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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 
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07
2016 р.

№
255






Про покладання обов’язків відповідальної особи за оприлюднення райдержадміністрацією наборів даних, які підлягають  оприлюдненню у формі відкритих даних 


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015року №835 «Про затвердження  Положення  про набори  даних, які підлягають  оприлюдненню у формі відкритих даних» та розпорядження голови облдержадміністрації від 14 липня 2016року №525 обов’язки відповідальної особи за  оприлюднення райдержадміністрацією наборів даних, які підлягають  оприлюдненню у формі відкритих даних покласти на головного спеціаліста організаційного відділу апарату райдержадміністрації О.В. П’яніщук.  
	
	 Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
   
                 
Ãîëîâà ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿                                                                                         Ñ.Ïóñòîâèé           
	            
À. Ëàíåöüêèé
                    Î. Àòàìàíåíêî
                    Î. Áåñåäà
                    Â.Ñàâ÷óê

														ПОЯСНЮВАЛЬНА     ЗАПИСКА
До проекту розпорядження
 Про покладання обов’язків відповідальної особи за оприлюднення райдержадміністрацією наборів даних, які підлягають  оприлюдненню 
у формі відкритих даних 

1.Îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ.
          Â³äïîâ³äíî äî ñò..15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó ñïåö³àëüíîãî çâ’ÿçêó òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè» (â³ä 23.02.2006ð ¹3475-²Ó) òà ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿.

 2.Ìåòà ³ çàâäàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ.     
Ïðèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè çà òåõí³÷íèé çàõèñò ³íôîðìàö³¿.
3.Ïðàâîâ³ àñïåêòè.     
Â³äïîâ³äíî äî ñò..15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó ñïåö³àëüíîãî çâ’ÿçêó òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè» (â³ä 23.02.2006ð ¹3475-²Ó) òà ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿.
                      
4.Ô³íàíñîâî – åêîíîì³÷íå îáãðóíòóâàííÿ.
      Íå ìàº.
5.Ïîçèö³ÿ çàö³êàâëåíèõ îðãàí³â.  
      Â âèêîíàíí³ ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ çàö³êàâëåí³: ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ðàéîííà ðàäà.
  6.Ðåã³îíàëüíèé àñïåêò.
   Ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ îäèíèö³.  

7.Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ.
  Íå ïîòðåáóº

 8.Ïðîãíîç ðåçóëüòàò³â.
Òåõí³÷íèé çàõèñò ³íôîðìàö³¿.
  


Çàñòóïíèê ãîëîâè
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                                                              Î. Áåñåäà









	Äîâ³äêà
ïðî ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ

                      Про покладання обов’язків відповідальної особи за оприлюднення райдержадміністрацією наборів даних, які підлягають  оприлюдненню 
у формі відкритих даних 

 

                       Â³äïîâ³äíî äî ñò..15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó ñïåö³àëüíîãî çâ’ÿçêó òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè» (â³ä 23.02.2006ð ¹3475-²Ó) òà ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿.




 òà ïîãîäæåíî áåç çàóâàæåíü

Íà÷àëüíèê çàãàëüíîãî â³ää³ëó àïàðàòó 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                    ______________À. Ëàíåöüêèé


Íà÷àëüíèê îðãàí³çàö³éíîãî â³ää³ëó
àïàðàòó  ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                           ____________  Î. Àòàìàíåíêî

³ç çàóâàæåííÿìè/ïðîïîçèö³ÿìè/,
ÿê³ âðàõîâàíî

_________________                                         _____________________
/ïîñàäà/                                                             /³í³ö³àëè òà ïð³çâèùå/


³ç çàóâàæåííÿìè/ïðîïîçèö³ÿìè/,
ÿê³ âðàõîâàíî ÷àñòêîâî

_________________                                         _____________________
/ïîñàäà/                                                             /³í³ö³àëè òà ïð³çâèùå/

³ç çàóâàæåííÿìè/ïðîïîçèö³ÿìè/,
ÿê³  íå âðàõîâàíî

_________________                                         _____________________
/ïîñàäà/                                                             /³í³ö³àëè òà ïð³çâèùå

Çàñòóïíèê ãîëîâè
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                                                              Î. Áåñåäà

