
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

ДКУД 

НАКАЗ 

Лб~, О?, Київ № ^О 

І [Питання виконання Закону н 
України "Про доступ до 
публічної інформації" 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 

13 січня 2011 року № 2939-VI, Указу Президента України від 5 травня 2011 

року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації" та для належної організації доступу до публічної 

інформації, розпорядником якої є Національна комісія з радіаційного захисту 

населення України, 

Н А К А З У Ю : 
1 Установити, що НКРЗУ: 

• є розпорядником інформації, якою володіє НКРЗУ, зокрема інформації, 

яка отримана або створена в процесі здійснення НКРЗУ своїх 

повноважень та яка перебуває у володінні НКРЗУ; 

• не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: 

• стосовно інформації інших державних органів України, органів влади 

інших держав, міжнародних організацій; 

• стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, 

аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб. 



2 Визнати сектор інформаційно-аналітичної роботи (Кравченко Д.О.) 

спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому 

порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЗУ. 

3 Працівникам НКРЗУ відповідно до компетенції забезпечувати: 

• опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни 

достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну 

інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань 

громадян без статусу юридичної особи; 

• оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеної на 

офіційному веб-сайті НКРЗУ, підготовку та надання сектору 

інформаційно-аналітичної роботи (Кравченко Д.О.) відповідних 

матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті НКРЗУ та їх 

оновлення. 

4 Завідуючому сектором інформаційно-аналітичної роботи Кравченку Д.О.: 

• у тижневий термін довести цей наказ до відома працівників апарату 

НКРЗУ; 

• у двотижневий термін розробити форму запиту на публічну інформацію, 

порядок складення та подання запитів на публічну інформацію; 

• забезпечити оприлюднення документів, що стосуються доступу до 

публічної інформації, протягом 2-х діб з моменту їх підписання. 

5 Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача сектору 

інформаційно-аналітичк 

Керівник апарату Комісії В.Багай 



П І Д Г О Т У В А В : 

Завідувач сектору 
інформаційно-аналітичної 
роботи 

В Н У Т Р І Ш Н І В І З И : 
Кравченко Д.О. 


