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3 метото забезпечення в1дкритост| та прозороот| у д!яльност| районно1
державно! адм|н|страц|!' в|дпов1дно до статей 3, 6 3акону укра1ъи,,про м|сцев!
дер;кавн| адпт|н|страц|!''' закон!в !кра!ни,'[{ро досцл до лубл|тно| |нформац|!'',

',[{ро 
порядок висв|тленття д|яльност| орган1в дер>кавно! влади та орган|в

м1сцевого самоврядування в !кра!н! засобами масово! |нформац|!'', постанов
!{аб|нету \4|н|стр|в !кра{ни в1д 04.01 .2002 !хго 3 ,,||ро порядок оприл1однен}1'1 у
мереж| 1нтернет !нформап|| про д|яльн|сть орган|в виконавно| впади'' та в|д
03.11.2010 !Ф 996 ,,[{ро забезпечення унаот| щомадськост| у формуванн| та

реал!зац!! дер;кавно! пол|тики"; розпоряджень голови )(арк!всько] обласно!
дер;кавно! адп,т|н|отрац|! в\д 20.03 '2012 !х(о 136 "||ро заходи щодо забезпечення
в1дкритост| у д|яльност| обласно] та районних державнг:х адм!н|сщац|й'' та
голови районно! дер>кавно1 адпт1н!ощац|! в|д 11.0з '2014 )\! 82 ,'[[ро заходи щодо
забезпечення в1дкритост| у д;яльност1 районно! державно| адпл1н|страц|1'',

врахову1очи р|тлення колег|! районно! лержавно{ адм1н1страц|! в|д 22 лилня
2014 року:

1(ер!вникам стрщцрних п|дрозд|л1в рйонно! дерх<авно! адм|н!страи!}:
1.1. 3абезлезрати оперативне опри;1!однен}#т 1нформац|} про державну

'а акт1в райоттно!
державно1 адм1н1страц11 нор!1ативно-правового 1 рец.]],1торного характеру через

щомадсько-|нфорп,тац|йну газец 91ту!ъщини ,,красная звезда'', теле-рад|окомпан|то
!уц!вщини "€лобожанка'' | оф|ц1йний веб-сйт районло! державно| адм|н|страц||'

1.2' 3а наявност| !нформац!йного приводу надавати матер!али про

д|яльн!сть районнот дер:кавно| адм!н|страц!! до оф|ц!йного друкованого
видання {арк|всько! обласно! дертсавно! адпт1н|страц!1.

1'3. 3абезпенувати безуптовне дотримавня терм!н!в надання !нформац|| до
оф|ц|йного веб-сайту районно! державно| адм1н|страц||, визначених [1ерел1копл

показник|в, за якими пода1оться 1нформаш|йн! матер1али для розм1щення на
оф|ц|йному веб-оайт|'

1.,+' надавати до в|дд1лу масових копцн|кат]|й апарац районно! державно!
адм|н|сщац|! п|сля проведення захощ/ за унасто кер|внит]тва районно| державно'[
адм|н|сщац!! зв|т не п|зн|ш:е, н!ж яерез 3 години п|шя зак1ттченття заходу та
дот[пг}ъа'] ися за гверлжено| форми налисанггя зв!ц.
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1'5. !о 01.08.2014 проанал1зувати |нформап|то структурного п{дрозд|лу на
веб-сай г| та вжити заход!в шодо 11 оновленгш } раз! необх!лност!.

2' 8|дд|лу масових комун!кац|й апарату районно| дер:кавно! адм1н|страц|!
(Фтненатпко }4.А.):

2.1' 1{оординувати робоц сщукт}рн1'< п1дрозд!л|в районно1 дер;кавно|
адм|н|сщац1| щодо наповненн'{ оф|ц|йного веб-сайц та виов]тлення д;я..тьност;

районно{ державно! адм1н1страц|! в районних засобах масово| !нформац||.
2.2. щокварталу зд|йон}овати мон|торинг матер|ал|в оф|ц|йного веб-сайту

районно| державно] адм|н|страц|! та анал|з висв|тлення д!яльност! районвот
державно| адм|н|страц;] у районних засобах масовот |нформац1!.

3. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на кер|вника апарату

районнот дер)кавно! адпт1н1страц|! 1{овтун 1.1Ф.

!1ерлший засц/пник голови
раионно! дер?!{авно! адм!н1страц1| вАР)кв|нов


