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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови

від 19 липня 2011 року                 №  43                            смт. Воловець

Про заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», п.2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення доступу до публічної інформації»:

	Затвердити план заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації (додаток 1).
	Прийняти типові форми запитів на інформацію (додатки 2, 3).
	Діловоду селищної ради в установленому порядку приймати, реєструвати запити на інформацію від громадян та юридичних осіб, контролювати терміни та своєчасно відправляти відповіді на них. 
	На спеціалістів селищної ради покласти персональну відповідальність за своєчасне і якісне надання інформації по своїх напрямках. 
	Відповідальність за належне виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» залишаю за собою.


Воловецький селищний голова                                             В.В. Панасович




Додаток 1 
до Розпорядження 
Воловецького селищного голови
від 19 липня  2011 року №  43   

ПЛАН ЗАХОДІВ
Воловецької селищної ради
щодо забезпечення доступу до публічної інформації

	Забезпечити оприлюднення публічної інформації на інформаційному стенді селищної ради.

Розробити і запустити в дію офіційний сайт Воловецької селищної ради.
Забезпечити оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті селищної ради.
Облік запитів на інформацію вести в журналі вхідної документації.
Облік відповідей на запити на інформацію вести в журналі вихідної документації.
Зразки бланків запитів на інформацію для громадян та юридичних осіб розмістити на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті селищної ради.
 Організувати ознайомлення спеціалістів селищної ради з принципами забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Секретар селищної ради:                                                                      О.М. Карпишинець

Додаток 2 
до Розпорядження 
Воловецького селищного голови
від 19 липня  2011 року №  43   

ЗАПИТ
на інформацію від юридичної особи, об’єднання громадян

Розпорядник інформації:  Воловецька селищна рада
89 100 смт. Воловець, вул. Пушкіна, 9
тел. 03136 22 533, факс 03136 24 051
е-mail: gmail.com" vc.volovec@gmail.com
веб-сайт: volvec.at.ua
Кому: Воловецькому селищному голові
Панасович В.В.
Організація,
юридична особа,
об’єднання громадян
(назва)
П.І.Б. запитувача
посада

Вид, назва, реквізити, чи реквізити документа, до якого хотіли б отримати доступ

або
Доступ до інформації про…
(стислий зміст інформації)
Надіслати відповідь у визначений законом термін (підкреслити обрану категорію):
Поштою
(поштова адреса)
Факсом
(номер факсу)
Електронною поштою
(е-mail)
Контактний телефон

Дата запиту

Підпис

Зареестровано
(дата, номер)

Додаток 3 
до Розпорядження 
Воловецького селищного голови
від 19 липня  2011 року №  43   

ЗАПИТ
на інформацію від фізичної особи

Розпорядник інформації:  Воловецька селищна рада
89 100 смт. Воловець, вул. Пушкіна, 9
тел. 03136 22 533, факс 03136 24 051
е-mail: gmail.com" vc.volovec@gmail.com
веб-сайт: volvec.at.ua
Кому: Воловецькому селищному голові
Панасович В.В.
П.І.Б. запитувача

Вид, назва, реквізити, чи реквізити документа, до якого хотіли б отримати доступ

або
Доступ до інформації про…
(стислий зміст інформації)
Надіслати відповідь у визначений законом термін (підкреслити обрану категорію):
Поштою
(поштова адреса)
Факсом
(номер факсу)
Електронною поштою
(е-mail)
В усній формі
(номер телефону)
Контактний телефон

Дата запиту

Підпис

Зареестровано
(дата, номер)


