Державний архів Кіровоградської області
НАКАЗ
25 травня 2011 року

№ 45
м. Кіровоград

Про забезпечення
Державним архівом
області доступу до
публічної інформації

На виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547
„Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації”, плану організації виконання вищезазначеного Указу
Кіровоградською обласною державною адміністрацією, затвердженого
першим заступником голови облдержадміністрації 13 травня 2011 року
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальною за організацію доступу до публічної
інформації у Державному архіві області заступника директора
Кусмінську В.І.
2.Затвердити План з організації виконання Державним архівом області
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 „Питання
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”
(додається).
3. Затвердити форми запитів на отримання публічної інформації
фізичними, юридичними особами, об'єднаннями громадян в письмовому
вигляді (додаються).
4. Структурним підрозділам Держархіву області неухильно
дотримуватися вимог чинного законодавства з питань доступу до публічної
інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Т.В.Чвань

Додаток 1
до наказу Держархіву
області від 25 травня
2011 року №45
План з організації виконання Державним архівом області Указу
Президента України від 5 травня 2011 року №547 „Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”
№
Зміст заходу
Термін
Відповідальний
п\п
виконання
за виконання
1. Запровадити
облік
запитів
на
31 травня
Покотило О.А.
інформацію.
2011 року
2. Визначити спеціальні місця для
27 травня
Кусмінська В.І.
роботи запитувачів із документами,
2011 року
що містять публічну інформацію.
3. Створити
умови
для
подання
31 травня
Логвінов А.С.
письмових запитів громадянами з
2011 року
обмеженими фізичними можливостями.
4. Створити з метою доступу до
Після
Кусмінська В.І.
публічної інформації та її збереження затвердження
систему обліку документів, що
Кабінетом
містять
публічну
інформацію,
Міністрів
забезпечити реєстрацію в цій системі
України
таких документів та надання доступу
до них за запитами, оприлюднення
зазначеної інформації на веб-сайті
Держархіву області.
5. Забезпечувати своєчасне оприлюдПостійно
Керівники
нення проектів наказів, що підлягають
структурних
обговоренню, а також систематичне і
підрозділів
оперативне оприлюднення на вебсайті Держархіву області інформації
про його діяльність.
27 травня
Маренець Л.В.
6. Забезпечити оприлюднення на вебсайті Держархіву області інформацію,
2011 року
зазначену у статті 15 Закону України
„Про доступ до публічної інформації”,
форми запитів на інформацію.
7. Створити на сайті Держархіву області
27 травня
Маренець Л.В.
рубрику „Доступ до публічної
2011 року
інформації”
та
забезпечити
її
інформаційне наповнення.
8. Вживати
заходи
щодо
Постійно
Кононець Н.О.
унеможливлення несанкціонованого

доступу до наявної інформації про
особу інших осіб.
9. Забезпечити участь у навчаннях і За окремим
підвищенні кваліфікації керівництва
планом
Державного архіву області у Центрі
Центра
перепідготовки
та
підвищення перепідготовкваліфікації
працівників
органів
ки та
державної влади, органів місцевого підвищення
самоврядування,
державних кваліфікації
підприємств, установ та організацій
облдержадміністрації.
10. Сприяти депутатам місцевих рад,
Постійно
громадським
організаціям,
громадським радам, громадянам у
здійсненні громадського контролю за
забезпеченням Державним архівом
області
доступу
до
публічної
інформації
шляхом
проведення
громадських слухань, громадської
експертизи тощо.

Керівництво
Держархіву
області

Керівники
структурних
підрозділів

Додаток 2
до наказу Держархіву
області від 25 травня
2011 року №45
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації
Кому
П.І.Б. запитувача

Державний архів Кіровоградської області
__________________________________________

Вид, назва, реквізити чи
зміст документа, до якого
Ви б хотіли отримати
доступ
або
Я б хотів отримати доступ (Загальний опис інформації)
до інформації про...

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь
надати:
Поштою
(Вказати поштову адресу)

Факсом
Електронною поштою
В усній формі

(Вказати номер факсу)
(Вказати E-mail)
(Вказати номер телефону)

Контактний телефон
Дата запису, підпис

Зареєстровано
Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

Додаток 3
до наказу Держархіву
області від 25 травня
2011 року №45
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації
Державний архів Кіровоградської області
Кому
__________________________________________
Організація,
юридична
особа
П.І.Б.
представника
запитувача, посада
Вид, назва, реквізити чи
зміст документа, до якого
Ви б хотіли отримати
доступ
або
Я б хотів отримати доступ (Загальний опис інформації)
до інформації про...

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь
надати:
Поштою
(Вказати поштову адресу)

Факсом
Електронною поштою

(Вказати номер факсу)
(Вказати E-mail)

Контактний телефон
Дата запису, підпис

Зареєстровано
Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді

Додаток 4
до наказу Держархіву
області від 25 травня
2011 року №45
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації
Кому
Організація

Державний архів Кіровоградської області
__________________________________________

Вид, назва, реквізити чи
зміст документа, до якого
Ви б хотіли отримати
доступ
або
Я б хотів отримати доступ (Загальний опис інформації)
до інформації про...

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь
надати:
Поштою
(Вказати поштову адресу)

Факсом
Електронною поштою
В усній формі

(Вказати номер факсу)
(Вказати E-mail)
(Вказати номер телефону)

Контактний телефон
Дата запису, підпис

Зареєстровано
Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в письмовому вигляді

