ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Дергачі

Зарзєстровано в.
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З метою упорядкування нормативно-правового акта голови Дергачівської
районної державної адміністрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади» (зі змінами), керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»:

1. Внести до розпорядження голови районної державної адміністрації від
17.02.2012 № 93

«Про

затвердження

Порядку

складання,

подання та

розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Дергачівська районна
державна

адміністрація»

зареєстрованого

в Дергачівському

районному

управлінні юстиції Харківської області 02.03.2012 за № 5/98 наступні зміни:

1.1. У Порядку
розпорядником

якої

складання, подання та розгляду запитів на інформацію,
є Дергачівська

районна

затвердженого вищезазначеним розпорядженням:

державна

адміністрація,

2

1.1.1. Підпункт

1.8.

пункту

1 викласти

у такій

редакції: «1.8.

Відповідальним за достовірність даних, наведених у запиті (адреса, телефон,
В - mail), є запитувач.»;

1.1.2. Додатки 1,2 до Порядку викласти у новій редакції (додаються).

1.2. В пункті 1 Примітки до Форми запиту на інформацію, затвердженої
вищевказаним

розпорядженням:

номер

телефону

та телефаксу

«(05763)

2-06-37» замінити номером «(05763) 2-00-23».

2.

Це розпорядження

набуває

чинності

з

дня його

офіційного

оприлюднення.

Голова районної
державної адміністрації

'

j
В.В.АЛЕКСЕЙЧУК

Додаток 1
до Порядку
(пункт 9.1.)

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до відділу забезпечення доступу
до публічної інформації Дергачівської районної державної адміністрації

6

7

8

9

10

12

13

14

на виконанні

11

термін
подовжено

Всього

записано на
вимогу
запитувача

поштою

e-mail

тел./факс

особистий
прийом
5

надіслано за
належністю

4

інформацію
надано

3

Колективні

Юридичні
особи

Фізичні особи

Період, за який
надійшли запити

2

Результати розгляду

Форма отримання запитів

Статус
запитувача

1

по

відмовлено

за період з

15

и
Додаток 2
до Порядку
(пункт 9.2.)

Інформація
про надходження запитів на інформацію

№

•і/п

Управління, відділ та Дата
інший структурний надход
підрозділ, до якого ження
надійшов запит

Форма Короткий зміст Термін
запиту
виконання

Приміт
ка

