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3 метото забезпечення реал]зац|| права громадян на доступ до 1нформац||

1шляхом надання |нформаш|| за запитами' в|дпов|дно до 3акону !кра!ни к|[ро

доступ до публ|.."''| |нформац|{>>, !казу ||резилента 9кра!ни в|д 05.05.201.|

.]\гр 54712011 <<|!итання забезпечення органами виконавчо] влади доступу до

публ|нно| 1нформац||>>, постанови (а6|нец 1!1|н|сщ|в }кра|ни в|д 25.05.201-|

ш9 583 <<|{итання виконання 3акону }кра|ни <|{ро досцп до публ|ино|

|нформац|!> в €екретар|ат| 1(аб|нету й|н|стр|в }кра!ни, ценщ€|"льних та

м|сцБвих органах виконавчо| влади), керу!очись статтями 6,39, 4| 3акону

9кра!ни .йр. м|сцев| дер>кавн| адм[н|сщац|т) та вр€|ховук)чи р|тшення колег]]

районно| державно| адм|н!сщац|| та пост|йно д|точо[ ком!с|| районно| дер:кавно|

адм|н|сщац1| з питань розгляду звернень громадян в\д22 с|чня 20|3 року:
1.3аступникам голови' кер|внику аларату районно| державно|

адм|н|сщац1!:
1.1. |1родовх(увати в)кивати заход|в щодо дощимання вимог 3акону

}кра!ни к|1ро достп до публ!чно| |нформац||>>, }казу ||резидента }кра!ни

в|д05.05.20|1, !'[у54712011 к|[итання забезпечення органами виконавчо] влади

доступу до публ|нно[ |нформац||>, постанови 1{аб|нец 1!1[н!сщ|в }кра!ни
в|д 25-05 .20|| ]ч|р 583 <<|[итання виконання 3акону 9кра!ни <|[ро достуд до

шубл|нно| |нформац|т) в €екретар|ат| 1(аб|нец Р1|н!стр|в 9кра!ни, ценщ€}льних

та м|сцевих орган€!х виконавчо! влади>>.

|.2.||осилити конщоль за переб|гом розгляА! запит|в на |нформац|[о у
п|дв|домчих структурних п|дрозд|лах районно| дер>кавно! адм|н!страц||.

2. 1{ер|внйку апарату районно| державно| адм|н!стращ|[ 1{овту; 1.}о.

розг.]1янути питання щодо вид[лення окремого прим|щення для роботи в|дд|лу

забезпечення доступу до публ|нно{ |нформац|| районно| дерх<авно| адм|н|сщац|{

т а надати в|дпов|дн| пропозиц||.
3. !(ер|вникам сщщцрних п|дрозд|л|в районно? дер){(авно| адм|н|страш||:

3.1. Безумовно дощимувытися вимог |{орядку складання' подання та

розгляду запит|в на |нформац|то, розпорядником яко? е 9угу{вська районна
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дер)|(авна адм|н|сщац\я, затверд)кеного розпоряд)кенням голови районно|

дерэкавно| адм|н|страш|| в]д |7.|0.20|1 ]чгр 74з та зареесщованого в

9угу!вському м|ськрайонному управл|нн| }остиц|т )(арк|всько| област1

2| тсовтн я 2011 р. за м 4/87, та |[орядку в|дшлкодування витрат на коп|товання

або лрук д'*у'.".|в, що нада}оться зазалитами на |нформац|}о, розпорядником
яко| 

_ 

е т{угу|вська районна державна адм|н|страц|я)), затвердженого

втд27.03.20|2]ф 228 та зареестрованого _ 09 кв|тня 2012 р. за ]\9 2/90.

3 .2. ! >кивати нев|дк.]1адних заход]в щодо надання своечасно|, достов|рно|,

точнот та повнот |нформаш!| п|д час задоволення запиц на |нформац!то,

розпорядником якот € структурний п|дрозд1л районно| дер)кавно| адм|н|страц|т.- 'з.з. 
|{[дтримувати в н€ш1е}кному стан| систему обл1ку та реесщац|{ запит|в

на |нформац|то, що надходять до сщуктурних п|дрозд1л|в районно| дерясавно|

адм|н|сщац||.
4. Рекомендувати виконкомам с|льських' селищних рад пит€!ння щодо

стану роботи |з запитами на публ|ину |нформац|то, розпорядниками яко| вони е,

розглядати на зас|даннях виконком|в не р|дш:е одного разу на р|к'
5. Ёачальнику в|дд|лу забезпечення доступу до публ|нно| |нформаш[!

районно| деря{авно| адм|н|сщац|| |!рядц| 1.Ф. :

5.1. Бзяти п!д особистий конщоль опрац}овання'

та забезпечення задоволення запит|в на |нформац|то, розпорядником яко| е

районна державна адм|н|страц|я, та надання консультац|й п|д час оформлення

'',"';.'. Анал|зувати щокварт€!.льно робоц |з запитами на |нформац|то, що

систематизац|то, анал!з

надходять до районно[ державно| адм]н[сщац||, щом|сяця тематику та

найб|льтп характерн| питання, як| пору|шувалися у запитах на |нформац|то,

щотих{ня _ *''".'р|то запитуван|в, к|льк|сть | спос[б одер)1(ання запит|в на

публ|яну |нформаш0, 1{Ф над|йтцли до районно| дерх<авно] адм|н|страц|?, |з

ц'д-"-"' йф'рмуванням кер|вництва районно{ дер>кавно| адм!н|сщац||.

5.3. |1родов)кувати практику проведен:л1я навчань кер|вник!в струкцрних
п|дрозд|л|в районно| дерх<авно{ адм|н|страц1|, виконком[в с|льських' селищних

рад | в|дпов|дальних ос|б з питань забезпечення ре€}л!зац[! права щомадян на

доступ до |нформац|| за запитом.
5.4. |{осилити робоц щодо орган|зац|| |нформРання населення про права

громадян, передбан{н| 3аконом 9кра!ни к|[ро доступ до публ|нно| |нформац|]>>.

5.5. Б|дсл|дковРати зм!ни до визначеного районното дер)кавно}о

адм|н|сщац|ето розм|ру фактинних витрат на коп|товання та друк у ме)ках

граничних норм, встановлених 1{аб|нетом 1м1|н|стр|в }кра|ни, та вх(ивати

в|дпов|дних заход|в.
6. 1(онтроль за виконанням розпорядження асти на кер|вника аларыц

районно| дер)кавно] адм]н|сщац]| !{овтун 1.}Ф

|олова районно! дерпсавно|
адм1н1страц!| в.в. лоБойчшнко


