
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

ДКУД 

НАКАЗ 

Київ № -/Л 

І ІПро затвердження переліку и 
видів інформації, 
розпорядником якої є 
Національна комісія з 
радіаційного захисту населення 
України 

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. Затвердити Перелік видів інформації, розпорядником якої є 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України (додається). 

2. Завідувачу сектору інформаційно-аналітичної роботи Кравченку Д.О. 

забезпечити оприлюднення Переліку. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача сектору 

інформаційно-аналітичної рс ^ " ^ 

Керівник апарату Комісії 



П І Д Г О Т У В А В : 

Завідувач сектору 
інформаційно-аналітичної 
роботи Кравченко Д.О. 
В Н У Т Р І Ш Н І В І З И : 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Національної комісії з 
радіаційного захисту 
населення України 

від Об. 

ПЕРЕЛІК 
видів інформації, розпорядником якої є Національна комісія з радіаційного 

захисту населення України 

1. Інформація про Національну комісію з радіаційного захисту 

населення України 

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності 

НКРЗУ. 

1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по 

батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти 

працівників апарату НКРЗУ. 

1.3. Положення про структурні підрозділи. 

1.4. Інформація з питань кадрової роботи. 

2. Інформація про діяльність Національної комісії з радіаційного 

захисту населення України 

2.1. Регламент роботи НКРЗУ. 

2.2. Плани роботи НКРЗУ. 

2.3. Звіти про роботу НКРЗУ. 

2.4. Інформація про засідання НКРЗУ. 

2.5. Інформація про діяльність робочих органів НКРЗУ 

2.6. Інформація про наради, конференції, семінари, «круглі столи» та 

інші заходи, що проводяться НКРЗУ. 

2.7. Інформація про науково-експертну та інформаційно-аналітичну 

діяльність Комісії, підготовлені рекомендації, внесені пропозиції, видані 

матеріали, доповіді, методичні, інструктивні та інші документи. 



2.8. Інформація про результати проведених контрольних заходів. 

2.9. Роз'яснення законодавства України, що підготовлені апаратом 

НКРЗУ з питань, пов'язаних із діяльністю НКРЗУ, а також стосовно актів, які 

видаються Комісією. 

2.10. Накази НКРЗУ (крім внутрішньоорганізаційних). 

3. Інформація про доступ до публічної інформації 

3.1. Інформація про систему обліку та надання публічної інформації, 

розпорядником якої є НКРЗУ. 

3.2. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію. 

3.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію. 

4. Інформація про розгляд звернень громадян 

4.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду 

звернень та особистого прийому громадян керівництвом НКРЗУ. 

4.2. Графік прийому громадян. 

4.3. Порядок прийому громадян. 

5. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, 

матеріально-технічного забезпечення та бухгалтерського обліку 

5.1. Витяги з річного та помісячного розпису асигнувань Державного 

бюджету України на відповідний рік. 

5.2. Кошториси, плани асигнувань загального фонду та зведені плани 

спеціального фонду за бюджетними програмами НКРЗУ. 

5.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних 

програм. 

5.4. Інформація з питань бухгалтерського обліку. 

5.5. Інформація, пов'язана з проведенням процедур закупівель, яка 

підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення 

державних закупівель». 

Завідувач сектору 

інформаційно-аналітичної роботи Кравченко Д.О. 


