
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
15.05.2018 № 447/2018-р 

 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

1. Сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату Хмель-
ницької обласної державної адміністрації (далі – сектор) утворюється розпо-
рядженням голови обласної державної адміністрації. 

2. Сектор є структурним підрозділом апарату обласної державної адмі-
ністрації. 

3. Сектор підпорядковується керівнику апарату обласної державної адмі-
ністрації. 

4. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями 
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями 
голови обласної державної адміністрації, Регламентом обласної державної 
адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням. 

5. Сектор: 

5.1. Забезпечує прийом, реєстрацію та облік запитів на інформацію, що 
надходять до обласної державної адміністрації, як розпорядника інформації, 
забезпечує їх своєчасне опрацювання та контроль за їх виконанням, надає 
відповіді на запити на інформацію в порядку та строки, визначені Законом 
України “Про доступ до публічної інформації”. 

5.2. Здійснює систематизацію, накопичення, зберігання запитів на інфор-
мацію, які були отримані у процесі виконання обласною державною адмі-
ністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством. 

5.3. Надає консультації під час оформлення запитів на інформацію. 

5.4. Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу посадовим 
особам, які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію у 
структурних підрозділах обласної державної адміністрації, та відповідальним 
особам з питань запитів на інформацію районних державних адміністрацій. 

5.5. Здійснює координацію створення, функціонування і ведення систе-
ми обліку публічної інформації, що перебуває у володінні обласної державної 
адміністрації. 

5.6. Забезпечує інформаційне наповнення сторінки/розділу “публічна 
інформація” на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та 
здійснює координацію процесу оприлюднення на ньому інформації про діяль-
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ність обласної державної адміністрації відповідно до статті 15 Закону України 
“Про доступ до публічної інформації”. 

5.7. Готує аналітичні відомості та звітні матеріали про стан справ з пи-
тань, що належать до його компетенції. 

5.8. Здійснює моніторинг виконання районними державними адміністра-
ціями обов’язків розпорядників інформації, передбачених Законом України 
“Про доступ до публічної інформації”. 

5.9. Організовує процес виконання обласною державною адміністрацією 
обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України “Про 
доступ до публічної інформації”. 

5.10. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення 
доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації. 

5.11. За дорученням керівника апарату обласної державної адміністрації 
інформує громадськість про виконання обласною державною адміністрацією 
обов’язків розпорядника інформації через офіційний веб-сайт адміністрації та 
засоби масової інформації. 

6. Сектор має право: 

6.1. Вносити на розгляд керівництва обласної державної адміністрації 
проекти розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені 
до компетенції сектору. 

6.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації необхідну інформацію для виконання покла-
дених на сектор завдань. 

6.3. Брати участь у роботі засідань колегії обласної державної адміні-
страції, нарад та інших заходів з питань, що відносяться до компетенції сек-
тору. 

6.4. Запитувати та отримувати від структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від 
форм власності, необхідну інформацію, довідки, статистичні та інші матеріали, 
необхідні для виконання покладених на сектор завдань. 

6.5. Отримувати копії нормативно-правових документів та розпорядчих 
документів з питань, що віднесені до компетенції сектору. 

6.6. За погодженням з керівником апарату обласної державної адміні-
страції брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з 
питань забезпечення доступу до публічної інформації. 

7. Покладання на сектор завдань, не передбачених цим Положенням, і 
таких, що не стосуються питань забезпечення доступу до публічної інфор-
мації, не допускається. 

8. Сектор очолює завідувач, до складу сектору входить головний спеціа-
ліст, які призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апа-
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рату обласної державної адміністрації відповідно до вимог, встановлених 
Законом України “Про державну службу”. 

9. Завідувач сектору: 

9.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, організовує його роботу 
та забезпечує контроль за виконанням покладених на сектор повноважень. 

9.2. Здійснює інші функції, передбачені законодавством.  

10. Службові обов’язки працівників сектору визначаються їх посадовими 
інструкціями. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


