Україна
МАЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

№ ///

Про розгляд запитів на інформацію,
розпорядником якої є Малинська
райдержадміністрація

Керуючись статтями 6, 25, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації», Указу Президента України від 05 травня 201 1 року №547-201 1
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 201 1 року
№583 «Питання виконання Закону України «Про доступ про публічної
інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих
органах
виконавчої
влади»,
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 07 листопада 2016 року №271 «Про Порядок
складання та подання запитів на інформацію у Малинській
райдержадміністрації», зареєстрованого у Головному територіальному
управлінні юстиції у Житомирській області 02 грудня 2016 року за №49/1335:
1. Установити, що Малинська райдержадміністрація:
1) є розпорядником інформації, що була отримана або створена )
процесі здійснення райдержадміністрацією та її структурними підрозділами
своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, та знаходиться у
володінні райдержадміністрації;
2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
стосовно інформації інших державних орг анів України;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення.
аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2.
Визначити
загально-організаційний
відділ
апарату
райдержадміністрації (Павленко Ю.В.) відповідальним структурним
підрозділом з питань доступу до публічної інформації.
3. Першому заступнику голови райдержадміністрації, заступнику
голови райдержадміністрації, керівнику апарату та керівникам структурних
підрозділів райдержадміністрації:
1) забезпечити виконання вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації», дотримання Порядку складання та подання затл ів на
інформацію, розпорядником якої є Малинська райдержадміністрація;
2) забезпечити оприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закон)
України «Про доступ до публічної інформації»;
3) призначити відповідальних осіб з питань доступу до публічної
інформації.
4. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути
оскаржені до голови райдержадміністрації, облдержадміністрації або е\ду.
5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 01 липня 2011 року №213 «Про забезпечення
виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в
райдержадміністрації» та від 09 серпня 2011 року №255 «Про внесення змін
до Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію в
Малинській райдержадміністрації».
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації

Ю.М. Рудчеико

