УКРАЇНА
Першотравнева районна у місті Чернівці рада
Чернівецької області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.03.2013 № 43-р

м.Чернівці

Про інформування громадськості про
діяльність Першотравневої районної у
м. Чернівці ради, її виконавчих органів
через засоби масової комунікації
за допомогою мережі Інтернет
Керуючись ст.ст. 41, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації», 1.
Організацію в установленому порядку доступу до публічної
інформації, забезпечення розміщення на офіційному веб-порталі матеріалів
про діяльність районної у місті ради, її виконавчих органів згідно з вимогами
Закону України «Про доступ до публічної інформації» покласти на відділ
організаційно-кадрової роботи ради та загальний відділ ради, та персонально
на начальників відділів: Крупко С.І., Требеш О.І.
2.
Керівникам виконавчих органів районної у місті ради
(Фальоса І.П., Требеш О.І., Крупко С.І., Сторожук Д.Д., Мар’ян С.А., Бабюк
Л.М., Мартинюк Т.Г., Затурський В.В., Віщук І.І., Світко Т.І., Павличенко
Л.Е., Воронка Д.І.) забезпечити своєчасне подання проектів рішень ради у
відділ організаційно-кадрової роботи, проектів рішень виконавчого комітету
в загальний відділ для їх оприлюднення (розміщення) на офіційному вебпорталі районної у місті ради.
3.
Головному спеціалісту-програмісту відділу організаційнокадрової роботи районної у місті ради Костинюку Т.Г. забезпечити
розміщення на офіційному веб-порталі інформації, яка підлягає
оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації».

4.
Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови
ради від 17.05.2011р. №50-р «Про інформування громадськості про
діяльність Першотравневої районної у м. Чернівці ради, її виконавчих
органів через засоби масової комунікації за допомогою мережі Інтернет» та
розпорядження голови ради від 29.07.2011р. №88-р «Про внесення змін до
розпорядження від 17.05.2011р. №50-р».
5.
Покласти персональну відповідальність на начальників відділів
та управлінь ради за достовірність, правильність та своєчасність подання
ними інформації передбаченої п.2 та п.3 цього розпорядження.
6.
Розпорядження набирає чинності з дня його прийняття та
підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі районної у місті ради в
мережі Інтернет.
7.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови районної у місті ради Н. Ярмисту.

Голова ради

В. Мельничук

