
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
02.07.2012 № 504

ПОЛОЖЕННЯ 
про Систему обліку публічної інформації, розпорядником якої є районна

державна адміністрація

1. Загальні положення 

1.1. Це  положення  визначає  порядок  й  умови  створення  та  ведення
Системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є районна державна
адміністрація (далі – Система обліку).

1.2. Система  обліку  створюється  відповідно  до  Закону  України  «Про
доступ  до  публічної  інформації»  (далі  –  Закон),  Указу  Президента  України
від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу  до  публічної  інформації»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», а також
цього Положення.

1.3. Система  обліку  –  це  електронна  облікова  система  накопичення  та
зберігання  інформації  (відомостей)  про  документи,  які  створюються
структурними підрозділами районної державної адміністрації.

1.4. Доступ  до  Системи  обліку,  що містить  інформацію про  документ,
забезпечується  шляхом  оприлюднення  на  офіційному  веб-сайті  районної
державної адміністрації або в інший прийнятний спосіб.

1.5. Система обліку ведеться в електронному вигляді державною мовою
за допомогою відповідного програмного забезпечення.

1.6. Інформація  (відомості)  про  документи,  які  знаходяться  у  Системі
обліку,  зберігаються  на  сервері  районної  державної  адміністрації  із
застосуванням комплексної системи захисту інформації.

1.7. Адміністратором Системи обліку є  відділ  забезпечення  доступу до
публічної  інформації  районної  державної  адміністрації (далі  –  відділ),  що
забезпечує  її  створення,  функціонування  та  ведення  в  межах  своїх
повноважень.

1.8. Забезпечення  стабільної  безперебійної  роботи  Системи  обліку,
доступу до нього користувачів через офіційний веб-сайт районної державної
адміністрації  та  супроводження  програмного  забезпечення  і  технічного
обслуговування  Системи  обліку  здійснює  головний  спеціаліст  загального
відділу апарату районної державної адміністрації.



2. Порядок формування та ведення Системи обліку 

2.1. Адміністратор Системи обліку забезпечує:
реєстрацію  документів,  що  надходять  до  відділу  від  структурних

підрозділів  районної  державної  адміністрації  згідно  з  Графіком  передачі
публічної  інформації  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації до відділу забезпечення доступу до публічної інформації районної
державної адміністрації (далі – Графік);

поточне оновлення Системи обліку;
здійснення інших функцій відповідно до законодавства.
2.2. Система обліку ведеться державною мовою.
2.3. Реєстрація  документів  здійснюється  шляхом  внесення  в  облікову

картку таких відомостей про документи в електронному вигляді (файл формату
Excel з використанням шрифту текстового редактора Word – Times New Roman,
розміру 12):

номер облікової картки;
назва документа;
дата створення документа;
дата надходження документа;
джерело інформації (автор, відповідний структурний підрозділ);
передбачена  законом  підстава  віднесення  інформації  до  категорії  з

обмеженим доступом;
строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до

інформації з обмеженим доступом;
галузь;
ключові слова;
тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);
вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);
форма та місце зберігання документа.
2.4. Формування Системи обліку відбувається на підставі інформації про

документ, що міститься в обліковій картці (додаток 1) структурних підрозділів
районної державної адміністрації.

2.5. Інформація про документ невідкладно, але не пізніше п’яти робочих
днів з дня надходження документа до відділу, вноситься до Системи обліку.

2.6. Внесення до Системи обліку інформації (відомостей) про документи з
обмеженим доступом, у тому числі  про їх назву,  відбувається відповідно до
частини сьомої статті 6 Закону.

2.7. Внесення змін до Системи обліку, у зв’язку з виявленням неточності,
помилки  або  зміни  інформації  щодо  документа,  зареєстрованого  раніше,
здійснюється на підставі створення додаткової до існуючої облікової картки, із
зазначенням у Системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.

2.8. У  разі  втрати  документа,  закінчення  терміну  його  чинності  чи
зберігання, передачі документа до іншого розпорядника інформації, в обліковій
картці  зазначається  відповідна  інформація  з  одночасним  внесенням  її  до
Системи обліку.
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3. Порядок передачі документів, що містять публічну інформацію

3.1. Структурні  підрозділи  районної  державної  адміністрації  надають
документи згідно з Графіком. 

3.2. Інформація  передається  кожним структурним підрозділом районної
державної  адміністрації  з  актом  прийому-передачі  документів,  що  містять
публічну  інформацію,  за  підписом  керівника  або  відповідальної  особи
(додаток 2).

3.3. Документи  передаються  в  електронному  вигляді  на  відповідних
носіях або на адресу:  dostup-chuguev-rda@ukr.net; кожен документ в окремому
файлі з відповідною короткою назвою файлу (наприклад, «інформація про …»,
«звіт про …», «наказ від … № …», «протокол № … від …» тощо; якщо назва
інформації  повторюється  щотижня,  щомісяця  або  щокварталу,  необхідно
зазначати в назві файлу «інформація про … станом на …»).

3.4. Скановані документи, що складаються з більш ніж однієї сторінки,
мають розміщуватися в одному файлі.

3.5. Файли з документами, які передаються, мають бути в форматах: .doc,
.pdf, .jpg.

3.6. Кожен документ має містити назву, дату затвердження або створення
документа (арабськими цифрами число, місяць, рік), посаду особи, яка підписує
документ, її ініціали, прізвище).

 

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                         І.Ю. КОВТУН
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