Розпорядження голови обласної ради
від 16.05.2011
№ 79-р

Про внесення доповнень до розпорядження голови
обласної ради від 05.05.2011р. № 72-р «Про Порядок
роботи із запитувачами інформації відповідно до
вимог Закону України "Про доступ до публічної
інформації" у Запорізькій обласній раді»

Керуючись статтею 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", з метою визначення порядку та механізму приведення діяльності
виконавчого апарату обласної ради у відповідність до вимог Закону України
"Про доступ до публічної інформації" у Запорізькій обласній раді:
1. Доповнити розпорядження голови обласної ради від 05.05.2011р. № 72-р
«Про Порядок роботи із запитувачами інформації відповідно до вимог Закону
України "Про доступ до публічної інформації" у Запорізькій обласній раді»
пунктом:
«4. Затвердити:
4.1. форму для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в
письмовому виді (додається);
4.2. форму для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в
письмовому виді (додається);
4.3. форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в
письмовому виді (додається).»
2. Вважати пункт 4 розпорядження голови обласної ради від 05.05.2011р.
№72-р пунктом 5.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого
справами виконавчого апарату обласної ради.

Голова ради

П.Д.Матвієнко

Проект розпорядження підготовлений:
Управлінням
організаційного
забезпечення
діяльності
ради
виконавчого апарату обласної ради
Заступник
керуючого
начальник управління

справамиВ.В.Матвійко

Управлінням із загальних питань та
матеріально-технічного забезпечення
діяльності ради виконавчого апарату
обласної ради
Начальник управління

І.М.Грозовський

АРКУШ
погодження розпорядження голови обласної ради
«Про внесення доповнень до розпорядження голови обласної ради від
05.05.2011р. № 72-р «Про Порядок роботи із запитувачами інформації відповідно
до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
у Запорізькій обласній раді»

Прізвище, ініціали

Посада

Підпис, дата

Клепаков О.О.

перший заступник голови ради

Яковлєв Д.Ю.

керуючий справами
апарату обласної ради

Власов М.С.

начальник
відділу юридичного
забезпечення
діяльності
ради
виконавчого апарату обласної ради

виконавчого

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної ради
Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації Запорізька обласна рада
Кому

Голові Запорізької обласної ради Матвієнку П.Д.

П.І.Б. запитувача
Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, до якого Ви б
хотіли отримати доступ
або
Я б хотів отримати доступ до
інформації про …

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь
надати:
/Вказати поштову адресу/
Поштою
/Вказати номер факсу/
Факсом
/Вказати E-mail/
Електронною поштою
/Вказати номер телефону/
В усній формі
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту, підпис

Зареєстровано ________________________________________
______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної ради

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації Запорізька обласна рада
Кому

Голові Запорізької обласної ради Матвієнку П.Д.

Організація, юридична
особа
П.І.Б. представника
запитувача, посада
Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, до якого Ви б
хотіли отримати доступ
або
Я б хотів отримати доступ до
інформації про …

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь
надати:
/Вказати поштову адресу/
Поштою
/Вказати номер факсу/
Факсом
/Вказати E-mail/
Електронною поштою
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту

Зареєстровано ________________________________________
______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної ради

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в письмовому виді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації Запорізька обласна рада
Кому

Голові Запорізької обласної ради Матвієнку П.Д.

Організація

Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, до якого Ви б
хотіли отримати доступ
або
Я б хотів отримати доступ до
інформації про …

/Загальний опис інформації/

Прошу надати нам відповідь у визначений законом термін. Відповідь
надати:
/Вказати поштову адресу/
Поштою
/Вказати номер факсу/
Факсом
/Вказати E-mail/
Електронною поштою
/Вказати номер телефону/
В усній формі
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту

Зареєстровано ________________________________________
______________________________________________________

