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СЄВЄРОДОНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Сєвєродонецьк № —

Про організаційні заходи щодо 
забезпечення реалізації норм Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Законом України «Про доступ до публічної інформації», 
керуючись пунктом 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та 
реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва 
щодо майна, прав та обов’язків, що припиняються, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1321, з метою упорядкування 
процедур доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні 
районної державної адміністрації, 
зобов’язую:

1. Визначити відділ забезпечення взаємодії з органами місцевого 
самоврядування, правової роботи, запобігання та виявлення корупції, роботи по 
доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації (далі — Відділ) 
відповідальним за опрацювання, систематизацію та контроль щодо задоволення 
запитів на інформацію, які надходять в Сєвєродонецьку райдержадміністрацію, 
а також за оприлюднення інформації, передбаченої статтею 15 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» (далі -  Закон).

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

визначити відповідальних посадових осіб за опрацювання, систематизацію, 
аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію і оприлюднення 
публічної інформації, що знаходиться у їх розпорядженні;

відповідно до статті 10і Закону визначити відповідальних посадових осіб 
за оприлюднення і регулярне оновлення публічної інформації у формі 
відкритих даних на єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на 
вебсайті Сєвєродонецької райдержадміністрації у своєму розділові, доступ до 
якої у формі відкритих даних передбачено законом;

визначити спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх 
копіями, створити організаційні та технічні можливості для отримання 
запитувачами інформації.



3. Посадовим особам, відповідальним за опрацювання, систематизацію, 
аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію і оприлюднення 
публічної інформації, керуватися в роботі Порядком складання та подання 
запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої Попаснянська 
районна державна адміністрація Луганської області, затвердженим 
розпорядженням голови Попаснянської райдержадміністрації -  керівника 
районної військово-цивільної адміністрації від 01Л 0.2019 № 1747
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