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УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
-

голови районної державної адміністрації

18.05.2011

№ 397

Про затвердження Порядку оітацювання та розгляду запитів щодо надання
публічної інформації в апараті Запорізької райдержадміністрації
Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Законом України «Про доступ до публічної інформації», на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.04.2011 № 169
«Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання
публічної інформації в апараті Запорізької облдержадміністрації», з метою
забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у
володінні апарату Запорізької райдержадміністрації, а також до інформації, що
становить суспільний інтерес:
1 Затвердити Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання
публічної інформації в апараті Запорізької райдержадміністрації (додається).
2 Визначити загальний відділ апарату Запорізької райдержадміністрації
відповідальним з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо
надання публічної інформації,
3 Зобов’язати структурні підрозділи райдержадміністрації:
3.1 розробити та затвердити порядки доступу до публічної інформації у
відповідному структурному підрозділі райдержадміністрації;
3.2 поінформувати до 30.05.2011 загальний відділ апарату
райдержадміністрації про виконання пп. 3.1. цього розпорядження та надати
затверджені порядки.
4 Контроль за в,щк0йанням^. цього розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації І\4аїіущ^
В.О.
Голова
районної державІ(|( ад^іністрат^ПІ^І:
\\
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С.М. Бойченко

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
розпорядж ення голови районної
держ авної адм іністрації
18.05.2011

№ 397

ПОРЯДОК
опрацювання та розгляду запитів іцодо надання іт^^блічної інф орм ації
в апараті Запорізької райдерж адм іністрації
1. Загальні положення
1.1 цей порядок розроблено на виконання Закову України «П ро доступ д о
п ублічн ої інф орм ації» та з метою систем атизації роботи із запитувачами
інф орм ації в частині їх доступу д о публічної інф орм ації, розпорядником якої є
Запорізька
районна
держ авна
адміністрація
(далі
за
текстом
райдерж адміністрація).
1.2 публічна інформація, розпорядником якої є райдерж адміністрація - це
відображ ена та задокументована будь-якими засобам и та на будь-яких носіях
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання
райдерж адміністрацією та її структурними підрозділам и св оїх обов’язків,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні
райдерж адм іністрації та її структурних підрозділів відповідно д о їх
повноважень.
'
1.3 запити щ одо надання публічної інф орм ації можуть бути подані до
райдерж адм іністрації або д о окремих ї ї структурних підрозділів в усній формі,
в письмовій формі, по телеф ону, факсом, електронною пош тою за вибором
запитувача.
1.4 у разі подання запиту д о райдерж адм іністрації інформація надається
згідно з положеннями цього П о р ^ у . У випадку подання запиту на одержання
публічної інф орм ації до структурних підрозділів райдерж адм іністрації, її
надання здійсню ється згідно з порядками (полож еннями), затвердженими
відповідними структурними підрозділам и з врахуванням вимог Закону України
«П ро доступ до публічної інф орм ації».
1.5 письмові запити щ одо надання публічної інф орм ації та запити, щ о
надсилаються електронною пош тою або факсом, складаються у довільній
ф ормі, але обов’язково мають містити;
П.І.Б. (найменування для ю ридичної особи ) запитувача, пош тову адресу
або адресу електронної пош ти, а також ном ер засобу зв ’язку, якщо такий є;
загальний опис інф орм ації або вид, назву, реквізити чи зм іст документа,
щ одо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

1.6
відсутність у запиті або наявність у неповном у обсязі інф орм ації про
запитувача, зазначеної у пп.1.5. цього П орядку, відповідно д о ч. 1 ст. 22 Закону
України «П ро доступ д о публічної інф орм ації» є підставою для відм ови в
наданні інф орм ації, про що запитувачу письмово повідомляється у
встановлений зазначеним законом термін. П овідомлення на запит, надісланий
електронною пош тою , надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.
1.7. з метою спрощ ення процедури оформлення письмових запитів на
інформацію особа м ож е подавати запит ш ляхом заповнення відповідних форм
запитів на інформацію , які можна отримати в загальному відділі апарату
райдерж адм іністрації, відповідальному за надання доступу д о публічної
інф орм ації (далі - уповноваж ений п ідрозділ).
1.8 уповноваженим підрозділом з питань надання доступу до публічної
інф орм ації (надання публічної інф орм ації) за запитами, адресованими голові
районної держ авної адм іністрації, перш ому заступнику, заступникам голови.
Керівнику апарату райдерж адм іністрації, райдерж адм іністрації в цілому б ез
зазначення
конкретного
адресата
є
загальний
відділ
апарату
райдерж адм іністрації. Запити, адресовані д о структурних підрозділів
райдерж адм іністрації, розглядаються вповноваженими відділами (секторами,
посадовими особам и) відповідних структурних підрозділів згідно з порядками,
затвердженими структурними підрозділам и.
1.9 у випадку надходж ення запиту на отримання інф ормації, н еобхідн ої
для захисту життя чи свободи особи , щ одо стану довкілля, якості харчових
продуктів і предм етів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ
та інш их надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують
безпеці громадян, відповідь на який м ає бути надана не пізніш е 48 годин з дня
його отримання, посадові особи вповноваж еного підрозділу перевіряють
обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідн о з
положеннями Закону України «П ро Доступ д о публічної інф ормації» та
о б ’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терм іновості
запиту необгрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді
запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

1.10 відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у
запиті ЩОДО надання публічної інформації, несе запитувач.
1.11 у разі, якщо звернення громадянина серед інш их перелічених питань
містить питання, яке має ознаки запиту щ одо надання публічної інформації
відповідно до Закону України «П ро доступ д о публічної інф ормації», то таке
питання розглядається разом з інш ими питаннями звернення у порядку,
передбаченом у Законом України «Про звернення громадян».
.

2. П роцес отримання запитів щ одо надання публічної інформації

2.1
запити
щ одо
надання
публічної
інформації
приймаються
райдерж адм іністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по
п ’ятницю -з 8:00 д о 16:30). Запити щ одо надання публічної інф орм ації у
телефонном у реж им і, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в

адміністративному будинід', в якому знаходиться райдерж адміністрація, не
приймаються протягом обідн ьої перерви (з 12:00 д о 12:30).
2 .2 письмові запити щ одо надання публічної інф ормації, надіслані
пош тою , які
адресовані
керівництву
райдерж адм іністрації
або
райдерж адм іністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи
посадової особи невідкладно (протягом о д н о ї години з м ом енту отримання)
реєструю ться у загальному відділ і апарату райдерж адм іністрації.
2.3 запити щ одо надання публічної інф орм ації за допом огою електронної
пош ти,
які
адресовані
керівництву
райдерж адм іністрації
або
райдерж адм іністрації в цілому б ез зазначення конкретного підрозділу чи
п осадової особи , надсилаю ться на електронну адресу райдерж адм іністрації
«zp ad m @ zp .u k rtel.n et». Відповідальні працівники відділ у організаційної
роботи апарату райдерж ащ аіністрації періодично (але н е рідш е ніж 4 рази
протягом робочого дня - о 9:00, 11:00, 13:00, 15:00) перевіряють наявність
надходж ення нових запитів на зазначену електронну адресу. Працівники
в і щ і л у організаційної роботи апарату райдерж адм іністрації невідкладно
(протягом о д н ієї години після отримання інф орм аційного запиту ) передаю ть
інф орм аційні запити д о загального відділу апарату райдерж адм іністрації для
реєстрації.
Час передачі запитів д о
загального відділ у апарату
райдерж адм іністрації ф іксується у нижньому лівом у кутку перш ого аркуша
запита.
2 .4 у випадку, якщ о запит містить суперечливі полож ення, які не
дозволяю ть однозначно ідентифікувати запит як такий, щ о підпадає п ід дію
Закону України «П ро доступ д о публічної інф орм ації», на будь-якій стадії
прийому та реєстрації
такого запиту загальний відділ
апарату
райдерж адм іністрації залучає працівників ю ридичного відділ у апарату
райдерж адм іністрації для невідкладного надання правової допом оги в
ідентиф ікації докум ента. В ідповідь на інформаційний запис обов’язково
візується начальником юридичного відділу апарату райдерж адм іністрації.
2.5 запити щ одо надання публічної інф орм ації, які адресовані керівництву
райдерж адм іністрації або райдерж адм іністрації в цілом у без зазначення
конкретного підрозділу чи п о с т о в о ї особи , у телеф онном у реж им і
п р и д а ю т ь ся та оформлюються відповідальними працівниками загального
відділу апарату райдерж адм іністрації за спеціально визначеним для цього
ном ером телефону.
2.6 при зверненні із запитом на отримання публічної інф орм ації за
телеф оном відділи апарату райдерж адм іністрації переадресовую ть запитувача
за телефонами вповноваж еного підрозділу. А налогічний порядок переадресації
застосовується при направленні запиту факсом. Працівники вповноваженого
п ідрозділу приймають запит, викладений за телеф оном , і на й ого, підставі
заповню ю ть форму запиту щ одо надання інф ормащ ї, із зазначенням у сіх
реквізитів запиту, передбачених у пп. 1.5. цього П орядку, дати та ча^г
лрийнятгя запиту. В аналогічному порядідг здійсню ється прийом залиту на
втримання публічної інформації, поданий в усн ій фцрмі.

2 .7
запити на отримання інф орм ації, які надійш ли засобам и факсимільного
зв ’язку, оформлю ю ться і реєструю ться як запити, щ о надійш ли пош тою .
Прийом факсограм здійсню ється відділом організаційної - роботи апарату
райдерж адм іністрації.
3 . П роцес реєстрації та обліку запитів
щ одо надання п ублічної інф орм ації
3.1 реєстрації підлягають у сі отримані запити щ одо надання публічної
інф ормації. В ідсутність повної інф орм ації про запитувача, зазначеної у пп. 1.5.
цього Порядку, чи інш а невідповідність запиту вимогам пп. 1.5. цього Порядку,
не є підставою для відм ови у реєстрації такого запиту.
3 .2 запити щ одо надання публічної інф орм ації отримують реєстраційну
дату надходж ення д о Запорізької райдерж адм іністрації фактичного дня
надходж ення. Запити щ одо надання публічн ої інф орм ації, які надійш ли після
закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходж ення в
райдерж адм іністрації наступного робочого дня за фактичним днем
надходж ення.
. 3.3 запити щ одо надання публічної інф орм ації, які адресовані керівництву
райдерж адм іністрації або райдерж адм іністрації в цілому б ез зазначення
конкретного п ідрозділу чи посадової особи, реєструю ться вповноваженим
підрозділом .
‘
3.4 реєстрація та облік запитів щ одо надання публічної інформації, які
адресовані керівництву райдерж адм іністрації або райдерж адм інісграції в
цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи ,
здійсню ється працівниками вповноваж еного п ідрозділу в електронній систем і
автоматизації діловодства «O PTIM A-W orkflow» у р озділі вхідні доіум ен ти за
номенклатурою.
На кожний окремий запит оформлю ється реєстраційна картка, в якій, іф ім
даних, зазначених у пп. 1.5. цього П орядку, обов’язково ф ксується час
реєстрації.
3.5 при реєстрації запити щ одо надання публічної інф ормації, які подані у
електронній ф орм і, дублю ю ться на паперових носіях. П ри отриманні усного
запиту чи запиту за телефоном працівники вповноваж еного підрозділу
заповню ю ть ф орм у запиту, яка подається на реєстращ ю .
3.6 для р еєстрації запитів щ одо надання публічної інф орм ації на паперових
носіях використовую ться затвердж ені реєстраційні штампи загального відділу
апарату райдерж адм іністрації.
3 .7 на прохання заявника, який особисто подав запит щ одо надання
публічної інф орм ації в адміністративному будинку райдерж адм інісірадії,
працівники вповноваж еного структурного підрозділу проставляють шталш з
реєстраційним ном ером на другом у друкованом у екземплярі запиту, якого
запитувач залиш ає со б і (у разі його стовідсотковій автентичності перш ому
екземпляру запиту, який залишається в райдерж адм іністрації).

Р

3.8
реєстраційні картки, запити на даперових носіях та відповіді, які
надано запитувачу, формую ться у справи та зберігаю ться в архіві працівниками
вповноваж еного підрозділу протягом 2 років з дати реєстрації.
4 . П роцес розгляду запитів щ одо надання публічної інф орм ації
4.1 первинний розгляд запитів щ одо надання публічної інф орм ації, які
адресовані керівництву райдерж адміністрації або райдерж адм іністрації в
цілом у без зазначення конкретного підрозділу чи п осадової особи , та
накладення резолю цій із дорученнями на підготовку проекту відповіді
запитувачу здійсню є керівник апарату райдерж адм іністрації. У разі його
відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із
хворобою ) резолю цію з дорученням на підготовку проекту відповіді накладає
заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату
райдерж адм іністрації.
4 .2 резолю ція оформлюється протягом З робочих годин з часу р еєстрації
запиту. Для термінових запитів з терм іном розгляду 48 годин резолю ція
оформлю ється протягом 1 години після реєстрації запиту.
4.3 працівники вповноваж еного п ідрозділу не рідш е ніж два рази на день (о
10:00 годині та 14:00 годині) передають запити з відповідною резолю цією д о
структурних підрозділів райдерж адм іністрації, які згідн о з резолю ціям и мають
підготувати проект відповіді запитувачу. Терм інові запити з терм іном розгляду
48
годин
передаю ться
на
розгляд
структурним
підрозділам
райдерж адм іністрації негайно відразу після накладення резолю ції. Ч ас передачі
запитів
до
структурних
підрозділів
райдерж адм іністрації фіксується
реєстраційній картці.
.
4 .4 структурні підрозділи райдерж адм іністрації розглядаю ть запит та
готую ть проект відповіді за підписом керівника апарату райцерж аїпяінісірації.
У разі його відсутності (відрядження, -відпустка, тимчасова непрацездатність в
зв’язку із хворобою ) готується проект відп овіді за підписом заступника
керівника апарату, начальника відділ у організаційної роботи апарату
р айдерж адм іністрації.
^
4.5 проекти відповідей п о д а ю т ь с ^ а підпис у 2 примірниках. Д о проекту
відповіді у разі н еобхідності, додаю ться к оп ії докум ентів (як д о перш ого, так і
до другого примірників).
4 .6 термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не
м ож е перевищ увати З робочих днів.
4 .7 у разі, якщо запит стосується сф ери повноважень декількох
структурних підрозділів райдерж адм іністрації, відповідальним за підготовку
проекту відповіді запитувачу, є структурний підр озділ , зазначений першим у
резолю ції (на нього покладається узагальнення інф орм ації).
4.8 підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівником
структурного підрозділу, який готував проект (у випадку, коли інформацію
готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візую ть всі
керівники), передається д о вповноваж еного підрозділу для підписання та

відіф авки. Д ата та да р передачі проекту відповіді фіксую ться вповноваженим
структурним підрозділом у лівом у нижньому к утї^ Прбекту ВІДЙОВІДІ, що
зберігається в архіві.
4 .9 при наданні відповіда запитувачу на електронну адресу лист за
підписом керівника апарату райдерж адм ініотрації та к оп ії документів
скануються та відправляються електронною пош тою у форматі «РОР».
4 .1 0 у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інф орм ації або
потребує пош уку інф орм ації сер ед значної кількості даних, терм ін розгляг^
такого запиту м ож е бути обґрунтовано продовж ено д о 20 робочих днів при
погодж енні із керівником апарату райдерж адм іністрації.
4.11 у разі продовж ення терм ійу розгляду запиту відповідний структурний
п ідрозділ райдерж адм іністрації, на розгляді якого знаходиться запит, не
пізніш е терм іну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як
терм ін виконання запиту, готує проект листа -на .адресу запитувача про
подовж ення терм іну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовж ення за
підписом керівника апарату райдерж адм іністрації. Зазначений лист надається
д о вповноваж еного структурного підрозділу в порядку, передбаченом у в пп.
4 .8 . цього Порядку.
4.12 керівники відповідних структурних підрозділів райдерж адміністрації
несуть- персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щ одо
надання публічної інф орм ації згідно з резолю цією та дотримання термінів
розгляду у відповідном у п ідрозділ і, а також за зм іст підготовлених
структурним підрозділом проектів відповідей.
.
4.13 після ігідписання відповіді на запит
керівником апарату
райдерж адм іністрації відповідь з додатками передається д о загального віддалу
апарату райдерж адм іністрації для відправлення запитувачу. Д ата та час
передачі відповіді фіксую ться у відповідном у журналі. Відправка проводиться
згідно з графіком роботи пош тового відділення № 89.
5 . П роцес контролю за дотриманням термінів розгляду
запитів щ одо надання публічної інф орм ації
5.1 відповідальні працівники вповноваженого підрозділу здійсню ю ть
контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів
відповідей структурними підрозділам и райдерж адміністрації.
5.2 датою та часом фактичного виконання відповідним структурним
підрозділом райдерж адм іністрації завдання з розгляду відповідного запиту
вважається дата та час п ет сд а й г ^ о га їа щ ь н о го відділу факту надання
відповідним структурним п ^ ^ ^ б М 'ї^ р е к зл у с ф д о в ід і зап и тув а^ .
5.3 у разі поруш ен^ф-едмі^ні^дШ ^йт^
відповіді запитувачу
структурним п ідр оздш |^ ~^ ай дер ж адм ™ (^ ац ц " ^ ^ Ід^
працівники
вповноваж еного піщ )озд|і(^ііі^^іРМ /!О Ді5і0ґ^
інформую ть про цей
факт керівника апарату юавдерДсадміЙі(прайіїі,іщя вж йітя відповідних заходів.
Керівник апарату
райдерж адм іністраїцї
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