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Про виконання розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

від 27 липня 2011 №483 

«Про  дотримання  в області Закону  

України «Про доступ до публічної   

інформації» та реалізацію плану заходів   

щодо підвищення ефективності висвітлення   

діяльності органів виконавчої влади,  

зокрема поширення інформації про реформи,  

що здійснюються в Україні» 

 

         На   виконання  розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 27 липня 2011 №483 «Про  дотримання  в області Закону України «Про 

доступ до публічної  інформації» та реалізацію плану заходів  щодо підвищення 

ефективності висвітлення  діяльності органів виконавчої влади, зокрема 

поширення інформації про реформи, що здійснюються в Україні», враховуючи 

прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також ряду 

нормативно-правових актів з цього питання, в районі здійснено першочергові 

заходи щодо організації роз’яснення положень даного Закону та упровадження 

їх у практичній діяльності районної державної адміністрації та органів 

місцевого самоврядування. З цією метою видано розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 23 червня 2011 року №349, згідно з яким 

спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що 

надходять до районної державної адміністрації, визначено загальний відділ 

апарату районної державної адміністрації. Станом на 01 липня 2011 року цим 

підрозділом на виконання поставлених завдань з даного питання проведено 

наступну роботу: запроваджено окрему систему обліку запитів на інформацію; 

визначено спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять 

публічну інформацію, їх копіями; планується облаштування відповідного 

інформаційного стенду; на веб-сайті районної державної адміністрації створено 

окрему рубрику «Забезпечення доступу до публічної інформації». 

       Станом  на 04 липня 2011 року до районної державної адміністрації 

надійшов 1 запит про надання публічної інформації. Питання, що 

порушувалося, стосувалося відомостей про організацію роботи із забезпечення 

доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного 
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законодавства. Запит розглянуто та забезпечено інформування у встановлені 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» терміни.  

       Протягом першого півріччя 2011 року районною державною   

адміністрацією вжито  заходів, спрямованих  на   забезпечення    інформування   

громадськості про актуальні питання  діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування.  

       Інформування проводилося відповідно до програми висвітлення діяльності 

районної державної адміністрації  місцевими засобами масової інформації  на    

2009 – 2014  роки, затвердженої   рішеннями   районної ради  від  09 липня                 

2010 року №569 та 18 лютого 2011 №67 з використанням  можливостей 

електронних та друкованих засобів масової інформації (ХОДТРК «Скіфія», 

газети «Приазовська правда», «Вестник Приазовья). 

       На сайті районної державної адміністрації у розділі «Громадська рада»  

оприлюднено нормативні документи забезпечення дотримання Законів України 

«Про  інформацію» та «Про доступ до публічної інформації». 

       Також, щонеділі здійснюється  моніторинг кількості та якості   

інформаційних повідомлень, які подаються структурними  підрозділами 

районної державної  адміністрації для подальшого висвітлення. 

На  виконання Указу Президента України  від  10 грудня 2010 року                   

№ 1119/2010 «Про  рішення  Ради  національної безпеки   і оборони  України  

від 17 листопада 2010 року «Про виклики  та загрози  національній безпеці 

України у 2011 році» підготовлено  районний план заходів щодо підвищення  

ефективності висвітлення  діяльності  органів виконавчої влади, зокрема щодо  

поширення інформації про здійснювані в Україні реформи, затверджений   

головою районної державної адміністрації 30 травня  2011 року  за № 20/02.4.1.  

Разом з тим, забезпечено регулярне надання для розміщення у районних 

засобах масової інформації інформаційних матеріалів щодо роз'яснення 

соціально-економічних реформ, інших пріоритетних питань державної політики.  

        Враховуючи вищевикладене, з метою реалізації інформаційної державної 

політики, забезпечення належного рівня  прозорості у діяльності органів влади і 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

керуючись статтею 6, частиною другою статті 13,  пунктом 1 частини першої 

статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»: 

1. Відділу з питань внутрішньої політики, зв*язків із засобами масової 

інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації 

забезпечити неухильне виконання доручення голови обласної державної  

адміністрації  від 19 травня 2011 року № 98-д « Щодо забезпечення 

оперативного інформування Адміністрації Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України і 

оприлюднення публічної інформації про діяльність місцевих органів влади» у 

визначені терміни. 

2. Керівникам  структурних підрозділів  районної державної 

адміністрації, виконкомам міської, селищних та сільських рад: 

2.1. Забезпечити підготовку та подання планів інформаційного 
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супроводження проектів розпорядчих актів, зокрема проектів програм, 

районних заходів та дій, що вносяться на розгляд голови районної державної 

адміністрації, та організацію їх широкого роз’яснення у місцевих засобах 

масової інформації шляхом розміщення на веб-сайті районної державної 

адміністрації та у місцевих засобах масової інформації із залученням 

представників громадянського суспільства, консультативно-дорадчих органів, 

експертних рад, засобів масової інформації. 

2.2. Щороку передбачати необхідне фінансування для здійснення 

інформаційного супроводження та роз’яснення проектів нормативно-правових 

актів у місцевих засобах масової інформації, про  що  повідомляти районну 

державну адміністрацію до 20 грудня щороку. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова  районної  

державної  адміністрації                                                           С.Німетуллаєв    
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