УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

25.07.2014

№ 352

Про затвердження Переліку
публічної інформації, що підлягає
оприлюдненню Василівською
райдержадміністрацією

Керуючись статтями 25, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтями 14, 15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», статтями 25, 54 Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
інформацію» та Законом України «Про доступ до публічної інформації»,
розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.06.2014 № 292 «Про
затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню
Запорізькою облдержадміністрацією» з метою забезпечення відповідності
інформаційного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації нормам
чинного законодавства, а також доступу громадськості до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Василівської райдержадміністрації:
1. Затвердити Перелік публічної інформації, що підлягає оприлюдненню
Василівською райдержадміністрацією (далі - Перелік), що додається.
2. Визначити офіційний веб-сайт Василівської райдержадміністрації
офіційним засобом оприлюднення публічної інформації, якою володіє
райдержадміністрація.
3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації
та її апарату забезпечувати своєчасне та систематичне подання публічної
інформації згідно з Переліком до сектору внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю та провідного спеціаліста відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату райдержадміністрації для оприлюднення на офіційному
веб-сайті райдержадміністрації.
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4. Сектору внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю та
провідному спеціалісту відділу фінансово-господарського забезпечення апарату
райдержадміністрації забезпечувати своєчасне, протягом одного робочого дня
з дня отримання, розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації із зазначенням дати оприлюднення документа і дати
оновлення інформації.
5. Покласти на керівників структурних підрозділів райдержадміністрації
та її апарату персональну відповідальність за забезпечення оприлюднення
публічної інформації згідно з вимогами чинного законодавства.
6. Провідному спеціалісту відділу фінансово-господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації Шевченко О.О. привести у відповідність розділ
офіційного веб-сайту райдержадміністрації «Перелік відомостей, що містять
публічну інформацію та підлягають оприлюдненню Василівською
райдержадміністрацією Запорізької області», згідно затвердженого Переліку.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 25.04.2012 № 335 «Про затвердження Переліку
відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню
Василівською райдержадміністрацією Запорізької області».
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації Холошу А.І.

Перший заступник голови
райдержадміністрації

М.О. Солопов

