
РЕГIОНДЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖtДВНОГО МАИНА
УItРАiНИ ПО ЛУГАНСЪКIЙ ОБЛАСТI
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про затвердження Порялку складання та подання запитiв
на публiчну iнформацiю, розпорядником якот с Регiональне
вiддiленнЯ ФонлУ державноГо майна УкраТни по Луганськiй
областi та форп,т для полан}Iя :]апиту на о,тримання публiчноi iнформачiТ

Вiдповiдно до Закону УкраТrти кПро лостУП до публiчноТ iнформаuii> Указу Президента

УкраТни вiд 05.05.201l N9 547 <Питаrтня забезпечення органами виконавчоi влади доступу до

публiчноТ iнфорптаriii'> та пугткту 4 постанови Кабiнету MiHioTpiB Украiни вiд 25.05.2011 N9

58з <Питагттtя виконаIjII]я Закотrу УкраТни кПро доступ до публiчноТ iнформацiТ> в

CeKpeTapiaTi Кабiнету N4iTlicTpiB УкраТни, центральних та мiсцевих органах виконавчоТ

влади), наказУ ФондУ державноГо майна УкраТни вiд 29.05.2012 Ns 754 <Про затвердження

ПорядкУ складаннЯ та поданнЯ запитiВ на публiчну iнформацiю, розпорядником якоТ с Фонд

д.р*u*"о.о майна УкраIни, та форм для подання запиту на отримання тlублiчноТ iнформашiТ>

нАкАЗУIо:

1. Затвердити:
1.1. Порялок складання

якот с Регiонацьне вiддi,цеттня
та подання запитiв на публiчну iнформацiю, розпорядником
Фоттд1, держilвного лтайна УкраТни по Луганськiй областi, rцо

додасться.
1.2. Форпти для по/IаIтLIя заIIитУ на отримання публiчноТ iнформацiТ, rцо додаIоться.

2, Ви:значттти секто]] irrформатtтки. органiзачiйно-док}ълеFIтальногО забезпечеНня та

роботИ зi ЗМI спецiальнИм структУрIJиМ пiдроздiлопл, якиЙ органiзовус в установленому
порядку доступ ло публiчноТ iнформаuiТ, розпорядником якоТ с РегiоНаЛЬНе ВiДДiЛеННЯ ФОНДУ

державного майт+а УкраТни по Луганськiй об,rтастi.

З. Покласти перL]ональну вiдповiда,цьнiсть за виконання Закону Украiни кПро лоступ до

публiчноТ irтформатliТ", Указу Пре:зидента УкраТни вiд 05.05,2011 Ns 547 кПитання

забезпечен}lя орга}та\4и l]икот{аRчоТ вrlади доступ\/ до гтублiчноi' iнфорпrацiТ>, rIт,ого }{ака]у, а

такоЖ.u до.rо"iРнiсть та свосчасне наданнЯ вiдповiдей на запити на публiчну iнформацiю на

керiвникiв .rpynrypn"" пiлрозлiлiв Регiонапьного вiддiлення Фонду державного майна

УкраТни по Лl,рпнgькiй областi,- 
4. Сектору iнфорпrатт.lttи, оргаттiзаuiйно-докумеFIталы{ого забезпе,tення та роботи зi ЗМI

забезпе.tитtт розп,тiтrtеttг{я ],екстУ LIього нtlказУ FIа веб-сторiнчi регiонального вiддiлеrrня

офiuiйногО веЪ-сайт,у- фоtl.ц},.Itер){авIIого ;r,таl.ilrа YKpaTHlT в Р)'бртlцi кГромадська платформа>

6. Контроль за вико}{&I{няl\,f LtIl иiIIаIо за собою,fiаюаrвsslи
qоаДУ ао"i,rо\
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I ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ РВ ФДМУ по Лугансъкiй
областi
gх о|, ll Ns 8?

порядок
складання та подання запитiв на публiчну iнформаrцiю, розпорядником

якоi с Регiональне вiддiлення Фонду державного майна Украiни по

Луганськiй областi

[. Складання та подання запитiв на публiчну iнформачiю
1 .1. Цей Порялок визначас механiзм забезпечення Регiональним

вiддiленНям ФонДу держаВногО майна УкраТнИ по ЛугаНськiЙ областi (далi -
регiоналъне вiддiлення) оперативного розгляду та надання вiдповiдей фiзичним
Ъсобам, юридичниМ особам, об'еднанням громадян без статусу юридичноТ

особио kpiM суб'ектiв владних повноваженъ (лалi - Запитувачi), на запити на

публiчну iнформашiю, розгtорядником якот е регiональне вiддiленшя.

1.2. У цьомУ ГIорялкУ термiни вживаюТься У значеннi, наведеному в Законi

укратни <про доступ до публiчноi iнформацiт) (далi _ закон).
1.З. ,Щоступ до публiчноТ

забезпечуеться шляхом надання
iнформацii

iнформачiТ
регlонаJIъного

за запитами на
вlддlленнrI

гrублiчну

iнформацiю.- 
1.4. ВiдносиНи у сфеРi звернеНь громаДян реryлюються Законом УкраТни

<Про звернення громадян>.
1.5. Запит на отримання публiчнот iнформацiт подасться до регiонального

вiддiлення в уснiй чи письмовiй формi пiд час особистого прийому або шляхом

надсилаНня поштОю, телефаксом, електроНною поШтою абО телефоном на вибiр

запитувача.
1.б. Письмовий запит на отримання публiчноi iнформацii подасться у

довiлънiй формi,
1.7. Запит на iнформацiю гIовинен мiстити:
прiзвище, iм'я' по батькОвi (найменування) запитувача, пошТову адресу або

адресУ електроНноТ пошТи, а також номер засобу зв'язку (якщо такий с);

загаJIьний опис iнформачii або вид, назву, реквiзити чи змiст документа,

щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це вiдомо);
пiдпис i дату (за умови подання письмового запиту).
1.8. З метою спрощення проIdедури оформлення писъмового запиту

запитувач мо}ке використовувати форми для подання запиту на отримання

публiчноi iнформацii, затвердженi цим наказом.
1.9. Форми запитiв розмiщуються на веб-сторiнцi регiоныIьного вiддiлення

офiцiйного веб-сайту Фонлу державного майна Укратни,
1.10. Запитувач може заповLIити запит безпосередньо

регiонального вiддiленгrя вiдповiдно до зазначеноТ форми.

на веб-сторiнчi

1. i 1. Пiд час подання запиту на iнформачiю запитувач зазначае зручну Для

ньог0 фор*у отримання iнформаrriТ.



1.12. Запит мояtе бути поданий до регiонаJIьного вiддiлення в робочий час

згiдно з правилами внутрiшнъого службового розпорядку.
1.1з. Визначити мiсцем роботи запитувачiв iз документами чи ix копiями

KiMHaTy Jф з 1з регiонального вiддiлення за адресою: Луганська обл.,

м.Севсродонецьк, бул-р Дружби Народiв, З2а.
1.14. На вимогу запитувача на першому аркушl копl1 запиту

проставЛяються дата надходження та номер запиту з пiдписом вiдповiдалъноТ

посадовот особи, що заресструвала запит. Така копiя повертаеться запитувачу.

II. Опрацювання запитiв на отримання публiчноТ iнфОРМаЦii
2.|, Запити на публiчну iнформацiю приймаються ^га рееструютъся

сектором iнформатики, органiзацiйно-документального забезпечення та роботи
зi ЗN{I регiонального вiддiлення, який органiзовус в установленоМУ ПОРЯДКУ

доступ до публiчноТ iнформацiТ, розпорядником якоi с регiональНе ВiДДiЛеННЯ.

2.2. У разi коли з поважних причин (iнвалiднiсть, обмежеНi фiзичнi
можливостi тощо) особа не може подати писъмовий запит, його оформлюе
працiвник сектору iнформатики, органiзацiйно-документального забезпечення

та роботи зi ЗМI iз зазначенням у запитi свого прiзвища, iMeHi, по батьковi,
контактного телефону та нOдас копiю заIIиту особi, яка його подала,

2.З. Вхiдна коресгlонденцiя, яка шiд час попереднъого розглядУ СеКТОРОМ

iнформатики, органiзацiйно-документалъного забезпечення та рОботи Зi ЗМI Не

була iдентифiкована як запит на публiчну iнформашiю, ПереДаеТЬСЯ ДЛЯ

опрацювання вiдповiдальному за обробку вхiднот кореспонденцii.
2.4. Сектор iнформатики, органiзашiйно-локументального забеЗПеЧенНЯ Та

роботи зi ЗМI, отримавши запит на публiчну iнформацiю, пiсля ЙогО РОЗГЛЯДУ
нач€шьником регiонаJIьного вiддiлення, передае його структурноМУ ПiДРОЗДiЛУ

(пiдроздiлам), який (якi) володi с (володiють) заIIитуваною iнформаЦiСЮ.
2,5. Вiдповiдь на запит на публiчну iнформаuiю надаеться запитувачУ У

спосiб, зазначений ним, не пiзнiше гI'яти робочих днiв з дня ресстрашii ЗаПиТУ За

пiдписом начаJIьника регi онального вiддiлення.
2.6. Якщо запит на iнформачiю стосусться iнформацii, необхiдноТ ДЛЯ

захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкiлля, якостi харчоtsиХ

продуктiв i предметiв побуту, аварiй, катастроф, небезпечних прироДНИХ ЯВИЩ

та iнших надзвичайних подiй, що стыIися або можутъ статисъ i загрожУють
безпецi громадян, вiдповiдь надасться не гliзнiше 48 годин з дня РееСТРаЦiТ
запиту.

2.7. Вiдповiдальнi cTpyKTypHi пiдроздiли регiонального вiддiлення наДаЮТЬ

cKaHoBaHi електроннi копiI вiдповiдей на запити на публiчнlz iнфОРМаUiЮ

сектору iнформатики, органiзацiйно-документального забезпечення та рОбОТИ Зi

ЗМI, що здiйснюе Тх облiк, аналiз та готуе звiти, якi оприлюднЮЮтьСЯ на Веб-

сторiнцi регiонального вiддiлення офiцiйного веб-сайту Фонду ДерЖаВНОГО

майна УкраТни.

III. Плата за tIадання iнформаuii
З.1. Iнформацiя на запит надасться безкоштовно.



З.2. У разi коли задоволення запиту на iнформацiю передбачае

вигOтовлення копiй документiв обсягом бiльше нiж 10 cTopiHoк, запитувач
зобов'язаний вiдшкодувати фактичнi витрати на копiювання та друк.

З.3. Розмiр фактичних витрат на копiювання та друк визначасТЬСЯ

регiональним вiддiленням у межах граничних норм, встановлениХ ПоСТаноВОЮ

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1З лигtня 2011 року Jф 740 <Про затвердженНЯ
граничних норм витрат на копiювання або лрук документiв, що наДаЮТЪСЯ За

запитом на iнформацiю>.

Iv. Вiдмова та вiдстрочка в задоволеннi запиry на iнфорпlацiю
4.1 . У задоволеннi зашиту може бути вiдмовлено у таких випадках:
4.|.| розпорядник iнформаuiТ не володiс i не зобов'язаний вiдповiДНО ДО

його компетенцiТ, передбаченоi законодавством, володiти iнформацiеЮ, ЩОДО

якоi зроблено запит;
4.|.2 iнформашiя, що запитусться, належить до категорiТ iнформаЦii З

обмеженим доступом вiдповiдно до частини другоi cTaTTi б Закону;
4.1.3 особа, яка подала запит на iнформацiю, не оплатила передбаЧеНi

статтею 21 Закону фактичнi витрати, пов'язанi з копiюванням або друком, У РаЗi
якщо задоволення запиту на iнформаuiю передбачас виготоВJIеННЯ коПiЙ

документiв обсягом бiлыu як l0 cTopiHoK;
4.|.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на iнформаЦiЮ,

передбачених частиною п'ятою cTaTTi 19 Закону Украiни <Про доступ до
публiчноi iнформацiТ>, а саме не зазначено:

прiзвище, iм'я, по батъковi (найменування) запитувача, поштову адресУ абО

адресу електронноТ пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий е);

загалъний опис irrформаuii або вид, назву, реквiзити чи змiст ДокУМеНТа,

щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це вiдомо);
пiдпис i дату (за умови подання письмового запиту).
4.2. У разi коли регiоналъне вiддiлення не володiе запитУВанОЮ

iнформачiсю, але йому за статусом або характером дiяльностi вiдомо або МаС

бути вiдомо, хто нею володiс, запит направляеться розпоряднику таКОТ

iнформачii з одночасним повiдомленням про це запитувача.
4.З. У разi коли запит стосу€ться надання великого обсягу iнформаЦiТ абО

потребуе пошуку iнформачiТ серел значноТ кiлькостi даних, строк розГЛяДУ
запиту може бути продовжено до 20 робочих днiв з обГрунтуванням такОГО

продовження. Прп продов}кення строку запитувача мас бути повiдомлеНО
письмов0 не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня надходження запиту.

4.4. Рiшення, дiI чи бездiяльнiсть працiвникiв регiонального вiддiлення З

питань доступу до публiчноi iнформацii можуть бути оскарженi вiдповiдно ДО

закону.

Заступник начыIьника
регiонального вiддiлення w, Н.Сидоренко



зАтвЕрд)ItЕно
Наказ Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна Украiни по

лчганськiй областii, оц, lg хс 8|
Форл,tа dля поdання iнфорл,tацiйноzо запumу Bid фiзччнuх осiб в пuсьлlовоtиу вuzляdi

зАпит

або

(пiдкпеслити обпан категорlю

Контактний телефон

Цата запиry, пiдпllс
Заресстровано

на отримання публiчноl lнформацll

"a""r""- 
t"ф""*"UiI: Регiоlrалыtе вiддiлеtIttя Фонду державгlого майна УкраТrlи по Луганськiй областi

tI.I.Б. запитyвача
Вид, назва, реквiзllт,l,t .llt зMicT
документа, до якого Blt хоr,i.пш б

отримати достyп

Я xoTiB би отрlлпrати доступ до
iнформачiТ про

/заzальнuй опuс iнфорпtацit/

[Iоштою Вказапlu поu,tпlову аdресу

Dаксом В к аз all,tu н о ]vl е р ф аксу

Електронною поIштоIо Вказаlllu E-mail

В vcHiйr формi Вка з alllu, н ом ер п,tез е ф ону
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Регiона_ltьного вlддlлення

Фонлу державного майна УкраТни по

Луганськiй,областi _ _,"'il 
ol/. lY Ns t|

запumу Bid юрuduчiiuх осiб в пuсьмовол,lу вuzляdi

зАIIит
имання п блiчноi lH мацrr

озпорядник
айменування

.I.Б. прелставника
питyвача, посада

;ид, назва, реквiзltтtt 
(III ,}п{lст

окумента, до якого Bll хотiли б

t, * no *"rП о пuс iH ф о р ллаъ1 ii/
xoTiB би отримttти доступ до

iнформачii про

надати Merli вiдповiдь визначений законом iH. Вiдповfiь надати:

Вказапtu пошmову аDресу

казаll1u номер фак
Iiазаl11lt Е,mаileкTpolt HoIo llolll,гol0

lJK сt з cltllt,t н о -\4 е р пlе -ч е ф о ну
уснiй форлц

онтактний телефон

та запитy! пiдпlлс

hidк лuпlu

Заресстровано



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна УкраТни по
луганськiй областi
bj рц. /у xn

(Dop.ryta D,ця пос)ання iнформацiйноzо запumу Bid об'сdнань ероллаdян без сmаmусу
юрuduчноi' о собu в пuсьл.lоболlу вuzляd i

зАпит
на отDимання пчблiчноi iнформацi

РозпоrrядНик iнфорПrацii: Регiоlrальне вiддiлеltltя Фоrrлу лержавцого майt.Iа УкраitIи по Луганськiй областi

[Iайменуван н я об' сдн а tI ь
громадян без стаryсу
юридичноI особи
П.I.Б. представнIrка
lапитувача, посада
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