ЗВІТ
про стан організації виконання вимог чинного законодавства у сфері
доступу до публічної інформації у Вільнянській райдержадміністрації
Протягом січня - березня 2018 року до Вільнянської райдержадміністрації
надійшло 25 запитів (19 – письмових, 6 – в електронному вигляді). За
категорією запитувачів 20 запитів надійшло від фізичних осіб, 5 запита – від
юридичних осіб, від об’єднань громадян протягом січня-березня 2018 року не
надійшло жодного запита. У запитах ставились питання про надання доступу
до такої інформації:
- про надання належним чином завірених копій розпоряджень голови
райдержадміністрації;
- про надання інформації про детальний розклад руху приміського
транспорту в межах Вільнянського району та схеми руху і тарифи на проїзд у
громадському транспорті;
- про надання інформації про преміювання кожного працівника у 20142017 роках;
- про надання інформації щодо коштів, виділених у 2017 році на потреби
пацієнтів нефрологічного профілю, розпорядника цих коштів, фінансування
вказаних заходів, кількість хворих нефрологічного профілю, виділення коштів
на 2018 рік, відшкодування дорожніх витрат.
24 запити про надання публічної інформації було вчасно задоволено, на
1 – надана відмова.
На підставі норм частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ
до публічної інформації» 1 запит надіслано для розгляду належним
розпорядникам інформації. Відповідно до статті 23 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» у такому запиті надані роз’яснення щодо
права запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників
інформації до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного
судочинства України.
З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення
офіційного веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а
також доступу громадськості до публічної інформації, що знаходиться у
володінні Вільнянської райдержадміністрації 19 січня 2018 року видано
розпорядження голови райдержадміністрації №35 «Про затвердження Переліку
публічної
інформації,
що
підлягає
оприлюдненню
Вільнянською
райдержадміністрацією Запорізької області».
Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» оприлюднення інформації здійснюється на офіційному веб-сайті
Вільнянської
районної
державної
адміністрації
(http://vilnyanskrda.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii). На сайті наявна рубрика
«Доступ до публічної інформації», у якій висвітлюється уся інформація,
передбачена Переліком публічної інформації.
З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення
офіційного веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а
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також доступу громадськості до публічної інформації, що знаходиться у
володінні Вільнянської райдержадміністрації, проводиться активна робота по
організації та контролю за оприлюдненням публічної інформації на офіційному
веб-сайті відповідно Переліку публічної інформації, що підлягає
оприлюдненню не тільки апаратом райдержадміністрації, а й окремими
структурними підрозділами.
Протягом
лютого
2018
року
загальним
відділом
апарату
райдержадміністрації здійснено перевірку виконання розпорядження голови
райдержадміністрації №35 «Про затвердження Переліку публічної інформації,
що підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької
області» структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами
якої підготовлено відповідну інформацію та надано рекомендації щодо
усунення виявлених недоліків в частині оприлюднення окремими
структурними підрозділами райдержадміністрації на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації інформації, визначеної Переліком.
Працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації протягом
січня – березня 2018 року було підготовлено та опубліковано чотири статті у
рубриці «Новини» офіційного веб-сайту Вільнянської райдержадміністрації:
- «У райдержадміністрації проведено аналіз роботи з розгляду запитів про
надання публічної інформації» (12.01.2018);
- «Доступ громадськості до публічної інформації стане більш відкритим і
прозорим» (25.01.2018):
- «Забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації у
Вільнянській райдержадміністрації» (06.02.2018);
- «Громадяни активно використовують своє право на отримання
публічної інформації» (02.03.2018).
З метою забезпечення відшкодування витрат на копіювання або друк
документів, що надаються Вільнянською районною державною адміністрацією
Запорізької області за запитом на інформацію, видано відповідне
розпорядження голови райдержадміністрації від 15.03.2016 № 175, яке
зареєстровано в Вільнянському районному управлінні юстиції Запорізької
області 21 березня 2016 р. за № 3/333.
Питання доступу до публічної інформації обговорюється на оперативних
нарадах керівника апарату райдержадміністрації С.В.Білоконь з керівниками
секторів та відділів апарату райдержадміністрації.
Загальним відділом апарату Вільнянської райдержадміністрації постійно
ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного
законодавства у сфері доступу до публічної інформації.
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