвітлення роботи ІГС:

- Створення бази даних всіх ЗМІ, електронних видань, 
окремих журналістів, працюючих в регіоні 

7. РОБОТА ЗІ ЗМІ
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- Особисте знайомство з журналістами, запрошення до офісу
- Розсилка змістовних, зрозумілих та інформативних прес-

анонсів та прес-релізів.
- Самим створювати інформаційні події
- Стати експертом, коментувати ті події, де ви є фахівцем, 

приймати участь у прес-конференціях, брифінгах.
- Проведення спільних тренінгів для журналістів 

регіональних ЗМІ та громадських діячів з метою підвищення 
їх професійного рівня, подолання непорозумінь і налагодження 
ефективної комунікації між ними;

- запровадження нових інформаційних технологій для 
швидкого та зручного обміну інформацією, використовуючи «нові 
медіа» - поставити соціальні мережі собі на службу

Ми вдячні всім ЗМІ, які працювали з нами і висвітлювали хід 
виконання проекту, повідомляли читачів та телеглядачів про наші 
публічні заходи, про діяльність та звіти депутатів, писали відгуки та 
надавали можливість проведення прес-конференцій та презентацій.

 Перш за все велика подяка ІА «STATUS QUO», «Главное», 
«Оbjectiv.tv»,»АТН», «Обрії Ізюмщини», журналістам офіційних 
сайтів місцевих рад.

Ми вдячні тим депутатам, які співпрацювали з проектом, 
надавали інформацію та започаткували традицію комунікації з 
виборцями в Харківському регіоні.

І, звичайно, особлива подяка найактивнішим і небайдужим 
виборцям, членам громад, які постійно були з нами.

Все тільки починається...
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ДОДАТКИ.
                     

 Додаток 1.  Форма запиту на інформацію (спрощена)

Підкреслити обрану категорію

Зареєстровано ________________

8. ДОДАТКИ

Розпорядник інформації  (назва, адреса) 
П. І. Б. запитувача; 
найменування 
запитувача 

 

Загальний опис 
необхідної інформації 

 

або 
Вид, назва, реквізити чи 
зміст документа, щодо 
якого зроблено запит 

 

Прошу в установлений Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» строк надати мені відповідь: 
Поштою /Вказати поштову адресу/ 
Факсом /Вказати номер факсу/ 
Електронною поштою /Вказати e-mаіl/ 
В усній формі /Вказати номер телефону/ 

Контактний телефон  

Дата запиту, підпис  
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 Додаток 2. Форма запиту на інформацію (інший варіант з 
посиланнями на законодавство про інформацію)

   _____________________________________ 
       (назва розпорядника інформації)
   від__________________________________
                                       (прізвище, ім’я, по-батькові або найменування запитувача)   
                                                     (адреса запитувача інформації / 
                                                       засоби зв’язку (телефон,  або інший засіб зв’язку (e-mail)) 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» від 13.01.2011 року, які надають право 
звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання 
публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні 
документи): 
1)__________________________________________________
    (опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, якщо вони відомі)
2)________________________________________________________
Обґрунтування того, що шкода від розповсюдження такої інформації 
буде меншою за суспільний інтерес (потребу) в її розповсюдженні 
(доведення незаконності обмежувати доступ до запитуваної 
інформації/документів на підставі ч. 2 ст. 6 згаданого Закону): ___
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________(включається в текст запиту, якщо відомо або 
є вагомі підстави вважати, що запитувана інформація/документи 
мають обмежений доступ)

Відповідь прошу надіслати за наступною адресою: 
_______________________ або на e-mail: _____________. 

(ПІДПИС) /                      /

(ДАТА)

Зареєстровано ________________ 
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 Додаток 3. Зразок повторного запиту на інформацію (у 
випадку порушення права на інформацію розпорядником інформації)

   __________ Посада та ПІБ керівника державного органу 
   або органу місцевого самоврядування __________________
   Адреса: ___адреса відповідного органу_________________
   Громадянина Украни:
   _________ ПІБ _____________________________________,
   що проживає за адресою:
   __________________________________________________

   тел. ___________________ 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
(подається повторно)

Шановний (на) _______________!
 На підставі статті 34 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 
32, 33 Закону України «Про інформацію», статті 19 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», я користуючись своїм 
законним правом на інформацію звернувся до очолюваного Вами __
назва органу влади/установи__ з інформаційним запитом від «___» 
_______ 20_ р. (копія додається).
 Зазначений запит отримано уповноваженою особою «__» 
________ 20_ року, що підтверджується, поштовим повідомленням 
про вручення (копією запиту з відміткою канцелярії та особи, що 
прийняла документи).
 Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» розпорядник інформації надає відповідь на 
запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання 
запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, 
якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, 
небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що 
сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь 
надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання 
про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У 
разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації 
або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, 

8. ДОДАТКИ
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розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту 
до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про 
продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача 
в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання 
запиту.
 Оскільки, надісланий мною запит вручено уповноваженій 
особі ___ назва органу ___________, «___»  _______ 20__ року, 
установлений Законом строк для задоволення мого запиту вичерпався 
_________20_р.
 Повідомляю, що станом на «___» __________ 20__р. 
відповіді на мій запит я не отримав.
Виходячи із зазначеного вище, вважаю відсутність відповіді на мій 
запит прикрим не порозумінням та надсилаю його повторно.
 Прошу Вас своєчасно надати наступну інформацію:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
 Сподіваюсь на задоволення мого запиту, у відповідності 
до вимог чинного законодавства. Нагадую, що порушення мого 
конституційного права на інформацію може бути підставою для 
притягнення до відповідальності та відшкодування завданих мені 
збитків у судовому порядку.
 Адреса для надсилання відповіді: ______________________
_______________

 Додатки:
1. Копія запиту на інформацію від «___» ______20___ р.
2. Копія поштового повідомлення про доставку запиту (якщо запит 
надсилався поштою)

З повагою __________________   
«___»__________20__ р. 

  
(П.І.П., ПІДПИС)
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 Додаток 4. Зразок скарги до керівника розпорядника 
інформації (у випадку порушення права на інформацію) 

   посада _______________назва органу ________________
   _______________ПІБ керівника органу_______________
   Адреса _________місцезнаходження органу___________
   Громадянина ________________ ПІБ _________________
   що проживає за адресою: ___________________________.
   Тел. _____________

СКАРГА

 «___» ___________ 20__р. я звернувся із запитом до 
підпорядкованого Вам, ______назва органу або прізвище й ініціали 
посадової особи із зазначенням посади ____, щодо надання ____
письмової/усної інформації або надання доступу до офіційних 
документів_______ відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації». Проте, в порушення мого конституційного 
права на інформацію станом на «___» ______ 20__р.:
 

Варіанти:
 1) «Відповіді на запит не одержано попри закінчення 
термінів, передбачених ст. 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», дата надходження запиту до адресата 
підтверджується а) «копією поштового повідомлення про вручення 
кореспонденції «__»________ 20__ р. адресатові» або б) «копією 
запиту зі штампом адресата та вхідним номером, які засвідчують 
отримання ним документа»;
 2) «надана Відповідь на запит фактично не містить 
інформації, яка запитувалася (документів, які запитувалися), а саме: 
________________»;
 3) в задоволенні запиту було відмовлено з тих підстав, що 
_______________. Така мотивація відмови є цілком необґрунтованою, 
оскільки суперечить вимогам чинного законодавства, зокрема: 
_________.
 Таким чином було порушено моє конституційне право на 
інформацію. Зважаючи на вище викладене, прошу вжити заходів 
до підпорядкованих Вам осіб, та надати мені відповідь на запит  

8. ДОДАТКИ



102

ТВІЙ МІСЦЕВИЙ ДЕПУТАТ

від «___» ________ 20__ р. у відповідності до вимог чинного 
законодавства. 
 Про результати розгляду моєї заяви прошу повідомити мене 
письмово за наступною адресою ______________________________
______________.

Додатки:
   -  Копія запиту на інформацію
необхідно додати якщо є:
 - копія поштового повідомлення про вручення 
кореспонденції»;
 - копія запиту зі штампом адресата та вхідним номером»;
 - відповідь на запит від «__»_________________ 20__ р.»;
 - лист-відмова в задоволенні запиту від « « _________20__ .»

З повагою ________________                                      «___» ______ 20__р.
                (підпис)
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 Додаток 5. Зразок позовної заяви (адміністративний позов) 
про оскарження (визнання протиправною) бездіяльності, яка 
порушує права та законні інтереси громадянина 

   До __________________________ назва суду 
   Адреса місцезнаходження:______________________
                                  Позивач: громадянин України ________ПІБ________________ 
   Адреса:______________________________________
   Телефон:_____________________________________
   Електронна пошта:__________ якщо є ____________
                            Відповідач:       ___________назва органу ___, посада та ПІБ ______ 
   відповідальної особи (якщо відомі)_______________
   Адреса:______________________________________
   Телефон:___________ якщо відомо _______________
   Електронна пошта:_______ якщо відомо ___________

Позовна заява (адміністративний позов)

про оскарження (визнання протиправною) бездiяльностi яка порушує 
права та законні інтереси громадянина

«__» ________ 20___ року я, ПІБ___, громадянин України, 
реалізуючи своє конституційне право на отримання інформації, 
звернувся до ________ назва органу (відповідача)________ з запитом 
на інформацію, у якому просив надати наступну інформацію: суть 
запитуваної інформації___________.
Подання інформаційного запиту підтверджується: Вибрати 
потрібне:
копією поштового повідомлення про вручення кореспонденції 
«__»________ 20__ р. адресатові  копією запиту зі штампом 
адресата та вхідним номером, які засвідчують отримання ним 
документа.
 Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» розпорядник інформації надає відповідь на 
запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання 
запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, 
якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, 
небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що 
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сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь 
надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання 
про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У 
разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації 
або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, 
розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту 
до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про 
продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача 
в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання 
запиту.
 Станом на «__» ______ 20__р. відповіді на запит мені надано 
не було. Вважаю, що бездіяльність __назва відповідача суперечить 
конституції та чинному законодавству.
 Ігнорування запиту на інформацію, а саме ненадання 
відповіді на запит порушує моє право на інформацію, зважаючи на 
наступне:
 Відповідно до ст. 40 Конституції України, усі мають право 
направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 
особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що 
зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 
встановлений законом строк.
 Згідно з частиною 2 ст. 34 Конституції України, кожен має 
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Згідно з статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується, 
зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати і 
оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною 
процедурою подання запиту на інформацію.
 Відповідно до частини 2 ст. 19 Конституції України, органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
 Таким чином не виконання відповідачем вимог Конституції 
України та чинного законодавства, а саме ненадання в установлений 
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законом строк відповіді на інформаційний запит є протиправною 
бездіяльністю, що порушує моє законне право на інформацію.
 Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 19, 34, 
Конституції України, ст.ст. 5, 20, 27 Закону України «Про 
інформацію», ст.ст. 3, 4, 14, 19, 20, 23, 24 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», керуючись ст.ст. 6, 17-19, 104-106, 
п.п. 1, 2 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України, – 

ПРОШУ:

 1. Визнати протиправною та такою, що порушує мої законні 
права та інтереси бездіяльність назва відповідача _________, 
що виявилась в ненаданні відповіді на інформаційний запит від 
«__» _________ 20__р. про надання інформації щодо ______суть 
запитуваної інформації _____.
 2. Зобов’язати назва відповідача_________, протягом 15-ти 
днів з моменту набрання рішенням суду законної сили надати, мені, 
належну та обґрунтовану відповідь на мій інформаційний запит від 
«__» _____20__р.
 3. Стягнути з відповідача на мою користь сплачене державне 
мито.

Додатки:
 1. Копія запиту громадянина __ПІБ__ до _____назва 
органу влади____ від «___» _______ 20__ р. Про надання _______
суть інформації _______.(з відміткою про прийняття, якщо запит 
подавався особисто)
 2. Копія поштового повідомлення про вручення 
кореспонденції «__»________ 20__ р. адресатові (якщо запит 
направлявся поштою)
 3. Копія позовної заяви для відповідача.
 4. Квитанція про сплату державного мита.
                          ______________   _______________________                               

(підпис)                                      (ПІБ запитувача)

«_____»________________20__ р.

8. ДОДАТКИ
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 Додаток 6. Зразок скарги до прокуратури (у випадку 
порушення права на інформацію)
    
    Прокурору _______назва міста\району 
    ПІБ_______________
    Адреса ___місцезнаходження прокуратури___
    Громадянина ПІБ ______________,
    що проживає за адресою: ______________.
    Тел. _____________
              Копія: Генеральному прокурору України
    ПІБ_____________
    01011, м. Київ, вул. Різницька 13/15

СКАРГА

 «___» ___________ 20__р. я звернувся із запитом до 
______ назва органу або прізвище й ініціали посадової особи 
із зазначенням посади щодо надання ____ письмової/усної 
інформації або надання доступу до офіційних документів_______ 
відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації». Проте, в порушення мого конституційного права на 
інформацію станом на «___» ______ 20__р.:

Варіанти:
 1. «Відповіді на запит не одержано попри закінчення 
термінів, передбачених ст. 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», дата надходження запиту до адресата 
підтверджується а) «копією поштового повідомлення про вручення 
кореспонденції „ ”________ 20__р. адресатові» або б) «копією 
запиту зі штампом адресата та вхідним номером, які засвідчують 
отримання ним документа»;
 2. «Відповідь на запит фактично не містить інформації, 
яка запитувалася (документів, які запитувалися), а саме: 
_________________»;
 3. «Листом від «___» _______ 20__ р. в задоволенні 
запиту було відмовлено з тих підстав, що __________________. 
Така мотивація відмови є цілком необґрунтованою, оскільки 
суперечить вимогам чинного законодавства, зокрема…
Звертаю Вашу увагу, що за порушення права на інформацію 
встановлена дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна, 
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кримінальна відповідальність. 
 Вказані діяння мають ознаки адміністративного 
правопорушення, передбаченого ст. 212-3 КУпАП «Порушення 
права на інформацію». Також прошу перевірити вказане діяння 
на предмет наявності корупційного правопорушення відповідно 
до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції».
 Про результати розгляду моєї заяви прошу повідомити 
мене письмово за наступною адресою _________________.

Додатки:
 -Копія запиту на інформацію
необхідно додати якщо є:
 -копія поштового повідомлення про вручення 
кореспонденції;
 -копія запиту зі штампом адресата та вхідним номером;
 -відповідь на запит від «__»____________ ___ 20__р.;
 -лист-відмова в задоволенні запиту від «__» ________20__р.

                         ______________   ______________________________
                               (підпис)                                   (ПІБ запитувача)

8. ДОДАТКИ
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 Додаток 7.

Добрий день!
 
 Харківський Фонд Місцевої Демократії в рамках проекту «Твій місцевий депутат» 
разом з партнерською Компанією «Український соціологічний стандарт» проводять 
опитування виборців Харківської області. Мета – вивчення діяльності та результативності 
депутатів місцевих рад за рік їх повноважень. Просимо Вас надати відповідь на декілька 
питань невеликої анкети. Опитування анонімне. Отримані дані будуть оприлюднені в 
узагальненому вигляді. Ваші відповіді допоможуть об’єктивно оцінити роботу депутатів і 
місцевої влади та стануть виміром ефективності їх роботи.
АНКЕТА для виборців
1. Чи брали Ви участь у голосуванні на виборах у місцеві органи влади у 
минулому, 2010 році?
     а) так      б) ні (перехід до пит.5)
2. За яку політичну силу Ви проголосували на виборах до Харківської обласної 
ради?
а) Батькивщина     м) проголосував проти всіх
б) Єдиний Центр     н) важко відповісти
в) Комуністична партія України   о) відмова надати відповідь
г) Народна партія
д) Партія Регіонів
є) Партія «УДАР»
ж) Партія пенсіонерів України
з) Сильна Україна
і) Соціалістична партія України
к) Фронт Змін
л) інша (яка?)_____________________
3. За яку політичну силу Ви проголосували на виборах до ______________
міської ради?
а) Батькивщина     м) проголосував проти всіх
б) Єдиний Центр     н) важко відповісти
в) Комуністична партія України   о) відмова надати відповідь
г) Народна партія
д) Партія Регіонів
є) Партія «УДАР»
ж) Партія пенсіонерів України
з) Сильна Україна
і) Соціалістична партія України
к) Фронт Змін
л) інша (яка?)_____________________
4. Представником якої політичної сили був кандидат у депутати, за котрого Ви 
проголосували на виборах у мажоритарному окрузі?
а) Батькивщина     м) проголосував проти всіх
б) Єдиний Центр     н) важко відповісти
в) Комуністична партія України   о) відмова надати відповідь
г) Народна партія
д) Партія Регіонів
є) Партія «УДАР»
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ж) Партія пенсіонерів України
з) Сильна Україна
і) Соціалістична партія України
к) Фронт Змін
л) інша (яка?)_____________________
5. Чи відомі Вам ім’я (прізвище) та партійність кандидата, що переміг у 
Вашому мажоритарному окрузі? 
а) так (знаю й ім’я_________, й партійність________) г) ні 
б) знаю тільки ім’я___________
в) знаю тільки партійність____________
6. Чи цікавить Вас діяльність місцевого депутата, що переміг у Вашему 
мажоритарному окрузі?
а) так      д) важко відповісти
б) скоріше так     е) відмова надати відповідь
в) скоріше ні
г) ні
7. Чи доводилося Вам за минулий рік чути що-небудь про діяльність депутата, 
який переміг у Вашому окрузі?
а) так      б) ні (перехід до пит.10)
8. Чи відомо Вам що-небудь про форми спілкування, які використовує 
Ваш місцевий депутат із громадськістю? (дозволяється обрати більше одного 
варіанту) 
 а) так, у нього є громадська приймальня       к) ні, не відомо (перехід до   

пит.13)
б) так, він презентував звіт про депутатську діяльність
в) так, у нього є персональний сайт
г) так, він спілкувався через ЗМІ 
д) так, він проводив заплановані зустрічі з громадськістю
є) так, він проводив випадкові стихійні зустрічі
ж) так, він спілкувався особисто
з) усе разом є вірним
і) інше (що саме?)_______________
9. Чи відоме Вам місцезнаходження громадської приймальні (або приймален) 
Вашого місцевого депутата?
а) так      б) ні 
10. Чи зверталися Ви або Ваші сусіди, представники Вашого дому (або під’їзду) 
до місцевого депутата з проханням допомогти вирішити яку-небудь проблему? 
а) так, зверталися     в) ні (перехід до пит.13)
б) зверталися, але не до нього (а до кого?__________________)  
 
11. Що саме це була за проблема? _________________________________________
__________
а) житлово-побутова проблема
б) матеріальне забезпечення (пенсії, пільги і т.ін.)
в) адміністративно-правові питання
г) інше____________________
12. Чи вдалося її вирішити? 
а) так      б) ні
13. Як Ви оцінюєте ефективність роботи харківської обласної ради за минулий 
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перший рік її роботи?
а) відмінно     д) важко відповісти
б) добре      е) відмова надати відповідь
в) задовільно
г) незадовільно
14. Як Ви оцінюєте ефективність роботи ___________ міської ради за минулий 
перший рік її роботи?
а) відмінно     д) важко відповісти
б) добре      е) відмова надати відповідь
в) задовільно
г) незадовільно
15. Як Ви оцінюєте ефективність роботи Вашого місцевого депутата за минулий 
перший рік його роботи?
а) відмінно     д) важко відповісти
б) добре      е) відмова надати відповідь
в) задовільно
г) незадовільно

КОНТРОЛЬ ВИБІРКИ:
I. Стать
а) жіноча        б) чоловіча  
II. Вік
а) 18-25 в) 36-45 д) 56-65
б) 26-35 г) 46-55 е) 65 років і більше

III. Район проживання (для жителів міста Харкова)
а) Дзержинський г) Комінтерновськи ж) Орджонікідзевський    к) Чугуїв
б) Жовтневий д) Ленінський з) Фрунзенський  л) Ізюм
в) Київський е) Московський и) Червонозаводський
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 Додаток 8.

Перший  рік діяльності Чугуївської міської ради  
опитування депутатів місцевих рад

Харківський Фонд Місцевої Демократії в рамках  проекту «Твій 
місцевий депутат» www.deputat.kharkov.ua протягом 2011 року 
здійснює цільове опитування депутатів місцевих рад. Команда 
проекту просить Вас надати відповіді на декілька запитань анкети. 
Опитування анонімне. Ваші відповіді допоможуть об’єктивно, 
фахово, з урахуванням інтересів саме депутатів, оцінити потреби 
в роботі депутатів та громади. Результати будуть представлені 
в спеціальному аналітичному звіті проекту та передані раді для 
використання в роботі.

АНКЕТА

 1. Наскільки демократичною, на Вашу думку, є нова 
редакція Закону України  про «Місцеві вибори»? (оберіть 
будь-ласка один варіант відповіді)
 1) Цілком недемократична
  2) Скоріше недемократична
  3) Важко сказати
 4) Скоріше демократична
 5) Цілком демократична
 2. Як Ви вважаєте, яка виборча система здатна бути 
найефективнішою на місцевому рівні? (оберіть будь-ласка 
один варіант відповіді)
 1) Мажоритарна
 2) Пропорційна
 3) Змішана
 4) Жодна з наведених виборчих систем не здатна такою 
бути
 5) Інше (що саме?__________________________________)
 3. Яким чином вплинула на відповідальність депутатів 
перед виборцями зміна виборчої системи? (оберіть будь-ласка 
один варіант відповіді)
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 1) Це цілком зменшило відповідальність депутатів перед 
виборцями   
 2) Це скоріше зменшило відповідальність депутатів перед 
виборцями
 3) Рівень відповідальності депутатів не змінився у жодний 
бік
 4) Це скоріше збільшило відповідальність депутатів перед 
виборцями
 5) Це цілком збільшило відповідальність депутатів перед 
виборцями
 4. Як часто у середньому Ви зустрічаєтесь з виборцями? 
(оберіть будь-ласка один варіант відповіді)
 1) Один раз на тиждень або частіше 
 2) Не рідше ніж 1-3 рази на місяць
 3) Один раз на місяць       
 4) Не рідше ніж 1-3 рази за 3 місяця
 5) Один раз на
 6) Не зустрічаюся з виборцями → Увага! Перехід до 
питання №6!
 5. З якими питаннями громадяни звертаються до Вас, 
як до обраного депутата найчастіше? (можна обрати декілька 
варіантів відповіді)
 1) Правові питання
 2) Матеріальна допомога
 3) Охорона здоров’я         
 4) Житлово-комунальні
 5) Благоустрій района 
 6) Екологічні _______________________  
 7) Розвиток культури 
 8) Інше (що саме?____________________
 6. За рахунок яких джерел Ви виконуєте накази 
виборців? (можна обрати декілька варіантів відповіді)
 1) За рахунок місцевого бюджету
 2) За рахунок власних коштів         
 3) Залучення спонсорів та меценатів
 4) Інше (що саме?____________________)
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7. Яким чином Ви звітуєте про свою роботу перед виборцями? 
(можна обрати декілька варіантів відповіді)
 1) Через місцеві ЗМІ
 2) У ході запланованих зустрічей
 3) Через персональний сайт          
 4) Розповсюджую друкованим тиражем
 5) Інше (що саме?____________________)
 6) Не звітую перед виборцями
 8. Чи користуєтесь  Ви такою формою (формами) роботи 
як депутатський  запит, депутатське звернення, депутатське 
запитання? 
               1) Так                       2) Ні → Увага! Перехід до питання №12!
 Вкажіть, будь ласка, наскільки часто Ви використовуєте 
такі форми роботи, як… 
(зробіть по одній позначці у кожному з рядків таблиці)

Минув перший рік повноважень місцевої ради, яку Ви 
представляєте, та особисто Ваших повноважень. Як Ви 
оцінюєте за цей період ефективність… 
(зробіть по одній позначці у кожному з рядків таблиці)

 14. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать    
 1) Чоловіча  2) Жіноча
 15. До якої фракції Ви належите?
 ___________________________________

Дякуємо за участь в опитуванні!

 Постійно Час від 
часу 

Дуже 
рідко 

Не 
використовую 

Важко 
відповісти 

9. депутатський запит         4 3 2 1 0 
10. депутатське звернення    4 3 2 1 0 
11. депутатське запитання    4 3 2 1 0 

 Відмінно Добре Задовільно Незадовільно Важко 
відповісти 

12. …Роботи ради 4 3 2 1 0 
13. …Вашої роботи 4 3 2 1 0 
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9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ
 
Харківський громадський Фонд місцевої демократії - 
громадська неприбуткова організація, створена в 1995 році з метою 
впливу на політичні, економічні та соціальні процеси в Україні, 
сприяння місцевому самоврядуванню, розвитку громадянського 
суспільства та демократії.

Напрями роботи: політологічні, економічні, юридичні 
дослідження. Експертиза діючогозаконодавства та місцевих 
нормативних актів. Розробка рекомендацій для влади зметою 
врахування громадської думки при прийнятті рішень. Експертиза 
політичних та економічних програм, виборчі технології.  
Сприяння взаємодії органів влади з громадськими організаціями, 
впровадження практики участі громадськості в прийнятті рішень. 
Проведення тренінгів, семінарів, конференцій, видання наукових 
та методичних матеріалів.

Фонд має моніторингові та інформаційно-аналітичні 
дослідження в сфері реформування місцевого самоврядування та 
адміністративної реформи, а саме:
 • Вдосконалення системи надання управлінських послуг
 • Пропозиції Кабінету Міністрів по проведенню адміні-
стративної реформи, реформи
 • Податкового законодавства та програми по боротьбі з 
корупцією.
 • Адміністративна реформа очима громадськості
 • Аналітичний огляд проблем корупції. Сфера інтересів та 
умови розвитку.
 
З 2004 року на замовлення Центру ім.О.Разумкова Фонд провів 
ряд моніторингових досліджень по визначеню ефективності 
діяльності депутатського корпусу та органів місцевого 
самоврядування, соціально-політичної та економічної ситуації в 
Харківському регіоні,а саме:
 • Експертна оцінка політичної ситуації в Харківському 
регіоні - травень 2004 року
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 • Вибори 2006: регіональний аспект – моніторинг соціаль-
економічної та політичної ситуації напередодні парламентських і 
місцевих виборів
 • Регіональна влада очима громадськості: Моніторинг 
діяльності місцевої влади після місцевих виборів -2007 рік
 • Експортний потенціал Харківської області – 
моніторингове дослідження (спільно з Центром ім.О.Разумкова та 
Шведською агенцією міжнародного розвитку SIDA) –-2008 
 • Місцеві Вибори 2010 – дослідження на замовлення 
Мережі підтримки реформ та Лабораторії законодавчих ініціатив
 
При Фонді працює Харківський Європейський Клуб, Центр 
європейської інформації, які досліджують євро інтеграційні 
процеси та займаються інформуванням громадськості про ЄС:
 • Щорічні моніторингові дослідження практики видачі 
віз громадянам України Генеральним Консульством Республіки 
Польща в м. Харкові (2007- 2010) – на замовлення Всеукраїнського 
консорціуму громадських організацій «Європа без бар’єрів»
 • На шляху до Європейського Союзу – моніторинг ЗМІ 
Харківської області на предмет висвітлення теми європейської 
інтеграції(В партнерстві х фундацією «Відкрите суспільство» 
 • Вибір України: думка громадян. Соціологічне дослідження 
з метою отримання інформації щодо стану та перспектив взаємин 
України з Європейським Союзом  – 2008

Президент фонду - Ольга Мірошник

Контакти:                                                             Реквізити Фонду:
Харків 61003                                                                           
пл.Р.Люксембург,10,7-й поверх                                          р/р 260030132371
тел.(057)771-0792, 731-6044                                                ВАТ  ІНПРОМБАНК
E-mail: fmd-kharkiv@ukrpost.ua                                             МФО 351878  
www.dep.kh.ua ,www.kh.ukrcei.org                        ЗКПО 23911715

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ



Наукове видання

Твій місцевий депутат. Харківська область. 
Моніторинг, дослідження, методичні рекомендації 

        Автори:        Мірошник Ольга Семенівна – загальна редакція
                              Конотопцев Олег Володимирович
                              Онупрієнко Алла Миколаївна

Редактор та відповідальний за випуск Ольга Мірошник
Комп’ютерна верстка Данило Костенко

Підписано до друку 14.02.2012
Формат - 60х84/16

Друк ризографічний, папір офсетний. 
Тираж 1000 прим. Замовл. № 156

Видавництво «Фінарт»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

суб`єкта видавничої діяльності
ДК 589 від 07.09.2001 р.

 Надруковано у поліграфічному центрі «Доміно»
тел.: (057) 731-25-09, 731-25-49

м. Харків, вул. Квітки-Основ`яненко, 11
www.copy-copy.com.ua


