
 

 

НАКАЗ 
 

“18 “          05         2011 р.                  м. Харків                         № 125.  
.  
 
Про першочергові заходи щодо 
забезпечення доступу до публічної 
інформації в університеті 
 

 У зв’язку з набранням чинності Законів України від 13 січня 2011 року 
№ 2938-VI «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» та від 
13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі - 
Закони), на виконання наказу МНС України від 11 травня 2011 року № 483 
«Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної 
інформації в університеті» 

 
Н А К А З У Ю: 

1. Призначити в університеті відповідальною посадовою особою за 
забезпечення доступу запитувачів до інформації проректора по роботі з 
персоналом, полковника служби цивільного захисту ПОПОВА Вадима 
Михайловича. Спеціальним структурним підрозділом, який відповідає 
в установленому порядку за доступ до публічної інформації, визначити 
відділ організаційно-контрольної роботи (Щербак С.С.). 

2. Проректорам університету: 
2.1. неухильно дотримуватись всіх норм зазначених Законів; 
2.2. донести до виконавців запитів громадян порядок та терміни 

своєчасного реагування; 
2.3. відповідно до повноважень здійснювати розгляд запитів громадян до 

університету; оперативно вживати дієвих заходів щодо усунення 
перешкод у реалізації законних прав та інтересів громадян; 

3. центру інформаційних технологій (Піксасов М.М.), сектору зв’язків з 
громадськістю та засобами масової інформації (Мішенін С.М.): 

3.1. запровадити на веб-сайті університету рубрику «Доступ до публічної 
інформації», де розмістити контакти відповідальної особи для 
забезпечення доступу запитувачів до інформації та форми запитів на 
інформацію; 

3.2. забезпечити реагування на інформаційні запити ЗМІ; 
3.3. забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення 

інформації про діяльність університету на веб-сайтах навчального 
закладу та МНС України. 

4. Відділу організаційно-контрольної роботи (Щербак С.С.): 
4.1. у триденний термін визначити відповідальну особу для забезпечення 

доступу запитувачів до публічної інформації; 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій  
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



4.2. забезпечити реєстрацію, облік та контроль за реагуванням на запити 
громадян; 

4.3. визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, 
що містять публічну інформацію, їх копіями; 

4.4. створити, з метою доступу до публічної інформації та її збереження, 
систему обліку документів, що містять публічну інформацію; 
забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів 
та надання доступу до неї за запитами.  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                          В.П. Садковий 



ПОГОДЖЕНО: 
 
 
 
Проректор по роботі з персоналом 
полковник служби цивільного захисту    В.М. Попов 
 
Начальник відділу  
організаційно-контрольної роботи 
підполковник служби цивільного захисту    С.С. Щербак 
 
Начальник сектора правової роботи  
старший лейтенант служби цивільного захисту                    В.Д. Тогобицька 
 
Начальник сектора запобігання 
правопорушенням та внутрішніх розслідувань  
майор служби цивільного захисту                                          С.О. Скляров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук. 2 прим.: 
1 – до справи 
2 – ВОКР 
Щербак 
18.05.2011 


