ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
_31.01.2020____

Великий Березний

№__52__________

Про забезпечення доступу до публічної інформації
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу
Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, в зв’язку із
зміною структури райдержадміністрації:
1. Визначити відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями
громадян райдержадміністрації (Іванцуська Н.Ю.) відповідальним за
попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання
відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на
запити на інформацію, що надійшли на ім’я голови, першого заступника та
заступника голови райдержадміністрації та до апарату райдержадміністрації.
2. Затвердити форми, що додаються:
2.1. Запит на інформацію від юридичної особи, об’єднання громадян.
2.2. Запит на інформацію від фізичної особи.
3. Структурним
підрозділам
райдержадміністрації
забезпечувати
неухильне дотримання вимог Закону України „Про доступ до публічної
інформації”.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації 05.12.17 №231.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на т.в.о.
керівника апарату державної адміністрації Іванцуську Н.Ю.

Голова державної адміністрації

Ігор ШНІЦЕР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
_31.01.2020_ № _52___
ЗАПИТ
на інформацію від юридичної особи, об’єднання громадян
Розпорядник інформації: Великоберезнянська районна державна
адміністрація
(вул. Шевченка, 27, смт Великий Березний, 89000, 2-30-57 факс, weв-caйт:
www.vberez.gov.ua, e-mail: rda@ vberez.gov.ua)
Кому: ___________________________________________________________
(ПІБ посадової особи або назва структурного підрозділу райдержадміністрації)

Організація,
юридична
особа,
__________________________________________
об’єднання
(назва)
громадян
П.І.Б. представника
запитувача, посада
Вид, назва, реквізити чи
зміст документа, до якого
хотіли б отримати доступ
або
Доступ до інформації про …

(стислий зміст інформації)

Надіслати відповідь у визначений законом термін:
Поштою

(поштова адреса)

Факсом

(номер факсу)

Електронною
поштою

(е-mail)

Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту
Підпис
Зареєстровано в райдерж- (дата, номер)
адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
_31.01.2020_ № _52____
ЗАПИТ
на інформацію від фізичної особи
Розпорядник інформації: Великоберезнянська районна державна
адміністрація
(вул. Шевченка, 27, смт Великий Березний, 89000, 2-30-57 факс, weв-caйт:
www.vberez.gov.ua, e-mail: rda@ vberez.gov.ua)
Кому: ___________________________________________________________
(ПІБ посадової особи або назва структурного підрозділу райдержадміністрації)

П.І.Б. запитувача
Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, до якого Ви хотіли
б отримати доступ
або
Я хотів би отримати доступ до (стислий зміст інформації)
інформації про …
Прошу надіслати (дати) мені відповідь у визначений законом термін:
Поштою

(поштова адреса)

Факсом

(номер факсу)

Електронною
поштою

(е-mail)

В усній формі

(номер телефону)

Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту
Підпис
Зареєстровано в райдерж- (дата, номер)
адміністрації

