МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

11.05.2011

№ 483

Про першочергові заходи щодо
забезпечення доступу до публічної
інформації в МНС

У зв’язку з набранням чинності Законів України від 13 січня 2011р.
№ 2938-VI «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»» та
від 13 січня 2011р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі
– Закони)
НАКАЗУЮ:
1.
Відповідальною посадовою особою за забезпечення доступу
запитувачів до інформації призначити першого заступника Міністра Болотських
Михайла Васильовича (телефон 247-30-32). Спеціальним структурним
підрозділом апарату Міністерства, який відповідає в установленому порядку за
доступ до публічної інформації, визначити Департамент організаційноконтрольної роботи (Бойко А. П.).
2.
Першому
заступнику,
заступникам
Міністра,
керівникам
департаментів та самостійних структурних підрозділів апарату МНС, ГУ (У)
МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
2.1. Неухильно дотримуватися всіх норм зазначених Законів.
2.2. Донести до виконавців запитів громадян порядок та терміни
своєчасного реагування.
2.3
У визначений Законами термін забезпечити підготовку
матеріалів; відповідно до повноважень здійснювати розгляд запитів до
Міністерства; оперативно вживати дієвих заходів щодо усунення
перешкод у реалізації законних прав та інтересів громадян.

3.
Головам Державного агентства України з управління зоною
відчуження, Державної інспекції техногенної безпеки України, Державної
служби гірничого нагляду та промислової безпеки України забезпечити
виконання у повному обсязі вимог Законів в очолюваних центральних органах
виконавчої влади.
4.
Відділу зв’язків із засобами масової інформації та роботи з
громадськістю (Єршова Ю.В.):
запровадити на веб-сайті МНС рубрику «Доступ до публічної інформації»,
де розмістити контакти відповідальної особи для забезпечення доступу
запитувачів до інформації та форми запитів на інформацію;
забезпечити реагування на інформаційні запити ЗМІ;
забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення
інформації про діяльність Міністерства на веб-сайті офіційного Інтернетпредставництва МНС.
5.
Департаменту
організаційно-контрольної
роботи
(Бойко А.П.):
у триденний термін визначити відповідальну особу для забезпечення
доступу запитувачів до публічної інформації;
реєструвати, вести облік та встановити контроль за реагуванням на
запити громадян;
визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що
містять публічну інформацію, їх копіями;
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.
6.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В.Балога

