
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ!
Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має інформувати
громаду про свою діяльність та контролюйте її відкритість і прозорість

К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К РАЇ Н И
28 червня 1996 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

(витяг)
Стаття  34. Кожному  гарантується  право  на  свободу  думки  і  слова,  на  вільне

вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати,  зберігати,  використовувати і  поширювати інформацію усно,

письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

З А К О Н  У К РАЇ Н И  

   Про інформацію
                2 жовтня 1992 року 
                     № 2657-XII 

                 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12  

 (витяг)
Стаття 3. Державна інформаційна політика
1. Основними напрямами державної інформаційної політики є:

- забезпечення доступу кожного до інформації;
- забезпечення  рівних  можливостей  щодо  створення,  збирання,  одержання,

зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації;
- створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства;
- забезпечення  відкритості  та  прозорості  діяльності  суб'єктів  владних

повноважень;
- створення  інформаційних  систем  і  мереж  інформації,  розвиток

електронного урядування;
- постійне оновлення, збагачення та зберігання національних інформаційних

ресурсів;
- забезпечення інформаційної безпеки України;
- сприяння  міжнародній  співпраці  в  інформаційній  сфері  та  входженню

України до світового інформаційного простору.
Стаття 6. Гарантії права на інформацію
1. Право на інформацію забезпечується:

- створенням механізму реалізації права на інформацію;
- створенням  можливостей  для  вільного  доступу  до  статистичних  даних,

архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз
даних, інформаційних ресурсів;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


- обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість
та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення;

- обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи
або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

- здійсненням  державного  і  громадського  контролю  за  додержанням
законодавства про інформацію;

- встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

З А К О Н  У К РАЇ Н И  

Про доступ до публічної інформації
                13 січня 2011 року 
                       № 2939-VI

              https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 

 (витяг)
Стаття 1. Публічна інформація

1.  Публічна  інформація -  це  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 цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1.  Метою  цього  Закону  є  забезпечення  прозорості  та  відкритості  суб'єктів
владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ
до публічної інформації.

Стаття 13. Розпорядники інформації

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

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.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації

1. Розпорядники інформації зобов'язані:

1) оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами;

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

3) вести облік запитів на інформацію;

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями,
а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати,
сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб
для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації;

6)  надавати  та  оприлюднювати  достовірну,  точну  та  повну  інформацію,  а
також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і
оновлювати оприлюднену інформацію.

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. 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;

5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

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.

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому
оприлюдненню невідкладно,  але не пізніше п'яти робочих днів з  дня затвердження
документа.  У  разі  наявності  у  розпорядника  інформації  офіційного  веб-сайту  така
інформація  оприлюднюється  на  веб-сайті  із  зазначенням  дати  оприлюднення
документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування,
розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20
робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4.  Невідкладному  оприлюдненню  підлягає  будь-яка  інформація  про  факти,  що
загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб,  і  про заходи,  які  застосовуються у
зв'язку з цим.

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

2. 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.

3. 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.



       Положення про Департамент з питань
     внутрішньої та інформаційної політики 
Херсонської обласної державної адміністрації

         РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

          №370  від 10.05.2019 

 (витяг)
6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має
право: 

6)  витребувати  зі  структурних  підрозділів  обласної  державної  адміністрації
інформацію про їх діяльність для висвітлення в засобах масової інформації 

   

З А К О Н  У К РАЇ Н И  

Про місцеве самоврядування
                5 вересня 2017року
                             №2145-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru  

(витяг)
Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання місцевих і державних інтересів;

виборності;

правової,  організаційної  та  матеріально-фінансової  самостійності  в  межах
повноважень, визначених цим та іншими законами;

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів
та посадових осіб;

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття  75. Відповідальність  органів  та  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
перед територіальними громадами

1.  Органи  та  посадові  особи  місцевого  самоврядування  є  підзвітними,
підконтрольними  і  відповідальними  перед  територіальними  громадами.  Вони
періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з
інших  питань  місцевого  значення,  звітують  перед  територіальними  громадами  про
свою діяльність.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru


            Відділ громадських зв’язків
              Херсонської міської ради

Інформація з сайту 
http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-gromadskih-zv-yazkiv  

Основні функції та напрямки роботи

- створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою 
інформування широкої громадськості про рішення, які приймаються органами 
місцевого самоврядування;

- забезпечення висвітлення діяльності Херсонського міського голови, Херсонської
міської ради та її виконавчих органів з питань життєдіяльності міста;

- розвиток зв’язків між виконавчими органами Херсонської міської ради та 
територіальною громадою міста, громадськими організаціями, місцевими осередками 
політичних партій.

http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-gromadskih-zv-yazkiv

