ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення прозорості діяльності органів місцевого
самоврядування
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
передбачено оприлюднення проектів рішень, рішень органів місцевого
самоврядування, а також регламентовано публічну інформацію, яка повинна
бути у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними
засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше
використання.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835
затверджено Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних та визначено формат оприлюднення
вказаних даних.
Проте це не вирішує загальну проблему ігнорування вимог щодо
оприлюднення вказаної інформації органами місцевого самоврядування, а
можливість оприлюднювати проекти рішень не на офіційних сайтах створює
додаткові можливості для маніпуляцій та приховування інформації від
громадян.
Також відсутність належних форматів для автоматизованої обробки
ускладнює громадський контролю за діяльністю органів місцевого
самоврядування та підвищує ризики зловживання через приховування
важливої інформації у великих масивах даних, які не піддаються
автоматичному опрацюванню.
З огляду на викладене вище, існує необхідність у внесенні змін до
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про доступ до
публічної інформації» в частині обов’язку оприлюднювати належну
інформацію у машинозчитувальному форматі.
Крім того, зазначеним проектом пропонується запровадити проведення
відеофіксації сесій місцевих рад для підвищення прозорості діяльності
органів місцевого самоврядування.
2. Мета і завдання законопроекту
Метою законопроекту є підвищення прозорості діяльності органів
місцевого самоврядування.
3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Проект Закону визначає обов’язок органів місцевого самоврядування
оприлюднювати проекти рішень, рішення у машинозчитувальних форматах,
зокрема проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку,
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цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та
звіту про його виконання, протоколи сесії ради та засідань комісій ради та ін.
Крім того, зазначеним проектом на відміну від проекту Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
прозорості та доступності для аналізу рішень органів місцевого
самоврядування (реєстраційний № 3567 від 01.06.2020) пропонується
запровадити проведення відеофіксації сесій місцевих рад для підвищення
прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.
4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового
регулювання
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового
регулювання є Конституція України, закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та «Про доступ до публічної інформації».
5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту
На момент внесення проект не потребує додаткових витрат Державного
бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта
Прийняття проекту Закону дасть змогу покращити доступ до даних
щодо діяльності органів місцевого самоврядування, підвищить ефективність
суспільного контролю через доступність інформації, сприятиме зменшенню
затрат на опрацювання значних обсягів даних.
Очікується підвищення ефективності протидії зловживанням та
злочинній діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування,
спрощення діяльності громадських організацій у сфері запобігання корупції,
аналізу ефективності управлінських рішень та інш.
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