Україна
Оріхівська міська рада
Запорізької області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

13.05.2011

№79

Про Порядок роботи щодо забезпечення
доступу громадян до публічної інформації
в Оріхівській міській раді
/

Керуючись статтею 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Законом України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента
України від 05.05.2011 №547/ 2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації» та з метою визначення порядку та механізму
здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у
Оріхівській міській раді:
1.Затвердити Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної
інформації в Оріхівській міській раді (додається).
2.Затвердити форми запитів на отримання публічної інформації для оформлення
інформаційного запиту у письмовій формі від фізичних, юридичних осіб та об’єднань
громадян (додається).
3. Визначити відповідальну особу з питань запитів на інформацію у виконавчому
апараті міської ради Осіпову Наталію Іванівну, керуючу справами міськвиконкому та
спеціальне місце для роботи запитувачів з документами - кабінет № 1 будівлі Оріхівської
міської ради.
4. Керуючій справами міськвиконкому Осіповій Н.І.:
4.1
Визначити та подати пропозиції щодо спеціаліста відділу секретаріату
міськвиконкому, який буде забезпечувати процес реєстрації та обліку запитів щодо
надання публічної інформації;
4.2
Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему
обліку документів, що знаходяться у міській раді і містять публічну інформацію,
забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до
них за запитами;

4.3 Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень міської ради та
виконавчого комітету міської ради, що підлягають обговоренню, а також систематичне і
оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність;
4.4 Забезпечувати оприлюднення в газеті Оріхівської міської ради «Оріхів»,
інформаційному стенді, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної
у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на
інформацію;
4.5 Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної
інформації про особу інших осіб;
4.6 Забезпечити проведення навчань апарату міськради та відповідальних осіб з
питань забезпечення доступу до публічної інформації.
5. Відділу секретаріату виконавчого комітету міськради забезпечити спеціальне місце для
роботи запитувачів з документами у виконавчому апараті міської ради та Порядок
роботи із запитувачами інформації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до
публічної інформації", а також виготовлення і розміщення інформаційного стенду з
відповідною інформацією в каб.№1 будинку Оріхівської міської ради.
6. Секретарю міської ради ЖбанковійЛ.М., керуючій справами виконкому ради Осіповій
Н.І. надати пропозиції щодо внесення змін до регламентів роботи Оріхівської міської ради
та виконавчого комітету Оріхівської міської ради.
7. Покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
секретаря ради, керуючого справами міськвиконкому персональну відповідальність за
забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації».

8.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

