
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

Н А К А З

20.02.2019 р. м. Новгород-Сіверський № 17

Про забезпечення доступу 
до публічної інформації

З  метою реалізації  права  громадян  на  доступ  до  публічної  інформації,  на
виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

НАКАЗУЮ :

І. Затвердити :
«Порядок доступу до публічної інформації», розпорядником якої є Новгород-
Сіверське медичне училище (додається).

«Перелік відомостей, які становлять службову інформацію»
(додається).

Форму запиту на інформацію (додається).

ІІ.  Визначити  особою,  відповідальною  за  організацію  в  установленому
порядку  доступу  до  публічної  інформації  в  Новгород-Сіверському
медичному училищі Недашківську Я. В.,  заступника директора училища з
навчальної роботи.

ІІІ.  Керівникам  структурних  підрозділів  навчального  закладу  забезпечити
постійне  надання  наказів,  доручень,  планів  заходів  та  інших  документів
навчального  закладу  редактору  веб-сайтів  Юдицькій  З.Я.  з  метою
подальшого оприлюднення на офіційному веб - сайті Новгород-Сіверського
медичного училища.

IV. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в Новгород-
Сіверському  медичному  училищі  покласти  на  Юдицьку  З.Я.,  заступнику
директора з гуманітарної освіти та виховання.

V.Юдицькій З.Я., заступнику директора з гуманітарної освіти та виховання:
Постійно  забезпечувати  виконання  заходів  з  оприлюднення  інформації  на
офіційному веб-сайті управління освіти і науки відповідно до вимог статті 15
Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Забезпечувати  надання  консультативної  допомоги  запитувачам  під  час
оформлення запитів.



VІ . Контроль за виконанням наказу залишаю за собою .

Директор Т.В. Никифоренко



Додаток 1
до наказу Новгород-Сіверського 
медичного училища
від 20.02.2019 № 17

Порядок 
доступу до публічної інформації 

в Новгород-Сіверському медичному училищі

Цей  Порядок  визначає  доступ  до  публічної  інформації  у  відповідно  до
вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-УІ від 13
січня 2011 року.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи
іншій  формі  надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться  у  володінні
училища;  публічна  інформація  -  це  відображена  та  задокументована  будь-
якими засобами та  на  будь-яких носіях інформація,  що була отримана або
створена  у  процесі  виконання  училищем  своїх  обов'язків,  передбачених
законодавством,  або  яка  знаходиться  у  володінні  училища;  запитувачі
інформації  -  фізичні,  юридичні  особи,  об'єднання  громадян  без  статусу
юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень; звернення громадян -
викладені  в  письмовій  або  усній  формі  пропозиції  (зауваження),  заяви
(клопотання)  та  скарги;  суб'єкти  владних  повноважень  -  органи  державної
влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа,
інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до
публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації».

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити
можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом,
телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури
оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит
шляхом заповнення форми запиту на інформацію інформаційному стенді та
на офіційному веб-сайті (додаток № 3).

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або
потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, района
державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20
робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє
запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання
запиту.

Всі  запити  на  публічну  інформацію,  які  надходять  до  Новгород-
Сіверського медичного  училища  (в  тому  числі  електронною  поштою),
реєструються секретарем навчального закладу у відповідному журналі.



Запити,  оформлені  неналежним  чином  (без  зазначення  прізвища,  ім’я
особи, адреси або інших вимог,  встановлених ст.  19 Закону України «Про
доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Залежно  від  змісту  запиту,  він  направляється  одному  із  заступників
директора  (відповідно  до  розподілу  функціональних  повноважень),  або
головному  бухгалтеру.  Згідно  з  резолюцією,  виконавець  надає  відповідну
інформацію  або  готує  проект  відповіді.  Після  підписання  відповідь
реєструється у секретаря навчального закладу і надсилається адресату.

Навчальний  заклад  надає  відповідь  на  запит  на  інформацію  не  пізніше
п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі,  якщо запит на інформацію стосується інформації,  необхідної для
захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо  стану  довкілля,  якості  харчових
продуктів  і  предметів  побуту,  аварій,  катастроф,  небезпечних  природних
явищ  та  інших  надзвичайних  подій,  що  сталися  або  можуть  статись  і
загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня
отримання запиту.

У  разі,  коли  Новгород-Сіверське  медичне  училище,  не  володіє
інформацією,  стосовно  якої  зроблено  запит,  або  порушено  інші  вимоги,
зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», воно
відмовляє  в  задоволенні  запиту  на  інформацію,  про  що  заявник
повідомляється письмово.

Якщо Новгород-Сіверському медичному училищу відомо, хто володіє або
має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а
запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Училище розміщує на офіційному веб-сайті інформацію, що підготовлена
структурними  підрозділами  з  урахуванням  вимог  Закону  України  «Про
доступ до публічної інформації».

Розміщенню на офіційному веб-сайті училища підлягають:
1) інформація про училище та його діяльність:
- місце  розташування,  поштова  адреса,  адреса  електронної  пошти  для
надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону;
- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси 
електронної пошти директора, керівників структурних підрозділів;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- наявність вакансій, на посади педагогічних працівників та працівників;
- правила внутрішнього трудового розпорядку;
- інформація про нормативно-правові засади діяльності;
- дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;
- відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні 
училища;
- звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
- інші відомості про діяльність училища, які належать до публічної
інформації.



Невідкладному оприлюдненню підлягає будь - яка інформація про факти,
що  загрожують  життю,  здоров'ю  та/або  майну  осіб,  і  про  заходи,  які
застосовуються у зв'язку з цим.

На офіційному веб-сайті училища розміщуються:
1)умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність училища;
2)інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів 
інформації про діяльність училища.

Додаток 2 до наказу 



Новгород-Сіверського
                                                                                               медичного училища від   
                                                                                               20.02.2019 № 17

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а 

також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

1. Не належить до публічної:
- інформація,  яка  на  день  надходження  запиту  не  відображена  та  не
задокументована жодним чином і на будь-яких носіях;
- відображення  та  документування  якої  не  передбачено  законодавством
України;
- інформація,  отримана  або  створена  під  час  листування  з  органами
державної  влади,  органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,
установами  та  організаціями,  фізичними  особами,  громадськими
об'єднаннями;
- внутрішня службова  кореспонденція  та  доповідні  записки,  рекомендації,
якщо вони пов'язані з розробленням напрямів діяльності училища, процесом
прийняття  управлінських  рішень  і  передують  публічному  обговоренню
та/або прийняттю рішень.
2. Публічною інформацією з обмеженим доступом училища є:
- конфіденційна інформація;
- інформація,  доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою,
крім  суб'єктів  владних  повноважень,  та  яка  може  поширюватись  у
визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними
умов;
- таємна інформація;
- інформація,  яка  містить  державну,  професійну,  банківську  таємницю,
таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої
обмежується  відповідно  до  частини  другої  статті  6  Закону  України  «Про
доступ до публічної інформації» і  розголошення якої може завдати шкоди
особі, суспільству і державі.
- службова інформація;



Додаток 3
до Порядку доступу до публічної 
інформації в
Новгород-Сіверському медичному 
училищі

Форма запиту на інформацію

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

Розпорядник інформації Директору
                                                            Новгород-Сіверського медичного 
                                                            Никифоренко Т.В.
Запитувач ____________________________________ 

(ПІБ (для фізичних осіб); назва організації, 

__________________________________________________
ПІБ представника організації (для юридичних осіб та 

___________________________________________________
об’єднань громадян, що не мають статус юридичної особи)

__________________________________________________ 
поштова (електронна) адреса, контактний телефон)

____________________________________

____________________________________

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
прошу надати _____________________________________________________
                                       (загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________

Запитувану інформацію  прошу надати у визначений Законом України «Про
доступ до публічної інформації» строк     

поштою / особисто / факсом / на електронну адресу 

                                  (необхідне підкреслити)

__________________                                                            _________________

(дата)                                                                                                                         (підпис)

Запит  подається  до  приймальні  Новгород-Сіверського  медичного  училища
(адміністративний корпус) .Відповідь на запит надається в терміни, встановлені
ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

*  Даний  запит  розроблений  відповідно  до  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації» 


