ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
НАКАЗ
Київ

12.07.2019

№ 155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
«05» серпня 2019 року за № 858/33829

Про

затвердження

забезпечення
інформації

доступу
у

Порядку
до

публічної

Державному

бюро

розслідувань та його територіальних
органах

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,
пункту 16 частини першої статті 6, пунктів 8, 12 частини першої статті 12
Закону України «Про Державне бюро розслідувань», з метою врегулювання
порядку оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на публічну
інформацію, відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання
та друк документів
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НАКАЗУЮ:
Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації

1.
у

Державному

бюро

розслідувань

та

його

територіальних

органах,

що додається.
Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ забезпечити подання

2.

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
в установленому порядку.
Директорам територіальних органів Державного бюро розслідувань

3.

або особам, які виконують їх обов’язки, визначити відповідальні структурні
підрозділи або відповідальних посадових осіб за організацію та забезпечення
доступу до публічної інформації в територіальних органах.
Структурним

4.

підрозділам

Державного

бюро

розслідувань

відповідно до компетенції забезпечити:
опрацювання та оперативне надання у визначені строки достовірної, точної
та

повної

інформації

за

запитами

на

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 Державного бюро розслідувань, підготовку та надання
Відділу

по

роботі

з

громадськістю

та

ЗМІ

відповідних

матеріалів

для розміщення на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань
та їх оновлення.
Покласти

5.

виконання

Закону

України

«Про

доступ

до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року
№

547

«Питання

забезпечення

органами

виконавчої

влади

доступу до публічної інформації», цього наказу, а також своєчасне надання
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інформації для офіційного оприлюднення та за запитами на керівників
структурних підрозділів Державного бюро розслідувань.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Державного
бюро розслідувань

Роман ТРУБА

