БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 травня 2011 р.

№ 220
м. Біла Церква

Про першочергові заходи щодо
забезпечення доступу до публічної
інформації у міській раді та її
виконавчому комітеті
З метою здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що
знаходиться у володінні міської ради та її виконавчого комітету, відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Керівникам відокремлених структурних підрозділів міської ради та її виконавчого
комітету невідкладно:
1.1. запровадити облік запитів на інформацію;
1.2. організовувати доступ до публічної інформації у підпорядкованих структурних
підрозділах;
1.3. визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну
інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою;
1.4. створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними
можливостями;
1.5. вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної
інформації про особу інших осіб
1.6. забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а
також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність
міської ради та її виконавчого комітету.
1.7. організувати оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах,
інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у
статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на
інформацію.
.
2. Загальному відділу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, відділу звернень
громадян виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, відділу інформаційнокомп’ютерного забезпечення роботи міської ради і виконавчого комітету створити з метою
доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться
у міській раді та її виконавчому комітеті і містять публічну інформацію, забезпечити
обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за
запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті або в інший
прийнятний для громадян спосіб.

3. Юридичному відділу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради:
3.1. організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України
«Про доступ до публічної інформації»;
3.2. забезпечити проведення навчань працівників структурних підрозділів та відповідальних
осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.
4. Покласти на керівників відокремлених структурних підрозділів міської ради та її
виконавчого комітету персональну відповідальність за забезпечення належного виконання
відповідними структурними підрозділами вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.
Міський голова

В.П. Савчук

