КОНФЕРЕНЦІЯ «ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ»
Проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України»
Фінансується Європейським Союзом
3-4 жовтня 2013 року представники усіх міст-учасників проекту зібралися в приміщенні Української міської ради, де пройшла конференція на
тему «Доступ до публічної інформації як основа місцевої демократії».
Захід проводився спільно з комітетом Верховної Ради України з питань
державного будівництва та місцевого самоврядування. До діалогу було запрошено міських голів малих міст, представників органів державної влади
та громадських інституцій, що сприяють впровадженню законодавства
про доступ до публічної інформації.
Конференція є частиною проекту «Доступ до публічної інформації в
малих містах України», що реалізується виконавчим комітетом Української міської ради та Асоціацією малих міст України за фінансової підтримки Європейського С оюзу.
У конференції взяли участь 42 представники малих міст‐учасників проекту, керівник секретаріату
Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Ан‐
жела Малюга, представник Уповноваженого з прав людини, начальник Управління з питань дотримання
прав у галузі інформаційного права Олександр Павліченко, координатор сектору управління держав‐
ними фінансами Представництва Європейського Союзу в Україні Наталя Старостенко, керівник Голов‐
ного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України Денис
Іванеско і представник Центру політичних студій та аналітики Дарія Слизьконіс. Разом з учасниками
проекту вони обговорювали наступне:
Стан виконання норм Закону «Про доступ до публічної інформації»;
Моніторинг виконання законодавства про доступ до публічної інформації в органах державної влади
та органах місцевого самоврядування;
Проблеми впровадження вимог законодавства про доступ до публічної інформації в органах місце‐
вого самоврядування;
Досвід міста Українка в реалізації вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації.

Павло Козирєв

Відкрив конференцію Павло Козирєв, голова Асоціації малих міст
України, Український міський голова, який зауважив, що Українка не
вперше запрошує представників малих міст та органів державної влади
для обговорення важливих питань життєдіяльності громад. «Проект,
який ми розпочали, надзвичайно важливий, адже навчатиме культурі
співпраці мешканців малих міст зі своєю місцевою владою: культурі на‐
дання вичерпної інформації і культурі її споживання. Ми вдячні Євро‐
пейському Союзу за підтримку, адже Україна прагне до європейських
стандартів. Досвід, напрацьований протягом проекту, за допомогою
наших бенефіціарів буде ім‐
плементовано. Я сподіваюсь,
що буде внесено й певні
зміни до Закону «Про доступ
до публічної інформації»,
адже він не завжди дієвий у
практичному використанні».
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Анжела Малюга

Анжела Малюга, керівник секретаріату
Комітету Верховної Ради України з питань
державного будівництва та місцевого са‐
моврядування: «Завдяки Закону «Про до‐
ступ до публічної інформації» громада має
можливість контролювати владу, але деякі
його норми не дають можливості одно‐
значно їх трактувати. Саме тому досвід про‐
екту, досвід малих міст заповнить ті
прогалини, які заважають ефективній реалі‐
зації цього закону».

Наталія Старостенко, координатор сектору
управління державними фінансами Представ‐
ництва Європейського Союзу: «Європейський
Союз фінансує проект з метою вироблення моделі
для реалізації Закону в Україні. Важливо навести
приклад того, як він може реалізовуватись саме в

Валентина Полтавець

Наталя Старостенко
малих містах, де
часто не вистачає
різних ресурсів. Двосторонній діалог дає зрозу‐
міти, які існують проблеми та як їх можна вирі‐
шити. Це правильний конструктивний підхід».

Валентина Полтавець, виконавчий ди‐
ректор Асоціації малих міст України, ди‐
ректор проекту: «Хто працював з малими
містами, той знає, що будь‐який закон, який
приймається до реалізації, потрібно присто‐
совувати до реалій, які там панують. Малим
містам необхідне роз’яснення, напрацю‐
вання методик, які допоможуть краще
впровадити Закон в життя». Директор про‐
екту презентувала учасникам мету та ос‐
новні завдання проекту, очікувані результати
та основні заходи, заплановані в його
межах.

Олександр Павліченко

Олександр Павліченко, представник Уповноваженого з прав людини,
начальник Управління з питань дотримання прав у галузі інформаційного
права: «Офіс Уповноваженого з прав людини бачить усі больові точки, які
виникають під час виконання цього закону органами місцевого самовряду‐
вання та органами державної влади. Безумовно, існують проблеми з його
реалізацією, і саме тому такі проекти і програми, які б дозволяли подолати
цю проблему, необхідні».
Денис Іванеско, ке‐
рівник Головного управ‐
ління забезпечення дос‐
Денис Іванеско
тупу до публічної ін‐
формації Адміністра‐
ції Президента України: «Закон «Про доступ до
публічної інформації» демонструє високі стан‐
дарти і займає одне з провідних місць у рейтингу
кращих законів світу. Але він, нажаль, суперечить

www.ammu.com.ua

нормам інших законів, зокрема, Закону «Про за‐
хист персональних даних» та ряду інших. Саме
тому на часі внесення змін до цих законодавчих
актів, аби привести їх у відповідність до норм За‐
кону «Про доступ до публічної інформації». Не‐
обхідно об’єднати наші зусилля, щоб підняти
рівень його виконання і в органах державної
влади, і в органах місцевого самоврядування».

Дарія Слизьконіс

Дарія Слизьконіс, представник Центру по‐
літичних студій та аналітики розповіла про
те, як проводиться моніторинг виконання
законодавства про доступ до публічної ін‐
формації в органах державної влади та ор‐
ганах місцевого самоврядування. Моніторинг
проводиться Центром політичних студій та
аналітики в рамках проекту «Всеукраїнська
моніторингова кампанія місцевих органів
влади на виконання ними Закону України
«Про доступ до публічної інформації» «Знати
щоб діяти».

Василь Муравель, міський
голова Новояворівська

Також було пред‐
ставлено та детально
обговорено завдання
для міст‐учасників що‐
до реалізації Про‐
екту.
В ході конференції
в її учасників – пред‐
ставників малих міст,
виникало безліч за‐
питань, пропозицій
та зауважень. Дис‐
Людмила Макаренко,
кусія, що виникла між ними та представниками органів державної влади
керуюча справами
та недержавних інституцій, які сприяють впровадженню норм Закону
виконкому м. Чугуїв
«Про доступ до публічну інформацію», була корисною для обох сторін.
Проблемами, з якими
зіштовхуються малі міста при реалізації цього За‐
кону є, зокрема, такі, як завеликий термін оприлюд‐
нення проектів рішень, відсутність фінансової спроможності
малих громад виконувати закон, недостатня кіль‐
кість методичних рекомендацій та навчальних про‐
грам для органів місцевого самоврядування щодо
впровадження Закону та інші.
Підсумком конференції стало напрацювання реко‐
мендацій, впровадження котрих змогло б значно
підвищити ефективність впровадження норм Закону
в малих містах. Список цих рекомендацій надіслано
в органи державної влади та недержавні інституції.
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