БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 листопада 2020 року

м. Біла Церква

№ 251 Р

Про організацію роботи із запитами на
публічну інформацію у Білоцерківській
міській раді та її виконавчих органах
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення доступу запитувачів
до публічної інформації, що знаходиться у володінні Білоцерківської міської ради та її
виконавчих органах, зобов’язую:
1. Приймання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Білоцерківська
міська рада або Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, що надходять на їх адресу,
здійснювати:
- загальним відділом виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від юридичних
осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;
- відділом звернень громадян виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від
фізичних осіб.
2. Визначити відповідальних осіб за прийом та реєстрацію запитів на публічну
інформацію:
- Коваль Тетяну Петрівну – завідувача сектору реєстрації та обліку кореспонденції
загального відділу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради;
- Дем’янчука Віктора Івановича – начальника відділу звернень громадян виконавчого
комітету Білоцерківської міської ради.
3. Запити на публічну інформацію подаються:
- поштою на адресу: вул. Ярослава Мудрого, 15, м. Біла Церква, Київська обл., із
позначкою на конверті «Публічна інформація»;
- шляхом подання електронного звернення за формою: publ-info@bc-rada.gov.ua;
- телефаксом: (0456) 35-40-82;
- телефоном (усно): (0456) 35-36-64;
- при особистому зверненні юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної
особи, крім суб'єктів владних повноважень, на адресу: вул. Ярослава Мудрого, 15, м. Біла
Церква, Київська обл.;
- при особистому зверненні громадян на адресу: площа Торгова, 6, м. Біла Церква,
Київська обл.
4. Визначити години прийому запитів на публічну інформацію – у робочі дні протягом
робочого часу.
В разі надходження запиту не в робочий час, він реєструється відповідальними
особами, визначеними в пункті 2 цього розпорядження, наступного робочого дня.
5. Затвердити форму подання запитів на публічну інформацію (додаток 1).
6. Призначити відповідальних осіб з питань надання відповідей на запити на публічну
інформацію (додаток 2).
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7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови № 127 Р від 25
червня 2020 року «Про призначення відповідальних осіб з питань доступу до публічної
інформації».
8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Додаток 1
до розпорядження міського голови
27. 11. 2020 року № 251 Р
ФОРМА
для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Білоцерківська міська рада або
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради
Розпорядник
інформації

Запитувач

Білоцерківська міська рада
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради

фізична особа

об'єднання громадян без статусу юридичної особи

юридична особа
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи /
найменування юридичної особи /
найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(поштова адреса (місцезнаходження) / адреса електронної пошти /
номер телефону запитувача)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
на поштову адресу:
______________________________________________
______________________________________________

на електронну адресу:
____________________

____________________________________________
(підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі)

Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Додаток 2
до розпорядження міського голови
27. 11. 2020 року № 251 Р
СПИСОК
відповідальних осіб з питань надання відповідей на запити на публічну інформацію,
розпорядником якої є Білоцерківська міська рада або Виконавчий комітет Білоцерківської
міської ради
Піскоцький
начальник загального відділу виконавчого комітету міської
Михайло Іванович
ради
Дем’янчук
начальник відділу звернень громадян виконавчого комітету
Віктор Іванович
міської ради
Загородня
начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в
Галина Іванівна
органах місцевого самоврядування і нагород міської ради
Коробенко
начальник організаційного відділу міської ради
Лариса Степанівна
Ротаєнко
заступник начальника управління - начальник відділу правого
Нінель Валентинівна
забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету
міської ради та її виконавчих органів юридичного управління
міської ради
Бублик
головний спеціаліст - бухгалтер відділу - бухгалтерія
Оксана Григорівна
виконавчого комітету міської ради
Земецька
начальник управління економіки міської ради
Юлія Юріївна
Шпак
завідувач сектору претензійно-позовної роботи управління
Інна Ігорівна
самоврядного контрою міської ради
Гавриляко
заступник начальник управління - начальник
Юрій Олександрович
адміністративного відділу управління адміністративних
послуг міської ради
Гошко
спеціаліст 1 категорії відділу транспорту та зв’язку міської
Людмила Іванівна
ради
Беркут
начальник відділу з питань торгово-побутового
Марія Василівна
обслуговування населення і громадського харчування міської
ради
Зборівська
начальник відділу приватизації та орендних відносин
Людмила Володимирівна управління регулювання земельних відносин міської ради
Дорогань
начальник відділу державного архітектурно- будівельного
Володимир Леонідович
контрою міської ради
Височанська
спеціаліст 1 категорії відділу інформаційних ресурсів та
Тетяна Володимирівна
зв’язків з громадськістю міської ради
Степура
начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення
Сергій Іванович
роботи міської ради і виконавчого комітету міської ради
Потапов
начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи міської
Федір Федорович
ради
Філіппова
головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру
Анастасія Олександрівна
виборців міської ради
Ніканорова
начальник архівного відділу міської ради
Наталія Володимирівна
Левченко
начальник трудового архіву міської ради
Тетяна Анатоліївна
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

