
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

04 смт Новопсков № Л

Про організацію роботи із забезпечення 
Новопсковською районною державною 
адміністрацією Луганської області доступу 
до публічної інформації

Відповідно до ст. ст. 6, 25. 38, 29 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента 
України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади 
доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 
1277 «Питання системи обліку публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих 
органах виконавчої влади» 
зобов'яжую:

1. Визначити:
1) посадовою особою, яка організовує та забезпечує доступ запитувачів до публічної 

інформації, відповідає за облік, систематизацію, аналіз запитів на інформацію, що 
надходять до районної державної адміністрації, за облік відповідей на них, а також надає 
консультації при оформленні таких запитів, головного спеціаліста з документообігу та 
звернень громадян апарату Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області Людмилу Гапотченко;

2) спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для 
прийняття інформаційних запитів кабінет «Відділ контролю» адміністративної будівлі 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області (смт Новопсков, пров. 
Історичний, буд.1);

3) телефонний номер (06463) 2-14-52 для прийняття запитів на інформацію, поданих 
в усній формі;

4) номер факсу (06463) 2-14-52 для прийняття запитів на інформацію, поданих 
факсом та надання на них відповідей;

5) електронну адресу nvprda@  для прийняття запитів на інформацію, 
поданих в електронній формі та надання на них відповідей;

loga.gov.ua

6) поштову адресу для прийняття запитів на інформацію, надісланих поштою: 
провул. Історичний,! смт Новопсков, Новопсковський район, Луганська область, 92303, на 
конверті вказувати «Публічна інформація».

loga.gov.ua


2. Головного спеціаліста питань внутрішньої політики, організаційної та 
інформаційної роботи апарату Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області Людмилу Сергієнко забезпечувати систематичне та оперативне 
оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної державної адміністрації, 
іншої інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2-9 розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 16 лютого 2018 року № 65 «Про організацію роботи із 
забезпечення Новопсковською районною державною адміністрацією Луганської області 
доступу до публічної інформації».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Світлана СЛЮСАРЄВА


