
ч}туьськА РАйо!шА двРя(АвнА Адм1н|стРАц1я
хАРк|всько[ оы1Аст|
РозпоРяд)!(шння

!'( г:;а/;н::р 2/4 иа;а;

-''.-!.

{уц!'в м 2'-

11ро внесення зм!н до [1орядку

складання' подання та розгляду

за!|ит!в на !шформаш!по'

розпорядп!!ком яко! е чуц'|ъська

районна дер?кавна адм!н!страш!я.'па

формп заппту на |нформац!:о

Б|дпов!дно до 3акону }кра1ни <|!ро доступ до публ|нно| 1нформац|!>.

9казу ||резидента 9кра!ни в[д 05 щавня 2011 року !{р 547/2011 <<|!итання

забезпечення органами виконавчо] влади досцпу до публ1нно! |нформац|{>,

постанови 1{аб|нец й|н1стр|в 9кра!1ни в|д 25 травня 201 1 року !\! 583 <|{итання



2

виконання 3акону }кра!;ти <|[ро лостул ло ппуб'п!нтто'[ !нформац|!> в

(екретар!а';'! !{аб|не';'у \4|н!с':р!в }кра'[ни' це н'; р:тл ь;:т.:х та п:|с:!евих органах

ви;сонавчо] в'ади)' з \'|е'гою ство|(.ння ттеха;;|зц:!в рсз.:!;а т!1 права ко)|(ного на

](0ступ до публ|нно! |нформаш!'[' ро3лоряд!|ико\1 яко} с !1угт|вська районна

дер]'кавна ад\{1н1страц1я, керу!о!{ись с'|'аттями (:. ]9, ,11 3акону !кра'[ни <[1ро

м1ст:ев| лержавп! адпт!н!страц!!>:

!. внести ,](о порядку с](ладання, пода!|1тя та розг.ляд1 запит|в на

|::форма:т!го. роз| [орядн !] ко}1 яко'[ с 9уп у|всь;<а районна ''тер;т<авна а.1:т!н!стра:1|я'

затверджено!'о розпоряд)ксння1\,1 го-пови 9у: т|всько'[ район;;о!' ]ер;:савно!'

адм|н1страц!! {арк!всько1 об-.тас.; ! в!,'ц 1 7 ;ковтня 20 ) | року -1\;:: 7,13 <|1ро

:}атверджен|1я [1оря,;дку скла'тан]|я. по]знн5! !;-1 р0]гляд\ запи:!в;;а !нфорпташ1то,

розпоря'1||и|(о[т яко! с !!1.гу|всь;<а 
ратйотттла ,1ср;кавна здм!н!страц!я+'

заресстрованого в !1тг1"[вськстт:т ::!ськрайоннст::т тправ;п!;;;;! юстиц1!

|арк1вс ько? облас г| 2 | жов г;:я 20 1 1 рок1' за "!цгу 
;1/8 7 (да,; п ! - |1с:рядок), ';.ак 1 зм!ни:

1.1. ! текс'т! 11орядку слово ,,в!дд!)!.' } вс!х в!дп:!нкох зну!ни-:и на слов6

((сектор)) у в!дпов!11них в1ду]н ках.

2. Бнестт.т д0 с!ортти 3апиту на !нфстрх:аш!то. затвер,1жено|

розпоря,.(женняш! го-]ови 9угу1всько'[ районно'[ держав1|о'] з 1м!;т!страп|"г

|арк!всько} област! в!,ц 17 жов':гпя 2011 рок1' ,\о 7;13 <[1ро 3атвер/{ження

[1орял;<у ск-'1адання. по,1ан!!я га г{''!.1]я-1) ззпит!в ]1а !н(;орл':ац!то,

ро3поРя]1нико\'| яко1 с !тгу}вська районна держав!|а1 а.пп;|п:!страц|я',,

заре€строва]]ого в 9угу|вськопту пп!ськрайонноптт " 
уптрав-.т!нн1 |остиц|т

)(арк!всько? об;;аст! 21 ховтття 201 | року за ф :1/87, в и клав:|]и пункт 2.8 т та:с1й

рс;такш!|:

<2.8. ! раз! ко.]]и з пова)1(!{их принг;н (!:твал|дн!сть, обп':ежен! (;1зиян|

ш:ожливост! топдо) особа !!е ш1оже ]|(',1.1ти лись\1овий ;цпит. йо;.о оформл;ос

праш!вник сект'ору забезпенення ,цоступу до ;;тб.тп!н;:с:'[ !нфорп':аш!! !угу|всько!



з

районно| дсржавно[ 0тш: !н !с';'рап:!| {арк1всько! област|' !з за3]{аче]|!!я\] пр!зви;па.

]пц'я, по ба'п'ьков!. к0]]такт!!ого телес!с:н1'.';а на;тас коп1то запиту особ!, яка його

[!0да'а. ).

3.10рилиннопту ссктору апарату 9уг1'|вськст| районно!',1ер;кав:то|

адм!н1страц1[ {арк1вськст| об'паст| (0нотп;ев /{.А.) полати да|{е розг1оряд)1(сння

н!, _1ерж]!в!|) ре,сграш!ю 1о ч)!\]'всь!(о!о \]]ськр;-!;0!!]|('!0 т : : р.: в. : | : : : :я пос;иш|1

{арк!всько| област!.

,1. дане роз||орядже:;пя :;аб1'вас чг:нност! з дня його опубл!:<ування в

гроп:алс ько- !нс|орпта; г1й н ][] :'а:'зе':! !1у 
ц'{втт1ини <<[(р;тсг;ая звез]1а>'

[1ертший застут:нцк !'о;!ови

раг!олпшо[ лер;кавно1 алпг!н!страш!| . вАР)к[|нов


