
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт Р І Ш Е Н Н Я

                 _______.2020   №                                                      сесія селищної ради
         смт Воскресенське                                     восьмого скликання

Про затвердження Інструкції щодо процедури   

подання та розгляду запиту на інформацію

    Відповідно до Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року
№ 2657-ХІІ зі змінами від 21.12.2019 року, Закону України « Про доступ до
публічної  інформації»  від  13  січня  2011  року  №  293-VІ  зі  змінами  від
01.12.2019 року, Закону України « Про захист персональних даних»,Закону
України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» ( Закон
№ 393), статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити інструкцію щодо процедури подання та розгляду запиту на 
інформацію, що додається.

    2. Відповідальній особі селищної ради забезпечити організацію  роботи      

       щодо  подання та розгляду запиту на інформацію відповідно до цієї          

       інструкції.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  

 питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, 
промисловості, транспорту, зв’язку та сфери послуг.( Гарізан Ю.В.)

Селищний голова                        Олександр ШАПОВАЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення ?????   сесії селищної ради

восьмого кликання від «____»________20_р №_____

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

 

             1. Запит на інформацію – це прохання особи (фізичної, юридичної) до
Воскресенської селищної ради надати публічну інформацію, що знаходиться 
у її володінні.

2. Запитувачі інформації мають право звернутися із запитом на інформацію в 
усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною 
поштою) на вибір запитувача.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

4. Запит на інформацію подається на ім'я селищного голови в довільній 
формі або шляхом заповнення встановленої  форми .

5. В запиті на інформацію повинно обов’язково бути зазначено:

5.1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (у разі колективного запиту 
– певної особи, якій надано право звертатися та отримувати інформацію) або 
повне найменування юридичної особи.

5.2. Поштова адреса або адреса електронної пошти фізичної або юридичної 
особи.

5.3.Номер зв’язку, якщо такий є.

5.4. Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, 
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

5.5.Спосіб отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу), факсом 
(вказати номер факсу), електронною поштою (вказати адресу електронної 
пошти).

5.6. Підпис і дата, якщо запит подається письмово.

6.  У  разі,  якщо  з  поважних  причин  (інвалідність,  обмежені  фізичні
можливості,  тощо) запитувач не може надати поштовий запит самостійно,
його оформляє на встановленій формі відповідальна особа, в обов'язки якого
входить забезпечення доступу запитувачів  до публічної інформації  (далі  –
відповідальна  особа),  при  цьому  даний  спеціаліст  обов'язково  зазначає  в



запиті  своє  прізвище,  ім'я  та  по  батькові,  контактний  телефон  і  надає
запитувачу копію запиту.

7. Запити на інформацію надаються в робочі дні з понеділка по четвер з 
0800год до 1700 год, у п’ятницю – з 0800 год  до 1600год, перерва – з 1300год до 
1400 год:

7.1. За поштовою адресою: Воскресенська селищна  рада

                                                       вул. Соборна,86

                                                       смт Воскресенське

                                                       Вітовський район

                                                        Миколаївська область

                                                       Поштовий індекс:57210

  7.2. На електрону адресу: ____________.uа

  7.3. По телефону за номером: .

  7.5.Особисто в приміщені сільської ради та в Центрі надання 
адміністративних послуг за адресою: вул. Соборна,86

                                                       смт Воскресенське

                                                       Вітовський район

                                                        Миколаївська область

                                                       Поштовий індекс:57210

 

8.  Відповідальна  особа  перевіряє  оформлення запиту  відповідно  до  вимог
Закону України  "Про доступ  до  публічної  інформації"  та  реєструє  його  в
журналі обліку запитів на інформацію, про що робить відповідну відмітку у
запиті.

9. Воскресенська  селищна  рада  зобов’язана  надати  відповідь  на  запит  на
інформацію  запитувачу  не  пізніше  п'яти  робочих  днів  з  дня  отримання
запиту.

10. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

11. У разі  якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або
потребує  пошуку  інформації  серед  значної  кількості  даних,  виконавець  з
може продовжити  строк  розгляду  запиту  до  20  робочих  днів  з



обґрунтуванням  такого  продовження. Запитувач  повідомляється  про
продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня
отримання запиту.

Відповідь  про  те,  що  інформація  може  бути  одержана  запитувачем
із  загально доступних джерел,  або відповідь не по суті  запиту вважається
неправомірною відмовою в наданні інформації.

12. Інформація на запит надається безкоштовно.

    У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення
копій  документів  обсягом  більш  як  10  сторінок,  запитувач  зобов’язаний
відшкодувати  фактичні  витрати  на  копіювання  та  друк,  починаючи  з  11
сторінки відповідно до Положення про порядок відшкодування фактичних
витрат  на  копіювання  або  друк  документів,  що  надаються  за  запитом  на
інформацію.
      При наданні  особі  інформації  про себе  та інформації,  що становить
суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

13. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

13.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його
компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої
зроблено запит;

13.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з 
обмеженим доступом;
13.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або 
друком документів, відповідно до пункту 12;

13.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію,
передбачених  частиною п'ятою статті  19  Закону  України  «Про  доступ  до
публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або
адресу  електронної  пошти,  а  також номер  засобу  зв'язку  (якщо такий  є);
загальний  опис  інформації  або  вид,  назву,  реквізити  чи  зміст  документа,
щодо  якого  зроблено  запит  (якщо  запитувачу  це  відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність селищної ради, її виконавчого
апарату,  посадових  осіб  до  суду  здійснюється  відповідно  до  Кодексу
адміністративного судочинства України.

 Секретар селищної ради                                   Тетяна БІЛОЗОР
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