
1

Андрій МАЛЕТИН
Тетяна ЯЦКІВ 

Леонід ТАРАСЕНКО
 Андрій БУРИЙ

РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО КОМУНАЛЬНЕ 

ТА ДЕРЖАВНЕ МАЙНО 
НА ПРИКАРПАТТІ

Івано-Франківськ
2011



3

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ..............................................................................................4

РОЗДІЛ І. ДОСТУП ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
КОМУНАЛЬНЕ ТА ДЕРЖАВНЕ МАЙНО НА ПРИКАРПАТТІ ...........6
1.1. Негативні наслідки закритості інформації 
про комунальне та державне майно ...........................................................6
1.2. Право на інформацію про державне та комунальне майно ..............8

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОСТУПУ 
ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОЇ 
ТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ НА ОФІЦІЙНИХ ВЕБ-САЙТАХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ........... 11
2.1. Інформація про моніторинг ................................................................ 11
2.2.Аналіз інформування громадськості 
на офіційних веб-сайтах органів влади ....................................................12

РОЗДІЛ ІІІ. АКТИВНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ .....................................................22
3.1.Подання інформаційних запитів до органів влади  ..........................22
3.2.Результати розгляду органами влади інформаційних запитів  ........28
3.3. Аналіз результатів розгляду органами влади 
повтотних інформаційних запитів ............................................................46
3.4. Оскарження відмов у наданні інформації 
в судах та до прокуратури .........................................................................49

РОЗДІЛ IV. ПЕРСПЕКТИВИ ДОСТУПУ НЕУРЯДОВИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ОГЛЯДУ 
НА ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ............................................................57
4.1 Перспективи покращення доступу громадськості 
до публічної інформації .............................................................................57
4.2. Запровадження відкритих реєстрів комунального майна ...............62

ВИСНОВКИ  .............................................................................................68

ДОДАТКИ ..................................................................................................75



5

яких організація просила надати інформацію про об’єкти державної та 
комунальної власності. На такі запити отримано відповіді, з яких також 
вбачається, що органи влади неохоче інформують громадськість про 
перелік майна, його використання та розпоряджання ним, адже в біль-
шості випадків у відповіді надавалась неповна інформація чи взагалі не 
надавалась відповідь.

Окремим аспектом реалізації проекту було тестування механізмів 
захисту права на інформацію шляхом оскарження відмов у наданні ін-
формації. Оскаржено дії чи бездіяльність органів влади, які не надали 
інформацію, надали неповну інформацію чи відмовили в наданні ін-
формації про державне чи комунальне майно. Оскарження здійснено 
шляхом подання адміністративних позовів до суду та скарг до органів 
прокуратури.

У цьому виданні пропонується Вашій увазі як результати громад-
ського моніторингу реалізації та захисту права на інформацію про кому-
нальне та державне майно шляхом «пасивного» та «активного» доступу, 
так і матеріали щодо механізмів реалізації та захисту права на інформа-
цію, правових засобів отримання вичерпної інформації про державне та 
комунальне майно.

Андрій Малетин,
керівник проекту, правозахисник, 

голова Станіславської правозахисної групи
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на підставі захисту персональних даних про орендаря, набувача права 
власності, якими дуже часто є самі посадові особи органу влади, їхні 
близькі родичі, юридичні особи, засновниками яких є вищевказані осо-
би чи їх рідні та близькі. 

Такий же підхід застосовується до рішень органів місцевого само-
врядування, які втаємничуються від громади та громадян, в яких стоїть 
питання про комунальну власність, хоча таких рішень виноситься біль-
шість на кожної сесії. Громада та її представники не знають, яким є стан 
об’єктів комунальної власності, щодо того, як вони використовуються, 
чи є це ефективним, якими є процедури надання у власність чи корис-
тування.

Закритість інформації не дає в повній мірі реалізувати права гро-
мади та її жителів як власника майна, закритість інформації про об’єкти 
комунальної власності, що надаються чи можуть надаватись в оренду в 
Івано-Франківській області, створює «сприятливі» умови для зловжи-
вань чи створення преференцій з боку органів влади окремим організа-
ціям чи суб’єктам підприємницької діяльності. Перевірити інформацію 
про об’єкти та надання їх в оренду чи прослідкувати дії органів влади з 
цього питання дуже складно і переважно майже не можливо.

Наявність інформації є необхідною передумовою участі гро-
мадськості в прийнятті рішень щодо користування, розпоряджання 
об’єктами державної та комунальної власності.

Створення так званих Реєстрів комунального та державного майна, 
які будуть доступними для користування та опрацювання на веб-сайтах 
органів державної влади та місцевого самоврядування, є однією з пер-
спектив вирішення питань доступу до інформації про управління та 
розпоряджання комунальною та державною власністю. Такі практики 
мають місце в деяких містах та надають справжнім власникам – членам 
територіальних громад чи громадянам – можливість мати доступ до цієї 
інформації, а також реалізовувати права власника.

Оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування є найпростішим та найдо-
ступнішим способом оприлюднення інформації про діяльність органів 
публічної влади.

Ефективно можуть застосовуватись і інші способи забезпечення 
доступу до публічної інформації, в тому числі через публікації в офі-
ційних друкованих виданнях, на інформаційних стендах органу влади, 
іншими способами оприлюднення. 

Володіння, користування та розпоряджання комунальною та дер-
жавною власністю пов’язане із прийняттям певних рішень органами 
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падки прийняття таких рішень, в яких майно набували самі члени пред-
ставницького органу, працівники місцевих рад, їхні родичі. Члени тери-
торіальної громади не тільки позбавляються в такому випадку права на 
участь в управлінні власністю громади, але і доступу до інформації про 
її стан та можливості впливати, здійснювати громадську оцінку тощо. 
В результаті таких масових негативних практик у Законі України «Про 
доступ до публічної інформації», який набув чинності 09 травня 2011р. 
це питання отримало окреме висвітлення, а громадськість позбавлено 
необхідності доведення у судах, що доступ до цієї інформації не може 
бути обмежений. 

Так відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», не може бути обмежено доступ до інформації 
про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 
розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій 
відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізви-
ща, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, 
які отримали ці кошти або майно. Однак, між прийняттям такої норми 
та її практичним впровадженням постають чимало викликів, адже най-
більш «майнові» питання – питання володіння, користування та розпо-
ряджання комунальною та державною власністю – завжди залишати-
муться такими, за доступ до інформації до яких громадськості, членам 
громади треба буде боротись.

Статтями 5, 6 Закону України “Про інформацію” в редакції від 13 
січня 2011 року N 2938-VI передбачено, що кожен має право на інфор-
мацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реаліза-
ції своїх прав, свобод і законних інтересів. Право на інформацію за-
безпечується: створенням механізму реалізації права на інформацію; 
створенням можливостей для вільного доступу до статистичних даних, 
архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних бан-
ків, баз даних, інформаційних ресурсів; 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 дер-
жавного і громадського контролю за додержанням законодавства про 
інформацію; встановленням відповідальності за порушення законодав-
ства про інформацію.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», 
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими 
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РОЗДІЛ ІІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОСТУПУ 

ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОЇ 
ТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
НА ОФІЦІЙНИХ ВЕБ-САЙТАХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

2.1. Інформація про моніторинг

Метою моніторингу стала оцінка забезпечення пасивного доступу 
громадськості до інформації про комунальне та державне майно за до-
помогою офіційних веб-сайтів органів влади.

Моніторинг забезпечення пасивного доступу громадськості до ін-
формації про комунальне та державне майно за допомогою офіційних 
веб-сайтів органів влади здійснювався за оцінкою наявності, відсутнос-
ті та повноти інформації про комунальне та державне майно.

До першого компоненту моніторингу були включені критерії на-
явності інформації на веб-сайті органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування обрано наявність правових актів, що регулю-
ють користування та/чи розпорядження комунальним чи державним 
майном. 

До другого компоненту моніторингу ввійшла оцінка висвітленої на 
сайті інформації про саме комунальне та держане майно. А саме, оціню-
валась інформація, яка стосується:

1) наявності переліку всього комунального чи державного майна, 
яке знаходиться у віданні органу влади,

2) наявність інформації про майно, яке підлягає приватизації та 
яким способом, чи інформації про майно, яке може бути на певних умо-
вах передано в оренду, 

3) інформація про те, ким та яким чином використовується майно,
4) відкритість та повнота інформації про склад комісії, органу, який 

ухвалює рішення щодо передачі в оренду майно.
Учасники моніторингу не оцінювали зовнішній вигляд, дизайн та 

зручність структури веб-сайтів. Моніторинг стосувався тільки інформа-
ційного наповнення (наявності, відсутності та повноти) інформації про 
державне та комунальне майно.

Таким чином, оцінювалось інформаційне наповнення веб-сторінок 
органів влади за двома критеріями.
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Зокрема досліджено інформацію на веб-сайтах:
1) Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 
2) Івано-Франківської обласної ради, 
3) регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Івано-Франківській області,
4) районних державних адміністрацій в Івано-Франківській області: 
- Богородчанська РДА, 
- Верховинська РДА, 
- Галицька РДА, 
- Городенківська РДА, 
- Долинська РДА, 
- Калуська РДА, 
- Коломийська РДА, 
- Косівська РДА, 
- Надвірнянська РДА, 
- Рогатинська РДА, 
- Рожнятівська РДА, 
- Снятинська РДА, 
- Тисменицька РДА, 
- Тлумацька РДА.
5) районних рад в Івано-Франківській області: 
- Богородчанська районна рада,
- Верховинська районна рада, 
- Галицька районна рада, 
- Городенківська районна рада,
- Долинська районна рада,
- Калуська районна рада, 
- Коломийська районна рада, 
- Косівська районна рада,
- Надвірнянська районна рада, 
- Рогатинська районна рада,
- Рожнятівська районна рада, 
- Снятинська районна рада, 
- Тисменицька районна рада, 
- Тлумацька районна рада.
6) міських рад міст районного значення в Івано-Франківській об-

ласті: 
- Бурштинська міська рада, 
- Галицька міська рада, 
- Городенківська міська рада, 
- Долинська міська рада, 
- Косівська міська рада, 
- Надвірнянська міська рада, 
- Рогатинська міська рада, 
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д) оголошення про проведення повторного конкурсу (аукціону) 
на право оренди нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області на конкретний об’єкт http://www.orada.
if.ua/index.php?id=147;

3) результати конкурсів, в якому розміщено періодичні інформацій-
ні повідомлення про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за конкретний 
конкурс http://www.orada.if.ua/index.php?id=146;

4) методичні матеріали, в якому розміщено наступні документи, що 
стосуються оренди майна: – http://www.orada.if.ua/index.php?id=145

Рішення від 22.12.2008 №713-27/2008 «Про внесення змін до Ме-
тодики розрахунку пропорції розподілу між обласним бюджетом, орен-
додавцем і балансоутримувачем та порядку використання плати за 
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області», Рішення від 25.05.2007. № 302-13/2007 «Про затвердження 
Типового договору оренди нерухомого майна спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст області» (додаток – Типовий договір 
оренди).

Рішення від 31.07.2007. № 339-14/2007 «Про Методику розрахунку 
пропорції розподілу між обласним бюджетом, орендодавцем і балан-
соутримувачем та порядок використання плати за оренду майна спіль-
ної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» (додаток 
– Методика розрахунку пропорції розподілу). Рішення від 30.03.2007.                        
№ 257-10/2007 «Про Порядок передачі в оренду майна спільної влас-
ності територіальних громад сіл, селищ, міст області» (додаток – Поря-
док передачі в оренду майна, склад комісії з проведення конкурсу (аук-
ціону) на право оренди майна спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області). Рішення від 30.03.2007 № 259-10/2007 «Про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (додатки: Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення не-
залежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст області; зразки документів).

Таким чином, можна констатувати, що частково інформація про ко-
мунальне майно та нормативні акти, що стосуються комунального май-
на, містяться на сайті Івано-Франківської обласної ради. Повного пере-
ліку майна територіальної громади Івано-Франківської області на сайті 
немає. Також слід відзначити, що відсутнє систематичне інформування 
про конкурси, рух комунального майна, повна інформація про володін-
ня, користування, розпоряджання майном громади. 

У Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Івано-Франківській області (76018, м.Івано-Франківськ, вул.Січових 
Стрільців,15, нач. Присяжнюк М.В. 2-21-74, 55-90-19 факс) офіційний 
веб-сайт відсутній.
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Розділ «Регуляторна політика» – http://rda.ko.if.ua/index.
php?cid=179 

1) Вільні земельні ділянки станом на 10 серпня 2010 року, які мо-
жуть бути використані для розробки інвестиційних проектів

2) Інформація укладення договорів оренди та нарахування оренд-
ної плати за оренду земельних ділянок несільськогосподарського при-
значення по Коломийському району станом на 01.07.2010 р. (фізичні 
особи)

3) Інформація про наявність вільних виробничих площ промисло-
вих підприємств в Коломийському районі станом на 1 липня 2010 року

4) Інформація укладення договорів оренди та нарахування оренд-
ної плати за землю по Коломийському району станом на 24.04.2010 року

5) Інформація укладення договорів оренди та нарахування оренд-
ної плати за землю по Коломийському району станом на 01.01.2010 року

6) Типовий договір оренди нежитлових приміщень спільної влас-
ності територіальних громад сіл, селищ району

7) Порядок передачі в оренду майна спільній власності територі-
альних громад сіл, селищ району

8) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної влас-
ності територіальних громад сіл, селищ району

9) Інформація про оренду об’єктів спільної власності територіаль-
них громад сіл і селищ Коломийського району

10) Порядок передачі в оренду майна спільної власності територі-
альних громад сіл, селищ району

11) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності.

8. Косівська РДА – http://kosivrda.pp.net.ua/ 
Інформація про комунальну власність – вільні виробничі площі та 

земельні ділянки – (наявна інформація про вільні виробничі площі про-
мислового виробництва в Косівському районі та інформація про вільні 
земельні ділянки, які пропонуються для реалізації інвестиційних про-
ектів).

http://kosivrda.pp.net.ua/index/vilni_virobnichi_ploshhi_ta_zemelni_
diljanki/0-25 

9. Надвірнянська РДА – http://www.nadrda.gov.ua/ 
Інформація про комунальну власність – відсутня.
10. Рогатинська РДА – http://www.gov.if.ua/rogatynska/ua/ 
Інформація про комунальну власність:
1) Вільні виробничі площі промислового підприємства – http://

www.gov.if.ua/rogatynska/ua/875.htm 
2) База даних вільних земельних ділянок Рогатинського райо-

ну, які можуть бути запропоновані інвесторам – http://www.gov.if.ua/
rogatynska/ua/876.htm 
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8. Косівська районна рада – http://rada.kosiv.info/. Інформація про 
комунальну власність:

План роботи управління комунальної власності району на 2007 рік 
– http://rada.kosiv.info/documents/divisions_plan.html.

9. Надвірнянська районна рада (78400, Івано-Франківська обл., м. На-
двірна, майдан Шевченка, 33; +380(3475)22452 Факс:+380(3475)22429) 
– офіційний веб-сайт відсутній.

10. Рогатинська районна рада (77000, Івано-Франківська обл., Рога-
тинський р-н, м. Рогатин, вул. Галицька, 65; (8- 03435) 2-47-37; 2-48-00; 
E-mail – rada@ronet.com.ua) – офіційний веб-сайт відсутній.

11. Рожнятівська районна рада (77600, Івано-Франківська обл., 
Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів, вул.Шкільна,1; (8-03474) 2-05-38; 
2-04-87) – офіційний веб-сайт відсутній.

12. Снятинська районна рада – офіційний веб-сайт відсутній.
13. Тисменицька районна рада – http://tsm.if.gov.ua/rairada.php 
Інформація про комунальну власність: рішення Тисменицької ра-

йонної ради: «Про оренду об’єктів майна спільної власності територі-
альних громад сіл, селищ та міста району», від 08 серпня 2008 року,               
м. Тисмениця; «Про комунальне майно району», від 14 травня 1999 р., 
м. Тисмениця – http://tsm.if.gov.ua/rishennja.php.

14. Тлумацька районна рада (78000, Івано-Франківська обл., Тлу-
мацький р-н, м.Тлумач, вул. Макуха, 12) – офіційний веб-сайт відсутній.

Міські ради міст районного значення Івано-Франківської області:
1. Бурштинська міська рада (77111, Івано-Франківська обл., Га-

лицький р-н, м.Бурштин, вул.Січових Стрільців, 4; код (8-03438) теле-
фони 46-2-60; факс 46-2-60; E-mail burrada@bur.if.ua). Офіційний веб-
сайт http://burshtyn-mr.if.ua 

Інформація про комунальну та/чи державну власність на час про-
ведення моніторингу на цьому сайті – відсутня.

2. Галицька міська рада (м. Галич, Галицький район) – http://www.
galych-rada.gov.ua/ 

Інформація про комунальну власність:
а) Рішеня міської ради: Про внесення змін до «Положення про 

оренду земельних ділянок у м. Галичі» від 22 січня 2008 року. 
http://www.galych-rada.gov.ua/index.php?go=Files&in=cat&id=1&st=0&page=0
б) Інструкції, положення, правила: «Порядок набуття права орен-

ди земельної ділянки на конкурентних засадах», від 06 жовтня 2005 
року; Положення про оренду земельних ділянок у м. Галичі та порядок 
встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки (Додаток до 
рішення міської ради від 15.09.2006) – http://www.galych-rada.gov.ua/
index.php?go=Files&in=cat&id=4 

в) Про соціально–економічний і культурний розвиток міста (де-
яка статистична інформація) – http://www.galych-rada.gov.ua/index.
php?go=Pages&in=view&id=38



21

3)  Рішення від 11.05.2007 № 294 «Про коригування Положення 
про організацію та проведення аукціонів з продажу земельних ділянок 
на території м.Калуша Івано-Франківської області та Положення про по-
рядок продажу земельних ділянок у власність в м.Калуші Івано-Фран-
ківської області – http://kalushcity.if.ua/index.php?option=com_content&
task=blogcategory&id=16&Itemid=57&limit=5&limitstart=15 

4)  Рішення від 10.08.2006 № 62 «Про Методику розрахунку оренд-
ної плати та порядок надання в оренду комунального майна територіаль-
ної громади м. Калуша» – http://kalushcity.if.ua/index.php?option=com_
content&task=blogcategory&id=16&Itemid=57&limit=5&limitstart=20 

4.Яремчанська міська рада (Голова ради – Онутчак Василь Васи-
льович; 78500, Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, 266; 
(8-03434) 2-30-07; 2-30-05 ;E-mail feds@ua.fm) – Яремчанський міський 
виконавчий комітет – http://www.yaremche.org/ 

5. Коломийська міська рада (поштова адреса: проспект Грушевсько-
го, 1, місто Коломия, 78203 номери засобів зв’язку: телефон приймальні 
50760, тел/факс 50823 електронна пошта: tower.ko@ukr.net адреса офі-
ційного веб-сайту:http://ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua/).

Інформація про комунальну власність – у розділі «Комунальні під-
приємства» зазначено перелік комунальних підприємств, у розділі «Від-
діл управління комунальним майном / Комунальне майно» є перелік 
майна  підприємств, установ, організацій, яке належить до комунальної 
власності, з даними, які частково ідентифікують майно.

Як видно з вище поданого, здійснено оцінку наявності та повноти 
інформації на 23 офіційних веб-сторінках органів влади із 46 органів, 
які є в Івано-Франківській області. При цьому слід констатувати, що у 
50% органів влади відсутні офіційні веб-сайти. 10 з 23 органів влади, що 
мають офіційні веб-сторінки, розмістили на них часткову інформацію 
про комунальне майно та частково рішення, що стосуються майна чи 
процедур, що відбуваються в процесі викупу, приватизації чи надання в 
оренду об’єктів власності. Жоден з органів влади не оприлюднив пере-
ліку (реєстру) комунального чи державного майна. 

Таким чином, органи влади в Івано-Франківській області не ство-
рюють і недостатньо використовують веб-розділи для інформування 
про свою діяльність щодо переліку об’єктів комунальної та державної 
власності, відчуження, приватизацію, передачу в оренду об’єктів кому-
нальної та державної власності, для інформування про рішення щодо 
передачі в оренду, продаж, приватизацію об’єктів комунальної та дер-
жавної власності, для інформування про нормативно-правові акти, які 
визначають процедури (передачі в оренду, викуп, приватизацію) об’єктів 
комунального та державного майна.



23

2. інформація про стан цих об’єктів (оренда, право власності тощо), 
інформація про використання та розпоряджання,

3. інформація про проведення конкурсів щодо надання в оренду чи 
власність таких об’єктів, відкритість цієї інформації,

4. інформація про результати проведення конкурсів на оренду чи 
власність таких об’єктів,

5. інформація про результати використання таких об’єктів, вартість 
цих об’єктів, вилучені кошти від їхнього використання, продажу,

6. інформація про те, кому надано такі об’єкти,
7. інформація про склад комісії, яка ухвалює рішення про оренду 

комунального майна тощо. 
Так, до Територіального відділення Фонду державного майна по 

Івано-Франківській області 01.09.2010р. було подано запит, що стосу-
вався державного майна, яке знаходиться на території Івано-Франків-
ської області. 

Зокрема в запиті запитувалась інформація про:
- перелік об’єктів державної власності на території Івано-Франків-

ської області, вартість цих об’єктів,
- інформацію про стан цих об’єктів на момент подання цього 

запиту(оренда, процес приватизації, не використовуються),
- інформацію про те, хто розпоряджається цими об’єктами,
- інформацію про проведення протягом 2009 р. та січня-серпня 

2010 року конкурсів щодо надання в оренду таких об’єктів, де публіку-
ється ця інформація,

- інформацію про проведення протягом 2009 р. та січня-серпня 
2010 року конкурсів, аукціонів щодо приватизації таких об’єктів, де пу-
блікується ця інформація,

- інформацію про результати проведення конкурсів на оренду таких 
об’єктів протягом 2009 року та січня-серпня 2010 року,

- інформацію про результати проведення конкурсів та аукціонів 
щодо приватизації таких об’єктів протягом 2009 року та січня-серпня 
2010 року,

- інформацію, чи застосовувались протягом 2009 року та січня-
серпня 2010 року неконкурентні способи продажу майна щодо об’єктів, 
не проданих на аукціоні, за конкурсом,

- інформацію, чи проводився викуп майна згідно з альтернативним 
планом приватизації;

- інформацію про результати використання об’єктів державної 
власності на території області, вилучені кошти від їхнього використан-
ня, приватизації, протягом 2009 року та січня-серпня 2010 року,
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- інформацію про результати використання об’єктів, вилучені ко-
шти від їхнього використання, приватизації, протягом 2009 року та січ-
ня-серпня 2010 року,

- інформацію про те, кому та на який термін надано в оренду об’єкти 
протягом 2009 року та січня-серпня 2010 року.

Запит, що стосувався об’єктів спільної власності територіальних 
громад Івано-Франківської області, було подано до Івано-Франківської 
обласної ради 03.09.2010 р.

В цьому запиті зокрема запитувалась така інформація: 
- перелік об’єктів нерухомого майна спільної власності територі-

альних громад Івано-Франківської області (надалі – об’єкти), вартість 
цих об’єктів, 

- в кого міститься повна інформація про такі об’єкти,
- чи ведеться реєстр об’єктів нерухомого майна, якщо ведеться то 

яка інформація міститься в ньому, хто має доступ до цієї інформації, чи 
є ця інформація відкритою, якщо є відкритою то де і яким чином можна 
з нею ознайомитись, хто забезпечує оновлення інформації в реєстрі,

- інформацію про стан цих об’єктів на момент подання цього запи-
ту (оренда, процес приватизації, не використовуються),

- інформацію про те, хто розпоряджається цими об’єктами,
- інформацію про проведення протягом 2009 р. та січня-серпня 

2010 року конкурсів щодо надання в оренду таких об’єктів(кількість 
конкурсів, кількість об’єктів, кількість учасників, дата проведення), де 
опублікована ця інформація,

- інформацію про проведення протягом 2009 р. та січня-серпня 2010 
року конкурсів, аукціонів щодо приватизації таких об’єктів(кількість 
конкурсів та аукціонів, кількість об’єктів, кількість учасників, дата про-
ведення), де опублікована ця інформація,

- інформацію про результати проведення конкурсів на оренду таких 
об’єктів протягом 2009 року та січня-серпня 2010 року,

- інформацію про результати проведення конкурсів та аукціонів щодо 
приватизації таких об’єктів протягом 2009 року та січня-серпня 2010 року,

- інформацію, чи застосовувались протягом 2009 року та січня-
серпня 2010 року неконкурентні способи продажу майна щодо об’єктів, 
не проданих на аукціоні, за конкурсом,

- інформацію чи проводився викуп майна, якщо проводився, то які 
об’єкти викуплено і хто їх викупив,

- інформацію про результати використання об’єктів нерухомого 
майна, вилучені кошти від їхнього використання, приватизації, протя-
гом 2009 року та січня-серпня 2010 року,
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до сфери управління адміністрації, вартість цих об’єктів, інформацію 
про те:

- хто розпоряджається цими об’єктами,
- чи делеговано районною радою адміністрації функції управлін-

ня майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад, 
якщо делеговано, то щодо яких об’єктів, вартість цих об’єктів, інформа-
цію про те, хто розпоряджається цими об’єктами,

- в кого міститься повна інформація про такі об’єкти,
- чи ведеться реєстр об’єктів, якщо ведеться, то яка інформація міс-

титься в ньому, хто має доступ до цієї інформації, чи є ця інформація 
відкритою, якщо є відкритою, то де і яким чином можна з нею ознайо-
митись, хто забезпечує оновлення інформації в реєстрі,

- інформацію про стан цих об’єктів на момент подання цього 
запиту(оренда, процес приватизації, не використовуються),

- інформацію про проведення протягом 2009 р. та січня-серпня 
2010 року конкурсів щодо надання в оренду таких об’єктів(кількість 
конкурсів, кількість об’єктів, кількість учасників, дата проведення), де 
опублікована ця інформація,

- інформацію про проведення протягом 2009 р. та січня-серпня 2010 
року конкурсів, аукціонів щодо приватизації таких об’єктів(кількість 
конкурсів та аукціонів, кількість об’єктів, кількість учасників, дата про-
ведення), де опублікована ця інформація,

- інформацію про результати проведення конкурсів на оренду таких 
об’єктів протягом 2009року та січня-серпня 2010 року,

- інформацію про результати проведення конкурсів та аукціонів щодо 
приватизації таких об’єктів протягом 2009 року та січня-серпня 2010 року,

- інформацію, чи застосовувались протягом 2009 року та січня-
серпня 2010 року неконкурентні способи продажу майна щодо об’єктів, 
не проданих на аукціоні, за конкурсом,

- інформацію чи проводився викуп майна, якщо проводився, то які 
об’єкти викуплено і хто їх викупив,

- інформацію про результати використання об’єктів, вилучені ко-
шти від їхнього використання, приватизації протягом 2009 року та січ-
ня-серпня 2010 року,

- інформацію про те, кому та на який термін надано в оренду об’єкти 
протягом 2009року та січня-серпня 2010 року.

Інформаційний запит, який подавався до місцевих державних адмі-
ністрацій міститься в додатках.

Запити також було подано в усі міські ради Івано-Франківської об-
ласті (всього 15).
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17.09.2011 р., в якому зазначено таке: «На Ваш iнформацiйний запит від 
0l.09.2010 p. (вx.№17/01994 вiд 07.09.2010 p.) повiдомляємо наступне. 
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Івано-Франкiвськiй областi створе-
но у 1992 р. i дiє вiдповiдно до Положення про регiональне вiддiлення 
Фонду державного майна України, затвердженого Постановою КMУ вiд 
15.07.1994р. № 412. У своїй дiяльностi регiональне вiддiлення керується 
та дотримується Конституцiї України, Законiв України та iнших норма-
тивно-правових aктів, чинних на територiї України. 

Керуючись Законом України «Про iнформацiю» повiдомляємо : 
1. Згiдно Закону України «Про управлiння об’єктами держав-

ної власностi» регiональне вiддiлення не є органом, уповноваженим 
здiйснювати управлiння вciма об’єктами державної власностi. Та-
ким чином, регiональне вiддiлення не може надати iнформацiю щодо 
перелiку та стану вcix об’єктiв державної власностi, якi знаходяться на 
територiї Івано-Франкiвської областi. Для отримання інформації щодо 
об’єктів державної власностi пропонуємо звернутись до вiдповiдних 
суб’єктiв управлiння, якi здiйснюють Функцiї з управлiння об’єктами 
державної власності. 

За 2009 р. на Українськiй фондовiй бiржi регiональним вiддiленням 
продано 33,17% акцiй ВАТ «Нова Осмолода» (16030683,65 грн.); 33,3% 
статутного фонду ТзОВ «Спiльне Українсько-Чеське пiдприємство 
«Крона» (2480000грн.), Здiйснено викуп трудовим колективом під-
приємства 50%+1 акцiя ВАТ «lвано-Франкiвське племпiдприємство» 
(297755,25грн.), кошти перераховано до державного бюджету. 

Станом на 01.09.2010 p. на Українськiй фондовiй бiржi здiйснюється 
продаж 25,99% акцiй ВАТ «Автоливмаш», 100% акцiй ВАТ «Буркутець».

2. Протягам 2009 року регiональним вiддiленням проводилась про-
цедура конкурсів на право оренди державного майна по 80-ти об’єктах, 
за результатами яких було укладено 71 договiр оренди, всього за 2009 
piк укладено 79 договорiв оренди державного майна. 

За перiод ciчень-серпень 2010 року проведено 26 конкурсів на право 
оренди державного майна, за результатами яких укладено 25 договорiв. 

Вся iнформацiя про об’єкти оренди та результати проведення кон-
курсів була опублiкована в газетi «Вiдомостi приватизацiї». 

Кошти вiд використання об’єктів державної власностi, відповідно до 
чинного законодавства України, перераховуються до державного бюджету. 

3. 15.02.2010р. вiдбувся аукцiон з продажу об’єкта державної 
власностi – нежитловi будiвлi конюшнi в c.Taтapiв, за результатами 
ayкціону укладено договiр купiвлi-продажу. Вся необхiдна iнформацiя 
публiкувалась в газетi «Вiдомостi приватизацiї». 
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Однак, на сьогодні в Законі України «Про доступ до публічної ін-
формації» зазначено, що така інформація не може вважатись інформаці-
єю із обмеженим доступом. 

На запит Станіславської правозахисної групи до Івано-Франківська 
ОДА Управління економіки ОДА надало відповідь від 15.09.10 №06/26-
779 ( відправлено на адресу Станіславської правозахисної групи по по-
шті 16.09.10р.), в якій зазначено наступне. 

«За дорученням обласної державної адмiнiстрацiї на запит вiд 
01.09.2010 року №3/41709 повiдомляємо, що вiдповiдно до постанов 
Кабiнету Miнicтpiв України вiд 30.11.2005 №l121 «Про затвердження 
Методики проведення iнвентаризацiї об’єктiв державної власностi» та 
вiд 14.04.2004 №467 «Про затвердження Положення про Єдиний ре-
єстр об’єктів державної власностi» (iз змiнами) головним управлiнням 
економiки облдержадмiнiстрацiї здiйснюється наповнення бази даних 
АС «Юридичнi особи». Розпорядником Єдиного реєстру об’єктiв дер-
жавної власностi є Фонд державного майна України (вiдповiдно до По-
ложення), який може надати вiдомостi, занесенi до бази даних. 

З питань управлiння майном та об’єктами, якi є у спiльнiй власностi 
територiальних громад сiл, селищ та мiст областi, пропонуємо зверта-
тись до управлiння майна спiльної власностi територiальних громад 
областi обласної ради. 

Про надання iнформацiї щодо приватизацiї та оренди державно-
го майна, проведення конкуpciв i аукцiонiв, необхiдно звернутися до 
регiонального вiддiлення Фонду державного майна України.

Відповідь обласна державна адміністрація надала у строки, визна-
чені законодавством. У цій відповіді частково міститься інформація, яка 
запитувалась, а також вказана відсилка до конкретного органу, який во-
лодіє інформацією, зазначеною в запиті.

Івано-Франківська обласна рада на запит відповіла наступне. 
«Обласна рада розглянула iнформацiйний запит Iвано-Франкiвськоiї 

обласної громадської органiзацiї «Станiславська правозахисна група» 
вiд 01.09.2010. №2/41709 i повiдомляє наступне. 

На сьогоднi власником i орендодавцем майна спiльної власності 
територiальних громад сiл, селищ, мicт облaсті є обласна рада. Рішен-
ням обласної ради від 22.12.2006. №166-7/2006 «Про майно спiльної 
власностi територiальних громад сiл, селищ, мicт областi» затвер-
джено переліки об’єктiв, будiвель i примiщень спiльної власностi 
територiальних громад сiл, селищ, мicт областi. 

З часу здiйснення обласною радою повноважень орендодавця май-
на спiльної власності територiальних громад облacті розроблено ряд 
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(додається). Данi об’єкти знаходяться на балансi центральної районної 
лiкарнi, районного вiддiлу освiти, районного вiддiлу культури, КП «Те-
плокомуненерго» Надвiрнянської районної ради, комунальних аптек, 
фiзико-математичного ліцею, музичної школи та Надвiрнянської район-
ної ради. Вся iнформацiя по даних об’єктах (балансова та залишкова 
вартiсть, амортизацiйнi вiдрахування, дооцiнка об’єктів, вiк будiвлi) 
знаходится у балансоутримувачiв. 

Рiшення про укладення договорiв оренди, методика розрахунку i ви-
користання плати за оренду приймається районною радою. Орендодав-
цями згiдно цих рiшень є Фонд комунального майна району та установи, 
на балансi яких знаходяться об’єкти спiльної власностi територiальних 
громад сiл, селищ, мicтa району. Перелiки договорiв оренди додаються. 

Протягом 2009-2010 pоків конкурси щодо надання в оренду об’єктів 
спiльної власностi територiальних громад сiл, селищ, мicтa району не 
проводилися, новi договори оренди не укладалися, а тiльки продовжу-
валися термiни дiї ранiше укладених договорiв на пiдставi рiшень ра-
йонної ради. 

У 2009 роцi приватизацiї об’єктів спільної власностi територiальних 
громад сiл, селищ, мicтa району не було. В 2010 роцi на пiдставi рiшення 
районної ради № 603-24/2010 вiд 14.05.2010 р. «Про перелiк об’єктів 
спільної власностi територiальних громад сiл, селищ, мicтa району, що 
пiдлягають приватизацiї в 2010 роцi» приватизовано шляхом викупу 
орендарями 3 об’єкти: 

а) СПД Страхов І.M. – нежитлове примiщення, площею 55,4 м.кв. 
на майданi Шевченка,3 в м.Надвiрна; 

б) СПД Андрiйович М.Г. – нежитлове примiщення, площею 88,0 
м.кв. на майданi Шевченка,3 в м.Надвiрна; 

в) ПФ «Імпорт-експорт Люкс» – нежитлове примiщення, площею 
85,3 м.кв. на майданi Шевченка,3 в м.Надвiрна. 

Інформацiя про викуп орендованих примiщень опублiкована в 
районнiй газетi «Народна Воля». 

Неконкурентних способiв продажу майна щодо об’єктів, не прода-
них на аукцiонi, за конкурсом в 2009-2010 роках не було. 

Кошти вiд продажу вищевказаних об’єктів в повному обсязi посту-
пили до районного бюджету. 

Вiд оренди примiщень кошти по договорах, укладених Фондом 
комунального майна району, щомiсячно поступають до районного бю-
джету. По договорах оренди, укладених балансоутримувачами, кошти 
поступають на їхні рахунки, з яких 10% перераховуються до районного 
бюджету. Додаток: на 7 (семи) аркушах».
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У вiдповiдностi до рiшення районної ради вiд 16.10.1998 року 
управлiння майном спiльної власностi територiальних громад району 
здiйснює районна державна адмiнiстрацiя. Приватизацiя та надання в орен-
ду цiлiсних майнових комплексiв здiйснюється за згодою районної ради. 

У вepecнi 2010 року районною державною адмiнiстрацiєю було ого-
лошено конкурс на надання в оренду тepмiнoм на п’ять pоків цiлiсного 
майнового комплексу Верховинського автотранспортного пiдприємства, 
без змiни цiльового призначення та із збереженням iснуючих автобус-
них маршрутів, який виграв приватний пiдприємець Баран Володимир 
Васильович. 

Одночасно повiдомляємо, що облiк комунального майна здiйснює 
районна державна адмiнiстрацiя, а також подає пропозицiї районнiй радi 
щодо приватизацiї та надання в оренду об’єктів комунальної власностi. 

Питання приватизацiї та надання в оренду цiлiсних майнових 
комплексiв та продаж майна висвiтлюється у засобах масової iнформацiї 
у вiдповiднос  тi до чинного законодавства.

Тисменицька районна рада відповіла на запит без порушення стро-
ків, однак дала недостатньо повну відповідь. Зокрема нею зазначено: 
«За результатами розгляду Вашого запиту №27/41709 вiд 29.09.2010 
щодо надання iнформацiї повiдомляємо наступне.

На офiцiйному сайтi районної ради, за адресою: «http://tsm.if.gov.
ua/rairada.php» в роздiлi «Рiшення районної ради» мiстяться рiшення 
«Про комунальне майно району» та «Про оренду об’єктiв майна спiльної 
власностi територiальних громад сiл, селищ та мicтa району». 

Протягом 2009 року та сiчень-серпень 2010 року конкypciв щодо 
надання в оренду, конкypciв та аукцiонiв щодо приватизацiї об’єктiв та 
викупу нерухомого майна спiльної власностi територiальних громад сiл, 
селищ, мicтa Тисменицького району районною радою не було проведено. 

Kpiм того повiдомляємо, що орендарями об’єктів спiльної власностi 
територiальних громад сiл, селищ, мicтa Тисменицького району є уста-
нови державної та комунальної власностi. Пролонгацiя договорiв орен-
ди вiдбувається щорiчно.»

Косівська районна рада також надала недостатньо повну відповідь, 
в межах місячного строку.

Взагалі не надали відповіді на запити 5 районних рад. Це, зокрема, 
Городенківська районна рада, Калуська районна рада, Коломийська ра-
йонна рада, Снятинська районна рада, Тлумацька районна рада. 

Тлумацька районна рада в межах п’яти днів з моменту отримання 
запиту повідомила про те, що запит буде задоволено протягом 2 місяців, 
однак відповіді так і не надійшло. 
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ківської області. Це зокрема Рожнятівська РДА, Городенківська РДА, 
Калуська РДА, Рогатинська РДА, Надвірнянська РДА, Тлумацька РДА.

Тут слід також зазначити, що на офіційних веб-сайтах цих місцевих 
органів державної влади інформація про комунальне чи державне майно 
відсутня або міститься тільки про окремі об’єкти.

Відмовила в наданні інформації на інформаційний запит Станіслав-
ської правозахисної групи одна районна державна адміністрація – Вер-
ховинська РДА. 

Зокрема Верховинська РДА зазначила, що не допускається збиран-
ня, зберігання, використання та поширення інформації про особу без її 
згоди, забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу осо-
бу та що в компетенцію місцевих державних адміністрацій не входить 
збирання відомостей, які зазначені в запиті.

Відповідь на запит Верховинської РДА міститься в додатках.
4 державних адміністрацій повідомили, що запитувана інформація 

знаходиться в органах місцевого самоврядування. Це зокрема Снятин-
ська РДА, Галицька РДА, Косівська РДА, Тисменицька РДА, що можна 
вважати, як недостатньо повну відповідь.

Галицька РДА зокрема повідомила, що такою інформацією володіє 
відповідна районна рада. Але ж Галицька районна рада у своїй відповіді 
на запит рекомендувала звернутись до Галицької РДА, то виходить так, 
що ні орган місцевого самоврядування, ні місцевий орган державної 
влади не володіють інформацією про майно, що знаходиться на тери-
торії району, або це нагадує так званий «футбол», в який органи влади 
полюбляють грати з громадянами.

Тисменицька РДА у своїй відповіді, що надана за межами місячно-
го строку, зазначила, що зазначена в запиті інформація в РДА відсутня. 
Але у відповіді РДА інформує, що на офiцiйному сайтi Тисменицько-
го району за адресою: «http://tsm.if.gov.ua/» в роздiлi «Районна рада» 
– «Рiшення районної ради» мiстяться рiшення «Про комунальне майно 
району» та «Про оренду об’єктів майна спільної власності територіаль-
них громад сіл, селищ та міста району», в яких міститься частина необ-
хідної Вам інформації.

Недостатньо повну відповідь на запити надали дві РДА. Зокрема 
Богородчанська РДА, у своїй відповіді від 11.10.2010р. зазначила на-
ступне: «На Ваш iнформацiйний запит вiд 29.09.2010 р. №29/41709 
повiдомляємо, що вiдповiдно до ч.2 ст. 19 Конституцiї України органи 
державної влади та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи 
зобов’язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що 
передбаченi Конституцiєю та законами України. 
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Iнформацiя про майно спiльної власностi територiальних громад 
сiл i селищ Коломийського району, перелiк дiючих договорiв оренди 
розмiщена на веб-сайтi Коломийської РДА в роздiлi регуляторна полiтика 
rda.ko.if.ua. До відповіді додано перелік приміщень, спільної власності 
територіальних гроиад сіл і селищ Коломийського району(міститься в 
додатках). В зазначеному переліку вказано об’єкти нерухомого майна 
з адресами та зазначено, що на всі будівлі виготовлені свідоцтва про 
право власності, та що на одне з приміщень свідоцтво виготовляється.

Дану відповідь з вказаним переліком розміщено в додатках.
Достатньо повну відповідь на запит Станіславської правозахисної групи 

та в межах місячного строку надала одна РДА – Долинська РДА, яка повідо-
мила наступне: «На Ваш iнформацiйний запит від 01.09.2010 р. №11/41709 
повiдомляємо: У сферi управлiння райдержадмiнiстрації знаходяться два 
об’єкти колишнього вiйськового мiстечка в м.Долина (будiвля клубу та 
примiщення контрольно-пропускного пункту). Об’єкти знаходяться на 
балансi управлiння агропромислового розвитку райдержадмiнiстрації. 
Балансова вapтicть двох об’єктiв складае 25,2 тис. грн., залишкова 
вapтicть – 6,9 тис. грн. На даний час вищезазначенi об’єкти не викорис-
товуються». 

Районнiй державнiй адмiнiстрації рiшенням районної ради від 
10.04.2008 р. №311-17/2008 «Про управлiння об’єктами спiльної 
власностi територiальних громад сiл, селища, мicтa району» делеговано 
здiйснювати функції управлiння об’єктами об’єктами спiльної власностi 
територiальних громад сiл, селища, мicта району, що стосується вико-
нання повноважень у галузi освiти, охорони здоров»я, культури i спор-
ту та житлово-комунального господарства, призначати та звiльняти 
(пiсля попереднього розгляду питання на спiльному засiданнi президії 
районної ради i колегії при головi райдержадмiнiстрації) керiвникiв 
пiдприємств, установ, що є спiльною власнiстю територiальних громад. 

Питання управлiння об’єктами спiльної власностi територiальних 
громад сiл, селища, мicтa району щодо продажу, передачi в орен-
ду суб»єктам підприємницької дiяльностi, концесiю або пiд заставу, 
а також придбання таких об’єктiв у встановленому законом поряд-
ку вирiшується районною радою виключно на пленарних засiданнях. 
Матерiали для розгляду на пленарнi засiдання по зазначених питаннях 
готує виконавчий апарат районної ради. 

Перелiк об’єктiв, будiвель i примiщень спiльної власностi 
територiальних громад сiл, селища, мicтa району затверджений 
рiшенням Долинської районної ради вiд 26.04.2005р. №367-17/2005 до-
даток 1, 2. 
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в інформації, котру Ви просите, можуть мiститися i мiстяться данi про 
iнтереси фiзичних та юридичних осiб, котpi можуть не бажати їх опри-
люднення. Частина такої iнформацiї мiстить вiдомостi про фiнансовий 
стан фiзичних та юридичних осiб, умови договорiв, котpi у бiльшостi 
випадкiв є конфiденцiйними.

Але все ж для виконання прохання пропонуємо вказати для яких 
цiлей потрiбна вказана iнформацiя i чи Статут вказаної органiзацiї до-
зволяє збiр iнформацiї, котра може носити конфiденцiйний характер.»

Надали недостатньо повну відповідь на інформаційні запити 4 
міські ради. Це зокрема – Болехівська міська рада, Тлумацька міська 
рада, Калуська міська рада, Яремчанська міська рада.

Яремчанська міська рада у відповіді на запит зазначила: «Реалiзацiя 
державної полiтики у сферi орендних вiдносин здiйснюється на 
пiдставi Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна».

Вiдповiдно до ст.72 Закону України «Про державний бюджет Укра-
їни на 2010 piк» вiд 27.04.2010 року №2154-УI передача в оренду ко-
мунального майна територiальної громади мicтa вiдбувається тiльки на 
конкурсних засадах. На протязi 2009 року та сiчня-серпня 2010 року на-
дання в оренду майна територiальної громади мicтa не здiйснювалося у 
зв’язку з вiдсутнiстю вiльних i незадiяних об’єктiв.

Додатково повiдомляємо, що iнформацiя щодо передачi площ, об-
ладнання та iншого майна, яке не використовується i пропонується в 
оренду, а також про переданi об’єкти в оренду висвiтлюється на веб-
сторінці міськвиконкому.

Приватизацiя об’єктів комунальної власностi мicтa здiйснюється 
на пiдставi Закону України «Про приватизацію невеликих державних 
пiдприємств (малу приватизацiю)».

За перiод 2009 – 2010рр було викуплено орендарем (СПД Фiляк В.Д) 
нежитлове примiщення склади загальною площею 25,0 м.кв. за адресою 
м.Яремче, вул.I.Петраша,6д.

Iнформацiя про приватизацiю об’єктів комунальної власностi мicтa 
щомісячно подається у правоохоронні органи.

На сьогоднiшнiй час проводиться iнвентаризацiя об’єктів нерухо-
мого майна комунальної власностi територiальної громади мiста, який 
пiсля затвердження на ceciї мiської ради буде розмiщено на веб-сторiнцi 
мiськвиконку (www.yaremche.org).

Болехівська міська рада у відповіді зазначила наступне: 
а) нерухоме майно територiальної громади мicтa Болехова пере-

буває на балансi установ мiськвиконкому: вiддiл культури, управлiння 
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проведено один аукцiон по приватизації одного об’єкту комунальної 
власностi за участю двох покупцiв. В 2010 роцi було проведено чоти-
ри аукцiони по приватизацiї чотирьох об’єктiв комунальної власностi за 
участю восьми покупцiв. Iнформацiя про об’єкти комунальної власнос-
ті, якi пiдлягали продажу, друкувались в засобах масової iнформацiї м. 
Коломиї;

в результатi проведених конкypciв було передано в оренду 49 
об’єктiв комунальної власностi;

з аукцiону було продано 5 об’єктiв комунальної власностi на суму: 
в 2009 роцi – 416961,6 грн., в 2010 роцi – 296544,0 грн.

протягом 2009 року та сiчня-серпня 2010 року неконкурентні спо-
соби продажу майна не проводились;

викуп нерухомого майна комунальної власностi не проводився;
кошти, отриманi вiд приватизації об’єктів комунального майна 

були направленi у фонд розвитку, який розподiляється рiшенням ceciї 
Коломийської міської ради.

До відповіді надано слідуючі документи, які містяться в додатках 
разом з даним листом:

1. Перелiк майна пiдприємств, установ, органiзацiй, яке належить 
до комунальної власностi на 5 арк. в 1 прим.

2. Список орендованих примiщень станом на 1 вересня 2010 року., 
на 6 арк. в 1прим.

3. Перелiк об’єктiв комунальної власностi Коломийської мiської 
ради, якi пiдлягають приватизації в 2010 роцi на 1арк. в 1 прим.» 

Зазначену відповідь розміщено в додатках.
У відповіді Івано-Франківської міської ради зазначено: «На Ваш 

iнформацiйний запит №4/41709, що стосується надання iнформацiї про 
об’єкти комунальної власностi територіальної громади містa Івaнo-
Франкiвська повiдомляємо наступне.

1. До об’єктів комунальної власностi територiальної громади 
м. Iвaнo-Франкiвська належать неприватизованi об’єкти житлового 
та нежитлового фонду, розташованi на території Іванo-Франкiвської 
мiської ради i не належать до приватної, державної i спiльної власностi 
територiальних громад сiл, селищ, міст областi. Єдиного peєстpy та-
ких об’єктів немає. Вичерпну iнформацiю по кожному з зазначених 
об’єктів нежитлового фонду Ви можете отримати у Фондi комунальної 
власностi (по виробничих примiщеннях у вiдповiдних пiдприємствах 
комунальної форми власностi), а по об’єктах неприватизованого жит-
лового фонду – у вiддiлі облiку та розподiлу житла виконавчого комі-
тету міської ради.
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му з об’єктів комунальної власностi житлового чи нежитлового фонду, 
мiстяться певнi вiдомостi про особу (адреса, дата i мiсце народження), 
а iнколи i iншi персональнi данi, а згiдно ч.2 ст. 32 Конституцiї України 
така iнформацiя є конфiденцiйною, то збирання, зберiгання, поширення 
конфiденцiйної iнформацiї про особу без її згоди не допускається, кpім 
випадків, визначених законом, і лише в інтеpecax національної безпеки, 
економiчного добробуту та прав людини. Аналогiчна норма мiститься i 
в ч.4 ст.23 Закону України «Про iнформацiю».

6. Протягом 2009 р. було проведено 1 конкурс з надання в оренду 
об’єктiв комунальної власностi. Конкурс був проведений: 07.12.2009 р. В 
ньому взяло участь 2 осiб. На конкурс було виставлено 1 об’єкт кому-
нальної власностi. Протягом 2010 р. було проведено 9 конкуpciв з надан-
ня в оренду об’єктiв комунальної власностi. Конкурси були проведенi: 
01.03.2010, 31.05.2010, 26.07.2010, 16.08.2010, 04.10.2010. В них взя-
ло участь 22 осiб. На конкурс було виставлено 9 об’єктiв комунальної 
власностi. Iнформацiя про дату, умови проведення конкуpciв та об’єкти, 
що виставлялись на конкурс регулярно публiкувалась в часописi 
«Захiдний кур’єp» протягом 2009 – 2010 pоків.

7. Протягом 2009 р. не було проведено жодного аукцiону з 
приватизацiї об’єктів комунальної власностi.

8. Протягом 2010 р. було виставлено на аукцiон для приватизацiї 
1 об’єкт комунальної власностi. Оскiльки для участi в ньому була по-
дана тiльки 1 заява, то згiдно з чинним законодавством було прийнято 
рiшення змiнити спосiб приватизацiї. Iнформацiя про дату, умови про-
ведення аукцiонiв з приватизації об’єктів комунальної власностi регу-
лярно публiкувалась в часописi «Захiдний Kур’єp». 

9. В результатi проведення конкypciв з надання в оренду об’єктiв 
комунальної власностi в оренду на конкурсних засадах було надано: 
протягом 2009 р. 1 об’єкт, загальною площею 50,6 кв.м. Протягом 2010 р. 
9 об’єктiв, загальною площею 373,2 кв.м.

10. Оскiльки протягом 2009-2010 років не було проведено жодного 
аукцiону з приватизації об’єктів комунальної власностi, то вiдповiдно на 
конкурсних засадах не було приватизовано жодного об’єкту.

11. Неконкурентний спосiб продажу майна щодо об’єктів, непро-
даних на аукцiонi застосовувався 1 раз у 2010 р. у зв’язку з вiдсутнiстю 
заявок на участь в аукціоні.

12. Протягом 2009 р. шляхом викупу було приватизовано 102 об’єкти, 
а протягом 2010 р. – 51 об’єкт. 

13. В результатi приватизації об’єктiв комунальної власностi у 2009 р. 
до мiського бюджету перераховано 17,0 млн. грн., а у 2010 р. (станом 
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РДА повідомила, що не уповноважена надавати інформацію, зазначену 
в запиті.

Не достатньо повні відповіді на повторні інформаційні запити на-
дали Бурштинська міська рада та Рогатинська районна державна адмі-
ністрація.

Достатньо повну відповідь надали Тлумацька районна рада, Бурш-
тинська міська рада.

Зокрема Тлумацька міська рада в своїй відповіді зазначила таке.
«На Ваш інформаційний запит повідомляємо:
1. Перелік об’єктів нерухомого майна спільної власності територі-

альних громад сіл, селища, міста району додається.
2. Повна інформація про ці об’єкти наявна у балансоутримувачів 

майна.
3. Ведеться підготовка щодо впровадження у 2012 році реєстру 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,міста ра-
йону.

4. Об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, 
селища,міста району закріплені за основними користувачами на праві 
господарського відання та оперативного управління, крім технічної 
майстерні у м.Тлумачі, Грушевського 51а, що передана в оренду.

Частина нежитлових приміщень вищевказаних об’єктів, яка осно-
вними користувачами тимчасово не використовується за цільовим при-
значенням перебуває в оренді (додається).

5. Загальне управління майном здійснює Тлумацька районна рада, 
безпосереднє – керівники підприємств, установ в господарському і 
оперативному віданні яких воно перебуває.

Повноваження щодо управління комунальними підприємствами 
надані Тлумацькій райдержадміністрації.

Перелік комунальних підприємств додається.
6. Протягом 2009-2010 років та січня -лютого 2011 року фактич-

ного відчуження нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селища,міста району не відбувалося.

7. У 2009 році за зверненням орендаря відповідно до рішення ра-
йонної ради двічі виставлявся на продаж кінотеатр «Ювілейний», що в 
м.Тлумачі пл.Д.Галицького,2 шляхом некомерційного конкурсу.Об’єкт 
не був проданий.

Повідомлення про проведення конкурсу були зроблені 13.06.2009 
року та 18.07.2009 року в газеті «Злагода»,

8.08.2009 року в газеті « Галичина » та на сайті Тлумацької рай-
держадміністрації.
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Вього по-
вторних, 
шт./%

Не надано 
відповіді 
взагалі, 
шт / %

Відмовлено 
в наданні 
інформації, 
шт / %

Надано до-
статньо 

повну інфор-
мацію, 
шт / %

Надано не 
достатньо 
повну інфора-

цію, 
шт / %

8/100 1/12,5% 3/37.5% 2/25% 2/25%
До цього можна тільки додати наступне. З аналізу відповідей на по-

вторні запити вбачається, що зрушень до відкритості зі сторони органів 
влади не спостерігається.

3.4. Оскарження відмов у наданні інформації 
в судах та до прокуратури 

Як уже досліджено в рамках данного проекту, в переважній біль-
шості, влада вчиняє дії чи бездіяльність, що призводить до порушення 
прав фізичних та юридичних осіб на доступ до інформації. Влада під 
різними приводами обмежує доступ до інформації про державне та ко-
мунальне майно, не надаючи відповіді на інформаційні запити, даючи 
неповну(часткову) чи необгрунтовану відповідь, а нерідко зазначаючи, 
що немає підстав для надання інформації. 

За таких умов постає необхідність захистити свої права на доступ 
до інформації. Адже, не надавши відповідь чи відмовивши в наданні об-
грунтованої відповіді на запит, органом влади порушується низку чин-
них правових норм, включно з нормами Конституції України. Порушене 
право на інформацію може бути відновлене способами, передбаченими 
законодавством. Так, захист права на доступ до інформації може здій-
снюватися в адміністративному порядку або за загальним правилом, в 
судовому порядку.

Адміністративний порядок – це оскарження до органів вищого рів-
ня або в прокуратуру. Порядок захисту в судовому порядку – подання 
адміністративного позову до адміністративних судів, якщо таке право 
порушено місцевим органом державної влади та подання позову до міс-
цевого суду, як адміністративного суду, у разі порушення права органом 
місцевого самоврядування.

Таким чином, на сьогодні має місце погодження із тим, що інфор-
мація про комунальне та державне майно – це закрита інформація.

Для зміни відношення, що ця інформація – це інформація, до якої 
має бути забезпечено доступ громади та громадян, формування преце-
дентів захисту такого права на інформацію, розширення доступу мають 



51

межах повноважень, що передбачені Конституцією і законами України. 
Відповідно до Закону України “Про звернення громадян”: 

- “громадяни України мають право звернутися до органів держав-
ної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб відповідно до їх 
функціональних обов’язків із клопотанням щодо реалізації своїх соці-
ально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів” 
(частина перша ст.1); 

- “звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому 
порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду” (частина 
перша ст.7); 

- “органи державної влади, місцевого самоврядування та їх поса-
дові особи зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти 
викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного зако-
нодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про на-
слідки розгляду заяв (клопотань)” (частина перша ст.15); 

- “відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в 
обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до 
компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) 
питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки” 
(частина третя ст.15) 

На час подання позовів статтею 9 Закону України “Про інформа-
цію” від 02.10.1992р. було передбачено, що “всі громадяни України ма-
ють право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержан-
ня, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм 
для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів”. За части-
ною другою та третьою ст.45 цього Закону “ніхто не може обмежувати 
права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком 
випадків, передбачених законом. Суб’єкт права на інформацію може ви-
магати усунення будь-яких порушень його права”. Відповідно до ст.10 
Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованої За-
коном України від 17.07.97р., кожна людина має право одержувати і по-
ширювати інформацію. 

При цьому: 
- за частиною першою ст. 9 Конституції України “чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Украї-
ни, є частиною національного законодавства України”, 

- за ст. 4 Закону “Про інформацію” міжнародні договори та угоди, ра-
тифіковані Україною, є частиною законодавства України про інформацію, 

- за п.1 ст.19 Закону України “Про міжнародні договори України” від 
29.06.04 “чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість 
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Суд, розглянувши та оцінивши матеріали справи в порядку ско-
роченого провадження, відповідно до вимог ст. 183-2 КАС України – 
без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у 
справі – прийшов до висновку, що в задоволенні позову слід відмовити 
з наступних підстав. 

У відповідності до ст.40 Конституції України, усі мають право 
направляти індивідуальні звернення або особисто  звертатися до  ор-
ганів  державної влади,  органів місцевого самоврядування та посадо-
вих і службових осіб цих органів,  що зобов’язані розглянути звернен-
ня  і  дати  обґрунтовану  відповідь у встановлений законом строк. 

Відмову в позові суд мотивував тим, що згідно ч.1 ст. 6 Закону 
України «Про місцеве самоврядування» територіальна громада села, 
селища, міста є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, осно-
вним носієм його функцій і повноважень. При цьому суд зазначає, що 
відповідач, надаючи відповідь на інформаційний запит позивача, право-
мірно вказав про відсутність повноважень на збирання такої інформації, 
оскільки питання, поставлені позивачем в запиті належать до компетен-
ції органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських чи 
районних рад) до системи яких відповідач не входить. Як зазначено в 
постанові, суд прийшов до висновку, що відповідач жодним чином не 
порушив вимоги Закону України «Про інформацію» та права позивача 
на отримання інформації, оскільки інформаційний запит позивача був 
спрямований до суб’єкта, який в межах наданих йому повноважень не 
володіє такою інформацією, а тому в задоволенні позову слід відмовити. 
Постанова знаходиться в додатках.

Таку постанову Станіславська правозахисна група оскаржила до 
Львівського апеляційного адміністративного суду. Про результати роз-
гляду справи апеляційним судом до Станіславської правозахисної групи 
інформації не надходило.

Також 03.12.2010 р. до Івано-Франківського окружного адміністра-
тивного суду було подано адміністративний позов до Снятинської ра-
йонної ради про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити 
дії. Ухвалою Івано-Франківського окружного адміністративного суду 
від 06.12.2010 р. позовну заяву повернуто позивачу, в зв’язку з тим, що 
відповідно до п.6 ч.3 ст.108 КАС України справа не підсудна цьому ад-
міністративному суду. 

02.03.2011 р. Станіславська правозахисна група подала до Сня-
тинського районного суду адміністративний позов до Снятинської ра-
йонної ради про визнання дій протиправними та зобов’язання вчини-
ти дії. 14.03.2011р. Снятинський районний суд відкрив провадження 
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казів, що містяться в матеріалах справи подано апеляційну скаргу до 
Львівського апеляційного адміністративного суду. Апеляційну скаргу 
обґрунтовано тим, що суд, відмовляючи в позові, зіслався на те, що дії 
міської ради є правомірними, оскільки вони не порушують прав по-
зивача на отримання передбаченої законом інформації. В апеляційній 
скарзі також зазначено, що судом неправильно застосовано ст. 9 Закону 
України «Про інформацію», в якій зазначено, що всі громадяни Украї-
ни, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що 
передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення 
та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, 
свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. В апеляційній 
скарзі Станіславська правозахисна група просила скасувати постанову 
Долинського районного суду Івано-Франківської області від 10 березня 
2011 р., прийняти нове рішення, яким позов задовольнити. Апеляційна 
скарга міститься в додатках.

Відмову Долинської районної ради в наданні відповіді на запит та-
кож оскаржено до Долинського районного суду. Ухвалою Долинського 
районного суду від 29 квітня 2011 року зобов’язано Долинську районну 
раду надати належну обґрунтовану відповідь на інформаційний запит, 
що був предметом спору, до 12 травня 2011 р. Долинською районною 
радою вимоги ухвали виконано, надано відповідь на інформаційний за-
пит з додатками на 30 аркушах. Серед доданих матеріалів Перелік май-
на, будівель і приміщень спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Долинського району на 01.01.2011 року (див. в додатках).

Оскарження відмов в наданні інформації до прокуратури
Станіславською правозахисною групою подано до органів прокура-

тури 5 скарг на відмови в наданні відповідей на інформаційні запити. За 
результатами розгляду прокуратурами скарг отримано 4 відповіді. Скар-
га міститься в додатках.

Рожнятівською районною прокуратурою в задоволенні скарги від-
мовлено. 

Городенківською районною прокуратурою зазначено, що Городен-
ківською районною радою відповідь на запит надіслано 28.10.2010 року 
за вихідним номером, що зазначено в журналі вихідної кореспонденції. 
До цього часу ніякої відповіді від Городенківської районної ради Станіс-
лавською правозахисною групою не отримано. При цьому прокуратура 
не перевіряла, чи відповідь на інформаційний запит надіслана на адресу 
Станіславської правозахисної групи, чи тільки зареєстрована в журналі 
вихідної кореспонденції.
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РОЗДІЛ IV
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСТУПУ НЕУРЯДОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
З ОГЛЯДУ НА ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

4.1. Перспективи покращення доступу громадськості 
до публічної інформації з огляду на зміни у законодавстві

Неурядові організації в Україні стикались із значними проблема-
ми доступу до публічної інформації, в тому числі частина із них була 
пов’язана із законодавчим регулюванням цих відносин. 

Про недоліки визначення зобов’язань органів публічної влади надава-
ти інформацію у Законі України «Про інформацію» вказували українські та 
міжнародні правозахисні організації, експерти, практики та науковці.

Серед основних проблем, які існували у законодавстві, слід відмі-
тити такі, як: 

1. невизначеність процедур, обсягів, термінів та механізмів реаліза-
ції зобов’язань органів державної влади та місцевого самоврядування з 
метою забезпечувати «пасивний» доступ до інформації про свою діяль-
ність та свої рішення (в тому числі через офіційні веб-сайти);

2. відсутність розмежування запиту на інформацію та звернення;
3. значні строки отримання відповіді на інформаційний запит у За-

коні України «Про інформацію»;
4. відсутність доступу до системи обліку, що містить інформацію 

про усі документи, які знаходяться у суб’єкта владних повноважень;
5. можливості для тлумачення, що зобов’язання про надання досту-

пу до публічної інформації стосуються тільки органів державної влади 
та не стосуються органів місцевого самоврядування;

6. значна кількість грифу ДСК (для службового користування) на 
документах та інформації, яка становить суспільний інтерес;

7. невизначеність підстав віднесення інформації до інформації із 
обмеженим доступом;

8. обмежувався доступ до цілого документу, який містив інформа-
цію із обмеженим доступом, а не тільки до інформації;

9. органи державної влади та місцевого самоврядування мали мож-
ливість обмежувати доступ до інформації про розпоряджання бюджет-
ними коштами, володіння, користування чи розпоряджання державним, 
комунальним майном, в тому числі обмежувати доступ до інформації 
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9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудо-
вого 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 електро-
нної 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 при-
йому 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 оформ-
лення; перелік і службов і номери засобів зв’язку підприємств, установ 
та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, 
крім підп риємств, установ та орг анізацій, створених з метою конспі-
рації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності; по-
рядок 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 повнова-
жень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом. 

Також відповідно до частини 2 статті 15 Закону, прийняті рішення 
органу публічної влади підлягають оприлюдненню невідкладно, але не 
пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. При опри-
людненні інформації на веб-сайті обов’язковим є зазначення дати опри-
люднення документа і дати оновлення інформації. 

Важливою гарантією є норма частини 3 статті 15 Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації», яка визначає строки 
обов’язкового оприлюднення проектів нормативно-правових актів та 
актів органів місцевого самоврядування. Відповідно до Закону, проекти 
нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, 
які розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними 
не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття. 

Відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», до розпорядників інформації, які зобов’язані 
оприлюднювати та надавати за запитами публічну інформацію у по-
рядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти господа-
рювання, що володіють інформацією, в тому числі про стан довкілля, 
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2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з 
обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього З  а-
кону; 

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені 
статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або 
друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених час-
тиною п’ятою статті 19 цього Закону. У відмові в задоволенні запиту на 
інформацію має бути зазначено: 1) прізвище, ім’я, по батькові та поса-
ду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;                
2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) порядок оскаржен-
ня відмови; 5) підпис. 

У Законі України «Про доступ до публічної інформації» нарешті 
проведено розмежування між запитом про інформацію та зверненням, 
для якого встановлено інші терміни та порядок надання інформації.

Знайшла відображення пряма заборона так званої відсилки до 
альтернативного джерела інформації, а також інших способів «латент-
них» відмов в наданні інформації, в результаті чого, з одного боку, ви-
конувались вимоги законодавства про надання відповіді на запит, але 
інформація не надавалась. Тому частина 2 статті 22 Закону визначає, 
що 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 інформа-
ції. І хоч частина 3 статті 22 Закону допускає можливість (більше того, 
встановлює обов’язок) розпорядника інформації пересилати запит на-
лежному розпорядник  у інформації із одночасним повідомленням запи-
тувача, проте це може здійснюватись тільки у разі, коли орган публічної 
влади по-перше, не володіє запитуваною інформацією; по-друге, органу 
публічної влади, до якого надійшов запит, за статусом або характером 
діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє.

Відповідно до прикінцевих положень Закон України «Про доступ 
до публічної інформації» повинен набути чинності 9 травня 2011 року.

Для того, щоб Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
набув чинності, органи державної влади повинні прийняти ряд змін до 
інших законодавчих актів та підзаконних актів, які стосуються забезпе-
чення доступу до публічної інформації. 

В тому числі мають бути внесені зміни до ряду законів, які містять 
посилання на Закон України «Про інформацію», а також визначені по-
становою Кабінету Міністрів України граничні норми витрат на копію-
вання та друк матеріалів відповіді на запити про інформацію (понад 10 
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Тому створення Реєстрів комунального майна є практичною необ-
хідністю не тільки для забезпечення доступу до інформації членів гро-
мади, але і для самого власника для ефективного управління власністю.

Реєстр дає змогу відобразити все, що відбувається з комунальним 
майном, в ньому може міститися інформація про орендаря, про строк 
оренди, про орендну плату тощо.

Варто згадати про досвід українських міст щодо впровадження реє-
стру комунального майна, який був активним у 2007-2009 роках, на сьо-
годні їх впровадження залежить від політичної волі в окремих громадах. 

В місті Києві ще у 2007 р. було виділено 777 тис. грн. на модифіка-
цію, актуалізацію та супроводження бази даних комунальної   власності 
міста Києва з метою аналізу ефективності використання комунально-
го майна. Тобто реєстр комунального майна в Києві вже функціонує з 
2006р., а кошти виділяються на його вдосконалення. Зокрема, одним з 
перших розпоряджень мера Л.Черновецького було розпорядження про 
створення реєстру комунального майна. Більше того, відповідні реєстри 
були створені і по районах в місті Києві. 

РІШЕННЯ  КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАД И від 28 вересня 2006 року            
N  34/91 «Про затвердження Порядку передачі майна територіальної 
громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати 
за користування майном територіальної громади міста Києва, Типо-
вого договору про оренду майна територіальної громади міста Киє-
ва»

(Витяг).
5.2. Головне управління готує та вносить на розгляд постійної комісії 
Київради з питань власності пропозиції щодо передачі в оренду майна 
територіальної громад и міста Києва. 
Головне управління в електронному та документальному вигля-
ді веде єдиний реєстр об’єктів права комунальної власності, яке 
може бути передане в оренду або передано в оренду (далі – єдиний 
реєстр). Єдиний реєстр о новлюється щомісяця. 
До першого числа кожного місяця підприємства, установи, органі-
зації, за якими закріплене комунальне майно на праві господарсько-
го відання або оперативного управління та яке не використовується, 
зобов’язані надавати до Головного управління відповідну інформацію 
для внесення такого  майна до єдиного реєстру. 
До 10 числа кожного місяця Головне управління оприлюднює цю ін-
формацію в засобах масової інформації. 
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- впровадження орендних ставок виключно за використання кому-
нального нерухомого майна. 

На сайті Дніпропетровської міської ради міститься окремий роз-
діл – Про питання комунальної власності (Головна Нормативнi акти 
Рішення міської ради Про питання комунальної власності).

У Херсоні на сайті міської ради міститься достатньо інформації про 
комунальне майно. Зокрема, на сайті міститься наступний перелік ін-
формації: 

• Управління комунальної власності
• Суб’єкти оціночної діяльності
• Зразки заяв на оренду 
• Перелік нежилих приміщень для передачі в строкове платне ко-

ристування
• Актуально
• Конкурси
Слід відзначити відкритість влади у питаннях використання кому-

нального майна. На сайті міститься багато необхідної інформації для 
потенційних орендарів та для громади міста загалом щодо комунальної 
власності.

У Луганську одним із основних напрямків діяльності регіонально-
го відділення ще у 2007 році було визначено формування та функціону-
вання Єдиного реєстру об’єктів державної власності на основі Єдиної 
комп’ютерної інформаційної системи та формування Єдиного реєстру 
комунальної власності. Також піднімалося питання про формування ре-
єстру комунального майна. Однак станом на даний час на сайті міської 
ради вже немає жодної інформації щодо цих питань.

У Сумах ведеться реєстр комунального майна. Обов’язок по його 
веденню покладається на управління майна комунальної власності. На 
офіційному сайті Сумської міської ради раніше вівся перелік примі-
щень, які здані в оренду, та їх площа. Зараз знайти цей перелік складно, 
але інформації про розпорядження комунальною власністю є достатньо. 
Навіть є Вiдомiсть об’єктiв комунальної власності, переданих в оренду 
та користування, але станом на 01.09.2009 р. 

27 січня 2010 р. Сумська міська рада ухвалила рішення «Про за-
твердження плану заходів щодо створення повного реєстру та визначен-
ня вартості майна комунальної власності територіальної громади міста 
Суми на 2010 – 2012 роки».

Депутати затвердили план заходів для створення повного реєстру 
та визначення вартості майна. Зокрема, фахівці проведуть інвентариза-
цію захисних споруд, доріг, мостів, тротуарів, шляхопроводів, дощових 
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У м. Хмельницьку було проведено інвентаризацію комунального 
майна досить давно. За підсумками інвентаризації комунального майна 
було прийняте рішення виконкому міської ради від 01.04.2004 № 147 
«Про стан інвентаризації будівель, споруд, іншого нерухомого майна 
та земельних ділянок на території міста Хмельницького». Реєстр кому-
нального майна на підставі даних інвентаризації було створено, як того 
вимагало рішення виконкому, однак в практичній роботі його не вико-
ристовували.

На інтернет-сторінці Хмельницької міської ради питання кому-
нального майна, що належить територіальній громаді міста, взагалі не 
висвітлюється.

Непрозорість та недосконалість організації процесу здачі в оренду 
нежитлових приміщень, низький рівень орендної плати та вартості ко-
мунального майна згідно з експертною оцінкою, а також надання необ-
ґрунтованих пільг – усе це призвело до неефективного використання 
комунального майна. На це вказує начальник КРУ в Хмельницькій об-
ласті.

У Тернополі у 2007р. у проекті рішення «Про затвердження По-
ложення про порядок надання в оренду комунального майна територі-
альної громади м.Тернополя» одним з пунктів задекларовано, що інфор-
маційне забезпечення відносин оренди комунального майна здійснює 
Управління згідно рішення виконавчого комітету „Про затвердження  
„Положення про Реєстр нежитлових приміщень комунальної власності, 
які можуть бути передані в оренду чи знаходяться в оренді”. Але зараз 
жодної інформації на сайті немає.

У Львові організаційне забезпечення відносин оренди майна тери-
торіальної громади м.Львова здійснює управління комунальної власнос-
ті департаменту економічної політики. З цією метою управління кому-
нальної власності департаменту економічної політики здійснює облік та 
інвентаризацію майна, формує та підтримує банк даних про майно ко-
мунальної власності міста, яке здається в оренду, забезпечує контроль за 
його використанням та збереженням. Рішення про це було прийнято ще 
у 2007 році, проте досі інформації про такий банк даних комунального 
майна міста досі немає у відкритому доступі.
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навіть тоді, коли законодавчо право та процедури реалізації закріплені, 
яким є рівень знань та кваліфікації,

 чи працюють та наскільки є ефективними механізми захисту 
права на інформацію,

 якими є прогалини у законодавчому регулюванні, правозасто-
суванні та інших умовах реалізації та захисту права на публічну інфор-
мацію. 

Якщо говорити простіше – правозахисники та громадські активісти 
самостійно чи спільно із громадянином чи іншою особою, права якої по-
рушено, проводять «тестування» системи реалізації та захисту права. Роз-
починається воно, наприклад, із інформаційного запиту, однак в процесі 
реалізації свого права доводиться «тестувати» усі ланки – звертаючись із 
оскарженням ненадання відповіді на запит і до вищестоящого чиновника, 
і до правоохоронних органів, можна пройти усі ланки національної систе-
ми і звернутись до міжнародних органів захисту прав людини. 

Справді, дуже хочеться і мріється про те, щоб у нашій державі «тес-
тування» системи реалізації та захисту Прав Людини завершувалось на 
першому етапі. Говорячи про право на інформацію – щоб на інформа-
ційний запит, який подав громадянин чи організація, було надано повну 
і вчасну відповідь, та не було потреби використовувати «тестування» як 
працює оскарження до вищестоящого чиновника, органів прокуратури 
та суду у захисті права на доступ до публічної інформації.

Доступ до інформації про управління та розпоряджання комуналь-
ною та державною власністю як індикатор прозорості державного 
та місцевого бюджетів. Мабуть, не варто повертатись до дискусій про 
те, чи повинні бути прозорими механізми ухвалення, реалізації, моні-
торингу та оцінки рішень щодо залучення та витрачання бюджетних 
коштів в Україні. Звітування та доступ до інформації про бюджет та 
усі бюджетні рішення у демократичних державах є необхідною озна-
кою демократичності, підзвітності та відповідальності функціонування 
державних установ та органів. Власність комунальна чи державна – це 
власність громади чи народу, а тому питання про те, що із нею відбува-
ється не може бути утаємничене. З іншого боку, саме прозорість інфор-
мації сприяє тому, щоб власність приносила прибутки саме громаді чи 
народу, а не окремим зацікавленим суб’єктам. 

Доступ до публічної інформації як індикатор ставлення до Прав 
Людини у відносинах «громадянин-органи влади» в Україні. Право на 
доступ до інформації є одним із важливих Прав Людини, які закріплені 
у численних міжнародно-правових актах про Права Людини, законодав-
стві України про інформацію, часто воно стає предметом розгляду у су-
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жави порушують законодавство, яке це держава встановила, присутній 
правовий нігілізм, низькою є кваліфікація управлінського апарату та 
знання чинного законодавства. Відсутність реагування на бездіяльність 
чи порушення права на інформацію з боку органу влади, у якому пра-
цює чиновник, а також держави, у якій функціонують такі органи влади, 
вказує на підтримку порушення Прав Людини, зневагу тих «правил», 
які визначені державою як загальнообов’язкові, а також байдужість до 
проблем своїх громадян, які є платниками податків та на утриманні яких 
перебуває вся державна система та чиновництво. 

Доступ до інформації про управління та розпоряджання комуналь-
ною та державною власністю як рівноправна можливість для членів 
громади, громадян, суб’єктів господарювання, неурядових організацій 
мати доступ до ресурсів. Чим більше доступною є інформація про 
управління та розпоряджання комунальною та державною власністю, 
чим більше зацікавлених суб’єктів господарювання, громадян, неурядо-
вих організацій мають можливість взяти участь у конкурсах на оренду 
чи купівлю такої власності для розвитку своєї діяльності, тим більше це 
сприяє конкуренції та розвитку. Наголошуємо саме на рівноправності у 
використанні цих ресурсів, першою умовою якої є доступ до інформації. 

Неурядові організації відповідно до законодавства, у тому числі 
молодіжні та дитячі організації відповідно до Закону «Про молодіжні та 
дитячі громадські організації» мають право на забезпечення діяльності 
комунальними та державними приміщеннями, водночас за великої кіль-
кості бажаючих відсутність оприлюднення конкурсу можна розцінюва-
ти як корупційні дії. 

Доступ до інформації як спосіб підвищення ефективності управ-
ління та розпоряджання комунальної та державною власністю, рівно-
сті доступу та протидії корупції. Роль доступу до інформації про ухва-
лення рішень про оренду чи продаж майна на різних рівнях та стадіях 
важко недооцінити. Адже відсутність самого оголошення про прове-
дення конкурсу має наслідком обмеження кількості та якості учасників 
такого конкурсу, відповідно про це відомо тільки тим, які наближені до 
органів влади, що приймають рішення. 

Доступ до інформації як передумова для здійснення громадського 
моніторингу та контролю НУО та громадянами. На сьогодні актуаль-
ними напрямками діяльності багатьох неурядових організацій стали 
громадські моніторинги дій влади та активна участь у прийнятті сус-
пільно важливих рішень. Все більша кількість неурядових організацій 
починають розуміти, що для вирішення певних проблем цільової групи 
чи суспільних питань потрібна активні дослідження та вплив на проце-
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повідях. Для того, щоб дізнатись вчасно про розробку та реалізацію рі-
шень, неурядові організації чи медіа повинні докладати чимало зусиль. 

Будь-який громадський дорадчий орган чи неурядова організація, 
яка використовує громадську експертизу, має намір брати у нормот-
ворчості, здійснює дослідження чи ініціює громадські заходи з певної 
суспільно важливої тематики, потребує інформації щодо того, що ро-
билось, що робиться і буде робитись органами влади у цьому напрямку, 
а також іншими організаціями. Проте, для того, щоб, наприклад, спла-
нувати проведення громадського заходу за місяць, їй доводиться вести 
ґрунтовну підготовку у декілька місяців з метою отримання інформації 
у органу влади та його посадових осіб. Не завжди така реалізація завер-
шується успіхом. Отож, навіть законодавчо встановлений термін надан-
ня відповіді на інформаційний запит у строк одного місяця уже вказує 
на те, що, незважаючи на декларування участі громадськості у прийнят-
ті рішень, без належного гарантування та виконання законодавства про 
доступ до публічної інформації ця участь не є повноцінною та належно 
забезпеченою. 

Закритість інформації про діяльність органів влади, відсутність опри-
люднення інформації органами влади тягнуть за собою негативні наслід-
ки для суспільства загалом та кожного зокрема. Вона спричиняє те, що у 
органів влади та чиновників формується переконання, що вони можуть 
робити певні дії в своїх інтересах, для громади – нічого не робити; влада 
стає відчуженою від громадян, а громадяни стають пасивними; рішення, 
яких потребує громада для вирішення проблем, є неефективними та не 
вирішують проблем; рішення органів влади громадськість не розуміє і 
не підтримує; кошти бюджетів та платників податків, власність викорис-
товуються неефективно; стає меншою повага до законів держави, якими 
б ідеальними вони не були; створюється культ чиновника та забувається 
про те, що він перебуває на службі у громади; формується переконання, 
що такий стан речей є звичним, а те, що організація чи член територі-
альної громади цікавиться певною інформацією про діяльність органів 
влади сприймається як щось неординарне та «набридання» чиновникам; 
відсутні умови для участі громадян у вирішенні питань місцевого та дер-
жавного значення; органи влади починають відчувати безкарність за свої 
дії, бездіяльність, порушення та ігнорування прав людини. 

Як видно з результатів оскарження, здійснених в рамках даного 
проекту, існують значні проблеми в захисті права на доступ до інфор-
мації як в адміністративному так і в судовому порядку. Переважно про-
блеми стосуються ефективності захисту порушеного права на доступ 
до інформації. Судовий судовий захист є затяжним та не забезпечує 
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