
  
 
 
 
 

    

  

БЛОК І 
АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ 

ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

Шостої позачергової сесії восьмого скликання 

Кременчуцької районної ради Кременчуцького району  

Полтавської області від «26» травня 2021 року 

 

 

«В Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування» 1 

«Місцеве самоврядування в Україні здійснюється 

на принципах народовладдя, законності,… 

виборності…»2 

 

Під час проведення першого пленарного засідання шостої позачергової сесії 

восьмого скликання Кременчуцької районної ради Кременчуцького району 

Полтавської області було прийнято шість рішень. 

Проекти нормативно-правових актів, акти індивідуальної дії (крім 

внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що 

підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності, 

акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті 

розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про 

нормативно-правові засади діяльності підлягають 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, 

відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Частиною 3 ст. 15 цього ж Закону передбачається, що проекти нормативно-

правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені 

відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 

робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

 

Як вбачається з інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті 

Кременчуцької районної ради Полтавської області, проєкти прийнятих рішень 
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були розміщені на офіційному веб-ресурсі, але встановити дату оприлюднення – 

не можливо.  

Також, в порушення ч. 2 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» рішення були опубліковані понад 5 робочих днів, а саме 15 червня 

2021 року, тобто через 14 робочих днів від дати їх прийняття.  

 
 

ВИСНОВОК БЛОКУ І АНАЛІЗУ ПЕРШОГО ПЛЕНАРНОГО 

ЗАСІДАННЯ ШОСТОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ВОСЬМОГО 

СКЛИКАННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ: 

Проєкти рішень, які були винесені на розгляд першого пленарного 

засідання, були розміщені, але встановити (визначити) дату їх оприлюднення 

– не можливо. Такі дії призвели до порушення ч. 3 ст. 15 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації». 

Також, в порушення ч. 2 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» рішення були опубліковані понад 5 робочих днів, а саме 15 червня 

2021 року, тобто через 14 робочих днів від дати їх прийняття. 

 

 

АНАЛІЗ ПРОВІВ 

Правозахисник Артем Грисюк 

 

 

Цей аналіз опубліковано за підтримки Європейського фонду за демократію 

(EED). Його зміст не обов’язково відображає офіційну позицію EED. 

Інформація чи погляди, висловлені у цьому матеріалі, є виключно 

відповідальністю його автору. 


