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ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
чЕрнIгIвськоi овлдстI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд 05.03 .2020 р.

Про подання запитiв на
iнформацiюо розпорядником
якоi с Чернiгiвська районна
державна адмiнiстрацiя

Чернiгiв J\ъ 62

Вiдповiдно до Закону Украiни пПро доступ до публiчноТ iнформацiТ>,
Указу Президента УкраТни вiд 05 травня 2011 року М 54712011 <Питання
забезпечення органами виконавчоi влади доступу ло публiчноi iнформацii>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 травня 2011 року JФ 58З
<<Питання виконання Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi iнформачiТ> в
CeKpeTapiaTi Кабiнету MiHicTpiB Украiни, центр€lJIьних та мiсцевих органах
ВиконавчоТ влади>>, з метою забезпечення доступу до публiчноТ iнформацiТ

зобов'язую:

1. Затвердити

1) Форму запиту ца iнформацiю (додаеться).

2) Порядок складення та подання запитiв на iнформацiю, розпорядником
якоi е Чернiгiвська районна державна адмiнiстрацiя (додаеться).

2. Загальному сектору та з питань контролю апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацii забезпечити :

1)ПОДаНня. цЬого розпорядження в установленому законодавством
ПОРяДкУ на державну ресстрацiю до ПiвнiчнЬ-Схiдного мiжрегiонального
управлiння MiHicTepcTBa юстицiТ (м. Суми);

2) Офiцiйне оприлюднення розпорядження голови районноТ державноТ
адмiнiстрацii на вебсайтi Чернiгiвськоi районноТ державноТ адмiнiстрачiТ iз
з€вначенням дати оприлюднення i дати набрання чинностi.



,2

З.Це розпорядження набирас чинностi через п'ять днiв пiсля йОГО

державноТ реестрацii, але не ранiше дня оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження з€lлишаю за собою. ;

В.о.голови Анатолiй кРУГоЛ l
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Форма запиту на iнформацiю

Розпорядник iнформачiТ LIcptI i l,i всt,t<a райоt;rtа,цсрi'tiавIlа
адлr irl icтpar tiя

Зit ll lt,t,\,Btl.|
(tlрiзtзtttrtе. irt'я. lto бli,l,br;ilBi - л,rlя tlliзtt,ttttlх сrсiб.

tiайпtсllr вангtя tl1llllttiзаuii', Irрiзвrtttlе. irt 'я. по ба,t btitlBi
IIpe:tc,l it]]]li.lIia оllr,анiзачi'i .,t.пя tсlрtl_,1ttчlrttх осiб т,а oб'€,.lLtlltttb
I l)U\Iil j}{Il. lll\) llL' \lJI{) l Ь L I :l l \ !\ hll)|t llt'lll(]j' (,.'1,1lll

гlо штова (e;ettTptll t l ra ) алреса. Kottl,atc I,гl tl ij,r с;rсфо н)

],,\l l1,1 l' liA IilФОРN,lдIUi()

IIpolrlv tзijttlclBi,ittIo llio Закоlt1, УкраТни ((llpo .ilос,гчIi j{o гtчблi,tltоТ
i r-r фсlрлrаr liT>> tta,,laт1.1

(:зitt,а"цьttt.lii оttис iгitРорпrачiТ абсl lзlt_(. tti_lJ!tJ. реt,вiзиlII tlи ,зпtiсt докr\iеI{та. шlод(,) ,lкоI,о
,зрсlб_tеttо заllL{т. яlilllо заlIи,г\,J]ач\, це BiдttrtoJ

.]atltl,i,r,tзarIy ilrtPoprцirIlittl IIpOIIly I{аj(а,ги y L]}]:]tIaLIe}{i,iй rIиI]ltltNl

]t1 liO I ] O;lll1Bcl I]o i\l c,I ро к ( t t собх i,,li iC,]ii1:] t t а tl и,гL] ) :

ila i1OlI10,()B\ a;l]l(rc),
t iltittt гtltlttii iIt,lctic. tlij_;

Ila CjIc-tt lpOil}lY e.ilpcc),
ас,гt,. 1llttioti. IIacL]_Icllttil ltr illiг_ I]_\.]ttllrr , бr_tt]Il()l(. li()ill]\c. tiBaptlIpa)

,I е,гlс(l]аксо]\,I

за,геJIсd]оIlо\,1

(дата) (r riдгrlrс)
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Прtлмimкu:

1. Система облiку, що мiстить

,г ,/
UX* /Лар и с а мIдийлIв с ъ кА

,"r'

iнформацiю про документи, якi
перебувають у володiннi ЧернiгiвськоТ районноi державноi адмiнiстраuiri,

розмiщена на вебсайтi: www.chadm.cg. gov.u4.

2. Запит може бути поданий:
1) на поштову адресу: вул. Шевченкц48, м. Чернiгiв, 140З5;

2) на електронну адресу : сhаdmзо st@c g. gov. ua;

3) за телефоном, телефаксом 676-602.

Завiдувач заг€tльного сектору
та з питань контролю апарату

районноi державноi адмiнiстрачiТ
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Порядок
складення та подання запитiв на iнформацiю, розпорядником якоТ е

Чернiгiвська районна державIrа адмiнiстрацiя

J . I (cit I Iоря;tоrt ]]lJ:jllilt]11(, ocIlORIIi tзtlrtоt,tt .-iO c]K,lejlcIII{r1 l,Ll lIoll(il[IIlя

ЗаLtlt'titl ita irttPoprrltttiitl. 1-1tl,зtl()llя.Il}lllKO\.1 яtкtll' t Llcp,lItit,iBct,t<it paiioirlia .ltcp)tiaBIta
aлrti t ric,t pal tiя.

], ЗаrLjI' Ilal irlc|loprrarliltl Ito,lacrься (liзl]LtIlоlо або rори;[иLlIlоIо особоtо,
зý'g.l1ttittttIrl]\,1 l,p()\li,I.11яiI бсlз с,га гr,с\i Io])Ll.I,1lt,tlioT особtл LIcprlil.iBcl,Kiй 

райоrлrriй
,,1срz;аtзttii|i ;1.,1rtitric,rllailiT rз l,ciriil LI1.1 tiliсьпtсltзiй (loprli Tri,,l llalc tlсобtлсrоt,сl
lrрИiiОrtr, абtl tlt.lяtхоNi lti,l.i(ci.]-r]attlIIя IlOllj,1,oiO. e.]lcIi 1,1l()Illlott.l tI()llI0,0tO. гс:lссРаксо,rt

або tlo телесРогiу,

]. llilct,ltcli;ltii "]i_]IItI,г \1o7Iic бl,,гrl ItojIalIo ,IK в ,l1сllзi,itьгтiГr с|lорп,ri, т.ак i

l11,1яl-\о\{ ,зalIlовt]еt{ttя заI,вер;l)IiеI{оl ci_lo1lrltl. ,ttili ]ltrз\tiL,ictta IlLl tlclliliii.rrroilIr,
lзобсайr'i {lcprrii,itзct,ti,cll' paiitlttttol' ,,lep;ltirBttoi' д;li\Jitric рparrii в рубриrti <</[ос,г\,lt

;t.cl tir"б.tiЧrrоТ irlcllopiunltiT>> абсl tIlt_lt'itt lbcrt l rricrti jl"|lr{ робоl,tl j.tlllll\ lllt,tiH з

докуN4еIlтами чи Тх когliями.
N,{icIteшr дJlя робоr,и запитувачiв з документами чи

кабiнет 208 у примiшцегrнi Чернiгiвськоi районrrоi державноi
алресою: ByJj. LIIеtзчегtка, 48, м, Чергriгiв, 14035.

Тх t<ottiяrttl (,

a,liN1 1 }llcl,palil l зal

'.l, _]ari1.1г lil itli]ltlprraIliio irtat rtic titttl.
l ) irl'я (rraiirrcrtl,Bltttttя ) зi1Il1,1,I,\,I]ilLla, lIоIlt,г()l]\, a.]tpcc},. a:lpcc\l c:lc-tc,t,pcllttloT

]ioill 1,II liбо ticlblc1l зассlбr., :]I]'rt,]K\, (якlrtо ,гакtIl"t с):
] 1 

,зlit lr:tl,tt1.1il oIIt]c irrillopпlartiT або Blljl, IIазву, реttвiзи,ги Llи зпtiс,г
, i()li\']\]c}Il'a, IllO,ilo яl(оl,о lроб-llсtIо :]атI1.I,г (яrtItцсl зL]llиl,\,l]аLlV I{e lзiirоп,rо):

З ) rri,trrilc i ,l1a,t,1" (за r,btilBt1 11p,l||11{tirI tlt.lcLN,lot]oI,0 ,заlrlr,г1 
).

,5. l-j;rrlиr, Ili] irl(loprlaItiro NjO)I(c буr,ll IIo.1(tit1o сlсобliс,l,сl .]io :]alI,ilJILlIoI,o

cc{i'Io})\' l,il ] llи,гi,tIIL I(оIll,ро.цlо aIILlpal,\, LIсрttiгiвсt,коТ pal:iorrrtoT дср;ttавitоТ
ll.'(ltitric гpaltil' (,ta,,ri Сiсrt,гор) або 1111g;1,,цс,ltзltпt осtlбаьt, ltKi оргаttiзсlвуiоl,ь у
]Jc'iLli1()ij.lciio\1_\ I1оря"lк\ .[ocI\ ll ,lo Itr,б.ti.tttclj' itrrPtlprrallii'. якоIо lзо.ttlltiс:

])()JtI()1-1rI,1iii.lli iri(-ltl1-1пlairii'. tз 1ltlбo,it.tii llitc зt-i.ltttl ,J llpilt]1,I.1la\{ll tзtlvrpiltIllbO0,il

с: t l,;лtбсl tзo t,o (, t рr,дсl tзti t,o ) l](),] I l оря j1 li\,.



6. Пiд час подання запиту на iнформацiю запитувач зЕвначае зручну

для нього форrу отримання iнформачii.

7. У вазi якщо з поважних причин (iнвалiднiсть, обмеженi фiзичнi
можливостi тощо) особа не може подати письмовий запит, його мае
оформити працiвник Сектору, зазначивши в запитi власне iм'я та прiзвище,
контактний телефон, та надати копiю запиту особi, яка його подаJIа.

8. У разi якщо запитувач iнформацii подае запит по телефону, його мае
оформити працiвник Сектору шляхом заповнення вiдповiдноi форми, що
додаеться до цього Порядку, або в довiльнiй формi, обов'язково повiдомивши
власне iм'я та прiзвище особi, яка подаJIа запит.

9. У випадку, коли запитувач iнформацiI звертаеться з проханням
зробити виписки, сфотографувати, скопiювати, сканувати, записати на буль-
якi Hocii iнформацiТ тощо документи чи iх копiТ, таке прохання оформлюсться
як запит на iнформацiю iз зазначенням перелiку запитуваних документiв.
Розпорядник iнформацii протягом TepMiHy, встановленого чинним
законодавством, готуе запитуванi документи згiдно iз перелiком та надае
запитувачу мiсце для роботи з документами чи iх копiями.

l0. На вимогу запитувача на першому аркушi копii запиту

проставляеться вiдбиток штампа iз зазначенням найменування ЧернiгiвськоТ

районноi державноТ адмiнiстрацii, дати надходження та вхiдного номера

запиту. Така копiя повертаеться запитувачу.

l 1. Чернiгiвська районна державна адмiнiстрацiя надас вiдповiдь на
запит на iнформацiю у спосiб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих
днiв з дня отримання запиту.

t2.Y разi якщо запит на iнформацiю стосуеться iнформацiТ, необхiдноТ

для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкiлля, якостi харчових
продуктiв i предметiв побуту, аварiй, катастроф, небезпечних природних
явищ та iнших надзвичайних подiй, що стаJIися або можуть статись i
загрожують безпецi громадян, вiдповiдь надаеться не пiзнiше 48 годин з дня
отримання запиту.

13. У разi коли запит стосусться надання великого обсяry iнформацii
або потребуе пошуку iнформацii серед значноТ кiлькостi даних, строк

розгляду запиту може бути продовжено до 20.робочих днiв з обГрунтуванням
такого продовження. Про продовження строку запитувачу повiдомляеться в
письмовiй формi не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня надходження запиту.



14. Iнформацiя запит надаеться безкоштовно. У разi, якщо
iнформацiю передбачае виготовлення копiй

на
назадоволення запиту

документiв обсягом бiльше як 10 cTopiHoK, запитувач зобов'язаний

вiдшкодувати фактичнi витрати на копiюваннrl та друк. Розмiр фактичних'
витрат на копiювання та друк встановлюсться розпорядженням голови

Чернiгiвськоi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ в межах граничних Hoplvl,

встановлених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкРаiни.

Про це протягом п'яти робочих днiв з дня надходження запиту
повiдомлясться запитувачу iз з€вначенням обсяry фактичних витрат,
пов'язаних iз копiюванням або друком документiв, та реквiзитiв i порядку
вiдшкодування таких витрат. Надання iнформацiТ здiйснюсться протягом
трьох робочих днiв пiсля пiдтвердження оплати BapTocTi фактичних витрат.

15. Чернiгiвська районна державна адмiнiстрацiя мас право вiдмовити в
задовоJIеннi запиту в таких випадках:

1) Чернiгiвська районна державна адмiнiстрацiя не володiс i не
зобов'язана вiдповiдно до iT компетенцiТ, передбаченоi законодавством,
володiти iнформацiею, щодо якоi зроблено запит;

2) iнформацiя, що запитуеться, н€uIежить до категорiТ iнформацiT з
обмеженим доступом;

З) запитувач не оплатив фактичнi витрати, пов'язанi з копiюванням або
друком, вiдповiдно до пункту 9 цих примiток;

4) не дотримано вимог до запиту на iнформацiю, передбачених статтею
19 Закону Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii>, а саме не

зазначено:

iм'я (найменуван}uI) запитувача, поштову адресу або адресу електронноТ

пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий с);

загtlirьний опис iнформацiТ або вид, нЕlзву, реквiзити чи змiст документq
щодо якого зроблено запит (якщо запиryвачу це вiдомо);

пiдпис i дату (за умови подання письмового запиту).

Завiдувач заг€шьного сектору
та з питань контролю апарату ,q ,/^ ,2
районноi державноТ адмiнiстрацiI а ЬИ Лариса МIД(AЙЛIВСЬКАv

L,/


