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Про заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації
в районній раді
На виконання вимог статті 16 Закону України "Про доступ до публічної
інформації”:
1. Затвердити Порядок надання та оприлюднення Вільшанською
районною радою публічної інформації, Порядок реалізації права на доступ до
публічної інформації за інформаційним запитом у Вільшанській районній
раді (додаються) та форми запитів на отримання публічної інформації
(додаток 1), інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її
отримання (додаток 2), порядок складання та подання запитів в усній,
письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною
поштою).
2.
Призначити
Іванець
Надію
Олександрівну,
начальника
організаційного відділу районної ради, для організації у встановленому
порядку доступу до публічної інформації, відповідальним за розгляд,
опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на
запити на інформацію, що надходять до Вільшанської районної ради, її
виконавчого апарату, а також наданню консультацій при оформленні таких
запитів.
3. Начальнику організаційного відділу районної ради Іванець Н.О.:
3.1. Невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення у
виконавчому апараті районної ради у встановленому порядку доступу до
публічної інформації, зокрема:
– запровадити облік запитів на інформацію;
– створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження
систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити
обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до
неї за запитами, оприлюднення на веб-сайті районної ради інформації про
наявні документи, що містять публічну інформацію.
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3.2. Забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і
оновлення інформації про діяльність районної ради.
3.3. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на
веб-сайті районної ради та інформаційному стенді інформації зазначеної у
статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм запитів
на інформацію.
4. Керуючому справами районної ради Мельнику Я.В.:
– визначити спеціальне місце (в приймальні голови районної ради) для
роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх
копіями, забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;
– створити умови для подання письмових запитів на інформацію
громадянами з обмеженими фізичними можливостями.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами районної ради Мельника Я.В.

Голова районної ради

О.Михайлов

