
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

28.08.2017 м. Ужгород № 29
Про  доступ до публічної інформації

На виконання Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI „Про
доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011
року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до
публічної інформації” та наказу Укрдержархіву від 07.06.2011 р. № 63

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальною особою за забезпечення доступу запитів до публічної
інформації призначити головного наукового співробітника відділу забезпечення
збереженості документів, обліку та довідкового апарату Марканича М.В.

2. Структурним підрозділом, який відповідає за доступ до публічної
інформації визначити відділ забезпечення збереженості та використання
інформації документів (Єремкіна М.Г.)

3. Встановити, що Державний архів Закарпатської області є
розпорядником інформації, яка отримана або утворена в процесі реалізації
держархівом своїх повноважень.

4. Визнати, що Державний архів Закарпатської області не є
розпорядником інформації за запитами на публічну інформацію: стосовно
інформації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств організацій та органів влади інших держав, міжнародних
організацій; стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом
узагальнення, аналітичної обробки даних, та яка перебуває на зберіганні в
держархіві.

5. Встановити, що Порядок документообігу в Державному архіві
Закарпатської області здійснюється з урахуванням:

5.1) визначення керівництвом держархіву належного структурного
підрозділу, який є відповідальним за розгляд запитів на різні види інформації,
що надійшли до архіву (поштою, факсом, електронною поштою);

5.2) передавання запитів на виконання відповідному структурному
підрозділу;
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5.3) надання відповіді на запити тим структурним підрозділом, у
володінні якого знаходиться запитувана інформація, при цьому безпосередній
виконавець запиту визначається керівником структурного підрозділу;

5.4) відповідь на запит стосовно публічної інформації, що перебуває у
володінні Державним архівом Закарпатської області, надавати у термін,
визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

5.5) запити на архівну інформацію розглядаються за правилами,
встановленими Законом України «Про зверення громадян» та Порядком
виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на
підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів),
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 02 березня 2015 року №
295/5 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за
№ 251/26696;

6. Затвердити документи, що додаються:
6.1) примірну форму запиту на інформацію;
6.2) примірний порядок складання та подання запитів на інформацію.
7. Визнати таким, що втратив чинність наказ держархіву від 04.07.2011

№ 37.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор архіву М.Д. Місюк

Головний науковий співробітник відділу забезпечення
збереженості документів, обліку та довідкового апарату Марканич М.В.
28.08.2017


