
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Н А К А З

від 0$ * М .Івано-Франківськ № _____________

Про затвердження Порядку складання та 
подання запитів на одержання публічної 
інформації, розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку 
Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації, та Форми для подання таких 
запитів

Відповідно до статей 4, 14, 19 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", 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 органах виконавчої влади"

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником 
якої є департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської 
облдержадміністрації (додається).

2. Затвердити Форму для подання запиту на одержання публічної 
інформації (додається).

3. Відділу механізації сільського господарства, охорони праці та 
внутрішнього аудиту (Олександр Михайлов) разом з головним спеціалістом- 
юрисконсультом (Лариса Візньович) забезпечити подання цього наказу на 
державну реєстрацію до Південно-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ).
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4. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в 
Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 
(м. Івано-Франківськ), з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора департаменту Степан ВІНТОНОВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту агропромислового 
розвитку Івано-Франківської 
облдержадміністрації
Д  гя______

Порядок
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент 

агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації

1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на 
отримання публічної інформації (далі -  Запит), розпорядником якої є 
департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської 
облдержадміністрації (далі - Департамент).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі 
України "Про доступ до публічної інформації".

3. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент 
забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної 
інформації.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" є фізичні, юридичні особи та об'єднання 
громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень 
при здійсненні ними своїх функцій.

5. Плата за надання інформації на Запит Департаментом надається 
відповідно до положення статті 21 Закону України "Про доступ до публічної 
інформації".

6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України 
"Про звернення громадян".

7. Запитувач має право звернутися до Департаменту із запитом на 
отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація 
його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

8. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним 
або колективним.

9. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в 
довільній формі.

10. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, 

адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо такий є);
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загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, 
щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

11. Запит на отримання публічної інформації подається до департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації в усній чи письмовій формі 
під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, 
електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

12.3 метою спрощення процедури оформлення письмового запиту 
запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту.

13. Форма запиту розміщується на веб-сайті Івано-Франківської 
облдержадміністрації в розділі "Департамент агропромислового розвитку", а 
також на інформаційному стенді Департаменту.

14. Запити на публічну інформацію подаються:

поштою на адресу: вул. Грушевського,21, м.Івано-Франківськ, 76004;

до відділу механізації сільського господарства, охорони праці та 
внутрішнього аудиту (вул. Грушевського,21, м.Івано-Франківськ, каб 720А);

за телефоном - (0342)55-22-09;

електронною поштою - agro@if.gov.ua.

15. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні 
можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює 
працівник Департаменту із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, 
контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

16. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється 
відбиток штампа із зазначенням найменування Департаменту, дати 
надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

17. Відповідь на Запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня його 
отримання відповідно до вимог статті 20 Закону.

18. У разі коли Запит стосується надання великого обсягу інформації або 
потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду 
Запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого 
продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій 
формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання Запиту.

19. У разі якщо Запит стосується інформації, необхідної для захисту 
життя чи свобод особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і 
предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших 
надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці 
громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання Запиту.

mailto:agro@if.gov.ua
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20. У задоволенні Запиту може бути відмовлено у випадках та порядку, 

передбачених статтею 22 Закону.

21. Відстрочка в задоволенні Запиту допускається в разі, якщо запитувана 
інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом 
строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку 
доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку 
оскарження прийнятого рішення.

Заступник начальника управління - 
начальник відділу механізації сільського 
господарства, охорони праці та внутрішнього 
аудиту департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації Олександр МИХАИЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту агропромислового 
розвитку Івано-Франківської 
облдержадміністрації 

№ /І
Форма

/■» •  • •  *  1  • • •для подання запиту на одержання публічної інформації

Розпорядник Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, 
інформації вулиця Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004

Запитувач (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб; найменування організації,

прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних 

осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 
ЗАПИТ НА ОДЕРЖАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

(загальний опис запитуваної інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову __________________________________________ _______________

адресу
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

на електронну ___________________________________________________________
адресу

телефаксом
за телефоном ___________________________________________________________

(дата) (підпис)

Заступник начальника управління - 
начальник відділу механізації сільського 
господарства, охорони праці та внутрішнього 

аудиту департаменту агропром и слово.
розвитку облдержадміністрації Олександр МИХАЙЛОВ



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)

НАКАЗ

- / /  Оя. діОоіО  Івано-Франківськ

Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів

Відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 03 жовтня 1992 
року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», -

НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати наказ департаменту агропромислового розвитку Івано- 
Франківської обласної державної адміністрації від 06.08.2020 року № 18 «Про 
затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної 
інформації, розпорядником якої є департамент агропромислового розвитку 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації, та Форми для подання 
таких запитів».

2. Зареєструвати Порядок доступу до публічної інформації, 
розпорядником якої є департамент агропромислового розвитку Івано- 
Франківської облдержадміністрації, затверджений наказом департаменту 
агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 06.08.2020 року № 18.

3. Зареєструвати Форму для подання запиту на одержання публічної 
інформації, затверджену наказом департаменту агропромислового розвитку 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 06.08.2020 року № 18.

4. Внести до Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади запис про державну реєстрацію зазначених 
нормативно-правових актів.
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5. Відділу державної реєстрації нормативно-правових актів (Шумська К.) 
забезпечити виконання цього наказу.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Во о. начальника управління Юлія БАБИНА


