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 Чому і для кого ми створюємо цей посібник 

Проблема, що вимагає вирішення
Видання, яке Ви тримаєте в руках, виходить у світ у рамках проекту Східноук- 

раїнського центру громадських ініціатив «Через доступ до генпланів – до містобудуван-
ня без корупції: мережа громадянської дії». Цей проект є одним із завершальних етапів 
циклу проектів нашої організації, які реалізовувалися з метою забезпечення доступності 
генеральних планів міст для громадян. 

У рамках проектів була здійснена велика аналітична робота, відбувалася взаємодія  
з цілим рядом міністерств та відомств, Адміністрацією Президента України, офісом Упов- 
новаженого Верховної Ради України з прав людини, парламентськими комітетами. Усі ці 
дії дали можливість зрушити з місця  проблему втаємничення генпланів: було скасовано 
гриф «Для службового користування» на великомасштабних картах, міські ради стали 
частіше публікувати генплани на сайтах, спростили доступ до документів у міських ра-
дах. На рівні Кабінету Міністрів України проголошено намір держави забезпечити дос-
тупність містобудівної документації для громадян. 

Проте державна машина у нашій країні рухається вкрай повільно. Містобудівна доку-
ментація, як правило, є недоступною для пересічного громадянина. Актуальною залиша-
ється проблема врахування в містобудівній документації громадських і приватних інтере-
сів. У великих містах часто відсутні належним чином розроблені та обговорені з громадою  
плани зонування та детальні плани територій. Забезпечити вирішення проблеми про-
зорості містобудівної документації можуть лише активні громадяни, які знають законо-
давство, вболівають за процвітання власних  громад і прагнуть захистити законні гро-
мадські та приватні інтереси.

Посібник для громадян
Ще до початку реалізації проектів, а з часом – все більше і більше до нас звертаються гро-

мадяни з надзвичайно широким колом життєвих проблем, вирішити які можна, отримавши 
доступ до основного містобудівного документа на рівні місцевої громади. Серед таких пи-
тань і проблеми незаконної забудови прибудинкових територій, і скорочення зелених зон, і 
питання неузгодженості розвитку соціальної інфраструктури міста з генеральним планом,  
і неможливість ухвалення громадянами рішень щодо того, як краще розпорядитися сво-
єю нерухомістю. Для того, аби допомогти громадянам отримати доступ до генерального 
плану та вирішити їхні життєві проблеми, ми і створюємо цей практичний посібник.

Інша проблема, яка з’ясувалася під час надання консультацій у ході проекту: не лише 
звичайні громадяни, але й більш досвідчені громадські активісти мають дуже приблизне 
уявлення про генплан як про документ. Для чого він створюється? Як може стати у нагоді 
громадянину? Як можна ознайомитися з цим «таємним» документом? Ці та інші питання 
регулярно поставали під час проектних зустрічей і презентацій. Власне, ці питання і ви-
значили друге завдання, яке ми поставили перед книгою, – це стисло і доступно розказа-
ти про генплан. Цією книгою ми хочемо підготувати тих, хто ще не стикнувся з пробле-
мою незаконної забудови подвір’я свого будинку, конфіскацією квартири чи земельної 
ділянки, але хотів би бути готовим до таких неприємних сюрпризів.
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Якщо інформації не вистачає...
Тема містобудівної документації та забезпечення її доступності для громадян не  

є простою. Створюючи це видання, ми намагалися зробити його доступним і водночас 
не розгубити найменші подробиці, які можуть виявитися важливими при захисті ваших 
прав. Наскільки нам вдалося відшукати такий баланс, краще за все визначить читач. 

Для тих же, кому інформації, розміщеної у посібнику, буде недостатньо, ми пропо-
нуємо звертатися до сайту http://cityplan.in.ua/. На цьому спеціалізованому веб-ресурсі 
можна знайти оновлені тематичні законодавчі акти та поради спеціалістів, більшу, ніж 
у книзі, кількість зразків документів (заяв до органів прокуратури та судових позовів) 
тощо. У формі інтерактивної карти на сайті розміщена інформація про стан доступу 
до генеральних планів кожного з 460 міст України. Користувачі веб-порталу можуть 
отримати безкоштовну правову допомогу та поділитися власним досвідом отримання 
доступу до містобудівної документації. Кожен охочий має можливість додати на сайт  
http://cityplan.in.ua/ нову інформацію про доступність генплану у своєму місті. 

Особливості термінології
Оскільки цей посібник орієнтований насамперед на жителів міст без спеціальної 

юридичної чи архітектурної освіти, для спрощення сприйняття тексту ми уникали над-
мірного вживання занадто довгих та складних офіційних термінів, що використовують-
ся у чинному законодавстві. Так, замість терміну «генеральний план населеного пункту» 
у книзі використовується словосполучення «генплан міста», замість «члени територіаль-
ної громади» – містяни чи громадяни тощо.  

Ми вдячні
Ми щиро вдячні незалежному експерту Дмитру Котляру за юридичне редагування 

частин книги, присвячених проблемам доступу до публічної інформації, а також за зміс-
товні коментарі та пропозиції до початкового варіанту посібника, отримані від Сергія 
Денисенка (Донецький екологічний рух), Миколи Іващенка (Радіо «Домівка»), Юлії Ра-
щупкіної (СЦГІ, University of Massachusetts Boston), Олександра Рудика (Товариство гео-
екологів, м. Сімферополь) та Віктора Філіпповського (СЦГІ, Східноукраїнський націо-
нальний університет імені Володимира Даля). Зауваження Аліни Бондар (СЦГІ), Оксани 
Дрєпіної (СЦГІ), Миколи  Кружиліна, Олени Переходченко (СЦГІ) і Тараса Случика (Ре-
гіональне відділення Інституту Політичної Освіти в Івано-Франківській області) стали  
в нагоді при підготовці видання до публікації. Велике спасибі, колеги!

Окремі слова вдячності за додрукарську підготовку посібника – Олені Бондаренко, 
Дорі Тимошевській та Аліні Бондар.
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Список скорочень

АРК – Автономна республіка Крим
ВАСУ – Вищий адміністративний суд України
ВРУ – Верховна Рада України
ДБН – державні будівельні норми
ДП – державне підприємство
ДСК – для службового користування
ЗВДТ – Звід відомостей, що становлять державну таємницю
ЗУ – Закон України
КАСУ – Кодекс адміністративного судочинства України
Мінрегіон – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-

ного господарства України
ОДА – обласна державна адміністрація
ОМС – орган місцевого самоврядування (в контексті книги — міська, селищна або 

сільська рада)
РДА – районна державна адміністрація
СЦГІ або Центр – Східноукраїнський центр громадських ініціатив
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Розділ І. Генеральний план: що варто знати  
про документ?

1.1 Поняття генерального плану

Генеральний план є найважливішим документом у сфері містобудування на рівні 
міста. Він визначає розвиток міської території на найближчі 15-20 років. Генплан окрес-
лює основні напрямки міської політики щодо бажаного подальшого розвитку населено-
го пункту.  

Нормативне визначення терміну «генеральний план» й окремих процедурних пи-
тань, пов’язаних із розробкою, обговоренням, ухваленням і виконанням цього докумен-
та, закріплене в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генплан як основний планувальний документ на місцевому рівні виконує такі  
функції:

- встановлює напрямки й межі територіального розвитку населеного пункту; 
- визначає функціональне призначення, будівельне зонування та черговість ос-

воєння території;
- містить принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського значен-

ня, інженерного обладнання й благоустрою;
- окреслює організацію вулично-дорожньої мережі й дорожнього руху; 
- передбачає елементи захисту території від небезпечних природних i техногенних 

процесів; 
- сприяє охороні природи та збереженню історико-культурної спадщини.
Генплан має прийматися в інтересах відповідної територіальної громади та з ураху-

ванням державних, громадських і приватних інтересів.

ОФІЦІЙНО

«Генеральний   план   населеного   пункту   -  містобудівна документація,   що   
визначає   принципові   вирішення   розвитку, планування,  забудови  та іншого 
використання території населеного пункту».

Ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

«Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії 
планування та забудови території населеного пункту».

Ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
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1.2 Правова природа

Генеральний план є нормативним актом органу місцевого самоврядування, тобто 
документом, який містить норми права (обов’язкові правила поведінки) у сфері місто-
будування та просторового розвитку території. 

Генплан затверджується органом місцевого самоврядування. Відповідно до статті 12 
Закону «Про основи містобудування», статті 17 Закону «Про регулювання містобудів- 
ної діяльності» та статті 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджен-
ня генпланів та іншої містобудівної документації (та внесення до неї змін) належить до 
виключної компетенції місцевих рад; організацію розроблення та подання на затвер-
дження генпланів забезпечують виконавчі органи місцевих рад.

Фінансування розробки генерального плану здійснюється, як правило, за рахунок 
коштів місцевого бюджету. Виконавчий орган місцевої ради (виконком або відповідне 
управління) визначає розробника генплану, формулює проектне завдання. Розробку 
генпланів здійснюють спеціалізовані організації – проектні інститути, що мають ліцен-
зію на відповідний вид діяльності. Ці проектні організації накладають на генплани гри-
фи обмеження доступу «Для службового користування» і «Таємно». Такі дії створюють 
досить неоднозначну ситуацію,  коли проектні інститути, що є найманими розробника-
ми генпланів, визначають режим користування цими документами для їх замовників.

ПОГЛЯД ЕКСПЕРТА

Чи є генплан обов’язковим нормативним документом і що робити, якщо 
його положення порушуються?

Відповідно до статті 5 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» вимо-
ги містобудівної документації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами 
містобудування, тобто державними органами, органами влади АРК, органами 
місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами. Програми роз-
витку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та 
культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією від-
повідного рівня. Обов’язковість виконання та те, що дія документа не обмежуєть-
ся одноразовим застосуванням, робить генплан нормативно-правовим актом.

Слід зазначити, що не всі проектні рішення, які закладаються у генеральні пла-
ни, стають реальністю. Цьому перешкоджає брак коштів та політичної волі, іноді –  
особисті інтереси можновладців. Тим не менше, ті містобудівні зміни, які все-таки 
відбуваються в місті, мають відповідати вимогам ухваленої містобудівної доку-
ментації.

У разі, якщо Ви виявили факт порушення містобудівної документації – не зволі-
кайте, звертайтеся з вимогою про припинення порушень до ОМС, державної бу-
дівельної інспекції, органів прокуратури або із позовом до суду. Конкретний план 
ваших дій та адресат звернення буде залежати від суті виявлених вами порушень.
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ПОГЛЯД ЕКСПЕРТА

Яким чином вносяться зміни до генерального плану населеного пункту?   

Згідно з ч. 7 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності», ухваленого у 2011 р., строк дії генерального плану населеного пункту не 
обмежується. 

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності» містобудівна документація на місцевому рівні може бути оновлена 
за рішенням місцевих рад. Оновлення містобудівної документації передбачає: 
актуалізацію картографо-геодезичної основи; перенесення з паперових носіїв  
у векторну цифрову форму; приведення містобудівної документації у відповідність 
до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, дер-
жавних стандартів і правил. 

Відповідно до ч. 9 – 10 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» зміни до генплану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж 
один раз на п’ять років. Такі зміни вносяться місцевою радою, яка затверджувала 
генплан. 

Питання про дострокове внесення змін до генерального плану населеного 
пункту може порушуватися за результатами містобудівного моніторингу перед 
відповідною сільською, селищною, міською радою, відповідною місцевою дер-
жавною адміністрацією. У разі виникнення державної необхідності рішення щодо 
доцільності внесення змін до генплану населеного пункту приймається Кабінетом 
Міністрів України. 

Оновлення містобудівної документації та внесення до її складу будь-яких змін 
має відбуватись обов’язково із проведенням процедури громадських слухань.
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1.3 Структура і зміст

Стаття 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначає 
основні складові генплану. 

Закон говорить, що невід’ємною частиною генплану є план земельно-господарського 
устрою, проте, як свідчить практика, ці складові в багатьох генпланах відсутні. План зе-
мельно-господарського устрою має визначати межі земельних ділянок із зазначенням їх 
цільового призначення, межі охоронних і санітарно-захисних зон; організаційно-право-
ві, фінансові та інші заходи щодо освоєння земель, поліпшення їх якості; вихідні дані для 
обчислення розміру податку на землю та орендної плати за земельну ділянку; порядок 
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, яких вони можуть зазна-
ти внаслідок встановлення охоронних і санітарно-захисних зон; порядок і обсяг компен-
саційних виплат власникам земельних ділянок у разі виникнення потреби у примусово-
му вилученні таких земель тощо. 

До складу генплану також може входити план зонування території (зонінг). Цей до-
кумент поділяє місто на окремі функціональні зони, визначає умови  та  обмеження  ви-
користання території у межах цих зон. Зонінг може розроблятися і як окрема містобудів-
на документація після затвердження генплану.

Детально структуру генплану описують державні будівельні норми (ДБН). Час від 
часу ці документи оновлюються або приймаються нові, тому оцінювати повноту та від-
повідність генплану вимогам ДБН слід за редакцією тих норм, що діяли на момент затвер-
дження документа. Зараз є чинними державні будівельні норми Б.1.1-15:2012 «Склад та 
зміст генерального плану населеного пункту», які були затверджені Мінрегіоном Украї- 
ни 13 липня 2012 року1. 

Структура генплану є досить складною, але в її основі лежить поділ документа на дві 
основні частини: текстову та графічну (карти, плани). Для того, аби легше було зрозуміти 
зміст генплану, ми зобразили його у вигляді схеми (Рис. 2.). 

Як видно із схеми, текстові матеріали генплану складаються із пояснювальної запис-
ки та основних положень. 

Пояснювальну записку оформляють у зведений том або окремі томи за розділами 
генплану. Пояснювальна записка складається з аналітичної частини, обґрунтувань і про-
позицій та додатків.

До аналітичної частини генплану включають: характеристику стану території насе-
леного пункту та наявних проблем її використання,  аналіз відомостей про стан навко-
лишнього природного середовища тощо. 

1 Склад генпланів у попередні роки визначали такі ДБНи:
•	 ДБН	Б.	1-3-97	«Склад,	зміст,	порядок	розроблення,	погодження	та	затвердження	генеральних	пла-

нів міських населених пунктів» (термін дії:  1 грудня 1997 року - 1 листопада 2012 року);
•	 «Инструкция	о	составе,	порядке	разработки,	согласования	и	утверждения	схем	и	проектов	район-

ной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов» (ВСН ГО 38-82, термін 
дії: 1 липня 1983 року - 1 грудня 1997 року) та «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в схемах и проектах 
районной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов» (ВСН ГО 38-83);

•	 «Инструкция	по	составлению	проектов	планировки	и	застройки	городов»	(СН	345-66)	(термін	дії:	
1 липня 1966 року - 1 липня 1983 року);

•	 до	1966	року	зміст	генпланів	регулювала	Инструкция	И	115-56.	
Вказані вище будівельні норми, ухвалені із 1966 р., доступні в Інтернет.
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Рис. 2. Структура генерального плану згідно з ДБН Б.1.1-15:2012  
«Склад та зміст генерального плану населеного пункту»
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До обґрунтувань і пропозицій генплану відносять таку інформацію: 
- характеристику територій, необхідних для подальшого розвитку населеного 

пункту; обсяги житлового будівництва, напрямки розвитку вулично-дорожньої мережі, 
транспорту, інженерної інфраструктури; 

- пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та 
запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшен-
ня життєвого середовища; 

- опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування  
територій;

- тощо.
Основні положення генерального плану оформляють окремим томом. До нього 

включають текстові матеріали зі стислим викладенням пропозицій генплану, проектних 
рішень, основні показники документа. Хоча ДБН відносить «основні положення генпла-
ну» до текстової частини, проте частиною основних положень є також схеми графічних 
матеріалів. Основні положення створюються для спрощеного подання матеріалів ген-
плану, які дозволять швидко скласти загальне уявлення про документ, у т.ч. і нефахівцю.

Стаття 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вимагає за-
безпечити доступність матеріалів генерального плану для громадян. З цією метою мате-
ріали генплану можуть поділятися на частину з відкритою інформацією та на частину  
з обмеженим доступом. 

Типовими і незаконними є випадки, коли органи місцевого самоврядування прихо-
вують навіть зміст (перелік складових) генерального плану. 

Частина з обмеженим доступом може включатися до складу генплану як окремий 
розділ.

Зміст і обсяг частини, яка містить інформацію з обмеженим доступом, у Законі не 
визначається. На практиці це призводить до ситуації,  коли в більшості випадків обсяг 
відкритих матеріалів є незначним, а основна частина генплану є недоступною для грома-
дян. Як правило, доступними для громадян є:

- брошура генплану зі стислим викладенням основних його положень та/або
- основне креслення генплану в масштабі, з якого не завжди можливо точно іден-

тифікувати місцезнаходження окремих містобудівних об’єктів і зон.
Таке обмеження доступу до матеріалів генплану суперечить Закону «Про доступ до 

публічної інформації», про що детально розповідається у другій частині посібника.
Як видно із опису складових генплану, він є документом, який містить інформацію, 

що становить значний суспільний інтерес. Такі питання, як: визначення допустимих 
видів забудови територій, реалізація заходів з охорони довкілля, збереження культур-
ної спадщини, виділення територій для розміщення житла – є пріоритетними для жит-
тєдіяльності кожної територіальної громади.
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1.4 Інструмент для планування майбутнього громади

Серед функцій, які виконує генплан, особливу увагу варто звернути на функцію 
управління земельними ресурсами територіальної громади. Згідно з ч. 3 ст. 16 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» земля є однією із матеріальних та фі-
нансових основ місцевого самоврядування.

Зрозуміло, що в переважній більшості випадків управління майном здійснюють 
утворені територіальною громадою органи місцевого самоврядування, адже технічно 
неможливо, щоби в кожному конкретному випадку члени територіальної громади спіль-
но вирішували питання про виділення землі. Проте, територіальна громада, як безпосе-
редній власник земельних ресурсів, повинна бути поінформованою, як саме ведуться її 
майнові справи, та мати засоби впливу на планування й контроль таких справ.

Тобто, право комунальної власності належить саме територіальній громаді, а не без-
посередньо місцевим радам як таким. І саме територіальна громада має право: 

- володіти;
- доцільно, економно і ефективно користуватися і 
- розпоряджатися нею на свій розсуд і в своїх інтересах як безпосередньо, так і че-

рез органи місцевого самоврядування. 

Підсумовуючи, зазначимо: 
1. Місцеві ради не виступають в якості власника при вирішенні питань, яким чином 

розпоряджатися територією населеного пункту.
2. Місцеві ради представляють відповідні територіальні громади й здійснюють свої 

функції від імені територіальної громади та мають діяти виключно в її інтересах. 
3. Місцеві ради не повинні тримати в таємниці план забудови міста, а також інфор-

мацію стосовно управління власністю територіальної громади.

ОФІЦІЙНО

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені 
ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комуналь-
ній власності».

Ст. 143 Конституції України 

«Право комунальної власності – це право територіальної громади володіти, 
доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд  
і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування».

Ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

«Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що пред-
ставляють відповідні територіальні громади й здійснюють від їх імені та в їх інте- 
ресах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конститу-
цією України, цим та іншими законами».

Ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
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Усі рішення рад повинні бути доведені до відома територіальної громади, щоби гро-
мада, як власник, могла зробити висновок, наскільки доцільно, економно та ефективно 
рада діяла в її інтересах. Територіальна громада повинна мати вичерпну інформацію про 
дії свого представника. Саме тому діяльність місцевої ради підпорядковується основним 
принципам місцевого самоврядування, закріпленим у ст. 4 Закону «Про місцеве само-
врядування в Україні», а саме: гласності, підзвітності та відповідальності перед терито-
ріальними громадами їх органів і посадових осіб. Цим законодавець підкреслює, що за 
всі свої рішення місцева влада повинна звітувати перед територіальною громадою.

Важко уявити ситуацію, за якої власник певного майна (територіальна громада) по-
годиться не знати, яким чином планується розпоряджатися його майном. Будь-яке рі-
шення про планування територіального розвитку є інформацією про розпорядження 
землею та іншим комунальним майном, що є власністю територіальної громади. Оскіль-
ки генплани є власністю територіальної громади,  містять суспільно значущу інформа-
цію, зачіпають права й інтереси жителів населеного пункту, вони мають бути відкритими 
у доступі для громадян, крім частини, доступ до якої обмежено на підставі та відповідно 
до закону.

ПОГЛЯД ЕКСПЕРТА

Як в генпланах регулюється питання встановлення/розширення меж міста?

Відповідно до ч. 1 – 2 ст. 173 Земельного кодексу України  «Межа району, села, 
селища, міста,  району у місті — це умовна замкнена лінія на поверхні землі, 
що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших 
територій. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змі-
нюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністра-
тивно-територіальних одиниць. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених 
пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів». 

Відповідно до п. 6 ч. 7 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» під час процедури розробки та затвердження генерального плану на-
селеного пункту «виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації в установлений строк узгоджують 
проект генерального плану населеного пункту з органами місцевого самовряду-
вання, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, з метою вре-
гулювання питань планування територій у приміських зонах». Отже, ОМС того на-
селеного пункту, що розробляє генплан, має погодити із сусідніми ОМС межі між 
адміністративно-територіальними одиницями.  

Відповідно до ч. 1 ст. 174 Земельного кодексу України «рішення про встанов-
лення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за по-
данням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Се-
вастопольської міської рад».
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1.5 Практична цінність генплану для жителів  
населеного пункту

Важливість відкритості генеральних планів для жителів міст важко переоцінити, бо 
саме обізнаність містян з необхідними даними про власний населений пункт є першим 
кроком до їх активної участі у вирішенні проблем місцевої громади. Інформація, яка міс-
титься в генплані, стане в нагоді кожному жителю міста. Подивимося, як саме.

Екологія та безпека
Інформація про стан довкілля має бути доступною всім без жодних обмежень — 

під таким твердженням підписалася держава Україна в багатьох важливих міжнародних 
угодах. Проте до сьогодні вона старанно порушує обіцянки й ховає публічну інформацію 
за обмежувальними грифами.

При ухваленні та реалізації генеральних планів найбільш типовими приводами для 
конфліктів є зменшення площі зелених зон у містах і розміщення екологічно небезпеч-
них об’єктів поруч з житловою забудовою. Відсутність вільного доступу до містобудівної 
документації не дозволяє громадянам отримати інформацію про те, чи відповідають за-
плановані в генеральному плані міста зміни державним санітарним, екологічним, буді-
вельним нормам. 

Відомими є протести харківської громадськості  проти будівництва дороги через 
парк ім.Горького у 2010 році. Тоді, незважаючи на гриф «ДСК», графічні матеріали Ген-
плану Харкова потрапили в Інтернет. Їх використали місцеві активісти для того, аби кра-
ще обґрунтувати свою позицію у важкому діалозі з місцевою владою та забудовниками.

У Луганську, в 2009-2010 рр., під час обговорення проекту Генерального плану міста 
мешканці району Мала Вергунка виявили, що в проекті містобудівного документа від-
сутні передбачені законом відстані між їх будинками та заводом «Спецавтоматика». Це 
дало можливість місцевим активістам, що борються за дотримання санітарних норм  

ДОСВІД

У 2010 році під час створення Генплану Львова декларувалось винесення з міста всіх шкідли-
вих виробництв І-го і ІІ-го класів небезпеки. Проте одна з компаній придбала ділянку на аукціоні 
у промисловій зоні. Серед умов продажу земельної ділянки було вказано, що на ділянці можуть 
розташовуватись підприємства не вище третього класу небезпеки за санітарною класифікаці-
єю. Однак, після купівлі ділянки на цій території розпочалось будівництво асфальтно-бетонного 
заводу, який належить до першого класу небезпеки. Таке будівництво викликало протести гро-
мадськості, адже суперечило вимогам санітарних норм чинного на той час Генплану й проекту 
нового Генплану. Про ці факти громадськість довідалась лише зі слів представника розробника 
нового Генплану під час громадських слухань. Громадяни вважають, що інтереси бізнесу не мо-
жуть суперечити цінностям львів’ян, псувати екологію міста, перетворювати його із привабли-
вого для проживання центру на екологічно-несприятливу територію.

Скрильніков Дмитро.  Яким би не було довкілля, про це мають знати всі // Сайт 
«Генплан — ключ до твого міста». — Режим доступу: goo.gl/KjIoQs. — 25.08.2013. 
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у діяльності заводу, значно краще поінформувати територіальну громаду міста про свою 
роботу та проблеми шумового і хімічного забруднення, яке створює завод.  

Одна із основних вимог противників прийняття «Генплану Києва 2025» — недопущення  
забудови більше ніж 700 га зелених зон, збереження від забудови Дніпровських остро- 
вів. У громадськості Київської області, яка нарікає на недостатню залученість до обго-
ворення Генплану столиці, викликають занепокоєння плани винесення близько 35 тисяч 
гектарів промислових територій, переважно небезпечних виробництв, у приміську зону.

ДОСВІД

У липні 2013 року громадянська позиція журналістів стала перешкодою ймовірної еколо-
гічної катастрофи в Мукачево. Ознайомившись із проектом нового Генплану міста, журналісти 
виявили, що на частині території Мукачівського водозабору ведеться забудова. Поруч із но-
вобудовою знаходиться недіюча, але і незатампонована свердловина. Крізь люк було видно 
поверхневі води — саме ту воду, яка потрапляє до домівок мукачевців.  Крім того міська влада 
виділила земельні ділянки для будівництва індивідуальних будинків у кількох метрах від хлора-
торної — «святого» для водоочистки місця, бо звідси очищена вода потрапляє у крани жителів 
міста. Оприлюднена журналістами інформація отримала широкий резонанс. За фактами, ви-
кладеними у публікаціях ЗМІ, прокуратура міста Мукачева провела перевірку, за наслідками 
якої обіцяла вжити заходи прокурорського реагування та  відновити порушений закон.

Кравчук Юрій.  Землі водозабору незаконно прихватизовують // Сайт «Ген- 
план — ключ до твого міста». —  28.07.2013. — Режим доступу: goo.gl/99ooah.  

ДОСВІД

У липні 2011 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі «Грімковська 
проти України» (заява №38182/03) на користь громадян України, які тривалий час проживали 
поруч із автомагістраллю, збудованою всупереч Генплану міста Краснодон. Цей містобудівний 
документ багато років тому передбачав будівництво об’їзної дороги, та замість цього з 1998 
року під об’їзну дорогу почали використовувати вулицю Червоноармійську, на якій у приват-
ному будинку і жили заявники. По дорозі рухалися вантажівки, бензовози, транзитні фури. До 
Європейського суду заявниця скаржилась за ст. 8 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод - на порушення права на повагу до особистого та сімейного життя, зокрема, 
через неспроможність органів влади організувати належний екологічний контроль над шкідли-
вим впливом автомагістралі. Європейський суд встановив порушення ст. 8 Конвенції в зв’язку 
з недотриманням справедливого балансу між інтересами заявниці та інтересами громади, спи-
раючись на три пункти. По-перше, держава не змогла навести дані адекватного екологічного 
дослідження використання міської вулиці як автомагістралі та того, що місцеві жителі і заяв-
ниця зокрема могли донести свою позицію і вплинути на процес прийняття рішень щодо роз-
міщення автомагістралі біля їхнього будинку. По-друге, органи влади не вжили достатніх заходів 
для зменшення негативного впливу від проходження автотранспорту по вулиці, на якій жила за-
явниця. По-третє, суди, які розглядали відповідні скарги, не навели обґрунтування своїх рішень 
і позбавили заявницю можливості довести свою позицію.

Скрильніков Дмитро.  Яким би не було довкілля, про це мають знати всі // Сайт 
«Генплан — ключ до твого міста». — Режим доступу: goo.gl/KjIoQs. —  25.08.2013. 
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Прикладом того, як екологічні вимоги громадян можуть бути враховані у Генплані 
міста без витрачання часу та коштів на судові розгляди, є Львів. Міська рада західно-
української столиці під час громадських обговорень проекту Генплану дослухалась до 
рекомендацій екологів та затвердила окремим рішенням межі міських парків.

Доступ до матеріалів генплану важливий не лише на стадії його розробки, але й піс-
ля його затвердження, у процесі реалізації. Наявність повної та достовірної інформації 
у вільному доступі дає громадськості дані для об’єктивного аналізу ситуації та дозволяє 
вчасно й результативно реагувати на порушення екологічного й містобудівного законо-
давства. У свою чергу, це може зменшити кількість необґрунтованих звернень і конфлікт-
них ситуацій, переважна більшість із яких виникає саме внаслідок браку інформації.

Вартість житла та зручність проживання
Плануєте придбати квартиру чи будинок? Чи знаєте, що буде поруч із вашим житлом 

через 5-10 років? Якщо поруч із вашим будинком зараз є лісосмуга чи парк, це не означає, 
що у влади немає наміру побудувати на цьому місці торговельний центр чи завод. Проте 
відповідні дії органів місцевого самоврядування мають бути зафіксовані у генеральному 
плані міста. Перед тим, як купувати нерухомість, поцікавтеся змістом генплану!

ДОСВІД

Під час процедури громадських обговорень Генплану Луганська у 2010 році містяни дізна-
лися, що серед утаємничених матеріалів документа є «Схема потенційної радонової безпеки 
території міста». На цій схемі вказані місця найбільшого радонового випромінювання у місті. 
Доступ до цієї схеми було обмежено грифом «Таємно». Радон називають «газом – тихим вбив-
цею», адже він невидимий, без смаку і запаху. Водночас саме він робить найбільший внесок  
у радіоактивне опромінення людини. Радон відповідає за 3/4 річної індивідуальної дози опро-
мінення, одержуваної людиною від земних джерел радіації. Основний шлях потрапляння ра-
дону в оселі пов’язаний з виділенням радону з ґрунту, на якому побудовані будинки. Радон на-
копичується в тектонічних розломах земної кори, куди він виходить з пір і мікротріщин порід.  
У зведені над такими розломами будівлі  надходить потік ґрунтового повітря з високою концен-
трацією радону. Накопичуючись у повітрі в приміщенні, він створює серйозні проблеми для 
здоров’я людей. За даними департаменту охорони здоров’я США, радон — другий за частотою 
(після куріння) фактор, що викликає рак легень переважно бронхогенного  типу. Продукти роз-
паду радону потрапляють у легені людини разом з повітрям і затримуються в них, розпадають-
ся, виділяючи альфа-частинки, що вражають клітини епітелію. Розпад ядер радону і його дочір-
ніх ізотопів у легеневій тканині викликає мікроопік. Найбільш уразливі клітини – найважливіші: 
статеві, кровотворні та імунні. Частинки іонізуючої радіації ушкоджують спадковий код і, при-
чаївшись, ніяк себе не проявляють. До тих пір, поки клітці з пошкодженими іонами не прийшов 
час ділитися або створювати новий організм — дитину. Крім того, радон і продукти його розпаду 
викликають пошкодження в хромосомах клітин кісткового мозку людини, що значно збільшує 
ймовірність розвитку лейкозів. Інформацію про небезпеку радонового опромінення працівни-
ки проектного інституту «Луганськцивільпроект» вирішили протизаконно приховати від луганчан 
грифом «Таємно», що прямо суперечило ст. 50 Конституції України, яка забороняє обмежувати 
доступ до інформації про стан довкілля, небезпечні природні явища. Вже після громадського 
обговорення проекту Генплану, де неодноразово піднімалося питання протизаконності обме-
ження доступу до документа, гриф «Таємно» був знятий із «Схеми потенційної радонової без-
пеки території міста».
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Серед безлічі факторів, що впливають на ціну нерухомості, слід виділити розвине-
ність соціальної інфраструктури, екологічний стан району. Звісно, розцінки на житло 
у тихому спальному районі відрізнятимуться від жвавих центральних кварталів. Наяв-
ність поруч лікарень, дитячих садків, шкіл, зелених зон також грають істотну роль у фор-
муванні ціни на житло.

Для того, щоб швидко зорієнтуватися, де краще придбати нову квартиру або буди-
нок, варто познайомитися з генпланом міста. У документі ви зможете ознайомитися  
з інфраструктурою цікавого для вас району, а також із планами будівельних робіт на най-
ближчі 15-20 років. Може бути, вже через кілька років поруч із вашим житлом з’явиться 
аеропорт або вокзал, або навпроти вікон виростуть багатоповерхові офісні будівлі.

Не стане зайвою інформація і про зони хімічного, шумового та радіаційного забруд-
нення. Навряд чи хтось захоче будувати власний будинок на місці колишнього сміттє-
звалища або полів аерації, куди роками скидались відходи цілого міста.

Згадайте будівельні скандали, коли обурені жителі перекривають дороги або вихо-
дять на мітинги, пишуть скарги в численні інстанції. Подібні ситуації виникають тоді, 
коли жителів забувають запитати, чи хочуть вони запропонованих генпланом змін. По-
казовим у цьому аспекті є досвід Дніпропетровська.

Втім не варто розглядати генплан  лише як технічну документацію, яка описує фізич-
ні умови проживання у вашому районі. Генеральний план — це документ, що визначає 
цілі та завдання громади у просторовій перспективі та є відображенням цінностей гро-
мади.  Він визначає стратегічні напрямки та умови, відповідно до яких має розвиватися 
територіальна громада у майбутньому. 

Генплан може закріплювати подальший розвиток населеного пункту як промислово-
го, торговельного, науково-дослідницького або ж туристично-розважального центру. Це 
принципово різні напрямки розвитку, які передбачатимуть суттєво відмінні умови про-

ДОСВІД

Скандали навколо Генерального плану Дніпропетровська стали виникати з моменту його за-
твердження. Напруження навколо конфліктів посилюється закритістю Генплану.

Зокрема, мешканці житлових масивів Придніпровськ і Чаплі намагаються відстояти свої 
райони від планів міської влади побудувати через них  магістральну дорогу державного зна-
чення. Наведені жителями аргументи про незаконність такого будівництва міською владою за-
тято ігноруються. На всі доводи жителів вони отримують одну відповідь: місце проходження цієї 
дороги відповідає рішенням Генерального плану Дніпропетровська. Але відсутність доступу до 
документа не дозволяє мешканцям перевірити, чи дійсно магістраль 1 категорії у цьому плані 
проходить через їх житлову забудову. 

Прагнення ознайомитися з головним містобудівним документом дозволило з’ясувати гро-
мадським активістам кричущий факт: Генплан Дніпропетровська не пройшов обов’язкову дер-
жавну екологічну експертизу, мета якої запобігати негативному впливу антропогенної діяльнос-
ті на навколишнє середовище та здоров’я людини, оцінка екологічної безпеки господарської 
діяльності та екологічної ситуації окремих територій і об’єктів. Заплативши за розробку голов-
ного містобудівного документа величезні гроші, місто фактично розвивається не у науково об-
ґрунтованому напрямку, а так, як того хочеться чиновникам.

Генеральный план открывает свои секреты // Сайт «Територіальна громада, 
право, особистистість». — 25.06.2013. — Режим доступу: goo.gl/kn5LYE. 
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живання жителів міста.  Члени громади мають право  прагнути подальшого чисельного 
та просторового зростання свого населеного пункту або,  навпаки, бажати збереження 
існуючого розміру громади та притаманного йому стилю життя. В залежності від об-
раних пріоритетів розвитку містобудівний документ має передбачати конкретні заходи 
щодо їх реалізації. 

Обираючи місце майбутнього проживання, нові члени громади можуть знайоми-
тися з генпланом міста та аналізувати, наскільки плани розвитку певного населеного 
пункту відповідають їх власному баченню місця, в якому вони хотіли б жити. В ген- 
плані зацікавлені знайдуть відомості не лише про майбутні плани розвитку міста, але  
й про його теперішній стан, основні тенденції розвитку міста в минулому. Генплан міс-
тить інформацію про показники соціально-економічного розвитку, рівень доходів місце-
вих жителів, житлові умови, інформацію про об’єкти соціальної сфери (лікарні, школи, 
бібліотеки, дитячі садки) та промисловості (в тому числі характеристику підприємств 
за класами небезпеки), про якість води та повітря, рівень озеленення; національний та 
релігійний склад громади, її гомогенність чи різнорідність та багато іншої важливої для 
громадянина інформації. 

Очевидно, що такий усвідомлений підхід до вибору місця свого проживання зараз 
не є типовим для більшості українських громадян в силу недостатнього розвитку вітчиз-
няної економіки, обмеженої мобільності та традицій. Проте із розвитком глобалізації 
та   нових економічних тенденцій українці ставатимуть все більш мобільними, частіше 
змінюватимуть місце свого проживання, і не виключено, що стануть більш усвідомлено 
ставитися до вибору місця свого проживання. Зробити громадянам правильний крок  
у виборі місця свого проживання і повинні допомогти генеральні плани.

Збереження автентичного характеру міста, його ландшафтних, архітектур-
них, історико-культурних особливостей і неповторності

Зруйновані та пограбовані історичні пам’ятки волають про допомогу. Плачевний 
стан культурно-історичної спадщини зазвичай пояснюють нестачею фінансування. Про-
те для її збереження й дослідження фахівцям потрібен, перш за все, відкритий доступ до 
земельної документації. 

ДОСВІД

Вже більше семи років влада не може вберегти від руйнації групу курганів віком близько 
чотирьох тисяч років, яка знаходиться у Лисичанську Луганської області. Ці поховання у зане-
дбаному стані археологи виявили ще восени 2006 року. 

Для проведення рятівних археологічних робіт професор Сергій Санжаров зі Східноукраїн-
ського національного університету імені Володимира Даля зробив відповідну заявку, склав акт 
про руйнування й додав викопіювання з карти місцевості у відповідному масштабі. Після цього 
колектив археологів і персонально пана Санжарова було звинувачено в незаконному доступі 
до картографічної інформації. Під час розслідування, яке проводила СБУ, у науковців вилучили 
всі карти та схеми, включно зі старими матеріалами, які знаходилися у Луганському обласному 
краєзнавчому музеї.

По сьогодні частина могильника залишається недослідженою й потерпає від руйнації.

Бритюк Олексій. Хто врятує кургани Лисичанська? // Сайт Центру з вивчення 
суспільних процесів та проблем гуманізму «Острів Лугань». — Режим доступу: 
goo.gl/RzeUlN. — 25.08.2013.
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Джерелами інформації для роботи з охорони об’єктів археологічного й історичного 
надбання є великомасштабні карти, бажано з прив’язками до інших об’єктів, розроблені 
в системі координат із даними щодо абсолютних висот розташування. Саме такі карти 
разом із фотопланами, фотокартами й планами міст включалися до переліків відомостей, 
що становлять службову інформацію, у системі кількох центральних органів виконавчої 
влади, а також багатьох інших органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання. Такий перелік, до якого включені всі великомасштабні карти країни, продовжує 
мати Державне агентство земельних ресурсів України. 

Можливості для розвитку бізнесу та інвестиційні ризики2

Продаж нерухомості та землі, що знаходяться у власності громади, часто сприйма-
ється негативно. Проте доходи від продажу землі зараховуються винятково до бюджетів 
розвитку. Тобто, в ідеалі, місцева громада повинна вигравати від ефективно функціо-
нуючого та прозорого ринку землі, тому що саме бюджет розвитку – це асигнування на 
інноваційну і інвестиційну діяльність, пов’язану з капітальними вкладеннями в соціаль-
но-економічний розвиток міста. Створенням такого ринку повинні займатися ОМС. 
Українське законодавство наділяє місцеві ради та їх виконавчі органи винятковим пра-
вом на замовлення проектів, організацію громадських обговорень і затвердження місто-
будівної документації. 

ДОСВІД

У травні 2013 року завершилися роботи по збору досьє Ханського палацу в Бахчисараї для 
внесення пам’ятки історії до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однак через від-
сутність державних актів на деякі об’єкти Ханського палацу і недостатнє фінансування досьє 
прийнято не було.

 «Проблеми виключно пов’язані з небажанням на сьогоднішній момент депутатів міської 
ради виділяти ці території заповіднику для постійного користування. Мабуть, не завжди є ро-
зуміння того, що внесення пам’ятника до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — це благо  
і стратегічне завдання загалом-то для розвитку всього Бахчисарая», — сказав директор Бахчи-
сарайського історико -культурного заповідника Валерій Науменко.

У мерії Бахчисарая запевняють, що не можуть видавати держакти. Вже півроку як перестали 
виділяти земельні ділянки, через відсутність у міста Генерального плану розвитку, а без нього 
розпоряджатися землею забороняє прокуратура.

Депутаты Бахчисарая не пускают Ханский дворец в список ЮНЕСКО // Сайт 
«Комментарии: Крым». — 29.05.2013. — Режим доступу: goo.gl/jQSSYY. 

2 Детальніше про вплив обмеженого доступу до генпланів на розвиток бізнесу див.: Ращупкіна Юлія. 
Вплив обмеженого доступу до генеральних планів на реалізацію економічного потенціалу місцевих гро-
мад, а також ринок землі та нерухомості // Як втаємничуються генеральні плани міст і які наслідки це має 
для суспільства: матеріали громадської експертизи діяльності Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України у сфері формування Переліку відомостей, що ста-
новлять службову інформацію / Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Укладач: В. В. Щербачен-
ко. – Луганськ: Янтар, 2013. – С. 137-145; Штефан Вадим. До питання відкритості інформації генеральних 
планів в контексті процесів інвестування на рівні територіальних громад // Як втаємничуються генеральні 
плани міст і які наслідки це має для суспільства: матеріали громадської експертизи діяльності Міністер-
ства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у сфері форму-
вання Переліку відомостей, що становлять службову інформацію / Східноукраїнський центр громадських 
ініціатив. Укладач: В. В. Щербаченко. – Луганськ: Янтар, 2013. – С. 146-160.
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За останні роки суттєво зменшилася частка доходів від продажу нерухомого майна  
в структурі доходів місцевих бюджетів: у 2006 році такі доходи становили 8,4% від за-
гальної суми місцевих бюджетів, у 2011 році – 2,4%. Про що свідчить ця тенденція? Про 
те, що нерозпроданого лишилося мало? Про те, що місцеві органи влади намагаються 
утриматися від розпродажу в час світової кризи? Чи про те, що інвестори не зацікавлені 
купувати запропоноване? 

У 2005 році консалтингова компанія, яка на замовлення Міжнародного валютного 
фонду і Світового банку консультує уряди країн світу щодо покращення інвестиційного 
клімату в Україні, визначила аспекти ринку землі, які найбільше цікавлять приватних ін-
весторів. Серед них – доступ до ринку землі, гарантії права власності на отриману землю, 
вимоги до використання землі та рівне ставлення до конкурентів. 

Відомо, що основним аргументом для інвестора при прийнятті рішення про вкла-
дення коштів є рівень окупності капіталу й рівень ризиків. Генплани дозволяють усім 
бути поінформованими рівною мірою про плани ОМС. Вони прямо не відповідають на 
всі питання, але інформація містобудівних документів дозволяє більш точно прогнозу-
вати вартість землі та нерухомості на найближче десятиліття. Відкритий доступ до ге-
неральних планів допомагає інвесторам краще зрозуміти бізнес-можливості міста, пер-
спективність вкладення коштів у ті чи інші напрямки економіки конкретної громади. 
Про який би бізнес не йшла мова, для нього потрібна якщо не земля, то принаймні місце 
під офіс, склад, магазин. Купівля чи оренда земельної ділянки, ремонт приміщення – це 
довготермінові інвестиції. Знайти таке вигідне місце, з точки зору логістики і купівельної 
спроможності та із прицілом на перспективу, має допомогти генплан. 

Проте не кожний інвестор має однакові дані для таких підрахунків. Бізнес, набли-
жений до влади, володіє більшою інформацією і може робити зважені інвестиційні рі-
шення. У той час як інвестор, позбавлений доступу до містобудівної документації, може 
зробити помилкову інвестицію, що призведе до її втрати або навіть загрожуватиме бан-
крутством. Однаково доступна всім інформація з генеральних планів усуває або змен-
шує інвестиційні ризики, сприяє чесній конкуренції та створює однакові стартові умови.

Примусове відчуження нерухомості для суспільних потреб
Часто люди, що проживають насамперед у старій частині міста, не підозрюють про 

те, що їх приватна власність може стати об’єктом примусового відчуження з боку держа-
ви. Адже генеральний план може передбачати реконструкцію окремих зон міста, що, як 
правило, супроводжується відселенням жителів районів реконструкції. У таких випад-
ках власникам конфіскованої державою нерухомості мають виплачувати  компенсацію 
чи пропонувати заміну майна. Розмір пропонованої владою компенсації не завжди може 
відповідати очікуванням громадян й у випадку незгоди – призначається судом.

Список причин, через які генеральні плани важливі для громадян, можна продовжу-
вати й далі. Рано чи пізно кожній людині доводиться вибирати місце проживання, купу-
вати чи орендувати на тривалий час житло.

Саме тому відкритість генеральних планів важлива. Якщо ви серйозно підходите до 
вибору місця свого проживання, дбаєте про безпеку, здоров’я і комфорт для себе й своїх 
близьких, знайдіть час зазирнути до генерального плану. Саме в генплані ви знайдете 
багато цікавої інформації, яка посприяє вам зробити правильний вибір під час купівлі 
нерухомості, убезпечить вас від неправильних інвестицій, допоможе заощадити в май-
бутньому гроші й час. 
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Контроль над діяльністю депутатів місцевих рад та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування

Для більшості українців знайомою є ситуація, коли вони роками, якщо не десятиліт-
тями, чекають, аби в районі їх проживання відремонтували дорогу чи водогін, запусти-
ли більш зручну лінію комунального транспорту чи збудували нову школу або дитячий 
садок. При цьому ледь не щороку у міської влади виникають нові PR-проекти, пов’язані  
з капітальним будівництвом нових об’єктів, важливість та фінансова доцільність яких 
для громади є сумнівною. 

Для того, щоб розвиток міста не відбувався спонтанно та на догоду окремим поса-
довцям, й існує генплан. Цей документ обговорюється всією громадою та репрезентує 
бачення майбутнього цілої громади. Маючи доступ до генплану, громадяни можуть 
контролювати, чи здійснює міська рада розвиток міста відповідно до публічно обгово-
рених та схвалених планів. У свою чергу це збільшує можливості для контролю та уник-
нення свавільного витрачання публічних коштів на непередбачені генпланом об’єкти 
капітального будівництва. 

Генплан має бути доступний для громадян і тому, аби вони могли оцінити, наскільки 
реальний стан розвитку населеного пункту відповідає умовам, зазначеним у генплані. 
Відтак, мешканці міста зможуть скласти обґрунтоване уявлення про те, наскільки місце-
ва рада та її виконавчі органи якісно реалізують схвалені плани містобудівного розвитку 
та на практиці втілюють у життя інтереси міської громади.

ДОСВІД

Конфлікт із викупом земельних ділянок у Львівській області з мотивів суспільної необхідності 
для транспортної розв’язки, яка будувалась до «Євро-2012», триває вже більше двох років. За-
для будівництва кільцевої дороги поблизу нового стадіону Львівська обласна державна адміні-
страція вирішила викупити земельні ділянки. Землі скуповували за ціною 625 грн. за сотку, що 
в 40 разів менше ринкової. Як коментувала місцева преса, цей процес відбувався «добровіль-
но-примусово». У такий спосіб загалом було викуплено 15 га землі. Низка мешканців розпочали 
справжню битву за свою власність, оскільки рівноцінний обмін їм не пропонували, а ціна була 
надто заниженою. Тоді обласна державна адміністрація вирішила відібрати землі за рішенням 
суду, мотивуючи своє рішення суспільною необхідністю. Під тиском громади місцева влада все-
таки відмовилася від своїх намірів і відкликала позовну заяву. До «Євро-2012» підготувалися  
у Львові і без конфліктної кільцевої розв’язки. Проте на цьому суперечка не завершилася. У 2012 
році, майже через 6 місяців після закриття судом справи про примусове вилучення земельних 
ділянок, «Дирекція з підготовки до «Євро-2012» оскаржила у Вищому адміністративному суді 
закриття справи. Справу відправили на повторний розгляд до Львівського апеляційного адмі-
ністративного суду. Навіть Львівська обласна рада 15.05.2012 р. звернулася до Кабінету Міні-
стрів та Генеральної прокуратури України щодо захисту власників земельних ділянок поблизу 
футбольного стадіону по вул. Стрийській та Кільцевій дорозі у Львові від протиправних посягань. 

Депутати Львівської обласної ради заступилися за селян, у яких відбирають 
землю для будівництва транспортної розв’язки // Сайт Львівської обласної ор-
ганізації ВО «Свобода». — 15.05.2012. — Режим доступу: goo.gl/VfaKMS. 
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Розділ ІІ. Генеральний план. Забезпечення 
вільного доступу

2.1 Ситуація із доступом до генпланів

Попри значну суспільну значимість генпланів доступ до цих документів у більшості 
українських міст не забезпечено: вони не оприлюднюються на сайтах місцевих рад, не 
надаються на вимогу громадян і навіть депутатів місцевих рад.

У ході проведеного СЦГІ моніторингового дослідження доступності генеральних пла-
нів міст для громадян виявилося, що в переважній більшості міст вони знаходяться під 
грифом «ДСК» (тобто є службовою інформацією), а часом – і під грифом «Таємно»  (тобто є 
державною таємницею)3. І хоча в останні роки доступність містобудівної документації для 
громадян поступово збільшувалась, проте в цілому ситуація лишається незадовільною.

У 2009 році Служба безпеки України внесла зміни до «Зводу відомостей, що станов-
лять державну таємницю» та вилучила з нього низку великомасштабних карт. Це дозво-
лило зняти більшість грифів «Таємно» з генеральних планів. Однак це не змінило ситуа-
цію із доступом до містобудівної документації на практиці, оскільки грифи «Таємно» були 
замінені грифами «ДСК».

Надію на покращення ситуації принесло ухвалення в 2011 році Законів України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та «Про доступ до публічної інформації». Однак 
революційні за своєю суттю норми щодо доступу до публічної інформації до теперіш-
нього часу так і не забезпечили суттєвого поліпшення доступу містян до головних міс-
тобудівних документів. Як і раніше, громадськість не має можливості належним чином 
проконтролювати законність забудови територій. 

Обмеження доступу до генпланів суперечить низці норм чинного законодавства. 
Стаття 9 Закону України «Про місцеве самоврядування» зобов’язує ОМС доводити ухва-
лені документи до відома населення. Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» «не може бути обмежено доступ до інформації про розпоря-
дження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, 
комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання 
цих коштів чи майна…». Обмеження доступу до такої інформації можливе лише тоді, 
якщо її оприлюднення може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, обо-
рони, розслідуванню чи запобіганню злочинів і якщо орган влади доведе, що така шкода 
переважає суспільний інтерес у доступі. Проте на практиці таке обґрунтування відсутнє. 
У доступі до генпланів відмовляють простим посиланням на наявність грифу обмеження 
доступу, не наводячи доводів того, яким чином надання генплану може зашкодити зазна-
ченим інтересам (і тим більше – чи переважають такі інтереси суспільний інтерес знати 
інформацію, що міститься у матеріалах генплану).

Значну частину інформації генпланів становить інформація про стан довкілля, а та-
кож інформація про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні 
події, що можуть статися й становитимуть загрозу здоров’ю і безпеці громадян. Засекре-
чувати цю інформацію забороняє ст. 50 Конституції України та ст. 21 Закону «Про інфор-
мацію». 

3 Інформацію про доступність генплану свого міста ви можете знайти з допомогою інтерактивної карти 
за посиланням: http://cityplan.in.ua/cities.
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Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зобов’язує ОМС прово-
дити громадське обговорення містобудівної документації. Такі обговорення неможливі 
без ознайомлення громадськості з документом. Також зазначений Закон зобов’язує місь-
кі ради оприлюднювати матеріали генпланів на їх офіційних веб-сторінках. Як показано  
в главі 1 цього посібника, відсутність доступу може створювати значні проблеми для гро-
мадян, тому ми, жителі міст, селищ і сіл, повинні домагатися від місцевих рад та інших 
розпорядників містобудівної документації виконання норм інформаційного та містобу-
дівного законодавства про доступність генпланів.

2.2 Міфи та стереотипи про неможливість забезпечити 
відкритість генпланів

Щоправда, вимоги забезпечення доступності генпланів для громадян не так легко 
виконувати. В Україні існує кілька категорій осіб, у чиї повноваження входить забезпе-
чення доступності містобудівної документації, проте саме ці люди й отримують зиск від 
втаємничення генпланів. Тому вони прагнуть і в подальшому зберегти за генпланами 
статус документів з обмеженим доступом. 

Ситуація зі зняттям грифів обмеження доступу з генпланів нагадує зачароване коло. 
Згідно з Законом зробити генплан доступним для громадян має розпорядник генплану, 
тобто організація, у якої фізично перебуває документ. Але копія генплану є як у міської 
ради, яка його затверджує, так і у проектного інституту, який є його розробником. Крім 
того, часто примірник генплану зберігається і в місцевій державній адміністрації. Про-
те жодний із цих розпорядників документа не хоче брати на себе відповідальність і пе-
рекладає відповідальність на іншу організацію. Профільне Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ до останнього часу теж старанно уникало вирішення цієї 
проблеми по суті. Органи прокуратури не звертали належної уваги на порушення права 
громадян на доступ до публічної інформації, яка міститься у генпланах.

Рис. 4.  Взаємодія різних державних установ та організацій, причетних до  
забезпечення доступності містобудівної документації



29

Також даються взнаки радянські традиції тотального засекречення публічної інфор-
мації та застарілі підходи до планування розвитку міст.

За часів СРСР генеральні плани населених пунктів централізовано розроблялися ма-
лочисельними проектними інститутами, більшість із яких спеціалізувалися на виготов-
ленні містобудівної документації для певного типу поселень. Після розробки генплани 
затверджувалися радами вищого рівня (наприклад, генплани обласних центрів затвер-
джувала Верховна Рада УРСР, а генплани міст із населенням понад 500 тис. погоджували 
в Москві) і фактично у формі директиви спускалися населеним пунктам. І хоча тепер 
рівень контролю центральних органів виконавчої влади над розробкою містобудівної 
документації суттєво зменшився, тип мислення і моделі планування залишилися багато 
в чому старими.

Значну роль в обмеженні доступу громадян до містобудівної документації продов-
жують відігравати проектні інститути, які розробляють містобудівну документацію  
і накладають на неї грифи обмеження доступу. Найбільш значні із цих установ лишають-
ся державними підприємствами. Незважаючи на державний статус, у своїй діяльності 
проектні інститути керуються насамперед корпоративними інтересами, а не інтересами 
територіальних громад, для яких вони виготовляють генплани. Часто представники цих 
проектних установ, зокрема провідні спеціалісти Українського державного науково-до-
слідного інституту проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, виступають од-
ними із найбільших опонентів відкритості генпланів. В угодах, за якими цей проектний 
інститут виготовляє містобудівну документацію, встановлюються численні правові за-
борони, якими проектна установа перешкоджає відкриттю та поширенню проектної до-
кументації серед третіх осіб. Хоча містобудівна документація виготовляється за кошти 
держави та органів місцевого самоврядування, фактичне розпорядження нею монополі-
зує проектна установа, слабо контрольована державою. 

Є ще один аргумент, який використовують проектні інститути для незняття грифів 
обмеження доступу з генпланів. Проектні установи посилаються на те, що для робіт із 
виготовлення генпланів вони використовують картографічні матеріали, які вже перебу-
вають під грифом обмеження доступу, і тому в процесі виготовлення генеральних планів 
вони лише автоматично переносять на нові документи вже існуючий гриф. Ці картогра-
фічні матеріали, на яких розробляються генплани, виготовляють інші установи, серед 
яких: Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінфор-
матики імені Анатолія Шаха «Укргеоінформ», «Київгеоінформатика», Державний карто-
графо-геодезичний фонд України (Укркартгеофонд) тощо.  

Іншою категорією осіб, що виступають опонентами доступності містобудівної до-
кументації для громадян, є працівники режимно-секретних відділів, що відповідають за 
геоінформаційні технології  в органах державної влади та ОМС. Частина цих працівни- 
ків – це колишні військові, із притаманним їм типом мислення. У владних установах про-
довжує  існувати культ «особливої важливості» людей, пов’язаних із режимно-секрет-
ними відділами, а їх працівники отримують щомісячні доплати в розмірі від 10 до 30% 
до посадових окладів за роботу з таємними документами (в т.ч. генпланами, що пере-
бували під грифом «Таємно»)4. Отримують зазначені надбавки і працівники проектних 
інститутів. Система матеріальних стимулів для посадовців, що працюють із державною 
таємницею, ще більше посилює несприйняття ними нових, демократичних інформацій-

4 Кабінет Міністрів України. Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з 
роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці: постанова від 15.06.1994 р. № 414 // ВРУ. – Режим 
доступу: goo.gl/CBCHlv. – 10.08.2013.
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них відносин та стимулює до створення перешкод у забезпеченні доступу громадян до 
містобудівної документації. 

Саме тому в середовищі посадовців у сфері містобудування та архітектури, режим-
но-секретних відділів продовжують народжуватися і популяризуватися стереотипи та 
пояснення, що не відповідають дійсності, про неможливість забезпечення доступу гро-
мадян до містобудівної документації. Найбільш поширені із них наведемо нижче.

•	 Генплани	мають	бути	обмеженими	у	доступі,	 оскільки	 їх	відкритість	зро-
бить	українські	міста	вразливими	під	час	ведення	бойових	дій,	терористичних	ак-
тів	тощо.	

Така начебто вразливість обумовлена тим, що креслення генплану виконуються на 
топографічній підоснові із використанням геодезичної сітки, і саме доступність цих гео-
дезичних даних робить місто вразливим перед ракетним нападом умовного противника 
або терористами.

Абсурдність таких тверджень стає зрозумілою, якщо згадати «Договір з відкритого 
неба» від 1992 року, учасником якого вже багато років є Україна. Ця міжнародна угода 
передбачає «можливість здійснення інспекційних польотів літаків, обладнаних аерофо-
тоапаратами, відеокамерами, інфрачервоними пристроями тощо, з метою контролю над 
озброєннями країн-учасниць». Тільки за перші десять років після підписання договору 
літаки країн НАТО і Росії провели близько тридцяти інспекційних польотів над Україною. 

Крім того, за допомогою сучасного GPS-обладнання, що знаходиться у вільному про-
дажі, маючи бажання, будь-хто може складати карти й плани в масштабах дрібніших, ніж 
ті, які використовуються в генпланах. Програмні комплекси, такі як: Ozy Explorer чи Map 

Рис. 5. Стереотипні уявлення про причини, які начебто перешкоджають  
зняттю грифу «ДСК» з генеральних планів
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Source, дозволяють за лічені секунди не лише переводити координати різних проекцій 
одна в одну, але й точно прив’язувати до координатних сіток наявні мапи й наносити на 
них об’єкти з висотами в режимі реального часу в польових умовах. Вже немає що казати 
про космічні знімки, вільний доступ до яких має кожна людина в мережі Інтернет. Ще 
більш точні за ті, що розміщені у вільному доступі в Інтернет, топографічні карти та пла-
ни, аерофотознімки можна придбати як у державних, так і в недержавних організацій за 
кордоном. Отже, генеральні плани міст не є єдиним та цінним джерелом геоінформації 
про міста, що може бути використана для бойових дій чи терористичних операцій. 

•	 Генплан	–	це	документ,	з	яким	мають	працювати	лише	спеціалісти.	Громадя-
нам	не	потрібно	мати	доступ	до	генпланів,	оскільки	це	складний	спеціалізований	до-
кумент.	Громадяни	не	зможуть	зрозуміти	його	зміст	та	знайти	в	ньому	необхідну	
інформацію.

Теза про те, що публічна інформація має бути прихованою від громадян, оскільки 
вони начебто є «недостатньо розумними» для того, аби зрозуміти зміст офіційних до-
кументів, суперечать самій суті відносин між громадянами та органами державної влади 
в демократичній державі, а також численним правовим нормам українського законодав-
ства, які гарантують право громадян України на інформацію.

Побіжно варто згадати, що читати карти у курсі географії починають вчити у 6 класі 
середньої школи, відтак більшість громадян все-таки мають навички роботи із картами 
та зможуть знайти в документі необхідну їм інформацію. У свою чергу, саме перед про-
ектними інститутами має бути поставлене завдання про розробку таких містобудівних 
документів, які були б зрозумілі для тих громадян, що не мають спеціальної освіти.

Незаперечним є факт, що спеціаліст – планувальник чи архітектор – має можливість 
знайти в генплані значно більше інформації, аніж нефахівець. Проте протизаконне вта-
ємничення генпланів позбавляє доступу до цих документів навіть спеціалістів. А саме 
сторонні фахівці, пов’язані з розробником і замовником генплану, повинні мати мож-
ливість здійснювати незалежну експертну оцінку документа та виявляти у генпланах 
приховані чи відкриті загрози для громадських інтересів. Виявлені та оприлюднені екс-
пертами помилки, факти службової недбалості або свідомого злочину можуть стати під-
ставою для подальших активних дій громадськості. Проте для проектантів-розробників 
генпланів значно вигідніше мати ситуацію, коли їх роботи абсолютно непідконтрольні 
для зовнішньої незалежної експертизи та оцінювання. 

•	 Генеральний	план	є	цілісним	документом,	який	не	можна	поділити	на	відкри-
ту	та	закриту	частини.	Відтак,	неможливо	зробити	навіть	частину	матеріалів	
генплану	доступною	для	громадян.	

Наведене вище твердження суперечить вимогам законів «Про регулювання містобу-
дівної діяльності» та «Про доступ до публічної інформації», ухвалених у 2011 р. 
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Але навіть до 2011 року діяла норма законодавства, що вимагала проводити обгово-
рення проектів генеральних планів із населенням. Результативність таких обговорень, з 
точки зору можливості захистити громадські інтереси, була невисокою, оскільки, не маю-
чи доступу до більшої частини як текстової, так і графічної складової генплану, громадя-
ни могли обговорювати лише незначну частину документа.  Ситуація, коли громадянам 
показували лише обрані фрагменти документів, створювала можливість для свідомого 
приховування тієї інформації, яка могла викликати незадоволення у членів громади.

Для виходу із цієї ситуації, коли обговорювати документи з населенням потрібно, 
але показувати не можна, окремі міські ради стали замовляти у проектних інститутів 
виготовлення так званих демонстраційних матеріалів. Демонстраційними матеріала-
ми називають частину графічних матеріалів генпланів, виготовлених без топографічної 
підоснови на великих листах паперу, які можна демонструвати громадянам під час про-
ведення громадських слухань (зокрема, виставляти у тих приміщеннях, де відбувалося 
ознайомлення населення з документом). Крім демонстраційних матеріалів, згідно з ви-
могами ДБН має виготовлятися брошура генплану. Цей документ є стислим текстовим 
викладом основних положень генплану, який може супроводжуватися окремими гра-
фічними матеріалами. 

Втім, як брошура генплану, так і демонстраційні матеріали є спрощеною версією до-
кумента та не містять всієї тієї інформацї, яка може бути необхідною громадянину. Саме 
тому важливим є виконання положень законів про доступність усіх матеріалів генпла-
нів, коли громадянин може отримати весь обсяг потрібної йому інформації. Для реаліза-
ції положень цих законів слід брати до уваги, що генплан складається із текстових та гра-
фічних матеріалів, і доступ до різних його частин може бути забезпечений по-різному.

Так, не повинно бути жодних складнощів надання для ознайомлення громадянам 
текстових матеріалів генпланів. Громадянам може надаватися копія документа, у якій 
під час копіювання будуть закриті окремі фрагменти тексту (речення, абзаци, розділи), 
у котрих міститься та інформація, що є службовою або належить до державної таємни-
ці. Саме так на практиці реалізується вимога Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» про те, що «обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ». Якщо 
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається ін-
формація, доступ до якої необмежений.

ОФІЦІЙНО

«Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ міс-
тить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформа-
ція, доступ до якої необмежений». 

Ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

«Загальна   доступність   матеріалів   генерального  плану населеного  пункту  за-
безпечується  шляхом  його   розміщення   на веб-сайті   органу   місцевого   само-
врядування  та  у  місцевих періодичних друкованих  засобах  масової  інформації,  
а  також  у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, 
що  становить  державну  таємницю  та  належить  до  інформації  з обмеженим 
доступом відповідно до законодавства.  Зазначена частина може включатися до 
складу генерального плану населеного пункту  як окремий розділ».

Ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
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Раніше забезпечити доступ до графічної складової генпланів було складніше, оскіль-
ки генплани виготовлялися без цифрових технологій: їх створювали у кількох примір-
никах на папері або тканині. При цьому графічна складова документа виконувалася з 
використанням топографічної підоснови, яка до вересня 2013 року в Мінрегіоні України 
вважалася інформацією для службового користування. Відділити на такій карті чи плані 
топографічну підоснову (службову інформацію) від іншої інформації фактично було не-
можливо. Саме тому і створювалися спеціальні демонстраційні матеріали без топогра-
фічної підоснови.

Водночас, від моменту, коли для виготовлення графічних матеріалів генпланів стали 
використовуватися комп’ютерні технології, відокремлення топографічної підоснови або 
іншої інформації з обмеженим доступом (наприклад, плану із системою водопостачан-
ня) від решти інформації генерального плану не становить жодних складнощів. Кожний 
пласт тематичної інформації на електронній карті існує автономно і може бути доданий 
або видалений одним натисканням клавіші.

Окрім того, що вже кілька років існують технічні можливості для розмежування гра-
фічних матеріалів генпланів на закриту та відкриту інформацію, у вересні 2013 року зник- 
ли правові підстави для тотального обмеження доступу до графічної складової генпланів 
грифом «ДСК». 

На підставі наказу Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ № 452 
гриф «Для службового користування» має бути знятий з абсолютної більшості графіч-
них складових генпланів. Під грифом «ДСК» можуть залишитися лише ті окремі частини 
містобудівних документів, які містять інформацію, вказану у скорегованому «Переліку 
відомостей, що становлять службову інформацію в Мінрегіоні України» (наприклад, 
плани систем водопостачання у містах або план дій цивільної оборони у військовий час).

Ураховуючи вимоги законодавства щодо відкритості публічної інформації та генп-
ланів зокрема, слід зазначити, що всі матеріали генплану є апріорі відкритими у доступі. 
Доступ до окремих частин цих документів може бути обмежено лише на підставі закону 
за сукупності трьох умов. Ці умови такі: обмеження в доступі до інформації необхідно 
для захисту передбачених законом інтересів (наприклад, національної безпеки, оборо-
ни); розкриття інформації завдасть передбаченим законом інтересам істотної шкоди; за-
вдана внаслідок розкриття інформації шкода переважатиме суспільний інтерес у доступі 
до відповідної інформації.

На жаль, ідея про те, що вся інформація, яка знаходиться в органів влади та інших 
розпорядників, окрім випадків, передбачених законом, має бути відкритою всім грома-
дянам, для багатьох посадовців і проектантів, вихованих за часів СРСР, лишається склад-
ною для сприйняття. Тому практичне розмежування матеріалів генпланів на відкриту  
і закриту частини відбувається із суттєвими складнощами та затримками. 

ОФІЦІЙНО

16 вересня 2013 року Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ ви-
ключив із «Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Мінрегіоні 
України», великомасштабні карти та плани. Відповідно до наказу міністра №452 
більше не є службовою інформацією топографічні, цифрові карти, фотокарти 
масштабів 1:10 000-1:50 000, а також плани міст масштабу 1:10 000 – 1:20 000 
(незалежно від форми та виду носія інформації). Виключені зі списку службової 
інформації відомості про координати геодезичних пунктів на території України.
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•	 Генплан	не	є	нормативно-правовим	документом,	а	є	містобудівною	докумен-
тацією,	отже,	на	цей	документ	не	поширюються	вимоги	українського	законодав-
ства	щодо	забезпечення	публічності	документа.	

Генеральний план справді є видом містобудівної документації, проте цей факт не по-
збавляє документ його нормативного характеру та не виводить його з-під дії Закону Украї-
ни «Про доступ до публічної інформації».

Генплан є актом органу місцевого самоврядування, що засвідчує волевиявлення певної 
територіальної громади щодо принципових питань розвитку та функціонування населе-
ного пункту. Він затверджується лише тим органом місцевого самоврядування, який пред-
ставляє відповідну громаду і який має для цього відповідні владні повноваження. 

Генплан приймається у вигляді письмового документа встановленої форми і має чітко 
визначену структуру, яка регулюється державними будівельними нормами. Містобудівний 
документ, як правило, приймається у вигляді додатку до відповідного рішення міської ради 
і є його невід’ємною складовою. За відсутності цієї невід’ємної частини (додатку до рішен-
ня), яка, власне, і регулює суспільні відносини, втрачається суть самого рішення про його 
затвердження, оскільки саме рішення суспільні відносини не регулює.

Генплан є обов’язковим до виконання, його дія не обмежується одноразовим засто-
суванням. Положення генплану повинні обов’язково враховуватися всіма суб’єктами, що 
здійснюють господарську, насамперед просторово-планувальну та будівельну, діяльність 
на території відповідного населеного пункту. Лише на основі генплану ухвалюється план 
зонування територій та детальні плани територій. Це вказує на нормативно-правовий ха-
рактер документа. 

Крім того, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»  та  Постанова 
від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слу-
хань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні» зобов’язують виконавчі  органи   сільських,   селищних,   
міських   рад оприлюднити у  двотижневий  строк  прийняті  органами  місцевого само-
врядування рішення  щодо  розроблення  проектів  містобудівної документації  шляхом  
опублікування таких рішень у ЗМІ,  що поширюються  на  відповідній  території,  а  також 
шляхом розміщення  на  офіційному веб-сайті відповідного ОМС. 

 Оприлюднення розроблених в установленому законодавством порядку проектів міс-
тобудівної документації здійснюється не пізніш як у місячний строк із дня їх подання роз-
робником до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради шляхом розміщення 
матеріалів (планшетів, макетів) у визначеному органом місцевого самоврядування місці 
та інформування громадян через розповсюдження брошур і повідомлень, ЗМІ, що поши-
рюються на відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті 
відповідного ОМС.

 Після завершення процедури громадського обговорення результати розгляду  про-
позицій громадськості до проектів містобудівної документації мають бути оприлюднени-
ми у двотижневий строк із дня  їх  прийняття  шляхом  опублікування  в ЗМІ,   що  по-
ширюються  на  відповідній  території, а також розміщення таких рішень на офіційних 
веб-сайтах відповідних ОМС.

Генеральний план затверджується актом (рішенням) органу місцевого самоврядуван-
ня, а відтак на нього поширюються вимоги ст. 15 Закону «Про доступ до публічної інфор-
мації» щодо обов’язкового оприлюднення проектів таких рішень – не пізніше як за 20 ро-
бочих днів до дати розгляду з метою прийняття. 

Недотримання вказаних вище термінів  оприлюднення проектів містобудівної доку-
ментації та результатів розгляду пропозицій є порушенням установленої законом проце-
дури, відтак ухвалений із порушеннями процедури генплан може бути оскарженим у суді 
як нечинний. 
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•		 Розсекречення	матеріалів	генпланів	потребує	великих	коштів.
Під час переговорів із представниками державних органів щодо можливості зняття 

грифів обмеження доступу з містобудівної документації авторам цього посібника неод-
норазово доводилося чути від посадовців про високу вартість таких робіт та відсутність 
коштів для їх проведення у місцевих бюджетах. При цьому посадовці ніколи не називали 
конкретних цифр. З метою отримати ці дані СЦГІ направив інформаційні запити до різ-
них проектних інститутів. 

Як свідчать отримані відповіді, державні розцінки на роботи щодо зняття грифу 
«ДСК» з генеральних планів міст відсутні. Частина проектних інститутів проводить такі 
роботи безкоштовно для міських рад, оскільки до цього їх зобов’язує п. 44 «Інструкції 
про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших мате-
ріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію». В той же час Український 
державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Біло-
коня виконує відповідні роботи за окремим замовленням та платно. 

Зміна законодавства про доступ до публічної інформації мала б спонукати розроб-
ників генпланів до перегляду грифів на  містобудівних документах, проте, як свідчить 
практика, проектні інститути не поспішають здійснювати відповідні роботи. Очевидно, 
є кілька причин для такої непоспішності. Серед тих, що ще не називалися у цій книж-
ці, – це додаткове навантаження на оплату таких робіт за рахунок позапланових витрат 
проектних інститутів. 

У державному інституті проектування міст «Містопроект» (м. Львів) розрахували 
приблизну вартість виконання таких робіт. За підрахунками західноукраїнських спеціа-
лістів з проектування міст загальна вартість робіт із розгляду об’єму документації гене-
рального плану малого міста або селища міського типу складає 747 гривень 18 копійок. 
При здійсненні цих розрахунків працівники «Містопроекту» керувалися усередненими 
фактичними затратами часу. 

Навіть якби роботи із зняття грифів потребували окремого фінансування, очевидно, 
що сума у кілька сотень гривень не повинна бути перешкодою для виконання вимог ін-
формаційного законодавства.

ОФІЦІЙНО

«Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання з грифом «Для 
службового користування» періодично переглядаються з метою можливого зняття 
цього грифа. Перегляд здійснюється під час передачі справ із структурних підроз-
ділів до архівного підрозділу організації, у процесі зберігання справ у архівному 
підрозділі (як правило, не менш як один раз на 5-10 років), а також під час підго-
товки справ постійного зберігання для передачі до державної архівної установи. 
Рішення про зняття грифа «Для службового користування» приймається експерт-
ною комісією організації-автора документа (видання) чи правонаступника». 

П. 44 «Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, 
справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову 

інформацію» (затверджена постановою Кабінету Міністрів України  
від 27 листопада 1998 р. № 1893).
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 •	 Знімати	гриф	обмеження	доступу	до	генплану	і	давати	дозвіл	на	ознайомлен-
ня	з	цим	документом	має	проектний	інститут,	а	не	міська	рада.	

Найбільш поширеним юридичним обґрунтуванням відмов ОМС у доступі до ген-
планів населених пунктів є посилання на грифи обмеження доступу. Часто у відмовах 
міські ради також вказують, що гриф обмеження доступу до містобудівної документації 
надається не ними, а розробником генплану — проектним інститутом. Посилаючись на 
підпункти 4 та 44 «Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, 
справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформа-
цію», що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. 
№ 1893, міські ради стверджують, що здійснювати процедуру перегляду грифу обмежен-
ня доступу мають лише організації-автори документів (тобто проектні інститути) або їх 
правонаступники. 

Насамперед слід наголосити, що зазначена Інструкція Кабінету Міністрів втратила 
юридичні підстави для свого існування – нова редакція Закону «Про інформацію» та За-
кону «Про доступ до публічної інформації», що набули чинності 9 травня 2011 року, не 
передбачають повноваження Кабінету Міністрів затверджувати такий нормативно-пра-
вовий акт (на відміну від ст. 30 попередньої редакції Закону «Про інформацію», яка пря-
мо вказувала на таке право Уряду). Це особливо важливо з огляду на те, що без прямого 
дозволу закону Кабінет Міністрів, як орган виконавчої влади, не може встановлювати 
обов’язкові норми для органів місцевого самоврядування, зокрема визначати, яким чи-
ном вони повинні поводитися зі службовою інформацією.

Крім того, багато положень Інструкції (навіть після внесених у неї у вересні 2011 
року змін) прямо суперечать Закону «Про доступ до публічної інформації» та Закону  
«Про інформацію». Наприклад, Інструкція продовжує оперувати терміном «конфіден-

ПОЗИЦІЯ

«На Ваше звернення стосовно перегляду грифів обмеження доступу на розробле-
ній проектним інститутом містобудівній документації в період до 31.12.20013р., ке-
руючись нормами нового містобудівного та інформаційного законодавства, відділ 
містобудування та архітектури Антрацитівської міської ради повідомляє наступне, що 
гриф «Для службового користування» був наданий проектним інститутом УДНДІПМ 
«Діпромісто», та ініціювати зняття грифу в цілому містобудівній документації або його 
частин може тільки проектний інститут». 

Відповідь Антрацитівської міської ради Луганської області від 17.09.2013 р. № 05-
144 за підписом начальника Відділу містобудування та архітектури на інформацій-
ний запит СЦГІ.

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Служби безпеки України  
в 2005 році комісія РТВ інституту «Укрміськбудпроект» провела інвентаризацію носіїв 
таємної інформації колишнього СРСР і прийняла рішення про зниження грифа таєм-
ності і переводу всіх матеріалів генерального плану міста з грифом для службового 
користування (ДСК). Про таке рішення комісії інститут «Укрміськбудпроект» повідомив 
виконавчий комітет Новороздільської міської ради у 2006 році листом з грифом ДСК. 
Саме тому виконавчий комітет не має можливості надати інформацію на Ваш запит».

Відповідь Новороздільської міської ради Львівської області від 23.10.2012 р.  
№ 1731/02-13 за підписом міського голови на інформаційний запит Міжнарод-
ної благодійної організації «Екологія-Право-Людина».
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ційна інформація, що є власністю держави», який був вилучений зазначеними закона-
ми (найближчим до цього терміну, хоч і не тотожним, за новими законами є поняття 
«службова інформація»). Інструкція зобов’язує затверджувати переліки відомостей, що 
містять службову інформацію, хоча Закон «Про доступ до публічної інформації» такої 
вимоги не містить (у ст. 9 він лише забороняє обмежувати такі переліки в доступі у разі 
їх існування).

У будь-якому разі, яким би не був статус зазначеної Інструкції, положення закону 
мають вищу силу і застосовуються напряму.

Чимало спеціалістів у сфері доступу до публічної інформації вважають, що поло-
ження вищезгаданої Інструкції суперечать Закону «Про доступ до публічної інформації» 
також у тому, що доступ до документа має надавати його розпорядник – тобто суб’єкт 
владних повноважень (наприклад, місцева рада, її виконавчий комітет, РДА) чи інша ор-
ганізація, яка фізично володіє генпланом як документом. Це пояснюється тим, що згідно 
зі ст. 1 Закону «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це, зокрема, 
інформація, яка знаходиться у володінні визначених цим Законом розпорядників. Таки-
ми розпорядниками є, насамперед, суб’єкти владних повноважень (різні державні органи 
та органи місцевого самоврядування). Крім того, розпорядниками публічної інформації 
за ст. 13 Закону є організації, які виконують делеговані повноваження владних органів 
за законом чи договором. Обґрунтовано можна стверджувати, що проектні інститути 
виконують такі делеговані повноваження, адже вони при розробці генпланів приймають 
рішення щодо обмеження доступу і накладення відповідного грифу. Такі функції є за-
галом правом суб’єктів владних повноважень. Більше того, та ж ст. 13 Закону до розпо-
рядників публічної інформації відносить усіх суб’єктів господарювання, які володіють 
інформацією, що становить суспільний інтерес, а, як було показано в цьому посібнику, 
матеріали генплану становлять значний суспільний інтерес, мають надзвичайно важли-
ве значення для громади та окремих фізичних чи юридичних осіб.

Іншими словами, слово «розпорядник» не означає, що певна установа чи організація 
має будь-які виключні права на генплан, яким вона розпоряджається. Розпорядниками 
конкретного генплану у розумінні Закону «Про доступ до публічної інформації» можуть 
одночасно бути кілька суб’єктів – тобто всі органи влади і всі інші організації, які фізич-
но володіють цим генпланом (мають фізичний доступ до нього)5. 

Закон «Про доступ до публічної інформації» (ст. 22) містить вичерпний перелік під-
став для відмови в доступі до інформації, і серед них немає такої підстави, як те, що доку-
мент був виготовлений (затверджений) іншим суб’єктом. Розпорядник може відмовити в 
доступі, якщо він не володіє генпланом (при цьому, якщо йому відомо, хто ним володіє, то 
він повинен самостійно перенаправити такий запит за належністю). Розпорядник може 
також відмовити, якщо запитувана інформація обмежена в доступі, але при цьому саме 
він – розпорядник, який володіє генпланом і який отримав запит на нього, – зобов’язаний 
застосувати так званий трискладовий тест, що міститься в ч. 2 ст. 6 Закону «Про доступ до 
публічної інформації», і обґрунтувати таке обмеження.

Трискладовий тест – це механізм перевірки можливості обмеження доступу до ін-
формації. Метою цього тесту є запобігання необґрунтованому обмеженню доступу до 
інформації та визначення балансу між правом громадськості на доступ до інформації та 

5 Детальніше про тлумачення положень Закону див. Науково-практичний коментар до Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації»/ Р.Головенко, Д.Котляр, О.Нестеренко, Т.Шевченко. За заг. 
ред. Д.Котляра. — Київ, 2012. Режим доступу: www.president.gov.ua/docs/comment_api_final.pdf, http://
komsvobslova.rada.gov.ua/komsvobslova/doccatalog/document?id=46450, www.medialaw.kiev.ua/publishing/
books/19/.
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захистом передбачених законом інтересів. Відмова надати інформацію через обмеження її  
в доступі є незаконною, якщо державний орган, ОМС чи інший розпорядник не застосу-
вав трискладовий тест і не навів відповідне обґрунтування у відмові. Трискладовий тест 
відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, 
що обмеження доступу до публічної інформації здійснюється лише згідно з законом при 
дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, тери-
торіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, 
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтриман-
ня авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати 
істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає 
суспільний інтерес в її отриманні.

Крім того, слід пам’ятати: якщо генеральний план був один раз правомірно оприлюд-
нений одним із розпорядників (міською радою, РДА або ОДА), то він повинен надалі на-
даватися на запит і не може більше обмежуватися в доступі – це прямо передбачено в ч. 3 
ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації». 

Як правило, оригінальний примірник генплану зберігається у проектному інституті, 
що його виготовляв, та у міській раді, яка є замовником та власником цього документа.  
Генплани тих невеликих міст, що не мають власних відділів містобудування та архітек-
тури, режимно-секретних відділів, зберігаються в районних державних адміністраціях. 
Крім того, примірник генплану може зберігатися в обласній державній адміністрації тієї 
області, до якої територіально належить певне місто. 

Отже, згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації» всі вищеназвані органі-
зації, що фізично володіють генпланом, є його розпорядниками і зобов’язані оприлюдню-
вати та надавати відповідну інформацію за запитами. У разі віднесення певної інформації, 
що міститься в генплані, до інформації з обмеженим доступом вони повинні щоразу –  
при розгляді запиту – застосувати трискладовий тест і перевірити, чи дійсно потреби об-
меження доступу переважають над суспільним інтересом у розкритті. При цьому саме 
розпорядник, який отримав запит на доступ до генплану, приймає рішення про розкрит-
тя документа з грифом «ДСК». Закон «Про доступ до публічної інформації» не дозволяє 
розпоряднику відмовити лише на тій підставі, що інший суб’єкт застосував такий гриф.

Проте в реаліях усі вказані органи державної влади та місцевого самоврядування,  
а також проектні інститути намагаються уникати обов’язку із оприлюднення генпланів, 
перекладаючи цей обов’язок на інших. 

ПОЗИЦІЯ

«Згідно з п. 4. ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація 
з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає за-
конних підстав для обмеження у доступі такої інформації, які існували раніше. Таким 
чином, розпорядниками інформації про доступ громадян до генеральних планів місь-
ких населених пунктів є визначені органи місцевого самоврядування, а не Державне 
підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної про-
мисловості «Кривбаспроект». Рекомендуємо Вам звернутися до відповідних органів 
місцевого самоврядування стосовно надання даної інформації».

Відповідь ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної 
промисловості «Кривбаспроект» від 03.06.2013 р. № 010-1331 на звернення 
СЦГІ.
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В умовах, коли жоден із розпорядників не бажає на себе брати відповідальність та іні-
ціювати оприлюднення документа, логічним було б очікувати, що ініціатором таких змін 
стане міська рада. Адже саме вона є представницьким органом громади, який мав би ре-
презентувати інтереси членів міської громади.

Два шляхи, якими може піти ОМС для зняття обмежувальних грифів та забезпечення 
доступності генпланів для громадян, представлені на рис. 6.

ПОЗИЦІЯ

«Звертаємо Вашу увагу на те, що розпорядником інформації щодо генерального 
плану є органи самоврядування та їх виконавчі органи згідно з Законом України «Про 
доступ до публічної інформації».

Відповідь ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування 
міст «Діпромісто» від 11.04.2012 р. № РСС-667 на лист заступника міського голо-
ви з питань діяльності виконавчих органів Голопристаньської міської ради.

Рис. 6. Алгоритм дій ОМС для дотримання законодавства по забезпеченню доступу  
громадян до генеральних планів 
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Як підсумок, зазначимо: зацікавлені особи можуть звернутися із запитом на доступ 
до генерального плану до будь-якого із належних розпорядників, а у випадку відмови – 
оскаржити такі дії. Звичайно, ситуація,  коли генплани не доступні, влаштовує не лише 
багатьох чиновників, але й багатьох громадян, представників бізнесу. Домагатися сус-
пільних змін – це справа не для слабодухих. Така активність вимагатиме вийти зі стану 
спокою, витратити час, докласти зусиль для написання запитів, скарг. Можливо, навіть 
доведеться звернутися до суду. Як саме отримати доступ до генплану, розповідають на-
ступні розділи посібника.

ПОЗИЦІЯ

«… Відповідно до рішення міської ради від 06.08.08 № 37/35 «Про порядок ко-
ристування матеріалами генерального плану розвитку міста Дніпропетровська на 
період до 2026 року» матеріали генерального плану розвитку міста розроблялися за 
рахунок коштів міського бюджету та є власністю територіальної громади міста Дні-
пропетровська. Дозвіл на користування матеріалами генерального плану повинна 
надавати міська рада. Вищевказаним рішенням міська рада доручила Головному 
архітектурно-планувальному управлінню Дніпропетровської міської ради надавати 
актуальну інформацію за матеріалами генерального плану розвитку міста Дніпропе-
тровська на період до 2026 року відповідно до письмових запитів, згідно з Інструк- 
цією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та 
інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що  
є власністю держави, затвердженою постановою КМУ від 27.11.1998 р. № 1893 (без 
передачі будь-яким організаціям у користування)».

Відповідь Дніпропетровської міської ради від 14 грудня 2011 р. № 11/16-28 за 
підписом в.о. начальника Головного архітектурно-планувального управління місь-
кої ради на інформаційний запит СЦГІ.

ДОСВІД

У рамках партнерського із СЦГІ моніторингу доступності генпланів громадська організація 
«Донецький екологічний рух» надала роз’яснення для міського голови м. Жданівка Донецької 
області щодо правових механізмів забезпечення загальної доступності Генплану міста. Від-
так Жданівський міський голова звернувся до Донбаської національної академії будівництва 
і архітектури, яка розробляла Генплан Жданівки. Міський голова просив проектантів надати 
роз’яснення щодо можливості зняття грифу «ДСК» з Генплану міста. Перевіривши усі документи, 
експертна комісія Донбаської національної академії будівництва і архітектури ухвалила рішен-
ня, згідно з яким з усіх частин Генплану було знято обмежувальні грифи. Так Генплан Жданівки 
став відкритим для громадян.
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2.3 Правові способи отримання доступу до генпланів 

Порядок доступу до містобудівної документації, у тому числі генпланів, регулюється, 
насамперед, Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобу-
дування».

Громадяни та організації повинні мати можливість ознайомитися з генпланом:
•	 на	офіційному	сайті	ОМС;
•	 у	друкованому	ЗМІ;
•	 шляхом	подання	інформаційного	запиту	із	проханням	надати	копію	генплану;
•	 шляхом	особистого	ознайомлення	з	містобудівним	документом	у	приміщенні	ОМС.
Розглянемо особливості всіх цих способів.

Ознайомлення з генпланом на сайті ОМС
Найпростішим способом отримання доступу до генерального плану є перегляд офіцій-

ного сайту ОМС відповідного населеного пункту. Цей спосіб не потребує особливих зусиль 
і великих часових витрат. Ознайомитися із генпланом ви можете, не виходячи із власного 
помешкання. Необхідно лише мати доступ до Інтернет. Обов’язок розміщувати генплан на 
веб-сайті місцевої ради чи іншого органу місцевого самоврядування встановлений ч. 11  
ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

На жаль, зазначена норма Закону із різних суб’єктивних і об’єктивних причин часто 
не виконується, і, як свідчать результати моніторингу, проведеного СЦГІ і партнерськими 
організаціями у 2012-2013 роках, генплани були доступними лише на 63 сайтах міських 
рад. Не поодинокими є випадки, коли на сайті міськради, замість кількох томів текстової 
частини генплану та всього переліку графічних матеріалів, можна знайти лише рішення 
про ухвалення генплану й одну або декілька карт. Але є й міста, на сайтах яких генплани 
представлені досить повно (Полтава, Луганськ, Ужгород), що дозволяє громадянину про-
тягом лічених хвилин отримати значну частину розшукуваної інформації.

Доступ до генплану у друкованих ЗМІ
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зобов’язує ОМС пу-

блікувати генплан у місцевих друкованих ЗМІ. Через обмеженість газетних площ та ве-
ликі розміри генпланів ці документи рідко публікуються навіть у спеціалізованих ЗМІ.  
У тих випадках, коли ОМС розміщують у ЗМІ публікації про містобудівну документацію, –  
це, як правило, оголошення про проведення громадських обговорень та іноді стислий і ви-
бірковий виклад змісту окремих частин генпланів. 

Запит копії генплану
Наступним за рівнем складності і часових витрат у отриманні доступу до генплану  

є подання інформаційного запиту. Законодавцем передбачені різноманітні форми подання 
інформаційних запитів – електронною поштою, у письмовій формі (поштою), факсом, осо-
бисте вручення, навіть усно (наприклад, телефоном). У різних форм є свої плюси та мінуси.

Завдяки розвитку інформаційних технологій вже багато громадян можуть  надіслати 
запит електронною поштою. Такий запит приходить за призначенням максимально швид-
ко й передбачає таку ж швидку відповідь. Однак існує небезпека, що ваш електронний 
лист буде проігноровано з посиланням на «помилку в мережі Інтернет» чи якусь подібну. 
Крім того,  при надсиланні запиту електронною поштою у запитувача інформації не буде 
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доказу направлення листа та повідомлення про його отримання повноважною особою  
міської ради.

З огляду на це надійніше буде направити ваш запит листом (найкраще – рекомендова-
ним з підтвердженням вручення). У цьому випадку збільшується час відповіді за рахунок 
поштового пересилання до розпорядника інформації та назад. Водночас при направленні 
запиту таким способом у вас буде підтвердження про отримання адресатом вашого листа, 
а також (у разі ненадання відповіді або надання неповної відповіді) докази для оскаржен-
ня дій працівників ОМС до правоохоронних та судових органів. 

Іншим надійним способом направлення інформаційного запиту є особиста (або че-
рез кур’єра) передача до канцелярії розпорядника генплану. При цьому важливо не забу-
ти отримати відмітку про здавання запиту на вашому примірнику.

Розпорядник інформації має відправити відповідь на запит на інформацію з відпо-
відними документами не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту (ч. 1 ст. 20 За-
кону України «Про доступ до публічної інформації»). Закон дозволяє продовжити строк 
розгляду запиту до 20 робочих днів, якщо запит стосується великого обсягу інформації 
або потребує пошуку серед значної кількості даних. Але у цьому випадку розпорядник 
інформації повинен повідомити запитувача про продовження строку в письмовій формі 
не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Також треба бути готовим до вимоги розпорядника інформації відшкодувати фак-
тичні витрати на копіювання та друк матеріалів генерального плану. Ця вимога може 
бути заявлена розпорядником інформації у разі, якщо задоволення запиту на інформацію 
передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок (ст. 21 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»).

Це означає: якщо ви запитуєте об’ємний документ, розпорядник інформації 
зобов’язаний надати безкоштовно 10 сторінок із цього документа, а решту документа – за 
умови сплати коштів. При цьому вартість копіювання однієї сторінки не має перевищу-
вати «Граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запи-
том на інформацію», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня  
2011 року № 7406.

Так, вартість копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру 
(у тому числі двосторонній друк) не має перевищувати 0,1 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати за виготовлення однієї сторінки (на час виходу цього посібника у світ 
ця сума складає 1,15 грн.).  Вартість копій документів формату А3 та більшого розміру  
(у тому числі двосторонній друк) не повинна перевищувати 0,2 відсотки розміру міні-
мальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки (у даний час ця сума становить 
2,29 грн.). 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах по-
ряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує 
її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк), не має переви-
щувати 0,3-0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї 
сторінки (у даний час це – 3,44-5,74 грн.). 

Так, у Харківській міській раді та Южнянській міськраді Одеської області сторінка 
копії формату А4 коштує 1 гривню 15 копійок. У Жданівській міськраді Донецької облас-
ті за копіювання документів у форматі А4 з громадянина візьмуть 1 гривню 10 копійок. 
У Генічеській міській раді Херсонської області за копіювання однієї сторінки Генплану 

6 Кабінет Міністрів України. Постанова № 740  від 13 липня 2011 року // ВРУ. – Режим доступу –  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/740-2011-%D0%BF. – 20.08.2013.
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виставляють ціну в 5 гривень 68 копійок. А в міській раді Бережан Тернопільської об-
ласті сторінку документа скопіюють за ціною 3 гривні 44 копійки, хоча кількість сторінок 
Генплану, які будуть скопійовані, не вказують.

Як засвідчують дані моніторингу, проведеного СЦГІ, загальна ціна за надання ко-
пії генплану буде суттєво відмінною: від 200 до 2000 гривень. Наприклад, для того щоб 
отримати копію Генерального плану Харкова, обсяг якого складає 1498 сторінки А4, по-
трібно заплатити 1722 гривні 70 копійок. За копіювання близько 240 сторінок Генпла-
ну Южного Одеської області потрібно заплатити 277 гривень 57 копійок, а 410 сторінок 
Генплану Жданівки Донецької області обійдуться громадянину у 451 гривню. 

Громадяни могли б уникати таких великих витрат, якби вищезгадані та інші міські 
ради дотримувалися норм законодавства та розміщували матеріали генпланів у Інтер-
нет, чого, на жаль, як правило, не відбувається. 

Оскільки у більшості міських рад відсутня техніка для копіювання великих форматів 
А1 чи А0, то треба бути готовим до того, що графічні матеріали генпланів вам зменшать 
до формату А4 або до А3. Інший варіант – вишлють план міста розміром, наприклад,  
1 м х 0,8 м із склеєних аркушів А4.

При цьому Закон «Про доступ до публічної інформації» не передбачає вішкодування 
витрат на сканування документа, тому вимога внести плату за сканування є незаконною. 
Водночас Закон також не зобов’язує розпорядника створювати документ у новій формі – 
наприклад, шляхом сканування створювати електронний документ для того, щоб надати 
його електронною поштою. У цьому випадку розпорядник повинен запропонувати наді-
слати копії документа поштою або надати на ознайомлення у своєму приміщенні.

Закон «Про доступ до публічної інформації» (ч. 4 ст. 21) також передбачає безко-
штовне надання інформації, що становить суспільний інтерес. Як було пояснено у цьому 
посібнику, генплан становить значний суспільний інтерес, тому слід вимагати надання 
його без відшкодування витрат на копіювання чи друк. Але слід бути готовим до того, що 
розпорядник з цим може не погодитися і вимагатиме відшкодування витрат.

Ознайомлення із генпланом у приміщенні розпорядника
Ще однією можливістю отримати доступ до генплану є ознайомлення із цим до-

кументом у загальнодоступному місці у приміщенні ОМС, який приймав рішення про 
його затвердження, або у відділі архітектури райдержадміністрації, у якому зберігаються 
генплани багатьох невеликих міст, або у приміщенні іншого розпорядника, який володіє 
генпланом. Обов’язок розпорядника надавати генплан для ознайомлення визначається 
ч. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та ст. 14 Закону 
«Про доступ до публічної інформації».

Перед тим, як піти в орган місцевого самоврядування, радимо написати листа або 
зателефонувати до міської ради: уточнити час, місце та іншу суттєву інформацію, яка 
полегшить процедуру доступу до документа, збереже час і, можливо, вбереже від отри-
мання негативних емоцій. 

При особистому ознайомленні із генеральним планом у приміщенні міської ради 
вам у пригоді стане фотоапарат із великою роздільною здатністю для фотофіксації до-
кумента. Стаття 14 Закону «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує розпоряд-
ників інформації «визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи 
їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, 
копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо». Розпорядник не 
зобов’язаний забезпечувати вас відповідним обладнанням, але не має права перешко-
джати у використанні власних технічних засобів.



44

Ознайомлення із генпланом у приміщенні ОМС може зайняти у вас декілька годин. 
Але якщо вам вдасться отримати всі або більшість матеріалів генплану, то існує велика 
ймовірність, що саме цей спосіб отримання доступу до документа буде максимально ре-
зультативним.

2.4 Права запитувачів генплану під час  
звернення до ОМС

При зверненні за доступом до містобудівної документації вам неодноразово дове-
деться апелювати до законів та обґрунтовувати своє право отримати доступ до докумен-
та. Далі в тексті ви знайдете основні правові норми, що допоможуть вам це зробити.

Права запитувачів на інформацію щодо генеральних планів та обов’язки розпо-
рядників інформації щодо надання відповідей за такими запитами визначені в Законах 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про доступ до публічної інфор-
мації», «Про інформацію» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зокрема слід звернути увагу на наступні норми: 
- ст. 34 (передбачає право збирати та використовувати інформацію) і ст. 50 Консти-

туції України (гарантує доступ до інформації з питань довкілля);
- ст. 13, ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» (надаються пояснення, яка 

саме інформація у будь-якому разі не може бути обмежена у доступі);
- п. 1 ч. 1 ст.3, п. 1 ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 14, ст. 15 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» (описують обов’язок розпорядників оприлюднювати в ініціатив-
ному порядку певну інформацію та можливості осіб «пасивного доступу»6 до такої ін-
формації);

- п. 3 ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, Розділ IV Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (описують загальні принципи та можливості «активного доступу» до інфор-
мації шляхом подання інформаційних запитів);

- ч. ч. 5, 11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (регла-
ментує доступ до актів ОМС); 

- ч. 2 (присвячена застосуванню «трискладового тесту» при будь-якому обмеженні 
доступу) та ч. 5 ст. 6 (регламентує доступ до інформації щодо розпорядження бюджетни-
ми коштами) Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Незважаючи на вказані правові норми, ОМС намагаються уникати надання генпла-
нів. Найтиповішими підставами відмов є: технічна неможливість надання документа за 
запитом (великий обсяг, відсутність техніки для виготовлення копій великого формату 
тощо), документ є обмеженим у доступі (грифи обмеження доступу «Таємно» та «Для 
службового користування»), вимога оплати витрат на копіювання матеріалів, відсутність 
коштів тощо8. Хоча загалом це не є обов’язковою умовою для направлення та розгляду 
вашого запиту, вже на стадії підготовки інформаційного запиту можна спростувати такі 
припущення і надати посилання на основні норми законів, які гарантують право до-

7 В теорії доступу до публічної інформації розрізняють пасивний та активний доступ до інформації.  
Коли громадянин докладає для отримання від розпорядника інформації суттєві зусилля: пише запит, теле-
фонує, відвідує орган влади тощо, то такий доступ називається активним. А коли розпорядник інформації 
оприлюднює її з власної ініціативи – публікує на сайті, у друкованих та електронних ЗМІ, а громадянин 
виступає скоріше пасивним реципієнтом, то такий спосіб забезпечення доступу називають пасивним.

8 Детально типові підстави відмов та їх правова кваліфікації описані у додатку 1 на стор. 53-59 цього 
посібника.
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ступу, альтернативи отримання відповідей (електронною поштою, надання можливості 
ознайомитись із документом у приміщенні ОМС тощо). Це допоможе запобігти (змен-
шити кількість) формальних відповідей – «відписок» або відмов у доступі до інформації.

У разі, якщо вами все ж таки отримано неправомірну відмову у наданні запитувано-
го документа, або якщо вам взагалі не було надано відповіді на інформаційний запит – не 
зволікайте із продовженням дій. 

Пропоновані далі варіанти правових дій повністю відповідають нормам україн-
ського законодавства і сформовані згідно з  порадами висококваліфікованих юристів, 
що працюють у сфері доступу до публічної інформації. Отже, варто їх використовувати. 
Водночас слід брати до уваги, що в Україні система як прокурорського нагляду, так і 
адміністративного судочинства далекі від досконалості. Використання одного із мето-
дів не гарантує вам миттєвого отримання бажаного результату. Більш ніж ймовірно, що 
вам доведеться стикнутися із відписками, відмовами, неправомірними відповідями пра-
цівників тих інституцій, які зобов’язані захищати права та інтереси громадян. До цього 
варто бути готовим та завжди пам’ятати, що ви захищаєте своє конституційне право зна-
ти офіційну інформацію про сучасний стан та плани розвитку свого міста. Це право за-
конне, і ми віримо, що його можна відстояти в Україні. На користь тих, хто захищає своє 
право на інформацію, грає той факт, що інформаційне законодавство постійно вдоско-
налюється, більш досконалою стає практика надання доступу та спрощується доступ до 
містобудівної документації. Отже, є всі шанси перемогти, важливо бути наполегливим.

Як діяти у разі незадоволення вашого інформаційного запиту?
З’ясування стану розгляду запиту. Непоодинокими є випадки, коли після надси-

лання запиту ви не отримуєте жодної відповіді. Це може означати, що ваш запит або від-
повідь на нього були загублені поштою або працівниками ОМС. Також можливо: в ОМС 
просто вирішили не надавати вам відповідь. Якщо ви хочете спробувати швидко дізна-
тися про долю вашого запиту, доцільно зателефонувати до місцевої ради та з’ясувати 
стан розгляду (тут в нагоді стане повідомлення про вручення вашого інформаційного 
запиту, який ви надсилали рекомендованим листом). Як правило, після дзвінка ви не 
отримаєте запитуваний документ. Скоріше за все вам надішлють відмову, але все одно ви 
збережете час на надсилання повторного запиту та очікування відповіді на нього. Якщо 
питання часу для вас не грає ролі, можна просто надіслати повторний запит або одразу 
звернутися зі скаргою до прокуратури (особливо, якщо у вас на руках є докази отриман-
ня вашого запиту міською радою).

Надсилання повторного запиту. Не отримавши відповідь на перший інформацій-
ний запит, ви можете направити його повторно. У ньому варто згадати про ваш намір 
оскаржити дії розпорядника інформації до органів прокуратури або суду у разі чергово-
го ненадання запитуваної інформації. 

Законодавство передбачає право запитувача інформації на оскарження відмови  
у доступі до інформації. Так, відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 
бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Крім того, про неза-
конні, на вашу думку, дії чи бездіяльність працівників розпорядника можна повідомити 
в прокуратуру, яка може вжити заходів реагування та ініціювати притягнення посадових 
осіб до відповідальності.

Скарга до прокуратури. Органи прокуратури наділені широким колом повнова-
жень, у тому числі й повноваженнями щодо ініціювання притягнення до юридичної від-
повідальності посадовців за порушення норм про доступ до публічної інформації. Зокре-
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ма органи прокуратури уповноважені проводити перевірку діяльності суб’єкта владних 
повноважень, складати протокол про виявлені порушення і направляти його на розгляд 
до суду.

Скарги оформляються і подаються за загальними правилами, передбаченими Зако-
ном України «Про звернення громадян». При підготовці скарги перш за все слід керува-
тись нормами профільних законів, насамперед Закону України «Про прокуратуру» щодо 
вжиття заходів прокурорського реагування (статті 1, 4, 19, 20 тощо) та Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» (статті 20, 22 – 24 тощо).

Отже, для цілей оскарження неправомірної відмови у доступі до генпланів пропо-
нуємо надсилати скарги до органів прокуратури, які складатимуться із кількох основних 
частин:

- адресат, до якого спрямовано звернення;
- адресант – той, хто подає звернення;
- опис того, коли ви подавали інформаційний запит, що саме запитували і, у разі 

наявності, докази того, що запит був отриманий розпорядником інформації (у разі, якщо 
розпорядником інформації взагалі не надано відповіді або відповідь надана з порушен-
ням установлених строків);

- опис порушень, які, на вашу думку, були вчинені під час розгляду вашого запиту 
(відсутність відповіді, відповідь не по суті, надання неповної або недостовірної інформа-
ції, неправомірна відмова тощо), та їх правова кваліфікація (див. додаток 1 на сторінках 
53-59 цього посібника);

- вимога відновити порушені права;
- вимога притягти винуватих у порушенні осіб до відповідальності;
- дата і підпис.
Зразок скарги до прокуратури наведений у додатку 3 на сторінці 629 .
Під час моніторингу доступності генпланів для громадян СЦГІ виявив ряд типових 

причин, посилаючись на які, ОМС відмовляють в доступі до генпланів. Обсяг видання 
не дозволяє розмістити в посібнику зразки заяв із оскарження за кожною із цих причин, 
тому ми узагальнили ці причини у вигляді таблиці. До кожної причини додається по-
яснення із посиланням на законодавчі норми, чому вказана причина не може вважатися 
правомірною. Знайшовши в таблиці відмову, на яку посилається міська рада, ви зможете 
дати їй правову кваліфікацію та сформулювати вимогу щодо відновлення ваших прав.

Частиною вашої скарги має бути прохання про притягнення до відповідальності по-
садових осіб. Притягнення до відповідальності посадової особи може стати чинником 
для усунення подібних порушень у цьому органі в майбутньому, під час розгляду ваших 
звернень. 

Оскарження неправомірного рішення та притягнення до юридичної відповідальнос-
ті посадової особи, яка прийняла неправомірне рішення, проходить за окремими про-
цедурами. Тому, якщо ви хочете притягнути винуватця до юридичної відповідальності, 
про це слід чітко зазначати у скарзі. 

9 Крім пропонованих у цьому посібнику зразків радимо ознайомитися із посібниками, що допоможуть 
вам скласти грамотний та правильний запит: Як отримати публічну інформацію? Практичний посібник 
/ укл. О.Л. Ващук. – Львів: Соціолайн, 2011. – 108 с. – Режим доступу: goo.gl/bzRUqc; Мохник A.B., Сиро-
тюк Ю.М., Шевченко Л.Т. Посібник активного громадянина. – Київ: ГО «Фундація «Відкрите суспільство», 
2010. – 52 с. – Режим доступу: goo.gl/W7bKgp.
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Чинним законодавством України передбачені кілька видів юридичної відповідаль-
ності. Найчастіше за дії, пов’язані з ненаданням доступу до інформації, порушенням 
положень Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної ін-
формації», посадові особи притягуються до дисциплінарної або адміністративної відпо-
відальності.

Дисциплінарна відповідальність – це відповідальність за вчинене порушення трудо-
вої дисципліни та інших вимог щодо здійснення службової діяльності. За вчинення дис-
циплінарних порушень посадові особи зазнають дисциплінарних стягнень. Серед дис-
циплінарних стягнень можуть бути наступні: пониження в класному чині, пониження 
в посаді, позбавлення нагрудного знаку, звільнення з позбавленням класного чину, по-
передження про неповну службову відповідність, затримка до одного року у присвоєнні 
чергового рангу або у призначенні на вищу посаду, усне зауваження, зауваження, сувора 
догана, пониження в спеціальному званні на один ступінь, звільнення тощо.

Адміністративна відповідальність – це відповідальність за вчинені дії, які підпада-
ють під ознаки адміністративних правопорушень, передбачених Кодексом України про 
адміністративні правопорушення. З прикладами таких порушень можна ознайомитись 
у статтях 53-2, 96-1, 152, 212-3 вказаного Кодексу. За вчинення адміністративного право-
порушення законодавством передбачено накладення штрафів, тобто грошової санкції.

У будь-якому разі, при обґрунтуванні необхідності притягнення чи то до дисциплі-
нарної відповідальності, чи то до адміністративної відповідальності рекомендуємо по-
силатись на ч. 1 ст. 24 Закону України «Про прокуратуру» (передбачає повноваження 
прокурора щодо винесення постанови про дисциплінарне провадження та провадження 
про адміністративне правопорушення).

До дисциплінарної відповідальності за загальним правилом може бути притягнута 
та посадова особа, яка приймала рішення про призначення порушника на відповідну по-
саду. Проведення службових розслідувань щодо вчинення дисциплінарних проступків 
проводиться у відповідності до «Порядку проведення службового розслідування стосов-
но осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950.

Також слід звернути увагу на наступні норми: 
- ст. ст. 147 – 149 Кодексу законів про працю України (пояснюють, хто і в які строки 

може накласти дисциплінарне стягнення);
- п.п. 1, 4 ст. 10 та п.п. 1, 2 ст. 14 Закону України «Про державну службу» (передбача-

ють застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців).
Що стосується процедури притягнення до адміністративної відповідальності, то 

вона є дещо складнішою, оскільки суб’єкт, який може бути притягнутим до адміністра-
тивної відповідальності, визначається в залежності від виду адміністративного правопо-
рушення. Крім того, проведення розслідування за фактом адміністративного проступку 
та винесення остаточного рішення здійснюється різними суб’єктами. 

Всі адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням положень Законів 
України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення гро-
мадян», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання та протидії коруп-
ції», фіксуються уповноваженим працівником органу прокуратури у вигляді протоколу. 
Рішення по суті приймає суд.

При обґрунтуванні наявності ознак адміністративного правопорушення в діях по-
садової особи пропонуємо вам звернути увагу на наступні норми:

- ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (дає перелік дій, за вчи-
нення яких передбачається притягнення до адміністративної відповідальності);
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- ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (містить склад 
адміністративного правопорушення – «Порушення права на інформацію» та визначає 
санкції);

- ч. 1 ст. 221, п. 11 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(визначає осіб, які повноважні проводити розслідування та ухвалювати рішення по суті).

Пам’ятайте, що прокурори теж несуть відповідальність за ненадання відповіді на 
скаргу, непроведення прокурорської перевірки за скаргою та за пересилання скарги на 
розгляд суб’єкту, чиї дії оскаржуються, і можуть бути притягнуті до відповідальності на 
підставі зазначених вище норм.

Детально із процедурами притягнення публічних службовців до юридичної відпо-
відальності можна ознайомитися у книзі «Юридична відповідальність публічних служ-
бовців: методичні рекомендації» за редакцією Оксани Ващук10. 

Будьте готовими до того, що, навіть якщо прокуратура опротестує порушення при 
ненаданні ОМС відповіді на ваш інформаційний запит, прокурорські працівники ви-
магатимуть від ОМС виконання насамперед процедурних норм при наданні відповіді на 
ваш запит. Як правило, прокурори не втручаються у розгляд по суті запитів на доступ до 
містобудівної документації. 

Нижче наведено приклади успішного оскарження громадськими активістами від-
мов міських рад у доступі до матеріалів генпланів і притягнення посадових осіб ОМС 
до відповідальності за порушення процедурних норм Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

ПОЗИЦІЯ

«За результатами перевірки, проведеної прокуратурою міста за Вашим звернен-
ням, виявлено порушення вимог ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації» у частині своєчасного розгляду запиту на інформацію. У зв’язку з цим внесено 
подання на ім’я голови Соснівської міської ради з метою усунення виявлених пору-
шень закону». 

Лист-відповідь № 77-181-12 прокуратури м. Червоноград Львівської області від 
19 10.2012 р.

«Під час перевірки в Ананьївській міській раді прокуратурою району виявлено 
чисельні порушення вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у 
зв’язку з цим на адресу голови Ананьївської міської ради направлено відповідне по-
дання, за результатами розгляду якого посадових осіб міської ради Голубчинкову Г.І. 
та Колойденко Н.В. притягнуто до дисциплінарної відповідальності».

 Лист-відповідь № 2107 вих-13 прокуратури Ананьївського району Одеської об-
ласті від 16.08.2013 р. 

10 Юридична відповідальність публічних службовців: Методичні рекомендації / ред. О. Л. Ващук.– Львів, 
2012. – 176 с. – Режим доступу: goo.gl/8AQZ3m.
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Звернення до суду із адміністративним позовом. Це найбільш складний та трива-
лий спосіб домогтися реалізації вашого порушеного права на доступ до публічної інфор-
мації. Водночас за наявності позитивного рішення суду  ваші шанси отримати доступ до 
генплану стануть, як ніколи, високими.

Для звернення до суду вам необхідно буде сплатити судовий збір у розмірі близько 
32 гривень (ця сума залежить від розміру мінімальної заробітної плати на момент по-
дання позову і поступово зростає). Заяву вам необхідно буде подавати до місцевого суду. 
Більш детально про подання судових позовів на захист права на доступ до публічної 
інформації можна прочитати у спеціалізованих посібниках, які доступні в тому числі і в 
Інтернет11 . Чим краще ви підготуєтесь до судового позову – тим більше шансів матиме-
те, щоб виграти справу.

Будьте готові до того, що розгляд вашої справи не обмежиться однією інстанцією. 
Позитивним є те, що через увагу політичного керівництва держави до проблеми доступу 
до інформації практика судочинства у справах щодо доступу до публічної інформації 
не завжди є негативною. 30 вересня 2013 року Пленум Вищого адміністративного суду 
України прийняв Постанову про практику застосування адміністративними судами по-
ложень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної ін-
формації» № 11, якою довів до відома судів Довідку про вивчення та узагальнення прак-
тики застосування адміністративними судами положень Закону України «Про доступ 
до публічної інформації»12. Хоча у цій Довідці питання доступу до генеральних планів 
міст не порушуються, проте ознайомлення з нею буде корисним для тих, хто вирішить 
відстоювати у суді своє право знати. Водночас ця довідка не є обов’язковим для судів до-
кументом, а деякі її положення критикуються експертами13.

ПОЗИЦІЯ

«Перевіркою встановлені порушення вимог ч. 3 ст. 22 Закону в діях посадових осіб 
Суходільської міської ради щодо ненаправлення запиту належному розпоряднику  
з одночасним повідомленням про це запитувача. Також перевіркою встановлені по-
рушення вимог ч. 4 ст. 22 Закону в діях посадових осіб Краснодонської міської ради 
щодо незазначення прізвища, ім’я, по-батькові та посади особи, відповідальної за 
розгляд запиту розпорядником інформації та порядку оскарження відмови у задо-
воленні запиту. У зв’язку з чим стосовно винних осіб порушено дисциплінарні про-
вадження, розгляд яких триває».

Лист-відповідь № 113-673-12 прокуратури міста Краснодон Луганської області 
від 19.10.2012р.

11 Куйбіда Р., Сироїд О. Посібник із написання судових рішень. – Київ : Дрім Арт, 2013. – 224 с. – Режим 
доступу: http://www.osce.org/uk/ukraine/106527?download=true; Менджул М.В. Судовий захист прав та за-
конних інтересів громадян. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – Режим доступу: http://
goo.gl/WUZ5yd.

12 Пленум ВАСУ. Постанова про практику застосування адміністративними судами положень Закону 
України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» № 11 // ВРУ. – Режим до-
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011760-13#n11. – 11.10.2013.  

13 Котляр Дмитро. Узагальнення практики застосування адмінсудами Закону «Про доступ до публічної 
інформації»// Сайт «Телекритика». – Режим доступу:  http://www.telekritika.ua/pravo/2013-10-10/86607. –  
10.10.2013.
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Судова практика щодо захисту права громадян на доступ до містобудівної докумен-
тації в Україні ще формується, але вже є позитивні рішення, на які можна спиратися, 
оскаржуючи неправомірну відмову в доступі до генплану та включення містобудівної 
документації до переліків відомостей, що становлять службову інформацію. Важливим, 
зокрема, є рішення Вищого адміністративного суду від 23 травня 2013 року, зміст якого 
наводиться нижче і яке варто згадувати у позовах.

Інші судові рішення щодо забезпечення доступу до генеральних планів міських на-
селених пунктів ви можете знайти на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень 
(http://reyestr.court.gov.ua/). Для цього в пошуковому рядку «Пошук за контекстом» слід 
набрати ключові слова «генеральний план», а в пошуковому рядку «Категорія справи» 
слід обрати категорію «Адміністративні справи». Пошук можна звузити, ввівши додат-
кові критерії у відповідні пошукові рядки на сайті ЄДРСР.

Також судові рішення щодо оскарження відмов у доступі до генеральних планів 
міст-обласних центрів та інші процесуальні документи можна знайти на сайті Східно-
українського центру громадських ініціатив за посиланням http://cityplan.in.ua/cities. Для 
цього необхідно ввести в пошуковому рядку назву обласного центру України і обрати 
відповідний архів даних.

2.5 Громадські слухання стосовно містобудівної  
документації

Важливо, щоби громадяни мали не лише доступ до затвердженого генерального пла-
ну, але й можливість брати участь у його ухваленні, впливати на зміст документа. Для 
цього існує процедура «громадських слухань».

ДОСВІД

Вищий адміністративний суд України скасував пункт розпорядження мера Броварів Ігоря 
Сапожка про обмеження доступу громадян до містобудівної документації, включаючи Гене-
ральний план та детальні плани міста. Таке рішення ВАСУ виніс у відповідь на касаційну скаргу 
народного депутата України Павла Різаненка, який у вересні 2012 року оскаржив розпоря-
дження мера Броварів, яким уся містобудівна документація, включаючи Генеральний та де-
тальні плани, була віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перед рішенням ВАСУ суд першої інстанції, а після нього й апеляційний, відмовили у задо-
воленні позовних вимог депутата, посилаючись на те, що «позивач не надав доказів, які б за-
свідчили, що інформація, яка необхідна йому для ознайомлення, є предметом громадського 
інтересу». Натомість, Вищий адмінсуд задовольнив позовні вимоги Павла Різаненка та ска-
сував рішення попередніх судів та п. 5.3 Переліку відомостей, що становлять службову інфор-
мацію у виконкомі Броварської міськради, затвердженого розпорядженням міського голови 
від 14.03.2012 №41-ОД. Колегія суддів ВАСУ дійшла висновку, що «інформація з питань бу-
дівництва, містобудування та житлово-комунального господарства є предметом громадського  
інтересу», а відповідно доступ до неї не може бути обмеженим.

Дяченко Аліна. Суд відкрив громаді доступ до Генплану та іншої містобудівної 
документації Броварів // Сайт Громадської ініціативи «Маєш право знати». — 
Режим доступу: goo.gl/EBG6H3. — 13.06.2013.
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Громадські слухання у формі реальних зустрічей і відкритих діалогів — це можли-
вість для громадян висловити свої думки щодо подальшого розвитку свого міста. Крім 
того,  це інструмент ознайомлення громадян із містобудівними документами, можли-
вість оперативно отримати роз’яснення, вчасно звернути увагу інших громадян та ЗМІ 
на проблемні питання.

Раніше у Законі «Про планування і забудову територій» (який нині не чинний) роз-
різнялися поняття «громадське обговорення» та «громадські слухання». При цьому 
перше поняття розумілося як більш широке, і процедура громадського обговорення 
включала в себе громадські слухання як окремий захід. Громадське обговорення було 
описано у Законі як процедура виявлення громадської думки з метою її урахування при 
прийнятті рішень органами державної влади чи органами місцевого самоврядування,  
а громадські слухання визначались як частина процедури громадського обговорення 
(захід), що мав проводитися в очній формі і бути одним із механізмів узгодження інтере-
сів різних груп населення, які виявляли зацікавленість в обговоренні питання, вине-
сеного на громадське обговорення. У Законі України «Про регулювання містобудівної  
діяльності», що замінив собою Закон України «Про планування та забудову територій», 
ці поняттєві відмінності були нівельовані.

Нечіткі норми Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» мала 
б уточнювати Постанова від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», видана Кабінетом 
Міністрів України. Проте суттєвих роз’яснень щодо найбільш нечітко описаних у Законі 
процедур організації та проведення громадських слухань цей документ не дає. 

Але, незважаючи на зазначені факти, члени територіальної громади все ж таки 
мають право вимагати проведення громадських слухань як заходів, на яких публічно,  
у діалозі, обговорюються проекти містобудівної документації.

Пропозиції, які висловлюються учасниками слухань у ході розгляду проекту міс-
тобудівної документації, повинні реєструватись представниками органів місцевого са-
моврядування. Після реєстрації пропозиції розглядаються розробником і замовником 
проекту у місячний строк. Відповідь про врахування або обґрунтована відмова на вашу 

ОФІЦІЙНО

«Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають 
право надавати: 

• повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої 
розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; 

• юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, 
для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому 
рівні; 

• власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, 
щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею; 

• представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширю-
ється на відповідну територію; 

• народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад».

ч. 7 ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
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пропозицію має бути оприлюднена на офіційному сайті ОМС або у ЗМІ. Цікавим є те, 
що зміст пропозицій громадськості не оприлюднюється, висвітленню підлягають лише 
результати їх розгляду.

У тому разі, якщо проблемні питання, що виникають у ході громадських обговорень, 
не вдається врегулювати, то міська рада має прийняти рішення про створення погоджу-
вальної комісії. До складу комісії може входити від 25 до 55 осіб, при цьому від 50 до 70 
відсотків її членів мають складати представники громадськості. 

Погоджувальна комісія розглядає спірні питання упродовж двох тижнів, після чого 
її рішення приймається більшістю присутніх членів та оформляється протоколом. Ре-
зультати роботи комісії мають бути оприлюднені.

Якщо питання, що розглядається, настільки проблемне, що його не в змозі вирішити 
навіть погоджувальна комісія, остаточне рішення приймає ОМС. І хоча Закон України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» практично нівелював процедуру громад-
ських обговорень, у якій громадськість хоча б приблизно виглядала рівноправним парт-
нером влади, здатність громадян впливати на зміст містобудівної документації все ж за-
лежить від них самих. 

На прикладі Одеси бачимо, що навіть після того, як Верховна Рада та Кабінет Мі-
ністрів відібрали у 2011 р. у містян гарантії бути почутими при ухваленні генпланів, 
у членів кожної громади все одно є шанс відстояти своє право на участь у плануванні 
розвитку міста. Активні громадяни можуть домагатися закріплення більших повнова-
жень при ухваленні містобудівної документації у статутах власних міст, положеннях про 
громадські обговорення. При ухваленні кожного окремого містобудівного документа 
залишається можливість вимагати врахування пропозицій громадськості завдяки гро-
мадському тиску, озвученню проблеми у ЗМІ. Інший шлях – це повернути процедуру 
проведення повноцінних громадських обговорень у закон. Вже зараз варто звертатися 
до Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господар-
ства та регіональної політики Верховної Ради України із пропозиціями посилити можли-
вості громадської участі при ухваленні містобудівної документації.  Бо тоді, коли міська 
рада ухвалить генплан вашого міста, повністю проігнорувавши інтереси місцевої грома-
ди, робити це буде вже пізно.

ДОСВІД

Генеральний план м. Одеса міська рада планувала затвердити без його ґрунтовного громад-
ського обговорення із членами територіальної громади. Під тиском громадськості в березні 
2011 року міська рада зняла з деяких креслень та частин пояснювальної записки проекту Ген-
плану обмежувальні грифи. 22.11.2011 р. міська рада зробила спробу затвердити Генплан, але 
через численні звернення та акції протесту одеситів, позицію прокуратури рішення про за-
твердження Генплану так і не було ухвалене. Міською радою було прийняте рішення про тим-
часове користування окремими положеннями нового, незатвердженого Генерального плану. 
Громадських активістів допустили до роботи із документами з грифом «ДСК». У 2013 році після 
активних протестів проти чергової спроби ухвалення Генплану  громадським активістам вда-
лося домогтися створення погоджувальної комісії. Громадські активісти Одеси мають в цьому 
колегіальному дорадчому органі більшість голосів, що є запорукою того, що Генеральний план 
буде враховувати бачення громадян щодо розвитку Одеси.
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14 Інформаційний запит про доступ до генерального плану може подаватись як фізичною, так і юридич-
ною особою. Законодавством не передбачено ані обмежень, ані переваг ні для фізичних, ні для юридичних 
осіб. Письмовий запит повинен містити особистий підпис особи, яка його направляє, та зворотню пошто-
ву адресу. Текст інформаційного запиту та інших документів, наведених у посібнику, можна завантажити 
на сайті cityplan.in.ua (розділ «Громадянам», підрозділ «Як отримати доступ»).

Додаток 2. Інформаційний запит14 

      Міському/сільському/селищному 

      Голові _______________ (ПІБ)

      від: ________________ (ПІБ, повна адреса)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» уся пу-
блічна інформація є відкритою, крім установлених законом винятків. Матеріали гене-
рального плану є публічною інформацією (у розумінні зазначеного Закону), оскільки 
вони становлять відображену та задокументовану інформацію, що знаходиться у во-
лодінні суб’єкта владних повновжень – органу місцевого самоврядування, який таким 
чином є її розпорядником. Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» 
розпорядник зобов’язаний надавати наявну в нього інформацію (документи) на запит.

Частина одинадцята статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності» встановлює прямий обов’язок органу місцевого самоврядування забезпечити 
загальну доступність генерального плану шляхом його розміщення на веб-сайті органу 
місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової ін-
формації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, 
що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом 
відповідно до законодавства.

Інформація, яка міститься в генплані, відповідно до статей 34 і 50 Конституції України, 
ч. 4 ст. 21, ст. 29 Закону України «Про інформацію» та п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 13 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», ч. 4 ст. 8 Закону України «Про державну таємни-
цю» має бути відкритою у доступі.

При цьому згідно з ч. 7 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. У разі наявності у документі 
інформації з обмеженим доступом він надається в частині, яка не обмежена в доступі.

У разі відмови в доступі до інформації у зв’язку з віднесенням її до інформації з об-
меженим доступом (п. 2 ч. 1 ст. 22) розпорядник повинен мотивувати таку відмову та 
обґрунтувати її відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації», а 
саме: пояснити, якому захищеному інтересу відповідає обмеження конкретної інформа-
ції в доступі, у чому полягає істотна шкода такому інтересу від розголошення інформації 
і чому ця шкода переважає суспільний інтерес в доступі до цієї інформації. При цьому 
звертаю вашу увагу, що матеріали генерального плану становлять значний суспільний 
інтерес, оскільки вони містять важливу для територіальної громади та її членів інформа-
цію щодо розвитку, планування,  забудови  та іншого використання території населеного 
пункту.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації», 



61

ПРОШУ ВАС:

1. Надати перелік усіх частин Генерального плану м. ____________ (назва міста).
2. Надати копію матеріалів Генерального плану м. __________ (назва міста), що не 

мають обмежень у доступі.
3. Надати інформацію про виконання місцевою радою вимог п. 11 ст. 17 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме:
- посилання на сторінку веб-сайту міської ради, де розміщено матеріали Генерального 

плану міста, та зазначити, які саме матеріали розміщено; 
- пояснення порядку того, як я можу ознайомитися з Генеральним планом у приміщен-

ні міської ради (адреса приміщення, дні та години для ознайомлення громадян із Генпла-
ном тощо), та інформацію про те, які матеріали будуть надані для ознайомлення.

Відповідь на цей інформаційний запит, запитувану інформацію та документи прошу 
надіслати у встановлений законом строк у письмовому вигляді на поштову адресу ____ 
(повна поштова адреса, в т.ч. індекс) або в електронному вигляді (на носіях інформації /
CD-R/ ) та e-mail: __________ (зазначити електронну адресу).

У разі виникнення запитань по змісту даного листа звертайтесь за телефоном 
_________ (номер телефону, з яким є постійний зв’язок) до ___________(ПІБ особи) про-
тягом робочого часу.

У зв’язку з тим, що матеріали генерального плану становлять суспільний інтерес, про-
шу надати мені запитувану інформацію безкоштовно відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону 
«Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» по-
садовим та службовим особам органів місцевого самоврядування забороняється відмов-
ляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або 
юридичним особам передбачено законом. 

Відповідно до ч.1ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 
за вчинення корупційних правопорушень посадові та службові особи органів державної 
влади притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплі-
нарної відповідальності в установленому законом порядку. 

Ст. 212-3 Кодексу про адміністративні правопорушення України встановлює, що за не-
правомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, 
надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація під-
лягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи, відповідно до законів Украї-
ни «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання  
і протидії корупції» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 
п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 
«___»   ______________ 201__ р.                         __________________________ (підпис) 
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Додаток 3. Скарга до прокуратури15

      Прокурору м. ___/___ районному прокурору/ін. 

      _____________________ (ПІБ)

від:      ____________________(ПІБ, повна адреса)

СКАРГА
 

щодо незабезпечення доступу 
до матеріалів генерального плану

Мною, _________________________ (ПІБ скаржника), «__» ____________ 201_ року на 
ім’я _______________ (зазначити ПІБ голови відповідної місцевої ради) ради в порядку, 
передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», направлявся ін-
формаційний запит.

У зазначеному запиті я просив розпорядника інформації надати перелік усіх частин 
Генерального плану м. ____________ (назва міста), копії його матеріалів, що не мають 
обмежень в доступі, та інформацію про виконання місцевою радою вимог п. 11 ст. 17 За-
кону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

У відповідь на інформаційний запит я отримав лист від _______________ № ____ 
(дата та номер відповіді) за підписом _______________ (посада та ПІБ), в якому мені 
було повідомлено наступне: «_____» (короткий змістовний витяг про відмову).

Із відповіді, наданої міською радою, випливає16, що всі матеріали/окремі матеріали 
Генерального плану м. ____________ (назва міста) є інформацією, обмеженою у до-
ступі, що є неправомірним.

По-перше, значна частина матеріалів Генерального плану м. ____________ (назва міс-
та) містить інформацію, яка відповідно до ст. 50 Конституції України, ч. 4 ст. 21 Закону 
України «Про інформацію» та ч. 4 ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» взагалі 
не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом17.

15 Пропонований текст скарги до прокуратури є орієнтовним. Зміст вашої скарги має базуватися  на 
тексті відповіді, отриманої вами від міської ради.

16 У цій частині скарги вказується саме та причина (причини) відмови, яка зазначена  у відповіді міської 
ради на ваш інформаційний запит. Користуючись подальшим текстом скарги та таблицею – додатком 1  
(див. стор. 53-59 посібника), ви самостійно  обґрунтовуєте неправомірність відмови в доступі до інформації, 
базуючись саме на тій причині (причинах) відмови, що вказана у відповіді міської ради. 

17 У цій частині скаргу можна уточнити, посилаючись на обов’язок міської ради надати доступ до тих 
складових генплану, доступ до яких не може обмежуватися: Якщо вам відомі конкретні назви складових 
генплану, які підпадають під зазначені норми, – їх слід зазначити. Визначити такі складові можна, проана-
лізувавши або зміст Генплану (якщо ця інформація доступна), або державні будівельні норми, що діяли на 
момент затвердження Генплану (для цього необхідно знати рік затвердження Генплану). Детальніше про 
державні будівельні норми див. у примітках до стор.13 цього посібника.
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Так, значна частина матеріалів Генерального плану м. ____________ (назва міста) міс-
тить екологічну інформацію, зокрема дані про парки, сквери, промислові об’єкти, са-
нітарно-захисні зони та їх межі тощо, а також різноманітні схеми та креслення щодо 
питань довкілля (наприклад, схема прогнозного стану довкілля тощо) (якщо відомі кон-
кретні назви - назвати). 

Зазначена інформація не може обмежуватись у доступі відповідно до ст. 50 Конститу-
ції України. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан дов-
кілля. Така інформація ніким не може бути засекречена. 

По-друге, матеріали Генерального плану м. _____________ (назва міста) містять ін-
формацію, яка становить суспільний інтерес відповідно до ст. 29 Закону України «Про 
інформацію», доступ до неї переважає шкоду від її поширення, а відтак вона є суспільно 
необхідною. 

Так, стаття 29 Закону України «Про інформацію» відносить до суспільно важливої 
інформації ту, яка: забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; 
свідчить про можливість порушення прав людини; введення громадськості в оману; 
шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або 
юридичних осіб тощо. 

Генплан є нормативним документом, що затверджується актом місцевої ради і містить 
обов’язкові для виконання положення (ст. 5 Закону «Про регулювання містобудівної  
діяльності»). Без доступу до матеріалів генплану громадськість не може контролювати, 
чи відповідає політика відповідної місцевої ради у сфері просторового планування тери-
торій та містобудування напрямкам, визначеним у генеральному плані. Без доступу до 
цього документа територіальна громада може бути введена в оману. Інформація, що міс-
титься в генеральних планах, є необхідною для реалізації різноманітних прав фізичних 
та юридичних осіб, для захисту їхніх законних інтересів.

Згідно з п. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» орган 
місцевого самоврядування зобов’язаний забезпечити доступність генплану для грома-
дян шляхом його розміщення на власному веб-сайті та у місцевих періодичних друкова-
них ЗМІ, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, 
що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом 
відповідно до законодавства. Частини, що становлять державну таємницю та належать 
до інформації з обмеженим доступом, включаються до складу генерального плану як 
окремий розділ.

Крім того, у відмові в наданні доступу до матеріалів генерального плану відсутнє об-
ґрунтування, яке відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» є 
обов’язковим для застосування у випадку відмови в доступі до запитуваної інформації 
через обмеження доступу до неї (незалежно від того, чи є ця інформація службовою, та-
ємною або конфіденційною). 

По-третє, відповідно до ч. 7 ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» обме-
женню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію 
з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необме-
жений. Оскільки не весь документ містить інформацію із обмеженим доступом, то місь-
ка рада зобов’язана надати інформацію, що є відкритою в доступі. 

По-четверте, 16 вересня 2013 року Міністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ виключив із Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Мінре-
гіоні України розділ «Відомості у сфері містобудування», яким до службової інформа-
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ції належали великомасштабні карти та плани. Відповідно до наказу міністра № 452 не  
є службовою інформацією топографічні, цифрові карти, фотокарти масштабів 1:10 000-
1:50 000, а також плани міст масштабу 1:10 000 – 1: 20 000 (незалежно від форми та виду 
носія інформації). Також виключені зі списку службової інформації відомості про коор-
динати геодезичних пунктів на території України. 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», ст. 13 Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації» _______________ (назва місцевої ради) рада 
зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інфор-
мацією про Генеральний план м. ________ (назва міста) і бути його розпорядником.

Так, ч. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вста-
новлює прямий обов’язок органу місцевого самоврядування забезпечити загальну до-
ступність генерального плану шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого 
самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації,  
а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що стано-
вить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно 
до законодавства. Частина 4 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформа-
ції» встановлює, що усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового 
акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації 
мають керуватися цим Законом. Так, відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» обмеження доступу до інформації здійснюється згідно з зако-
ном при дотриманні сукупності таких вимог (надалі - вимоги):
•	 виключно	в	інтересах	національної	безпеки,	територіальної	цілісності	або	громад-

ського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженос-
ті правосуддя;
•	 розголошення	інформації	може	завдати	істотної	шкоди	цим	інтересам;
•	 шкода	від	оприлюднення	такої	інформації	переважає	суспільний	інтерес	в	її	отри-

манні.
Тому при наданні відмови у доступі до відкритих частин Генерального плану м. _______ 

(назва міста) _______________ (назва місцевої ради) радою було порушено моє право на 
доступ до публічної інформації.

Відповідно до пп. пп. в, ж п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання  
і протидії корупції» суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є особи, 
уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування — держав-
ні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, а також посадові та службові 
особи інших органів державної влади.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 
нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється Ге-
неральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Те саме по-
ложення наявне в ч. 1 ст. 1 Закону України «Про прокуратуру».

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
запитувач має право оскаржити відмову в задоволенні запиту на інформацію. А згідно  
з п. 3 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» посадові особи,  
винні у безпідставній відмові у задоволенні запиту на інформацію, несуть відповідаль-
ність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
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Відповідно до ч. 1 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення не-
правомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, 
надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація під-
лягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України 
«Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», 
«Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції», тягне 
за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про прокуратуру» при виявленні порушень за-
кону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право, серед іншого, 
давати приписи про усунення очевидних порушень закону, вносити подання до держав-
них органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень зако-
ну та умов, що їм сприяли.

Враховуючи вищевикладене та керуючись положеннями Законів України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформа-
ції», «Про прокуратуру»,

ПРОШУ ВАС:

1. Відновити право на доступ до публічної інформації і зобов’язати ___________ 
(посада та ПІБ особи, яка надала відповідь на запит) надати запитувані документи та 
інформацію.

2. За невиконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» та 
«Про регулювання містобудівної діяльності» ініціювати притягнення відповідних осіб 
до відповідальності, передбаченої законодавством.

3. Зобов’язати ___________ (посада та ПІБ особи, яка надала відповідь на запит) 
виконати вимоги ч. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльнос-
ті».

Інформацію за результатами проведеної перевірки, зокрема про притягнення відпові-
дальних осіб до відповідальності, прошу надіслати у встановлений законом строк у пись-
мовому вигляді на поштову адресу ____ (повна поштова адреса, в т.ч. індекс). 

У разі виникнення запитань по змісту даної скарги звертайтесь за телефоном _________ 
(номер телефону, з яким є постійний зв’язок) до ___________(ім’я особи) протягом робо-
чого часу.

ДОДАТКИ:

1. Копія інформаційного запиту.
2. Копія відповіді на інформаційний запит.

«___»   ______________ 201__ р.                                   _______________________ (підпис)
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Додаток 4. Позов до суду18

______________ районному суду 
м. __________ (назва міста)
або
____________ міському/міськрайонному суду
______________ (назва області)
_____________________ (повна поштова адреса)

Позивач: _____________________ (ПІБ),
________ року народження,
мешканець міста _______________ (назва міста)
_____________________ (повна поштова адреса, за 
якою ви бажаєте отримувати судові документи –  
важливо для дотримання процесуальних термі-
нів), телефон, е-пошта (обов’язково вказувати хоча  
б телефон)

Представник (и) Позивача: за наявності
_____________________ (ПІБ),
_____________________ (повна поштова адреса, за 
якою ви бажаєте отримувати судові документи – 
важливо для дотримання процесуальних термінів),
телефон, е-пошта (обов’язково вказувати хоча б те-
лефон)

Відповідач: _______________ (назва місцевої ради) рада
_____________________ (повна поштова адреса,
телефон, е-пошта (обов’язково вказувати хоча б те-
лефон)

Третя особа на стороні 
(Позивача або Відповідача):   за наявності
    _____________________ (ПІБ)

_____________________ (повна поштова адреса,
телефон, е-пошта (обов’язково вказувати хоча б те-
лефон)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
ПРО ОСКАРЖЕННЯ ВІДМОВИ У ДОСТУПІ ДО ОФІЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мною, _________________________ (ПІБ), «__» ____________ 201_ року на ім’я 
________ (зазначити ПІБ голови відповідної місцевої ради) ради в порядку, передбачено-
му Законом України «Про доступ до публічної інформації», направлявся інформаційний 
запит.

У зазначеному запиті я посилався на ст. ст. 34, 50 Конституції України, ч. ч. 2, 11 – 12 
ст. 17, ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. п. 5, 11 ст. 59 

18 Пропонований текст судового позову є орієнтовним. Зміст вашого позову має базуватися  на тексті 
відповіді, отриманої вами від міської ради.
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Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст. 2, 3, 5 – 7, 13, ч. 4 ст. 21, ст. 29 Закону 
України «Про інформацію», п. 1 ч. 1 ст. 3, п. п. 1 – 2 ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 5, ч. ч. 3, 5, 7 ст. ст. 
6 – 7, п. 2 ч. 1 ст. 15, ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і просив 
розпорядника інформації надати наступні документи та інформацію: 

1. Перелік усіх частин Генерального плану м. ____________ (назва міста).
2. Копію матеріалів Генерального плану м. __________ (назва міста), що не мають 

обмежень в доступі.
3. Інформацію про виконання міською радою вимог п. 11 ст. 17 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», а саме:
- посилання на сторінку веб-сайту міської ради, де розміщено матеріали Генерального 

плану міста, та зазначити, які саме матеріали розміщено; 
- пояснення порядку того, як я можу ознайомитися з Генеральним планом у примі-

щенні міської ради (адреса приміщення, дні та години для  ознайомлення громадян із 
Генпланом тощо), та інформацію про те, які матеріали будуть надані для ознайомлення.

Крім того, просив надіслати запитувані інформацію та документи у встановлений за-
коном строк у письмовому або електронному вигляді на конкретні поштову/електронну 
адреси.

У відповідь на інформаційний запит я отримав лист від _______________ № ____ 
(дата та номер листа) за підписом _______________ (посада та ПІБ), в якому мені було 
повідомлено наступне: «_____» (короткий змістовний витяг про відмову в доступі до 
матеріалів Генплану).

Відмову у задоволенні запиту і ненадання доступу до Генерального плану м. ___________ 
(назва міста) та суспільно важливої інформації, яка міститься в ньому, вважаю незакон-
ними з наступних підстав (Далі стисло і структуровано наводиться ваша аргументація 
щодо незаконності відмови в наданні запитуваної інформації; факти, які свідчать про 
неправомірність відмови; правові норми, які підтверджують цю неправомірність. Табли-
ця – додаток 1 (див. стор. 53-59 посібника) допоможе вам обґрунтувати неправомірність 
відмови в доступі до інформації)19.

У тексті позову доцільно послатися на практику Європейського суду з прав людини, 
зокрема зазначити: 

«Відмова в наданні запитуваної суспільно важливої інформації, яка міститься в Гене-
ральному плані м. ____________ (назва міста), є неправомірною  та несумісною з по-
ложеннями ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що під-
тверджується практикою Європейського суду з прав людини. 

Право на доступ до інформації отримало визнання в межах інтерпретації права на 
свободу отримувати інформацію (Справа Sdružení Jihočeské Matky c. la République tchèque 
(dec.), no. 19101/03, 10 July 2006 та Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, no. 37374/05, 14 
April 2009). Зокрема у Справі «Угорське об’єднання громадських свобод проти Угорщи-

19  У позовній заяві ви можете детально обґрунтувати необхідність доступу до окремих складових ге-
нерального плану, насамперед до тих, інформація яких становить суспільний інтерес. Склад генерального 
плану населеного пункту регулюється спеціальними державними будівельними нормами і залежить від 
того, в якому році документ був розроблений та затверджений. Зміст генпланів, розроблених у певні роки, 
має відповідати чинним на той час державним будівельним нормам (детальніше див. стор. 13 цього по-
сібника). Інформацію про зміст генпланів окремих міст можна знайти на сайті http://cityplan.in.ua/cities у 
відповідях міських рад на інформаційні запити. 
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ни»  (Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, no. 37374/05, 14 April 2009) суд підтвердив, 
що «…громадськість має право отримувати інформацію суспільного інтересу». 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини» рішення Європейського суду є обов’язковим 
для виконання Україною. Частина 2 статті 8 Кодексу адміністративного судочинства 
України передбачає обов’язок суду при вирішенні справи застосовувати судову практику 
Європейського Суду з прав людини»20.

Наприкінці адміністративного позову Позивачем робиться загальний висновок. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями Конституції України, Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод, Законів України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування», «Про інформацію», «Про до-
ступ до публічної інформації», а також ст. ст. 17, 18, 19, 105, 122, 162 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України,

ПРОШУ СУД:

1. Визнати відмову ______ (назва місцевої ради) ради в наданні графічної/текстової 
складової Генерального плану м. _______________ (назва міста) протиправною (визна-
ти протиправним надання неповної інформації на запит).

2. Зобов’язати ______ (назва місцевої ради) раду надати позивачеві копію графічної 
і текстової складових Генерального плану м. ________________ (назва міста).

3. Стягнути з відповідача на користь позивача розмір судових витрат.

20 Якщо запит на доступ до публічної інформації подавався від громадської організації, то текст позов-
ної заяви може містити посилання на практику Європейського суду з прав людини у такій формі:

 «Висновок про те, що ненадання суспільно важливої інформації на інформаційний запит громад-
ської організації є неправомірною формою відмови, міститься у рішеннях Європейського суду з прав люди-
ни. Так, у рішенні Європейського суду з прав людини від 14 квітня 2009 року у справі «Угорське об’єднання 
громадських свобод проти Угорщини» зазначено наступне:

 «26. … Суд визнав, що громадськість має право отримувати інформацію суспільного інтересу. 
Цей судовий прецедент було прийнято стосовно свободи преси, який служить для забезпечення передачі 
інформації та ідей з цих питань … 

 27. … Однак виконання цієї функції забезпечується не лише медіа та професійними журналіста-
ми. В цій справі саме неурядова організація займалась підготовкою форуму народних обговорень. Тому 
можна говорити, що дії позивача вважаються необхідним елементом обговорень і інформування громад-
ськості. За таких обставин у судовому порядку було доведено, що дії заявника гарантують захист Конвен-
ції так само, як і преса.

 36. … Суд звертає увагу на те, що «право отримання інформації в основному забороняє урядові 
обмежувати особу в отриманні інформації, яку хочуть отримати або повідомити їй інші особи» … ця су-
дова справа стосується передусім втручання – на основі цензурної сили монополії на інформацію …, а не 
відмови в наданні доступу до офіційних документів. … Суд наголошує що …, інформація, яку шукав по-
зивач …, була вже готова та доступна і не вимагала додаткового збирання … Отже, Суд постановляє, що 
державна влада не мала права заважати отриманню інформації, яку шукав позивач».

 Відповідно до статті 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» рішення Європейського суду є обов’язковим для виконання Україною. Час-
тина 2 статті 8 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає обов’язок суду при вирішенні 
справи застосовувати судову практику Європейського Суду з прав людини».
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ДОДАТКИ:
1. Копія Адміністративної позовної заяви.
2. Дві копії листа-відповіді __________ (назва місцевої ради) ради (та інші докази, 

які підтверджують аргументи адміністративного позову).
3. Дві копії тексту запиту на ім’я відповідача.
4. Оригінал та копія Квитанції про сплату судового збору.

«___»   ______________ 201__ р.                                   _______________________ (підпис)

*ПРИМІТКА:

До позовної заяви обов’язково має бути доданий документ (квитанція, платіжне до-
ручення) про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати. 

За подання адміністративного позову фізичною чи юридичною особою, суб’єктом 
владних повноважень судовий збір становить 0,06 розміру мінімальної заробітної плати 
(станом на другу половину 2013 року - 68 гривень 82 копійки). 

Якщо позовну заяву підписав чи подає представник, то одночасно з нею подається 
довіреність/належним чином завірена копія чи інший документ, що підтверджує повно-
важення представника.

Принцип змагальності передбачає можливість ознайомлення відповідача зі змістом та 
підставами позову. Тому позивач має додавати до позовної заяви її копії та копії всіх до-
кументів, що приєднані до неї, відповідно до кількості відповідачів — ці копії суд у разі 
відкриття провадження в адміністративній справі надсилає відповідачеві (відповідачам).

Якщо позивач не дотримав якоїсь із вимог до позовної заяви, зазначених у статті 106 
КАСУ, і відсутність певної інформації не дає можливості суду вирішити питання про 
відкриття провадження в адміністративній справі та виконати обов’язок з повідомлення 
про це осіб, які беруть участь у справі, суд залишає позовну заяву без руху і пропонує 
позивачеві виправити виявлені недоліки.

 ***
 Обґрунтовуючи доступ до частин генплану, що містять інформацію з питань довкілля, доцільно 

послатися на справу Гуерра та інші проти Італії, рішення по справі № 14967/89, в якому зазначається, що 
у держави виникають серйозні позитивні зобов’язання перед населенням, яке знаходиться під її юрис-
дикцією, щодо інформування останнього про стан довкілля: «стаття 10 Конвенції накладає на держави 
обов’язок не тільки зробити доступною інформацію про довкілля, ... але й обов’язок збирати, системати-
зувати та розповсюджувати інформацію, яка за своєю природою не є безпосередньо доступною і не може 
стати відомою для населення, якщо публічні влади не діятимуть відповідним чином».

 ***
 Детальніше з практикою Суду щодо розгляду аналогічних справ можна ознайомитись, напри-

клад, на сайті Інституту Медіа-права, зокрема за наступним посиланням: http://www.medialaw.kiev.ua/foi/
foi_cases/.
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Додаток 5. Громадські організації, які надають підтримку  
з питань доступу до містобудівної документації
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Дізнайтесь більше про СЦГІ!

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКИХ  
ІНІЦІАТИВ «ТОТАЛЬНА АКЦІЯ НА ПІДТРИМКУ ПРАВ  

ЛЮДИНИ ТА ДЕМОКРАТІЇ»

Місія: розвивати та підтримувати здатність українського суспільства відповідати на 
виклики часу, базуючись на принципах демократії і верховенства права через освіту, ад-
вокацію та дослідницьку діяльність.

Цінності: СЦГІ діє на основі таких організаційних цінностей: повага до людської гід-
ності, віра в здатність та право кожного здійснювати зміни, послідовність – відповідність 
діяльності проголошеним цінностям та чесність; прозорість та відкритість; прагнення 
робити зміни; орієнтація на результат; взаємопідтримка; співпраця; інноваційні підходи, 
компетентність та якість.

Цільова аудиторія: громадські лідери – представники організацій громадянського 
суспільства (ОГС), органи місцевого самоврядування та державної влади, журналісти.

Основні напрямки проектної діяльності:
1) сприяння законному і прозорому землекористуванню у містах, у т.ч. забезпечення 

доступу громадян до містобудівної документації;
2) сприяння збереженню й модернізації навчальних закладів у депресивних громадах, 

зокрема в сільській місцевості та старих промислових районах; 
3) підтримка та розвиток організацій громадянського суспільства.

Наші послуги:
- Розробка і супровід кампаній на захист громадських інтересів.
- Безкоштовні правові консультації, представлення інтересів у суді для ОГС і громад-

ських активістів з тематичних напрямків, за якими працює СЦГІ.
- Розробка планів розвитку територій, соціальних проектів для місцевих громад, орга-

нів місцевого самоврядування.
- Тренінгові заняття і навчальні семінари на теми: представлення та захист інтересів, 

участь громадськості в ухваленні рішень, залучення фінансування, розвиток місцевих 
громад і територій,  стратегічне планування, лідерство тощо.

- Розробка й публікація навчальних і методичних матеріалів, посібників.
- Інформаційна підтримка, консультаційні та бібліотечні послуги для представників 

цільової аудиторії організації.
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