
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про Порядок оприлюднення 

розпоряджень голови 

райдержадміністрації 

 

  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 

на виконання подання Прилуцької міжрайонної прокуратури від  29 квітня 2014 

року №78/1943 вих. 14 щодо усунення порушень вимог законодавства України 

про доступ до публічної інформації, з метою упорядкування роботи щодо 

оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації:  

 

1. Затвердити Порядок оприлюднення розпоряджень голови Прилуцької 

райдержадміністрації (додається). 

 

2. Визначити відповідальними за оприлюднення розпоряджень голови 

райдержадміністрації працівників відділів апарату, структурних підрозділів 

райдержадміністрації, які подають проекти розпоряджень. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату 

райдержадміністрації Нікітченко Л.В. 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації       І.В. Тютюнник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 05 травня 2014 року     м. Прилуки         № 170 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови 

райдержадміністрації  

05 травня 2014 року № 170 

 

Порядок 

оприлюднення розпоряджень голови  

Прилуцької райдержадміністрації 

 
1. Порядок оприлюднення розпоряджень голови Прилуцької 

райдержадміністрації  далі (Порядок) визначає основні аспекти оприлюднення 

розпоряджень голови Прилуцької райдержадміністрації. 

2. Відповідно до пункту 7 статті 6  Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» оприлюдненню підлягають всі розпорядження голови 

райдержадміністрації. Якщо розпорядження містить інформацію з обмеженим 

доступом, для оприлюднення надається інформація, доступ до якої не обмежений. 

Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження 

бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, 

комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови 

отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та 

найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні 

вищезгаданих вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», зазначене положення не поширюється на 

випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди 

інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. 

3. Обсяг інформації розпоряджень голови райдержадміністрації, який 

підлягає оприлюдненню, визначають відповідальні особи за оприлюднення 

розпоряджень голови райдержадміністрації, про що на звороті останнього аркуша 

розпорядження зазначають: 

- «Підлягає оприлюдненню в повному обсязі» (якщо розпорядження 

голови райдержадміністрації не містить інформації з обмеженим доступом); 

- «Підлягає оприлюдненню за виключенням інформації з обмеженим 

доступом» (якщо розпорядження містить інформацію, доступ до якої обмежений).  

4. У день видання розпорядження голови райдержадміністрації 

відповідальні особи надають у відділ загальний та по забезпеченню доступу до 

публічної інформації апарату райдержадміністрації електронний та завізований 

паперовий  варіант розпорядження без інформації з обмеженим доступом.  

5. Відповідальність за  розміщення на офіційному веб – сайті Прилуцької 

райдержадміністрації покладається на  відділ загальний та по забезпеченню 

доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.  

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації       Л.В. Нікітченко 


