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11ро затверд)кення |!олоэкення про
ком!с!го з питань роботи !з слуэкбового
|нформац!сго та |[ нового складу

3 метото забезпечення в районн|й дерэкавн|й адм|н|сщац|| виконання вимог
3акону !кра|ни <[{ро доступ до публ|чно| |нформац||>>, на виконання }казу
[{резидента 9кра|ни в|д 05 травня 201| року м 547|201\ <<|{итання

забезпечення органами виконавчо| влади доступу до публ1нно1 1нформац1|>,

в|дпов|дно до вимог постанови (аб|нету \,{|н1стр1в }кра|ни
в|д 19 х{овтня 2016 року м 7з6 .|{ро затвердження 1ипово| |нструкц|| про
порядок веденнй обл|ку, збер|гання' використання | знищення документ|в та
1нтпих матер1альних нос][в 1нформац|:, що м1стять слуясбову |нформац|го>,
керу!о{{ись статтями 6,39 3акону }кра|ни .|[ро м1сцев| державн! адм1н|страц||>,

у зв'язку з кадровими зм1нами:
1. 3атверлити [{оло)кення про ком|с|то з питань

1нформаш|ето у нов|й редакц|| (лоАаеться).
2. 3атвердити новий склад ком|с|| з питань

1нформац1сго (лоласться).
з. Бизнати такими, що втратили чи|1н|сть пункт 3 розпоряд)кення голови

районно| деря{авно| адм1н1страш|| в1д 15 березня 2017 року ]\гч 9| .[{ро
створення ком|с1| з питань роботи 1з службовото 1нформап1сто> та

розпорядя{енням голови районно| дерх{авно? адм]н!страц|| в1д 16 вересня
2020 року ]\гр 271 <[{ро затвердх{ення нового складу ком1с][ з питань роботи |з

слуя<бовото 1 нформац1сго>.

[-олова районно| дерэка вно|
адм!н!страц1[ 1гор волков

роботи |з слух<бовото

роботи |з слух<бовоъо



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| дер)кавно| адм|н|страц||
лъ 46Б

склАд

кер|вник аларыц районно{ дер>кавно1
адм|н|страц|[, голова ком|с||

начальник в|дд|лу документального забезпечення
та контрол}о аларату районно| дерх<авно|
адм1н|страц||, секретар ком|с|!

начальник в|дд|лу забезпечення доступу до

кошп1с1| 3 питань роботи 1з слунсбовопо 1нформац1спо

омвльчвнко
1етяна Флександр|вна

гоРлАчовА
Флена Анатол||вна

кш1нськА
.[{гобов Р1икола|вна

мвди}пдв
Болодимир Б|кторович

с1Рвнко
Флена Болодимир|вна

скушчвнко
1ван }Фр|йович

стРвльник головнии
цифрових
орган1зац||

1етяна Андр||вна

Ёачальник в!дд1лу документального
забезпечення та контрол!о апарату

раионно| дер}кавно! адм|н|страц![

адм|н!отративних послуг районно| дерх<авно1
адм|н|страц!|

публ|нно| 1нформац|| та розгляду звернень
громадян аларыц районно1
адм|н|отрац1|

дер)кавно1

головний спец|ал|ст 3 ре}кимно-секретно| роботи
ат|арыц районно? державно] адм|н|страц||

начальник Арх|вного в|дд|лу районно| дер>кавно|
адм|н1страц!|

начальник в|дд|лу правового забезпечення
аларыц районно| дерх{авно| адм|н|страц||

спец1ал1ст в1дд1лу цифрового розвитку'
| цифров|зац|| татрансформац!й

д1яльност1 центр|в надання

Ё#"{ ' Флена гоРлАчовА



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| дер)кавно| адм|н|страц||

поло)1{вння
про ком!с!го з питань роботи !з слуэкбовопо !нформац!спо

(нова редакц!я)

1. 1{ом1с|я з литань роботи |з слу>кбовото 1нформац|ето (дал1 - 1{ом|с|я) е

пост|йно д|точим дорадчим органом районно| дер)кавно| адм1н|страц|!'.

1{ом|с|я створена для узгодх{еного вир|шлення питань щодо в|днеоення
|нформац||, яка 6ула отримана, створена районно}о державно}о адм|н|страц|ето
або знаходиться у !{ волод|нн|, до |нформац1|, яктй надасться гриф обме>кення

доступу <Аля службового користування)>.
2. Фсновними завданнями 1{ом|с!| е:

складення на п1дстав| пропозиц|й структурних п|дрозд|л1в районно|
державно] адм|н1страц|| та з урахуванням вимог законодавства перел|ку
в1домостей, що становлять службову |нформац!го, | яким надасться щиф
обме>кення доступу <Аля слу>кбового користування)' та поданн'1 його на
затвердження голов| районно| дер}(авно| адм|н|страц||;

перегляд документ|в з грифом <{ля слуэкбового користування) з мето}о
його п|дтверА)кення або скасування;

розгляд документ|в з грифом <[ля слуэкбового користування) на предмет
встановлення в них в|домостей, що м|стять в1дкриту |нформац|то, яка мо)ке
бути використана п|д час опрацтовання запит1в на публ|нну 1нформац|то;

розсл|дуван:.1я на п|дстав| р|штення голови районно| дерхсавно|
адм|н|страц1| факт|в втрати документ|в з щифом <Аля слух<бового
користування) та ро3голо1пення службово| 1нформац||;

розгляд питання щодо присвоення грифа <Аля слу>кбового користування)>

документам, 1т1о м1стять службову !нформац|то' яка не передбачена перел|ком
в1домостей' за поданням ос1б, як| п1дпису}оть такий документ;

вивчення та проведення оц|нки матер|ал!в, з якими плануеться ознайомити
!ноземц|в або як| будуть !й передан|.

3. 9 сво|й д|яльност| 1{ом|с|я керуеться 1{онституц|сто }кра|ни, 3аконами
!кра|ни <|{ро доступ до публ|чно] 1нформац1|>, <|[ро |нформац|*о, (у редакц||
3акону !кра|ни в!д 13 с1чня 201| року м 2938), !казом |[резидента )/кра!ни в|д
05 травн я 2011 року !{р 5471201 1 к|{итання забезпечення органами виконавчо|
влади доступу до публ1чно| 1нформац|Б, 1нструкц|сто про порядок ведення
обл|ку, збер|гання, використання | знищення документ|в та |ншлих матер|альних
нос||в |нформац||, що м|стять слухсбову |нформац|то, затверд)кено}о постаново}о
1{аб|нету Р1|н1стр1в !кра|ни в|д 19 жовтня 2016 року м 736, у частин|' що не

суперечить 3акону !кра|ни <|[ро доступ до публ|нно| |нформац|]>.
4. 1(ом|с1я утвор}осться у склад| голови' секретаря та член|в !{ом|с||.



2

!о складу 1{ом1с|| входять прац|вники структурних п|дрозд1л|в районно|
дер)кавно| адм1н1страц||' в яких створ}осться слух{бова |нформац|я, а такох(
прац|вники в|дд1л1в правового забезпечення' документапьного забезпечення та
контрол}о' забезпечення доступу до публ|чно| |нформац|| та розгляду звернень
громадян' головного спец|ал|ста з рех{имно-секретно| роботи а||Фату районно|
дер)кавно| адм|н|страц||, Арх|вного в|дд|лу районно| дер)кавно] адм|н|страц||,
в|дд{лу цифрового ро3витку, цифрових трансформац|й 1 цифров]зац|| та
орган|зац|| д|яльност! центр|в надання адм|н|стративних послуг районно|
деря{авно| адм1н|страц||.

€клад (ом!с|] затверд)куеться розпоряд)кенням голови районно| дерх<авно|
адм1н1страц11.

у раз| необх|дност! до роботи 1{ом|с|| мо}куть
структурних п|дрозд|л|в районно| дер)кавно| адм|н1сщац||
кер|вниками.

залу1атися фах|вц|

5. [олова 1{ом|с|| орган!зовус ]1 роботу та забезпенуе виконання
покладен их на не| завдань.

€екретар 1{ом!о|| 3а дорученням голови 1(ом|с|| забезпенуе скликання
зас|дань 1{ом|с|!' складас протоколи' акти, готуе проекти р|тпень, доводить до
в|дома кер|вник|в структурних п|дрозд|л|в районно| дер>кавно| адм|н|страц|| та
в1дпов1дальних ос|б р|штення 1(ом|с|], веде документац|то, забезпенус ]т

збер!гання.
6. Фсновного формото роботи 1{ом|с|| с зас|дання, необх|дн1сть проведення

якого та перел1к питань для розгляду визначае голова 1{ом|с||. Б|н завчасно
призначас допов|дача з член!в 1(ом|с|? для розгляду окремого питання та
забезпечуе мо)кдив|сть висловити в!{асну думку вс|м присутн|м на зас|данн|
членам 1{ом1с||.

3ас|дання 1{ом|о|| проводяться у раз| потреби, за пропозицтями
структурних п1дрозд|л1в районно| дер}(авно| адм|н|страц|| щодо в|днесення
|нформац||, що знаходиться у волод|нн1 9угувсько| районно| дер>кавно|
адм1н|страц|?, до |нформац||, як|й надаеться щиф обмея<ення доступу <.{ля

слуя<бового користування)).
7. 3ас|дання 1{ом|с|] е правомочним, якщо на ньому присутн| не мен1п як

дв1 третини в|д загально| к|лькост! ]| член|в, визначено| голово}о районно?
дер)кавн о! адм|н|страц|| при затверАхсенн| складу 1{ом| с||.

Р|тцення 1{ом|с1] приймаеться простото б|льтп|стто голос|в. 9 раз| р|вного
розпод|лу голоо|в ухва_]1ьним с голос голови 1{ом|с||.

8. ,{ля виконання покладених на 1{ом1с|то завданьйнадасться
одерх{увати в установленому порядку в|д структурних

районно! дер)кавно| адм|н|страц|| |нформац|то, необх|дну для
покладених на не| завдань;

надавати кер|вникам структурних п|дрозд|л|в районно1 дерхсавнот
адм1н|страц|? рекомендац|] щодо удоскон€|"лення роботи з документами' як|
м|стять в|домост1, що становлять слух<бову 1нформац|то, | яким надаеться гриф

обмеження доступу <Аля службового користування).

за погод}кенням з ]х

г{раво:

ш|дрозд1л|в
виконання



9. Р|тпення 1(ом|с1| оформля€ться протоколом, який п1дписус голова та
присутн| на зас|данн| члени 1{ом|с||.

|{ротокол затверд)куеться голово}о районно| дер}кавно{ адм|н!сщац11.

1{ох<ен член 1{ом|с|] мае право вносити до протоколу пропозиц|| з питання,

ро3гляд€)"лося на зас|данн| 1{ом1с|!.

10. Р!тцення 1{ом1о|| с п|дставою для вкл}очення |нформац!| до |{ерел|ку

в|домостей, що становлять слух<бову |нформац!то, | яким надаеться щиф
обме>кення достушу <<Аля слу>кбового користування)), що затвердх{уеться

ро3порядх{енням голови районно| дер)кавно| адм|н|страц||.

яке

(ер1вник апарату районно[
дер}|(авно! адм1н!страц1| 1етяна омшльчшнко


