Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу
Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу
до публічної інформації», розпорядження голови Хустської райдержадміністрації
від 06.06.2011 року за №327 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної
інформації» рішенням виконавчого комітету від 23.06.2011 року №84 визначено
відповідального за організацію у встановленому порядку доступу до публічної
інформації та відповідального за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію,
аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до
Рокосівської сільської ради, її виконавчого апарату, а також надання консультації
при оформленні таких запитів. Також даним рішенням затверджено форми
запитів на інформацію для запитувачів інформації та вивішено на дошку
оголошень в сільській раді.
Додаток №1
до рішення виконавчого комітету Рокосівської сільської ради
від 23.06.2011 р. №84
Форма письмового запиту
на отримання публічної інформації для фізичних, юридичних осіб, об’єднань
громадян
Розпорядник інформації – Рокосівська сільська рада
Кому – Голові Рокосівської сільської ради 1. П.І.Б. запитувача, назва установи,
організації, громадського об’єднання, яку представляє запитувач
2. Вид, назва, реквізит зміст документа або короткий зміст інформації, до яких Ви б
хотіли отримати доступ
3. Прошу надати мені відповідь у визначений Законом України «Про доступ до
публічної інформації» термін. Відповідь надати
Поштою (вказати адресу)
4. Електронною поштою (вказати адресу)
5. В усній формі
6. Контактний телефон запитувача
7. Дата запиту, підпис
Запит на отримання публічної інформації складається відповідно до встановленої
форми. Відповідь на інформаційний запит має бути надано запитувачеві не пізніше п'яти
робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого
обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк
розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого
продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи
бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника
розпорядника або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється
відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
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Інформацію надсилати на адресу: с.Рокосово, вул.Центральна, №90 90410
Тел/факс (03142) 5-00-09, e-mail: rada.rokosovo@mail.ru
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