
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Від 01 . 09 .2020  № 9 5 5 / 5 -20
м. Краматорськ

Про внесення змін до розпорядження 
голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації 
від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17

Керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 14 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» 
(із змінами), розпорядження голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 
квітня 2020 року № 382/5-20 «Про оптимізацію структури Донецької 
обласної державної адміністрації», з метою упорядкування механізму 
опрацювання запитів на публічну інформацію в Донецькій обласній 
державній адміністрації, 
з о б о в’ я з у ю:

1. Внести такі зміни до розпорядження голови Донецької обласної 
державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17 «Про затвердження 
Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, 
розпорядником якої є Донецька обласна державна адміністрація, та форми 
для подання таких запитів», зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Донецькій області 05 грудня 2017 року за № 208/2415, 
такі зміни:

1) у пункті 3 слова «департаменту інформаційної та внутрішньої 
політики облдержадміністрації» замінити словами «управлінню
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інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької обласної 
державної адміністрації»;

2) у пункті 4 слова «Департаменту інформаційної та внутрішньої 
політики облдержадміністрації (Биченко)» замінити словами «Управлінню 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької обласної 
державної адміністрації (Тюріна)»;

3) пункт 7 викласти у такій редакції:
«7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження 

покласти на управління з питань звернень громадян та доступу до публічної 
інформації Донецької обласної державної адміністрації (Гончарова), 
контроль -  на керівника апарату Донецької обласної державної адміністрації 
Свинаренка О.І.».

2. Внести до Порядку складання та подання запитів на одержання 
публічної інформації, розпорядником якої є Донецька обласна державна 
адміністрація, затвердженого розпорядженням голови Донецької обласної 
державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17, зареєстрованого в 
Г оловному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 
05 грудня 2017 року за № 208/2415, такі зміни:

1) пункт 7 розділу І викласти у такій редакції:
«7. Створення та супроводження програмного, технічного і 

технологічного забезпечення оприлюднення реєстру обліку запитів на 
публічну інформацію на офіційному вебсайті Донецької обласної державної 
адміністрації, збереження та захист даних, що містяться в ньому, 
унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу 
інших осіб здійснюється управлінням інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Донецької обласної державної адміністрації»;

2) у розділі II:
пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Час прийому запитів на одержання публічної інформації може бути 
змінено у зв’язку із змінами режиму роботи Донецької обласної державної 
адміністрації.»;

В абзаці четвертому пункту 3 цифри «(06264) 2-04-39» замінити 
цифрами «0800-507-506; (06264) 6-02-80»;

3) у розділі III:
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Для ведення обліку і реєстрації запитів на публічну інформацію 

використовується каталог запитів існуючого програмного забезпечення 
електронного документообігу Донецької обласної державної адміністрації 
(далі -  електронний каталог запитів).»;



у пункті 3 слова «у системі обліку» замінити словами «в електронному 
каталозі запитів»;

у пункті 4 слова «системи обліку» замінити словами «електронного 
каталогу запитів»;

пункт 5 після слів «заступником керівника апарату
облдержадміністрації» доповнити словами «, начальником управління»;

у пункті 6 слова «у системі обліку» замінити словами «в електронному 
каталозі запитів»;

4) у розділі VI пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Контроль за дотриманням прав на доступ до публічної інформації, 

розпорядником якої є Донецька обласна державна адміністрація, 
здійснюється управлінням.».

3. Юридичному управлінню Донецької обласної державної
адміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на 
державну реєстрацію до Східного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Харків) в установленому порядку.

4. Це розпорядження набира ’ ~ " ля.

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово- 
цивільної адміністрації П.О. Кириленко



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
проекту розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
«Про внесення змін до розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 листопада 2017 року №  1562/5-17»

Проект розпорядження розроблено управлінням з питань звернень громадян та доступу 
до публічної інформації облдержадміністрації відповідно до законів України «Про місцеві 
державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», враховуючи постанову 
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №  641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19. спричиненої коронавірусом 8АІ15-СоУ-2», 
розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 14 квітня 2020 року №  382/5-20 «Про оптимізацію 
структури Донецької обласної державної адміністрації»

Начальник управління з питань звернень 
громадян та доступу до публічної 
інформації облдержадміністрації

та погоджено:

Перший заступник голови 
облдержадм і ністрації

Заступник голови 
облдержадміністрації

Заступник голови 
облдержадміністрації

Заступник голови 
облдержадміністрації

Керівник апарату 
облдержадміністрації

Начальник відділу інформаційно-комп'ютерної о 
забезпечення облдержадміністрації

Начальник управління запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації

Начальник юридичного управління 
облдержадміністрації

Начальник управління інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

О.К. Гончарова

.В. Мороз

В.С. Філашкін

В.В. Білокопитий

Начальник управління діловодства та 
контролю облдержадміністрації



висновок
про проведення ґендерно-правової експертизи проекту 

розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

«Про внесення змін до розпорядження голови Донецької обласної 
державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17»

Проект розпорядження голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
розроблено управлінням з питань звернень громадян та доступу до публічної 
інформації Донецької обласної державної адміністрації.

1. Перелік міжнародних договорів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, та резолюцій міжнародних 
конференцій, міжнародних організацій, їх органів, використаних під час 
проведення експертизи.

При проведенні ґендерно-правової експертизи проекту розпорядження 
голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації використані такі акти: Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права, 1966 рік; Конвенція про боротьбу 
з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами,
1949 рік; Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 
1979 рік; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод,
1950 рік та протоколи до неї; Європейська соціальна хартія (переглянута),
1996 рік; Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, 
2005 рік; Конвенція про права осіб з інвалідністю, 2006 рік; Конвенція 
Міжнародної організації праці № 156 про рівне ставлення і рівні можливості 
для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками, 
1981 рік; Конвенція Міжнародної організації праці № 100 про рівне
винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності,
1951 рік; Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації, 1965 рік; Міжнародний пакт про економічні, соціальні 
і культурні права, 1966 рік; Рамкова конвенція про захист національних 
меншин, 1995 рік; Загальна декларація прав людини, 1948 рік; Пекінська 
декларація, 1995 рік; Резолюція 47/135 Генеральної Асамблеї ООН 
«Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, 
релігійних та мовних меншин», 1992 рік.

2. Перелік актів законодавства, використаних під час експертизи.

Під час проведення ґендерно-правової експертизи проекту 
розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації використано: Конституцію 
України, закони України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
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жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації 
в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 
«Про протидію торгівлі людьми».

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно- 
правового акту, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті розпорядження голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації відсутні 
положення, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків.

4. Проведення аналізу положень проекту нормативно-правового 
акту, які можуть порушувати принцип забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків.

Проект розпорядження голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про 
внесення змін до розпорядження голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17» є гендерно-нейтральним, не містить 
дискримінаційних норм за ознакою статі та не передбачає особливостей 
чи різниці у правах та можливостях за ознакою статі. Проект розпорядження 
голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації відповідає принципу забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків.

Начальник юридичного управління 
Донецької обласної державної адміністрації Я.О.Погребняк

Заступник голови Донецької 
обласної державної адміністрації ^ ' ' V '  Ю.О. Костюніна



ДОВІДКА
щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської

інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проекту 
розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про внесення
змін до розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17»

Проект розпорядження розроблено управлінням з питань звернень 
громадян та доступу до публічної інформації Донецької обласної державної 
адміністрації.

1. Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких 
регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Проект розпорядження за предметом правового регулювання не 
належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського 
Союзу (acquis ЄС).

2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому 
числі міжнародно-правові)

Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері європейської 
інтеграції щодо предмета правового регулювання проекту розпорядження 
відсутні.

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції
Проект розпорядження не розроблявся відповідно до програмних 

документів у сфері європейської інтеграції. Програмні документи у сфері 
європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів 
України відсутні.

4. Порівняльно-правовий аналіз
Поряд Поло Відповідні Оцінка Відповідні Оцінка
ковий ження положення відповідності положення відповід
номер проек джерел праву джерел ності

ту акта права Європейського міжнародно- міжнародно-
Євро Союзу (acquis правових правовим

пейського ЄС) зобов’язань зобов’язан
Союзу (відповідає, не України у ням
(acquis суперечить, сфері (відповідає,

ЄС) частково 
враховує, не 

відповідає, не 
врегульовано)

європейської
інтеграції

не
суперечить, 

частково 
враховує, не 
відповідає,



не врегульо
вано)

- - - - - -

Порівняльно-правова таблиця відсутня, у зв’язку з відсутністю 
міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції з 
питань, що регулюються проектом розпорядження, а також у зв’язку з тим, що 
проект розпорядження за предметом правового регулювання не належить до 
сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу 
(acquis ЄС).

5. Очікувані результати
Результати економічного, соціального та політичного аналізу рекламації 

проекту розпорядження не наводяться, оскільки проект розпорядження не 
стосується зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі 
міжнародно-правових, та права Європейського Союзу (acquis ЄС).

6. Узагальнений висновок
Проект розпорядження не суперечить зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

Начальник управління з питань 
звернень громадян та доступу до 
публічної інформації Донецької
обласної державної адміністрації O.K. Гончарова



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про внесення 
змін до розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації,

•  /а г  • •  •  V* « • • • •  • • •керівника обласної віиськово-цивільної адміністрації 
від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17»

1. Резюме
Упорядкування в Донецькій обласній державній адміністрації, обласній 

військово-цивільній адміністрації механізму опрацювання запитів на публічну 
інформацію.

2. Проблема, яка потребує розв’язання
На підставі статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року 
№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (із 
змінами), враховуючи розпорядження голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 14 квітня 2020 року № 382/5-20 «Про оптимізацію структури Донецької 
обласної державної адміністрації», 25 травня 2020 року № 530/5-20 «Про 
запобігання поширенню на території Донецької області гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АКБ-СоУ-2» (із змінами), у 
зв’язку з кадровими змінами та змінами у режимі роботи Донецької обласної 
державної адміністрації виникла необхідність у розробці проекту 
розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації для упорядкування в Донецькій 
обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації 
механізму опрацювання запитів на публічну інформацію. Так, для приведення 
Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, 
розпорядником якої є Донецька обласна державна адміністрація у відповідність 
до актів законодавства підготовлено проект розпорядження голови Донецької 
обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Донецької обласної 
державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17».

3. Суть проекту акта
Проектом розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
пропонується внести зміни до розпорядження голови Донецької обласної 
державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17 «Про затвердження Порядку складання 
та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є
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Донецька обласна державна адміністрація, та форми для подання таких 
запитів», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Донецькій області 05 грудня 2017 року за № 208/2415.

4. Вплив на бюджет
Реалізація проекту розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з 
обласного та інших місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін
Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Указу Президента від 05 травня 

2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади 
доступу до публічної інформації» обласним державним адміністраціям, у тому 
числі, доручено забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що 
підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та 
оновлення інформації про свою діяльність. Проект розпорядження голови 
Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації розміщено на офіційному вебсайті 
облдержадміністрації: dn.gov.ua. Пропозицій, доповнень, зауважень та
заперечень від заінтересованих сторін не надходило, проект розпорядження 
голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації не потребує додаткового громадського 
обговорення.

6. Прогноз впливу
Проект розпорядження голови Донецької обласної державної

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації позитивно 
вплине на питання практичної реалізації громадянами України наданого їм 
Конституцією України права на звернення.

7. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження голови Донецької обласної державної

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації не потребує 
погодження із заінтересованими органами.

8. Ризики та обмеження
Проект розпорядження голови Донецької обласної державної

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації не 
стосується прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод, не має впливу на забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, не містить ризиків вчинення корупційних 
правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, не створює 
підстави для дискримінації, не стосується інших ризиків та обмежень, які 
можуть виникнути під час реалізації акту.
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9. Підстава розроблення проекту акту
Проект розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації розроблено 
управлінням з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації 
Донецької обласної державної адміністрації відповідно до статтей 6, 39, 41 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 14 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи постанову 
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2» (із змінами), розпорядження голови Донецької 
обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 14 квітня 2020 року № 382/5-20 «Про оптимізацію структури 
Донецької обласної державної адміністрації».

Начальник управління з питань 
звернень громадян та доступу до 
публічної інформації Донецької 
обласної державної адміністрації О.К. Гончарова



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
«Про внесення змін до розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17»

Зміст положення акту законодавства Зміст відповідного положення проекту акту Пояснення змін
Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 листопада 2017 року 

№ 1562/5-17 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є 
Донецька обласна державна адміністрація, та форми для подання таких запитів», зареєстрованого в Головному територіальному

управлінні юстиції у Донецькій області 05 грудня 2017 року за№ 208/2415
3. Керівникам структурних підрозділів 
облдержадміністрації та її апарату, 
територіальних органів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади 
забезпечити надання департаменту 
інформаційної та внутрішньої політики 
облдержадміністрації прийнятих 
нормативно-правових актів 
облдержадміністрації протягом одного 
робочого дня з дня їх прийняття та проектів 
нормативно-правових актів не пізніше 
20 днів до дня їх прийняття для подальшого 
оприлюднення відповідно до закону на 
офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

3. Керівникам структурних підрозділів 
облдержадміністрації та її апарату, 
територіальних органів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади 
забезпечити надання управлінню інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
Донецької обласної державної адміністрації 
прийнятих нормативно-правових актів 
облдержадміністрації протягом одного робочого 
дня з дня їх прийняття та проектів нормативно- 
правових актів не пізніше 20 днів до дня їх 
прийняття для подальшого оприлюднення 
відповідно до закону на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації.

Внесення змін через оптимізацію 
структури Донецької обласної 
державної адміністрації

4. Департаменту інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації (Биченко)
забезпечити оприлюднення на офіційному 
веб-сайті облдержадміністрації у розділі 
«Нормативно-правові акти» прийнятих 
нормативно-правових актів 
облдержадміністрації та їх проектів 
невідкладно, але не пізніше наступного дня з 
дня їх надходження.

4. Управлінню інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Донецької 
обласної державної адміністрації (Тюріна)
забезпечити оприлюднення на офіційному 
вебсайті облдержадміністрації у розділі 
«Нормативно-правові акти» прийнятих 
нормативно-правових актів облдержадміністрації 
та їх проектів невідкладно, але не пізніше 
наступного дня з дня їх надходження.

Внесення змін через оптимізацію 
структури та кадрові зміни в 
Донецькій обласній державній 
адміністрації
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7. Координацію роботи щодо виконання 
цього розпорядження покласти на 
управління з питань звернень громадян та 
доступу до публічної інформації 
облдержадміністрації (Г ончарова), 
контроль -  на першого заступника 
голови облдержадміністрації Вілінського 
Є.С. та заступника керівника апарату 
облдержадміністрації Костюніну Ю.О.

7. Координацію роботи щодо виконання цього 
розпорядження покласти на управління з питань 
звернень громадян та доступу до публічної 
інформації Донецької обласної державної 
адміністрації (Гончарова), контроль -  на 
керівника апарату Донецької обласної 
державної адміністрації Свинаренка О.І.

Нова редакція через кадрові зміни в 
Донецькій обласній державній 
адміністрації

Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Донецька обласна державна
адміністрація

І. Загальні положення
7. Створення та супроводження 
програмного, технічного і технологічного 
забезпечення системи обліку на офіційному 
веб-сайті облдержадміністрації, 
збереження та захист даних, що містяться в 
ній, унеможливлення несанкціонованого 
доступу до наявної інформації про особу 
інших осіб здійснюється департаментом 
інформаційної та внутрішньої політики 
облдержадміністрації.

7. Створення та супроводження програмного, 
технічного і технологічного забезпечення 
оприлюднення реєстру обліку запитів на 
публічну інформацію на офіційному вебсайті 
Донецької обласної державної адміністрації, 
збереження та захист даних, що містяться в ньому, 
унеможливлення несанкціонованого доступу до 
наявної інформації про особу інших осіб 
здійснюється управлінням інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
Донецької обласної державної адміністрації.

Нова редакція через приведення у 
відповідність з практичною 
реалізацією, оптимізація структури 
Донецької обласної державної 
адміністрації

II. Складання та подання запиту на одержання публічної інформації
2. Запити на одержання публічної інформації 
приймаються уповноваженим структурним 
підрозділом облдержадміністрації в 
Громадській приймальні 
облдержадміністрації, у робочі дні протягом 
робочого часу (з понеділка по четвер -  з 
09.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00, у п’ятницю 
-  з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00).

2. Запити на одержанім публічної інформації 
приймаються уповноваженим структурним 
підрозділом облдержадміністрації в Громадській 
приймальні облдержадміністрації, у робочі дні 
протягом робочого часу (з понеділка по четвер -  з
09.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00, у п’ятницю -  з
09.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00).

Час прийому запитів на одержання публічної 
інформації може бути змінено у зв’язку із

Доповнено через зміну режиму 
роботи Донецької обласної державної 
адміністрації на період дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів 
України



з

змінами режиму роботи Донецької обласної 
державної адміністрації.

3. Запит на одержання публічної інформації 
може бути подано:

особисто або на поштову адресу 
облдержадміністрації: вулиця Олекси 
Тихого, будинок 6, м. Краматорськ, 84306; 

на електронну адресу: шЬ1іс(а),сіп.gov.ua; 
телефоном: (06264) 2-04-39; 
факсом: (06264) 2-04-39.

3. Запит на одержання публічної інформації може 
бути подано:

особисто або на поштову адресу 
облдержадміністрації: вулиця Олекси Тихого, 
будинок 6, м. Краматорськ, 84306;

на електронну адресу: шЬ1іс{й),dn.eov.ua; 
телефоном: 0800-507-506; (06264) 6-02-80; 
факсом: (06264) 2-04-39.

Зміни через запровадження інших 
номерів телефону

III. Процес та строки розгляду запитів на доступ до публічної інформації
1. Для ведення системи обліку 
використовується існуюче програмне 
забезпечення електронного документообігу 
облдержадміністрації

1. Для ведення обліку і реєстрації запитів на 
публічну інформацію використовується каталог 
запитів існуючого програмного забезпечення 
електронного документообігу Донецької 
обласної державної адміністрації (далі -  
електронний каталог запитів).

Нова редакція через приведення у 
відповідність з практичною 
реалізацією

3. Запити на інформацію, отримані в усній 
формі, факсом, телефоном, централізовано 
приймаються та реєструються у системі 
обліку працівниками управління, на яких 
покладені обов’язки щодо опрацювання 
запитів.

3. Запити на інформацію, отримані в усній формі, 
факсом, телефоном, централізовано приймаються 
та реєструються в електронному каталозі 
запитів працівниками управління, на яких 
покладені обов’язки щодо опрацювання запитів.

Зміни через приведення у 
відповідність з практичною 
реалізацією

4. Реєстрація письмового запиту на 
інформацію здійснюється шляхом введення 
елементів запиту до системи обліку та 
роздруківки на нижньому полі першого 
аркуша документа праворуч реєстраційного 
індексу. Усні запити на інформацію -  
шляхом занесення їх до форми подання 
запиту, з подальшим введенням до системи 
обліку.

4. Реєстрація письмового запиту на інформацію 
здійснюється шляхом введення елементів запиту 
до електронного каталогу запитів та 
роздруківки на нижньому полі першого аркуша 
документа праворуч реєстраційного індексу. Усні 
запити на інформацію -  шляхом занесення їх до 
форми подання запиту, з подальшим введенням до 
системи обліку.

Зміни через приведення у 
відповідність з практичною 
реалізацією



5. Запити на інформацію розглядаються 
керівником апарату облдержадміністрації, у 
разі його відсутності -  заступником 
керівника апарату облдержадміністрації, 
якими визначаються особи, відповідальні за 
надання відповіді запитувачу.

5. Запити на інформацію розглядаються 
керівником апарату облдержадміністрації, у разі 
його відсутності -  заступником керівника апарату 
облдержадміністрації, начальником управління, 
якими визначаються особи, відповідальні за 
надання відповіді запитувачу.

Доповнено через приведення у 
відповідність з практичною 
реалізацією

6. Працівники управління, на яких покладені 
відповідні обов’язки, фіксують у системі 
обліку виконавця, відповідального за 
надання відповіді на запит, термін виконання 
та передають запит до відповідного 
структурного підрозділу 
облдержадміністрації.

6. Працівники управління, на яких покладені 
відповідні обов’язки, фіксують в електронному 
каталозі запитів виконавця, відповідального за 
надання відповіді на запит, термін виконання та 
передають запит до відповідного структурного 
підрозділу облдержадміністрації.

Зміни через приведення у 
відповідність з практичною 
реалізацією

VI. Здійснення контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації
1. Управління організовує та здійснює 
періодичне оцінювання рівня дотримання 
законодавства про доступ до публічної 
інформації в райдержадміністраціях, 
військово-цивільних адміністраціях, 
виконавчих органах міських рад, рад 
об’єднаних територіальних громад.

1. Контроль за дотриманням прав на доступ до 
публічної інформації, розпорядником якої є 
Донецька обласна державна адміністрація, 
здійснюється управлінням.

Нова редакція через приведення у 
відповідність з практичною 
реалізацією

Начальник управління з питань звернень громадян та доступу 
до публічної інформації обласної державної адміністрації О.К.Гончарова


