
чу гутвськА РАйоннА двР}кАвнА Адм ! н |стРАц|я
хАРк!вськот ()БлАст1

РозпоРяджп'ння

х,э 291: 1|в

[1ро стан робо1 и !з ]а|!и'|'ап!}| на
п1б.:!нну !нфорташ|:о. тцо над|й:шли
до райовнот дср}кавнот адм!п|страц!']
протягом 2014 року

3 ц:ето;о забезпечення реа'п!загт|| пРава !'ромадян на достуг1 до !нфор\'1ац]т
11|ляхом надання !нформаш!! за :]апитами' в!дпов1,цно 11о закону !кра1ни <[!ро

доступ до :;уб;;!зно| 1нс!ормап||>' } казу [1рсзилетлта !кра!ни в1д05.05.2011
!ч! 547/2011 <<[1итання забезпе.]ення оРганз[|и вико:;цвчо'!' в"'1али ,цос('упу до
публ!зно| |;тформац!!>' постанови 1(аб1глету \4!н1с';р!в !кра!ни в!,'1 25.05.201 1

ф583 <[[игання вико||а]]1!я 3а<он1' :"кра|ни <[1ро доступ до публ!тно!
1нформагт!!> в (екретар1ат1 !{аб!не'гу \41н!стр1в !т<ра!тти' цег{тра!пьних та
м1сцевих органах виконавчо'[ 1]]]ади), керу1очись стат1'яш]и 6' 39,41 3акону
}кра1ни,.[1ро м!сшев! лер;:савн! а_1м'!!!с1р1ш;1. !!, вра\ов)!{чи р!шення ко.':сг!!

районно] державно[ алп1!н1страп1| в!;т 24 ;;ютого 2015 року:
!. 1эс:упник1 !о.!0ви. кер|вниы1 11пара!} районп:о| дер)'1(авно1

адш1] н |страц11:
] .1 . пРо,1овжувати вживати заход|в птто'1о безумовтлого дотримання вимог

чинного зако!{одавства у сфер| доступу до публ!нно| 1нформац!!.
1.2' |]осилр;ти контро-ць за переб|гош: розгляду запит!в на !нфорп'татг1то у

п1дв|домчих с грук1урних г11дрозд!лах раионно] лер7|(авно| адм11!1страц|!.
2. 1(ер|вникапт стр!к]уРних п!дрозд1:т!в раг1онно| лержавно| ал::|н[страш|1:
2.}. Безуп':овно дотРип|уватися виппо; !1орядку ск-!адання" подання та

розг''1яду за:;ит|в т;а !т;формаш1го. ро3поря/'(]]икоь] яко! с 9уг1!'вська рапоннз
дер)кав11а адшт!н!страт1!я, 3а1 вср,|(я{еного розг1орядженням полови райо;;п:о|
дерхавно] алпт!;т!страц|! в|д 17.10.20| 1 "\гч 7,13 та зарс€с']рованого в

9угу|вськош:у м1ськраг1оннопту управл!нн! тостиш!| |арк1всько] област|
21 ;т<овтня 201 1 за л9 4/87, 'т'а |{орялк: в1 1тшко:5 взння витраг на коп|говання або
друк докуме]]т{в' що {{ада|оться за ]апитами на !нформац!}о. розлорядником
яко| € чугу]вська райо:;тла держ.1вн{] здшт!н!стрзш!я, затверд'кеного

розлоряд){енням голови райо1|]|о] державнот аду!н!стра.ц!1 в|д 27'03.2012 ш!] 228
та 3аре€стровано:'о в (1угт|вськош:у пт|ськрайотттлошту у;:равл!тт;;! постиц]]
)(арк|всько'{ област1 09 кв!тня 2012 за,\! 2/90.

2'2. Бживати ;:ев]дклад;;р;х за1хо'1!в !1{о]'1о надання свосчасно|' достов]рно|'
запи1'} на 1нс}орз:аш1то''гочно] та повно! !нфорштат:!| :пт,ц час задово-'1е11||я

роз]]оряд]!иком ят<о| с стр1'к':'урний п!лрозл!; райс'тнно|

,?

.!].ер)кавно] а]1]\'] 1н 1с [ рац 1] .



2.3. |11лтримувати в нш1сжно[1у стан1 систеш:у об;т!ку та рессграш1{ запит!в

на 1нформац1то' ||!о надходя'гь.'1о стр}'к']')'Рних;т1дрозл!''п!в райо;;:;о[ держзвно!
адпт|н]стратт!].

3. Рекот:ен:1в.::и ви!(0]|ав'!и\| ^от:|:с:ат: с!льських. селишни\ ра-: районх
питан}]я |!\одо стаг;1' роботи 1з запигаш:и ;;а пуб;т!нн1' 1нформаш1;о'

ро'3поря_1никачи як0т в'|ни г. р!)1!.]я:..::и ::а ;ос! |аннях в!!конавчич ком!:е:!в не

р|дтле одного разу на р!к.
4.3ав|дувату сет<тору забезпенення дос'гупу ло пуб'п1нно| !нфорштап||

районно! Асрл<авно] адшт|н]страц|! "[окайнуку !'.Ф. :

,1.1. Бзяти п!,'т особистий контроль опрац}овання' систематизац1к), анал|з

та забезпечення задоволення запи'т'|в на !л;с!ормаш1ю, розпорядником яко[ с

районна дер)!{ав]|а адпт1н!страц1я, '!а нада]]ня ко;;сультац!й л!А нас оформлення

запиту.
,1.2. [1{окварта.льно анал!з1ваги робо:_т |з за!1итачи на 1нформаш!ю, шо

надходять ло районно! державнот а:тп'т!н1страш1'[' гцоп;]сяця те]\'|атику та

найб1:;ь;:; характерн| г:итання' як! пор)ш-\!}]лися ) ]зпи1ах на 1нформаи1ю,

що1'ижня - категор!го запит1'ван!в. к|'цьк|сть !сгтос[б о'1ержання запит|в нз

пуб-п1тну !нфорптаи1;о, гцо над!йтшли ,[о районно| держав]]о1 алп:|н!с:рац1'[, |з

г1од:шь!1]им !н(;ормуванням кер!вттицтва райс:нно! лержавно! а,тм!н!с прац!'!'.

4'.1' | !ро.повжи : и пр!!ь ! ик} пр0ве.!!'ння ::швнань ьср!вник!в с :р1 ь :1рних
п1лрозл1л1в районно| державнот адм!н1страш!|' вико]|авчих ком!тет]в с1пьських,

сели|1{них рал районт 1 в1дпов!дальних ос!б :; питань забезтпечення реап!зош|{
права ]роуа !ян на -]ос !} п _;о !нт]:орт:аш!| |а {апи |о\|'

4.4. [!осртлити робо'т у шоло ор:'ан1заш1| 1нформування 11аселення про права

|ро\,1адян. перелбанен1 3акоттом }кра|тти <|1ро дос туп до пубтт!нно? |нформатт!|>.

5. |{онтро'[ь за вико|1анням да!1ого Розпоряд)кеш|1я ]1окласти ;па кер!вника
апарагу районно! державно'[ адм1н|страш!! 

"(ов'т 
ун |.10.

[1ергший 3асц_!! !|пк лолови

райош;то'1,пср;кавно! алп:|:т|страш1| ю.к. вАРж[тнов


