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02.01.2021 №7
                                                                                                                         

м. Харків

Про заходи по забезпеченню
доступу до публічної інформації

З метою забезпечення  виконання вимог Законів України “Про доступ до
публічної  інформації”  від  13.01.2011  р.  №2939-У1,  ”Про  інформацію”  із
змінами, що внесені Законом України від 27.03.14 №1170-VII «Про внесенняПро внесення
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з  прийняттям Закону
України  «Про внесенняПро  інформацію»  та  Закону  України  «Про внесенняПро  доступ  до  публічної
інформації»,  розпорядження міського  голови  ”Про організаційно –  правові
заходи  забезпечення  права  на  доступ  до  публічної  інформації”  від
21.04.2011р.  та  згідно  ст.  13  розділу  ІІІ  Закону  України  “Про  доступ  до
публічної  інформації”,  наказу  Департаменту  охорони  здоров'я  Харківської
міської  ради  від  01.06.11  №404  “Про  заходи  по  забезпеченню доступу  до
публічної  інформації”,  на  виконання  Рішення  виконавчого  комітету
Харківської міської ради від 15.02.2017 р.№76 та від 17.01.2018 № 5 «Про внесенняПро
внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від
10.06.2015 №337 «Про внесенняПро затвердження Порядку Розгляду запитів на публічну
інформацію в Харківській міській раді та її виконавчих органах», відповідно
до розпорядження Харківського міського голови від 24.06.2019 №88 “Щодо
забезпечення  доступу  до  публічної  інформації  у  формі  відкритих  даних  у
Харківський міській раді та її виконавчих органах”,-

НАКАЗУЮ:
1.Забезпечити   неухильне виконання Закону України “Про доступ до

публічної  інформації”  від  13.01.2011  р.  №2939-IV співробітниками
поліклініки.



2.Призначити  відповідального  за  надання  публічної  інформації
заступника головного лікаря з економічних питань Кулик А.С.

3.Секретарю КНП “Міська поліклініка №10” Ярмак А.В.
3.1.Забезпечити контроль за веденням обліку документів, що знаходяться

у володінні поліклініки по підрозділам.  
3.2.Вести  облік  запитів  на  інформацію,  які  надійшли  до  поліклініки

відповідно  до  додатку,  затвердженому  наказом  Департаменту  охорони
здоров'я  Харківської  міської  ради  від  01.06.2011  №404  та  з  урахуванням
Рішення виконавчого комітету ХМР від 17.01.2018 № 5.

4.Заступнику головного лікаря з медичної частини Ковальовій С.В.:
4.1.Створити умови для надання достовірної, точної та повної інформації

відповідно до термінів, визначених Законом.
4.2.Виділити місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями у

холі адміністрації. 
5. Заступнику головного лікаря з медичної частини Ковальовій С.В. та

заступнику головного лікаря  з економічних питань Кулик А.С.:
5.1.У  разі,  якщо  Запит  містить  прохання  про  ознайомлення  з

документом,  у  п’ятиденний строк  повідомляти  запитувача  про  можливість
такого  ознайомлення.  В  строк  не  пізніше  п’яти  робочих  днів,  а  у  разі
продовження  строку  розгляду  Запиту  не  пізніше  20  робочих  днів  з  дня
реєстрації Запиту, повідомити запитувача про обсяг запитуваних документів
або  документів,  що  містять  запитувану  інформацію,  про  необхідність
внесення плати за їх отримання та порядок відшкодування витрат, а також
направити  йому  платіжний  документ  та  копії  перших  десяти  сторінок
документа, плата за які не стягується».

5.2.  Оприлюднити копію цього  наказу  на  відповідних сторінках  Web-
порталу відкритих даних м.Харкова.

6.Під  час  ознайомлення  запитувачу  надається  право  за  допомогою
власних  технічних  засобів  робити  виписки  з  документів,  фотографувати,
копіювати, сканувати їх, записувати на будь – які носії інформації.

7.У разі, якщо обсяг запитуваних документів або документів, що містять
запитувану  інформацію,  складає  більше  ніж   10  сторінок,  копії  таких
документів надаються запитувачу, в тому числі на його електронну адресу,
виключно  після  відшкодування  фактичних  витрат  на  копіювання,  друк,
сканування документів або іншу їх комп’ютерну  обробку.

8.Якщо протягом двох тижнів з дня відправлення рахунку запитувачем
оригіналу  розрахункового  документа  не  надано,  або  інше  документальне
підтвердження  сплати  рахунку  до  розпорядника  інформації  не  надійшло,
виконавець повідомляє запитувача про відмову в задоволенні запиту. 

 9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.головного лікаря Підпис С.В.Ковальова


