
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

03.04.2017 № 191 

 

 

Про внесення  змін  до  Порядку  

складання  та  подання  запитів  

на інформацію  до  Полтавської  

обласної державної адміністрації  

та Форми запиту на інформацію 

 

 

 

Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, 

Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 „Питання 

забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року         

№ 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної 

інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та 

місцевих органів виконавчої влади”: 

 

1. Внести зміни до Порядку складання та подання запитів на інформацію 

до Полтавської обласної державної адміністрації та Форми запиту на  

інформацію, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від   

23 червня 2011 року № 257 „Про виконання Закону України „Про доступ до 

публічної інформації”, зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у 

Полтавській області 30 червня 2011 року за № 136/1713 (зі змінами):  

 

1) У Порядку складання та подання запитів на інформацію до 

Полтавської обласної державної адміністрації та Формі запиту на інформацію 

слова „відділу документообігу та контролю” замінити на слова „загального 

відділу”. 

 

2) У Формі запиту на інформацію: 

пункт 1 Примітки викласти у такій редакції:  

„1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які 

перебувають у володінні Полтавської обласної державної адміністрації та її 

структурних підрозділів, розміщується на веб-сайті Полтавської обласної 
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державної адміністрації www.adm-pl.gov.ua та веб-сайтах структурних 

підрозділів облдержадміністрації:  

Департамент агропромислового розвитку – www.apk.adm-pl.gov.ua; 

Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій – 

відсутній; 

Департамент фінансів – www.finpl.gov.ua; 

Департамент соціального захисту населення – www.plsz.gov.ua; 

Департамент освіти і науки – www.poltav-oblosvita.gov.ua; 

Департамент охорони здоров’я – www.uoz.poltava.ua; 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю –  

www.publicpolinfo.gov.ua; 

 Департамент екології та природних ресурсів – www.eco-poltava.gov.ua; 

 управління житлово-комунального господарства – відсутній; 

 Управління містобудування та архітектури – відсутній; 

управління інфраструктури та туризму – www.poltava-tour.gov.ua; 

Управління культури – www.poltavaculture.gov.ua; 

управління з питань цивільного захисту – www.uns.adm-pl.gov.ua; 

Управління у справах сім’ї, молоді  та спорту – відсутній; 

Управління капітального будівництва – відсутній; 

служба у справах дітей – відсутній; 

Державний архів Полтавської області – www.poltava.archives.gov.ua.”. 

 

пункт 2  Примітки викласти у такій редакції:  

„2. Запит до Полтавської обласної державної адміністрації може бути 

поданий: 

на поштову адресу: вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014; 

на електронні адреси: oda@adm-pl.gov.ua; zpi@adm-pl.gov.ua; 

через портал державних послуг iGov; 

телефаксом: (0532) 56-53-14; 

за телефонами: (05322) 2-90-88; (05322) 2-90-69. 

Інформацію про поштові, електронні адреси, номери телефаксів та 

телефонів структурних підрозділів облдержадміністрації можна отримати на 

веб-сайтах, зазначених у пункті 1.  

Додаткова інформація про роботу з інформаційними запитами розміщена 

на веб-сайті Полтавської обласної державної адміністрації в рубриці „Публічна 

інформація”.”. 

 

у пунктах 3-4 Примітки слово „Жовтнева” замінити на слово 

„Соборності”, а цифри „608” замінити на цифри „616”. 

 

3. Загальному відділу апарату облдержадміністрації (Андреєва О.М.)        

в установленому законодавством порядку забезпечити подання                             

цього розпорядження до Головного територіального управління                         

юстиції у Полтавській області для державної реєстрації та спільно з 

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

http://www.adm-pl.gov.ua/
http://www.apk.adm-pl.gov.ua/
http://finpl.gov.ua/
http://plsz.gov.ua/
http://www.poltav-oblosvita.gov.ua/
http://www.uoz.poltava.ua/
http://www.publicpolinfo.gov.ua/
http://www.eco-poltava.gov.ua/
http://www.poltava-tour.gov.ua/
http://www.poltavaculture.gov.ua/
http://www.uns.adm-pl.gov.ua/
mailto:oda@adm-pl.gov.ua
mailto:zpi@adm-pl.gov.ua
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Полтавської обласної державної адміністрації (Штефан В.Г.) оприлюднити 

розпорядження у Загальнодержавній громадсько-політичній газеті                         

„Зоря Полтавщини”. 

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова 

обласної державної  

     адміністрації                                                                        В. ГОЛОВКО 


