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Про затвердження Порядку 
складання, подання запит1в 
щодо надання публ1чно1 
шформацп, розпорядником ЯК01 

е департамент мютобудування, 
арх1тектури, буд1вництва та 
житлово-комунального 
господарства

с»ареестровано в Головному територ1альному 
улравлшж юстицп у Житомирськ!й области
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Уповноважена особа—органу державно!’ 

р е е с т р а ц п ^  $ $
(П!ДПИС)

На виконання Закону Украши «Про доступ до публ1чноТ шформацп», 
Указу Президента Украши вщ 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питания 
забезпечення органами виконавчо'! влади доступу до публ1чно1 шформацп», 
Постанови Кабшету Мшютргв Украши вщ 25.05.2011 №583 «Питания 
виконання Закону Украши «Про доступ до публ1чно1 шформацп», з метою 
забезпечення права кожного на доступ до шформацп, що знаходиться у 
володшш департаменту мютобудування, арх1тектури, буд1вництва та 
житлово-комунального господарства ЖитомирськоТ обласно'! державно! 
адмшютрацп, а також до шформацп, що становить суспшьний штерес

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання, подання загагпв щодо надання 
публ1чно1 шформацп, розпорядником яко1 е департамент мютобудування, 
арх1тектури, буд1вництва та житлово-комунального господарства 
Житомирсько!’ обласноТ державно'1 адмшютрацп, що додаеться.

2. Цей наказ набирае чинност1 з дня його офщшного опублшування.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту 
мютобудування, арх1тектури, 
буд1вництва та житлово- 
комунального господарства 
Житомирсько’Т обласно'Т 
державноТ адмшютрацп

| Зараестровано з Головному територ!шк,«
I упраап1нн| юстицм у Житомирсыай облает! ’
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Уповноважена особа_ органу державно'/

ГОРЯДОК
складання, подання заш тв  щодо надання публ1чно1 шформацп, 

розпорядником яко*1 е департамент мютобудування, арх1тектури, бущвництва 
та житлово-комунального господарства Житомирсько1 обласно'Г державноТ

аДМ1Н1СТраЦ11

1. Цей порядок розроблено на виконання Закону УкраТни «Про 
доступ до публ1чно1 шформацп» та з метою систематизацп роботи 13 
запитувачами шформацп в частиш IX доступу до публ1чноТ шформацп, 
розпорядником яко1 е департамент мютобудування, арх1тектури, бущвництва 
та житлово-комунального господарства ЖитомирськоУ обласно'1 державноТ 
адмшютрацп.

2. Запит на шформацдо подаеться ф1зичною або юридичною особою, 
об’еднанням громадян без статусу юридично'Т особи департаменту 
мютобудування, арх1тектури, бущвництва та житлово-комунального 
господарства ЖитомирськоТ обласно’Т державноТ адмшютрацп в уснш чи 
письмовш форм1 пщ час особистого прийому або шляхом надсилання 
поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Письмов1 запити щодо надання публ1чноТ шформацп та запити, що 
надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довшьнш 
форМ1.
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4. Запит на шформацпо повинен мютити:
пр1звище, 1м’я, по батьков1 (найменування юридично'Т особи) 

запитувача, поштову адресу, адресу електронно'Т пошти або номер засобу 
зв’язку (якщо такий е);

загальний опис шформацп або вид, назву, рекв1зити чи змют 
документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це вщомо); 

пщпис 1 дату (за умови подання запиту в письмовш форм1).

5. 3 метою спрощення процедури оформления письмових зашгпв на 
публ1чну шформащю особа може подавати запит шляхом заповнення 
вщповщно’Т форми запиту на шформащю (додаток до Порядку). Форму 
запиту можна отримати у вщповщального пращвника з питань доступу до 
публ1чно! шформацп департаменту мютобудування, арх1тектури, 
бущвництва та житлово-комунального господарства ЖитомирськоТ обласно'Т 
державно!' адмшстрацп або завантажити на веб-сайп (ЬИр://агЬ 11:ес!-г!.§оV.иа) 
департаменту м1стобудування, арх1тектури, буд1вництва та житлово- 
комунального господарства ЖитомирськоТ обласно'Т державно'1 адм1Н1страцп.

6. Запит подаеться:
на поштову адресу: майдан 1м. С.П. Корольова, 12, м. Житомир, 10014 
на електронну адресу: ос1а§иЬа@шеТ;а.иа 
телефаксом: (0412) 47-43-86 
за телефоном: (0412) 47-44-27.

7. Запити на публ1чну шформацпо рееструються у вщповщального 
пращвника департаменту мютобудування, арх1тектури, буд1вництва та 
житлово-комунального господарства ЖитомирськоТ обласно'Т державно'Т 
адмшютрацп.

8. На вимогу запитувача на першому аркуш1 копи запиту на публ1чну 
1нформац1ю проставляеться вщбиток реестрац1йного штампа 13 зазначенням 
дати надходження та вхщного номера запиту. Така котя повертаеться 
запитувачу.

9. Вщповщь на запит на публ1чну шформащю надаеться запитувачу 
не шзшше п'яти робочих дн1в з дня отримання запиту.

10. У раз1 якщо запит на шформацпо стосуеться шформацп, необхщно'Т 
для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довюлля, якост1 харчових 
продукт1в 1 предмеив побуту, авар1й, катастроф, небезпечних природних 
явищ та шших надзвичайних подш, що сталися або можуть статись 1 
загрожують безпец1 громадян, вщповщь мае бути надана не шзшше 48 годин 
з дня отримання запиту.
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Клопотання про термшове опрацювання запиту мае бути 
обгрунтованим.

11. У раз! коли запит стосуеться надаиия великого обсягу шформацп 
або потребуе пошуку шформацп серед значно'1 кшькост1 даних, строк 
розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих дшв з 
обгруитуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач 
повщомляеться В ПИСЬМОВШ  ф о р М 1  не шзшше п'яти робочих ДН1В з дня 
надходження запиту.

12. Департамент мютобудування, арх1тектури, будгвництва та 
житлово-комунального господарства Житомирсько'1 обласноТ державно! 
адмшютрацй мае право вщмовити в задоволенш запиту у випадках, 
обумовлених ст.22 Закону Украши «Про доступ до публ1чно1 шформацп».

13. У раз1 якщ о з поважних причин (1нвал1дн1сть, обмежеш ф1зичн1 
можливост1 тощ о) особа не може подати письмовий запит, його мае 
офорМИТИ В1ДПОВ1ДаЛЬНИЙ пращ вник 3 питань доступу ДО пубЛ1ЧН01 
1нформацп департаменту м1стобудування, арх1тектури, будгвництва та 
житлово-комунального господарства Ж итомирсько! обласноТ державно'Т 
адм1Н1страцп, обов'язково зазначивши в зап и л  свое 1м'я, контактний телефон, 
та надати коппо запиту особ!, яка його подала.

Заступник директора 
департаменту В.Х. Мединський



Додаток
до Порядку складання, подання заш тв  
щодо надання публ1чно1 шформацп, 
розпорядником яко1 е департамент 
мютобудування, арх1тектури, буд1вництва 
та житлово-комунального господарства 
Житомирсько1 обласно'1 державно! 
адмшютрацп (пункт 5)

Форма для подання запиту на отримання публ1чно1 шформацп

ЗАПИТ НА 1НФОРМАЦ1Ю 
Розпорядник_________________________________________________________

(найменування розпорядника шформацп)

шформацп

Запитувач____________________________________________________________
(пр1звище, 1м’я, по батьков1 - для ф1зичних ос б̂, найменування орган1заци, прозвище,)

1м’я по батьков1 представника орган1зацп -  для юридичних ос1б та об’еднань

громадян, що мають статус юридичноТ особи,

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

Прошу в1дпов1дно до Закону Украши «Про доступ до публ1чно'1 1нформацп 
надати»______________________________________________________________

Запитувану 1нформац1Ю прошу надати у визначений законом строк 
(необхщне зазначити):

на поштову адресу

(поштовий 1ндекс область, район, населений пункт, вулиця ) 

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу 
телефаксом, за телефоном

(дата) (пщпис)


