
кому: Голові _______ обласної державної адміністрації 
_______ (ПІБ) 
____________________________________(адреса) 
 

копія: Міністру регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
України Темнику Г.П. 
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 
minregion@minregion.gov.ua 
zapyt@minregion.gov.ua 
 

від: _______ (ПІБ) 
____________________________________(адреса) 
 

 
 
___________ року я, ___________________, в порядку передбаченому нормами Законів  
України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про доступ до публічної 

інформації» звернувся(лась) (надіслав письмовий запит, відвідав міську раду і звернувся із 
усним запитом – виберіть потрібне) - до _____________ міської ради з проханням надати мені 
можливість ознайомитися із генеральним планом міста. 

Міська рада листом № ______ від ________ року (під час відвідання міської ради 
посадова особа міської ради….) відповіла відмовою на моє прохання, аргументувавши це 
наступним: ___________________________________. 

Відповідно до чинного законодавства України, _______________ міська рада є 
розпорядником Генерального плану м. _______________. 

Частина 11 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
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 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. 

Частина 4 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 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.  

Більша частина інформації та складових, які містить генплан, згідно із змістом ДБН 
Б.1.1-15:2012 «Склад і зміст генерального плану населеного пункту» та із врахуванням ст. 50 
Конституції України, ч. 4 ст. 21, ч.1,2 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 таємницю» має бути відкритими у доступі. 

Тому, зазначені норми в сукупності із ч. 7 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (відповідно до якої обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ) 
___________ міська рада мала забезпечити мені можливість для ознайомлення із частинами 
Генерального плану м. __________, які мають вільними у доступі. 

Міською радою було незаконно відмовлено у доступі до зазначеного містобудівного 
документу, _______________ тим самим було порушено моє право на доступ до публічної 
інформації. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись ЗУ «Про звернення громадян», прошу Вас 
врахувати викладені мною факти при виконанні доручення Мінрегіону України, наданого 
обласним державним адміністраціям листом від 05.08.2013 р. № 7/14-12155, та  сприяти 
відновленню мого права на доступ до публічної інформації Генерального плану м. __________). 
 
«__» серпня 2013 року. 

 
З повагою, 
                                                   ________________  ________________   


