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ЗАТВЕРДКЕЕО
сiльськоi радIr
Бобрпк

Порядок сrоrадання, подаппя та розгляду запитiв
па публiчну iнформацiю в КрЁспнеькiй сiльськiй ралi

1. Загальнi полоясенпя

1.1 Порядок под lЕя та розглядl запиliв на iнформацiю в Крисинськiй
сiльськiй радi розроблено на пiдставi З!rкону УкраiЪи <Про доступ до
публiчноi iнформацiЬ>, розпоряджеш{я голови Крисинськоi сiльськоi ради
вiд 23 грудня 2015 року J'{! 17 <Про призначення вiдповiдальноi особи для
забезпечення доступу запицъачiв до публiчноi iнформацЬ та з метою
систематизацii роботи iз запитувача]rrи iнформацii в частинi lx достутry до
гryблiчноl iнформацii розпорядником якоi е Крисинська сiльська рада (далi -
сiльська рала).

1.2. Порялок скJlаданЕя, подання та розгJIя,ry запитiв на гryблiчну
iнформацiю в Крисинськiй сiльськiй радi (далi - Порядок) пошц)юеться на
Bci запити на гryблiчну iнформачiю. що отриманi сiльською радою вiдловiлно
до Закону Украiни <Про доступ до riублiчноТ iнформацiЬ>.

1.3. Публiчна iнформацiя, розпорядниЕом якоi е сiльська рада, - це
вiдображена та задокументована буль-якиiии засобами на будь-яких носiях
iнформацiя, що була о,грlлrлана або створена в процесi виконанЕя сiльською

радою cBoii обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володiннi сiльськоi ради вiдповiдно до ii повноважень.

1.4. Запити Mo)Iý/Tb подаватись в уснiй, тплсьмовiй чи iншiй форй
(поurтою, факсом, телефоном, електронною пошюю) на вибiр заIIитувача,
незаJIежно вiд тоm, стосуеться ця iнформацiя його особисю чи Hi, без
поясненЕя приtlини подання заIIиту. 

..

1.5. Запит на iнформацiю може бути iндивiдуальним або колективним.

1.6. Секретар сiльськоi ради, як вiдповiдальна особа, вiдповiдае за

ресстрачiю, систематизацiю. аналiз. та контроль щоло лотриманля cTpoKiB
задоволеннJI запиту на iнформацiю та надання консультацiй пiд час
оформлення запиry.

1.7. Прийом громадян iз запитами на iнформацiю здiйснюються сiльською
радою за графiком щовiвюрка та щоп'ятнйцi (KpiM святкових днiв) з 8.00 до
12.00 год.



2. Оформлеппя заппту на iяформачiю

2.1. Письмовий Запит на iнформаЦiю подасться шляхом заповнення форми
цисьмового запиту на тryблiчну iнформацiю, затвердженоi розпоряджеIrнJrм
голови сiльськоi рам вiд 23 грудня 2015 року NЬ 17 або в довiльнiй формi та
мае мiстити:

- iм'я (нйменування) запиryвача, поштову адресу або адресу електронноi
пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий е;

- загальний опис iнформацiТ або вид, назву, реквiзити чи змiст докlмента,
щоло якого зроблено запит. якщо запиryвачу це вiдомоl
- пiдпис i даry за умови подання запиту.

2,2. У разi якщо з повакItих причин (iнва",liднiсть, обмеженi фiзичнi
можливостi тощо) особа не може подати письмовий запит, його мае

оформити вiдповiдальна особа з питань запитiв на iнформацiю, обов'язково

a*rru""rrп" в запитi свое iм'я, контактний телефон, та надати копiю запиту

особi, яка його подала.

2.3. У разi надходжеIlня запиту на iнформацiю за телефоном, його

приймае вiдповiдальна особа з питань запитiв на iнформацiю. I на його

пiдставi заповнюе форму запиту щодо надання iнформацii, iз зазначенням

ycix реквiзитiв запиту, передбачених у пунктi 2.1, цього Порядку, дати та
часу прийняття запиту. При цьому в графi <<пiдпис>> зазначасться форма
надходження запиry (усне, за телефоном тощо). Заповнена форма запита на

iнформацiю завiряеться особистим пiдписом вiдповiдальноi особи з питань

запитiв на iнформацiю.
в аналогiчному порядку здiйснюеться прийом запиту на отримання

публiчноi iнформацii, поданий в уснiй формi особисто.

2.4, Запити на отиманItя публiчноi iнформацii, якi надiйшли засобами

факсимiльного зв'язку, оформлюються i рееструються як запити, що
надiйшли поштою.

2.5. ВiдповiдальНiсть за достовiрнiсть даних та iнформацii, наведеноi у
запитi на iнформацiю, несе запиryвач.

3. Реестрацiя запитiв на iнформацiю

3.1. Ресстрацii пiдлягають yci отриманi запити цодо надання публiчноТ

iнформацii, Вiдсутнiсть повноi, iнформацii про запитувача, зазначеноi

у пунктi 2.1. цього Порядку, чи невiдповiднiсть запиту вимогаL пункry 2,1,

цього Порядку, Ее е пiдставою для вiдмови у реестрацii такого запиту,

3.2. ,Щля ведення системи облiку використовусться система обпiку запитiв

на iнформацiю.
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3.3, Yci запити на iнформацiю, що надходять до сiльськоi ради, незапежно
вiд форми, приймаються централiзовано вiдповiдшrьною особою з питань
заrrитiв на iнформацiю та реестр1,rоться в системi облiку запитiв на пубпiчну
iнформацiю сiльськоi ради (да.lIi - система облiку).

3.4, Запити, якi надiйшли до сiльськоi ради поштою, передаються
невiдкладно вiдповiдальнiй особi для реестрачii та лода.rrьшого опрацювання.
Заrrити, оT риманi в уснiй формi, телефоном, факсом, електронною поштою,
приймаються та рееструються безпосередпьо вiдповiдмьною особою.

3.5. Запити на отриманнr{ публiчноi iнформацii отримують реестрацiйну
дату надходження до сiльськоi ради фактичного дня надходження. Запити
щодо надаЕIхI iнформацii, якi надiйшли пiсля закiнчення робочого часу,
отрим},ють ресстрацiйну дату надходження в сiльськiй радi насryлного

робочого дня за фактичним днем надходженнJr.

3.6. Реестрацiя письмового запиту на iнформацiю здiйснюеться шляхом
проставленнJI на ньому реестрацiйного iндексу та введення запиту до
системи облiку.

3.7. Вiдповiдальна особа з питань запитiв на iнформацiю забезпечуе
ведення единоТ системи облiку запитiв на публiчну iнформацiю.

3.8. Запити на паперових носiях та вiдповiдi, якi надано запитувачу,

формlтоться у справи та зберiгаються в apxiBi протягом 5 poKiB з дати

реестрацii.

4. Розгляд запптiв на iнформачiю

4.1. Yci документи пiсля реестрацii невiдкпадно передаються на розгJIяд\, вiдповiдальнiй особi з питань запитiв на iнформацiю сiльськоi ради яка

розглядае ix.

4.2. Пiсля розгляду запитiв вйповiдальною особою з питань запитiв на
iнформацiю сiльськоi ради вiдповiднi матерiли передаються головi сiльськоi

ради. Пiсля резолюцii голови сiльськоi ради вiдповiдальна особа з питань
запитiв на iнформацiю фiксуе строк виконzlння та переда€ запит вiдповiднiй
особi за резолюцiсю сiльського гопови,

, 4.3. Проект вiдповiдi на запит готуеться вiдповiдальною особою з питань

запитiв на iнформацiю згiдно з резолюцiею та надаеться на пiдпис головi
сiльськоТ ради.

4.4. Вiдповiдi на запити пiдлягають обов'язковiй реестрацii.
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4,5. Вiдповiдь на запит на пубпiчну iнформацiю надаеться запитувачу у
тiй самiй формi, в якiй оформлено запит, якщо запитувач не просить
надати ii у письмовiй формi.

4.6. У разi надходження письмовоi кореспонденцii, яка одночасно
мiстить ознаки запиту на iнформацiю та звернеItнrl громадянина, така

кореспонденцiя розглядасться згiдно з порядком, встановленим Законом

УкраiЪи кПро зверЕення громадян), в частинi, що не суперечить вимогам

Закону УкраiЪи <Про досryп до публiчноi iнформацiЬ. Кореспонденцiя, яка

за cBoiM характером не е зверItенням громадянина, розглядаеться згiдно з

порядком, визначеItиМ Законом Украiни <Про доступ до rryблiчноТ

iнформацii>.

4.7. У випадку, якщо запит мiстить суперечливi положення, якi не

дозволяють однозначно iдентифiкувати запит як такий, що пiдпадае пiд дiю
закону Украiни <про досryп до публiчноi iнформацiiь, вiдповiдальна особа з

питань запитiв на iнформацiю заIучае юриста сiльськоj ради д,тя

невiдкладною надання правовоi допомоги в iдентифiкацii документу,

5. Плата за надання iнформацii

5.1. Iнформацiя на запит надаеться безкоштовно.

5.2. Розмiр фактичних витрат на копiювання та друк встановлюеться

розпоряджеЕням голови сiльськоi ради в межах граничIrих норм,

встановпених Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.

5.3. У разi якщо задоволенlш запиту на iнформацiю передбачас

""roroun"rrr" 
копiй докlментiв обсягом бiльш як 10 cTopiHoK, запитувач

зобов'язаний вiдшкодувати фактичнi витрати на копiюваннJI та друк,

6. Строки розгляду запитiв на iнформацiю

6.1. Вiдповiдь на запит на публiчну iнформацiю надаеться не пiзнiше п'яти

робочих днiв з дня отриманнJI запиту.

6.2. У разi якцо запит на публiчну iнформацiю стосуеться iнформацii,

необхiдноi для зzжисту житtя чи свободи особи, щодо стану довкiлля, якостi

харчових продуктiв i предметiв побуту, аварiй, катастроф, небезпечних

природниХ ""rщ 
,u iнших надзвичаЙних подiй, що стаJIися або можуть

"rйс" i заrрожують безпецi громадян, вiдповiдь мае бути надана не пiзнiше

сорока восьми годин з дItя отимання запиту.

6.3, Клопотання про TepMiHoBe опрацювання запиту мае

обlрунтованим,

бути



6.4. У разi якщо запит стосуеться надання великого обсяry iнформацiТ або

потребуе пошуку iнформацii серед значнот кiлькостi даних, строк розгляду
зациту може бути продовжено до 20 робочих днiв з обrрунryванIUIм такого

продоч*"""". Про ,rроло"*"""я строку запитувач iнформуеться в письмовiй

формi не пiзнiше п'яти робочих днiв з дЕя отримання запиту,

6.5. Строк розгляду запиту на публiчну iнформацiю продовжуеться за

рiшенням голоьи сiльськоi ради за пропозицiею безпосереднього його

"rпо"ч"ц", 
з обов'язковим повiдомленням запитувача та вiдповiдальноi

особи з питань запитiв на iнформачiю.

7. Вiдмова в задоволеrrнi запиry на публiчпу iнформацiю

7.1. Сiльська рада мае право вiдмовити в задоволеннi запиry в разi. якщо:

- не володiе i не зобов'язана вiдповiдно до компетенцiТ, передбаченоi

законодавством, володiти iнформацiею, щодо якоi зроблено запит;

- iнформацiя, цо запитуеться, належить до категорii iнформацii

обмеженим доступом вiдповiдно до частини другоi cTaTri б Закону;

- особа, яка подала запит на публiчну iнформацiю, не оплатила встановленt

фактичнi витрати, пов'язанi з копiюванням або друком;
- не дотримано вимог до запиту на iнформацiю, передбачених частиною

- прiзвище, iм'я, по батьковi та
запиту;
- даry вiдмови;
- мотивовану пiлставу вiдмови;
- порядок оскарження вiдмовиi

9 - пiдпис голови сiльськоi ради

п'ятою cTaTTi 19 Закону та пункту 2.1. цього Порядку,

7.2. Вiдмова в задоволеннi

формi i мае мiстити:
запиту на iнформацiю надаеться в письмовий

посаду особи, вiдповiдальноi за розгляд

8. Вiдстрочка в задоволеннi запиry на публiчну iнформацiю

8.1. Вiдстрочка в задоволеннi запиту на публiчну iнформацiю

допуска€ться в разi, якщо запитувана iнформацiя не може бlти надана дrя
Б.пьоrп"пп, в передбаченi Законом строки у разi настання обставин

непереборноi сили. Рiшення голови сiльськоi ради про вiдстрочку доводиться

до вЙома запитУвача у письмовiй формi з роз'ясненням порядку ocKapжeHIUI

прийнятого рiшенrrя.

8.2. У рiшеннi про вiдотрочкУ в задоволеннi запиту на rryблiчну

iнформацiю мае бути зазначено:
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- прiзвище, iм'я, по батьковi та посаду особи, вiдповiдальноi за розгляд
запиту;
- дату надсилання або вруrення повiдомлення про вiдс,трочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на iнформацiю не може бути задоволений

у встановлений строк;
- строк, у який буде задоволено запит;
- пiдпис.

9. Направлення запиry на публiчну iпформацiю за належнiстю

9.1. У разi, якщо сiльська рада не володiе запитуваною iнформацiсю. але

за статусом або характером дiяльностi 'tй вiдомо, хто володiс такою

iнформацiею, вiдповiдальна особа з питань запитiв на iнформачiю

зобов'язана направити цей запит наJIежному розпоряднику з одночасним

повiдомленrrям про це запитувача. У такому разi вiдлiк строку розгляду
запиту на iнформацiю починаеться з дня отримання запиту належним

розпорядником.

10. Коптроль за дотрцманням cTpoKiB розгляду запптiв на публiчпу
iнформацii

10.1. Вiдповiдальна особа з питань запитiв на iнформацiю здiйснюе

контроль та несе безпосередню вiдповiдальнiсть за дотримання с,грокiв

розгляду запитiв та пiдготовку проектiв вiдповiдей.

10.2. ,Щатою та часом фактичного виконаннJl завдання з розгляду запиту на

iнформацiю вважаеться дата та час реестрацii факry надання вiдповiдальною

о"обЬо , n"rurru .апитiв на iнформацiю проекry вiдповiдi запитувачу,

10.3. Персональна вiдповiдальнiсть за органiзацiю розгляду запитiв на

iнформацiю згiдно з резолюцiею та дотриманням cTpoKiB iх розгляду, а також

' за-зйiст пiдготовлених вiдповiдей покJIадасться на вiдповiдальну особу з

питань запитiв на iнформацiю сiльськоi ради.

10.4. У разi порушенIrя cтpoкiB пiдготовки проекту вiдповiдi запитувачу

вiдповiдальна особа з питань запитiв на iнформацiю протягом одного

робочого дня iнформуе про цей факт голову сiльськоТ ради дJlя вжиття

вlдповlдних заходlв.

Секретар сiльськоi ради ф*l' н.А.Федько


