
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ .Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi

порядок

адмlнlстрац11

Зареестрованс в ['"o;-,],,,.i:,rohly

територiальноt^,1у угi га l]J]iBB i

юстицii у Сумськiй оё'-:ас:r,i

Упсвнсважена оссба опгаirу державноi

реестрацll

складання та подання запитiв на публiчну iнформацiю в

,Щепартаментi агропромисловоrо розвитку

CyMcbKoi обласноi державноi адмiпiстрачii

1. Щей Порядок визнача€ правила скJIадання та поданнrI запитiв на

публiчнУ iнформацiЮ в .Щепартаментi агропромислового розвитку CyMcbKoi

обласноi державноi адмiнiстрацii (далi -.Щепартамент).

2. OcHoBHi термiни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються

в значеннях, наведених у Законi Украiни <Про доступ до публiчноi iнформачii>.

3. Запити щодо надання публiчноi iнформачii в .Щепартаментt

приймаються за адресою: вул. Першотравнева 29, м. Суми,40009 в робочi днi

(з понедiлка по четвер з 8.00 до 17.|5,у п'ятницю з 8.00 до 16.00).

4. Згiдно iз Законом Украiни <Про доступ до публiчноТ iнформачii> в

,Щепартаментi до публiчноi вiдноситься iнформацiя, яка отримана або створена

в процесi його управлiнськоi дiяльностi чи знаходиться у володtннl

,Щепартаменту.
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ЗапитуваЧ мас праfО звернутися до ,.Щепартаменту iз запитом на публiчну

iнформацiЮ незалежнО вiд того, стосу€ться ця iнформацiя його особисто чи Hi,

без пояснення причини подання запиту.

?

1) Запит на отримання публiчноi iнформацii складасться у довiльнiй

формi при цьому обов'язково вказуеться:

iм'я (найменування) запитувача;

поштова чи електронна адреса, при нaшвностi номер телефону;

загальний опис iнформацii, що запитувач xoTiB би отримати або вид,

назву, реквiзити чи змiст документа, щодо якого зроблено запит, якщо

запитувачу це вlдомо;

пlдпис 1 дата за умови подання запиту в письмовiй

2) Запити можуть подаватися на вибiр запитувача:

формi

усно (безпосередньо у вiддiлi органiзацiйноi роботи, звернень громlдяI]

та контролю, KiMHaTa 27)

за телефоном (0542) 77-15-80

електронною поштою за адресою apk@sm.gov.ua

письмово за адресою вул. Першотравнева 29, м. Суми, 40009.

5. Запит на iнформацiю може бути iндиьiдушIьним або колективним.

6. У разi якщо особа, яка звернулася безпосередньо до .Щепартаменту, не

може подати з поважних причин письмовий запит особисто (iнвалiднiсть,

обмеженi фiзичнi можливостi тощо) його оформляе вiдповiдальна особа з

питаЕь запитiв на iнформацiю, та нада€ копiю запиry особi, яка звертаJIася.

7,З метою максимаJIьного спрощення процедури подання зtlпиту

запитуваЧ може викорИстовувати форму запиту на iнформацiю (додаетцся), що

можна отримати у вiддiлi органiзацiйноi роботи, звернень громадян та

контролю, (KiMHaTa 27) або на офiцiйному веб-сайтi .Щепартаменry в роздiлi
<,Щосryп до публiчноi iнформацii>.

При необхiдностi вiдповiдальна особа вiддiлу органiзацiйноi роботи,

зверЕень громадян, та контролю нада€ запитувачам консультацii в частинi

оформлення запиту.
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8. У разi якщо

J

задоволенЕя запиту на iнформацiю передбачае
виготовленнЯ копiй документiв або iнформацii до 10 cTopiHoK, iнформацiя
надаеться .Щепартаментом безкоштовно.

та iнформацiя, яка становить суспiльний iHTepec.

9. Безкоштовно нада€ться i iнформацiя, що стосуеться особи запитувача,

10. Розмiр плати за копiювання та друк документiв, що надаються за
запитом, обсягоМ бiльше 10 cTopiHoK, починаючи з одинадцятоi сторiнки,
здiйснюеться вiдповiдно до фактичних витрат, що затверджуються наказом

,Щепартаменry агропромисловогО розвиткУ CyMcbKoi обласноТ державноi
адмiнiстрацii.

ll.Вiдповiдь запитувачу надаеться не пiзнiше 5 робочих днiв з дня
отриманЕЯ запитУ за визначенОю ним формою (на поштову або електронну
адресу, факсом або телефоном).

1) ВiдповiдЬ цадаетьсЯ не пiзнiше 48 годин з дня отримання запиту в разi,
якщо запиТ стосу€ться iнформацii, необхiдноi для захисту життя чи свободи
особи, станУ довкiлля, якостi харчОвих продуктiв i предметiв побуту, аварiй,
катастроф, небезпечних природних явищ чи iнших надзвичайних подiй, що
ст€l"лися або можуть статися i загрожують безпецi громадян.

TepMiHoBe опрацювання запиту можливе тодi, коли запитувач публiчноi
iнформацii подас обгрунтоване клопотання про це.

У разi надходження запиту на опрацювання до ,Щепартаменry за

дорученням заступника голови CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii,
TepMiH пiдготовки вiдповiдi не може перевищувати З робочих днiв.
пiдготовлений проект вiдповiдi вiзусться директором,,щепартамеirry та
передаетьсЯ на пiдпиС у встановлеНому порядкУ заступникУ голови Сумсько_'
обласноi державноi адмiнiстрацii, який давав доручення.

2) ЯкщО запит стосуеться надання великого обсяry iнформацii або

потребуе пошуку iнформацii серед значноi кiлькостi даних, директор

робочих днiв з.ЩепартаменТу може продовжитИ строк розгляду до 20
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обцрунтуванням такого продовження, про що повiдомляеться запитувач у
письмовiй формi в TepMiH не пiзнiше 5 робочих днiв з дня отримання запиту.

.Щатою та часом фактичного виконання запиту вважаеться дата та час

ре€страцli вlдповtдl у peccTpi вихiдноi кореспонденцii Щепартаменry.

3) У разi, коли .Щепартамент вiдповiдно до компетенцii, визначеноi

чинним законодавством, не володiс запитуваною iнформацiею, або наявнi iншi

пiдстави, зазначенi в частинi першiй cTaTTi 22 Закону Украiни <Про доступ до

публiчноi iнформацii>, запитувачу у письмовiй формi вiдмовлясться у
задоволеннi запиту на iнформацiю, iз зазначенням мотивiв вiдмови та порядку

оскарження прийнятого рiшення.

4) У випадку, якщо ,Щепартаменту за характером дiяльностi вiдомо, хто

володiе або мае володiти запитуваною iнформацiею, особа, яка розглядала

запит, повlдомляе про це запитувача, а запит у встановленому порядку

направляеться до вiдповiдноi структури iз супровiдвим листом не пiзнiше

другого робочого дня пiсля реестрацii.

5) Якщо запитувана iнформацiя не може бути надана для ознайомлеЕня в

передбаченi Законом Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii'>> строки у
зв'язку з настанням обставин непереборноi сили, за рiшенням директора

,Щепартаменry строк ii надання може бути вiдстрочено.

6) Рiшення про вiдмову, вiдстрочку, направлення за належнiстю або

продовження строку розгляду запиту на iнформацiю доводиться директором

.Щепартаменту до вiдома запитувача у письмовiй формi в строк, визначений

Законом УкраiЪи <Про доступ до публiчноТ iнформацii>, з поясненням причин

та порядку оскарження приинятого рlцення.

12. Особи, на думку яких ixHi права та законЕi iнтереси порушенi при

розглядi ,Щепартаментом запитiв на iнформацiю, мають право на пiдставi

статгi 23 Закону УкраiЪи <Про досryп до публiчноi iнформацiЬ> звернутись зi

скаргою до директора ,Щепартаменту, голови Сумськоi обласноi державноi

адмiнiстрацii або суду та оскаржити:

вiдмову в задоволеннi запиту на iнформацiю;
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вiдсlрочку задоволення запиту на iнформацiю;

ненадання вiдповiдi на запит на iнформачiю;

надання недостовiрноi або неповноi iнформацii;

несвоечасне надання iнформацii;

невикоЕання обов'язку оприлюднювати iнформацiю вiдповiдно до cTaTTl

/

15 цього закону;

iншi рiшення, дii чи бездiяльнiсть, що порушили законнi права та

iнтереси запитувача,

13. Сулове оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядника

iнформацii здiйснюсться в порядку, визначеному Кодексом адмiнiстративного

судочинства УкраiЪи.

Засryпник начальника управлiння

органiзацii виробництва та маркетинry

агропродукцll - начальник вlддrлу

органiзацiйноi роботи, звернень

громадян та контролю,,Щепартаменry

агропромислового розвитку CyMcbKoi

обласноi державноТ адмiнiстрацii с.сЕргI€нко



,,Щодаток

дс пункту 7 Порядку складання

та подаЕня запитiв на публiчну

iнформацiю в !епартаментi
агропромислового розвитку

CyMcbKoi обласноi державноi

адмiнiстрацii

Форма запиту на публiчну iнформацiю

Щепартаменry

розвитку Сумсько[

адмiнiстрацiI

агропромислового

обласноi державноi

Вiдповiдно до cTaTTi

iнформацii> прошу надати

(прiзвище, iм'я та по-батьковi запитувача iнформацii
або найменування запиryвача iнформачii, якщо це

юридична особа, поштова чи електронна адреса,

KoHTaKTHi телефони)

Запит

на iнформацiю

19 Закону Украiни <Про доступ ло публiчноi
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(указуеться загальний опис iнформачii, або вид, назва, реквiзити чи змiст докУментУ,

шодо якого зроблено запит, якщо запитувачу че вiломо),

Вiдповiдь Еадати у встановлений закоЕоМ TepMiE (заповнюеться один 1з

рялкiв)
! поштою (указуеться адреса)

факсом (1казуеться номер)

електронною поштою (указуеться алреса)

усно (указуеться номер телефону)

((D 20_;loKy
(пiдпис запиryвача iнформацii)


