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РозпоРяджвння

вщ

{'.,!:

су г,':ь,

!,'/1/,

'/,)|

!{у /}'

||ро затверд)[(ення перел!к!в !нформац!й'
що становлять публ1ину !нформаш!по та
!нформаш!по з обме)|(еним доступом
Б|дпов1дно до статт| 55 3акону }кра!ни <|[ро м|сцеве самоврядування в
}кра!н|>, з мето}о забезпечення коорАинат]|| роботи на виконання 3акону
}кра}ни *|!ро досцп до публ|вно| !нформац1|>, врахову}очи вимоги закон1в
9кра!ни <|{ро |нформац1го> та к|{ро захист персональних даних):

1. 3атверлити |[ерел|к !нформац||, що становить публ1нну 1нформац|то, яко!о
волод1с | використовуе в робот1 Барв1нк|вська район|{арада (додаток 1).
2.3атверлити |{ерел{к 1нформац1| з обме>кеним досцпом (додаток 2).
3. 3становити, що виконавчий апщат районно| Ради не € розпорядником
1нформац|] за запитам|т на |нформац|то адресованими безпосередньо до депщат|в
районно? ради; стосовно 1нформац1] до 1нтших орган!в м|сцевого самоврядуван}1'1;
стосовно |нформац!|, яка мо)ке 6ути ощимана 1пляхом узагальнення' ана.]11тично|
обробки даних або пощебус створення в 1нтпий спос1б.
4. 1{онщоль за виконанням даного розпоряд)кення покласти на засцпника
голови районно| Ради Ба;тясу н. в.

[олова районно| Ради
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[1ерел1к !нфо рма ц!!]що станов ить публ1нну 1нформац!го,

якок) волод!с ! використову€

в робот! Барв1нк1вська районна Рада

[1убл!нна !нформац!я - в|добрФкена та 3адокументована буль-якими засобами
тана будь-яких носйх |фнормацй, 1{Ф була ощимана або створена в процес|
виконанн4 суб' сктами владних повновокень сво!х обов'язк1в, передбачених
чинним 3аконодавством' або яка знаходиться у волод!нн! суб'скт|в владних
повноважень, 1нгших розпорядник1в публ1нно? |нформац||, визнанених 3аконом.
1нформац1то з обмея{еним досцпом' для ознайомлення надасться 1нформац1я,
досцп до яко| необме>кений.

[1ерел!к публ1нно| |нформаш!|:
1. 1нформацй про м!сцезнаход)кення районно| радр|, по1||тову адресу, слух<бов!
номери засоб1в зв'язку, адреси оф!ц!йного веб-сайту та електронно] потпти.
2. 1нформацй про орган1зац1йну струкцру, функц1|, повнов0кення, основн1
зав$ання. Ёапрями д1яльност| та ф|нансов1 ресурси.
3. Регламент районно| ради.
4. |{оложення про |{резид1го районно? Ради.
5. |{оложення про пост{йн1 ком|с1| районно[ ради'
6. |{оло;кення про виконавчий аларат районно| рад|4, його сщукгура, контактн!
телефони, м!сцезнаходження.
7. 1нформацй про к|льк1сний та як|сний склад депутат|в районно! Ради.
8. €клад презид|| районно| Ради.
9. |[ерел!к та склад пост1йних ком|с|й районно| Ради.
10. [{ерел1к та склад депутатських фракц1й у районн1й рад1.
1 1. Розклад роботи, правила внущ|тпнього
щудового розпорядку районно| ради.
12. 1нформац1я про систему обл|ку,виду[' |нформац1|, яку збер1гас розпорядник.
13. Р1тпення районно[ ради.
14. Розпоряд}кенн'{ голови районно! ради з основно| д|яльност|.
15. |[ротоколи пленарних зас1дань районно| рад14, кр!м протокол1в закритих

зас1дань.
16. |{ротоколи зас1дань пост|йних ком|с1й районно| ради, кр1м протокол|в
закритих зас1дань.
|7.[.лани роботи районно| ради та ![ пост1йних ком1с|й.
18. |{орядки денн! сес|й, 1нтших зас|дань районно| Ради.
19' |{роекти р1гпень ради, що п|дляга}оть обговореннто.

20.Баканс1!, порядок та умови проход}(ення конкурсу на зам1щення вакантних
посад районно? Ради.
2 1 . @ф1ш|йний оайт районно| ради.
22. |{отлторис районно| Ради.
23.[раф|к особистого прийому громадян кер|вництвом районно| Ради.
24.3в|ти, у тому числ| щодо 3адоволення запит|в на 1нформац|то.
25. 1нсщукц|я про порядок складання, поданнязап'1ц на |нформац|то,
оскар)кення р1плень розпорядника |нформац1!, д1й ни безд|яльност1.
26. 1нформац|я про д|яльн|сть районно| ради, !: нормативно-г{равов| засади.
27.||ерел1к об'скт1Б, 1|!Ф н'|пежать до сп1льно? власност! територ|альних щомад
с|л, селищ району.
28. |[ерел1к п1дприсмств та установ районно\ради, !х кер{вник1в, слух<бов1
номери засоб1в зв'язку.
29. 1нформац1я щодо волод|ння, корисцвання' розпорядження майном, що
н.|"лех(ить до сп1льно| власност| територ|альних щомад с!л, селищ району.
31. !екларац|| про доходи ос1б та член1в !хн1х с1мей (кр1м персон,}пьних даних),
як| прсгенду}оть назайняття чи займаготь виборну посаду в органах влади;
об|йматоть посаду державного слух<бовця, службовця органу м1сцевого
самоврядування пертпо| або друго| категор!|
32. 1нформац|я про систему обл|ку, види |нформац!|, яку збер!гае розпорядник.
34. 1нгш1 документи та !нформац!я, що створ}о€ться у процес| д!яльност1 районно[
Ради та не в!днесена до !нформац!] з обме>кеним досцпом.
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[1ерел1к 1нформац!! з обмеэкеним доступом'якок) волод!е ! використовус в
робот1 Барв1нк1вська районна Рада (слуясбова, конф!денц1йна, тасмна).
1. Б1дпов1дно до вимог частини лруго| статт| 6 цього 3акону <|{ро доступ до
публ1нно| |формац1|> до службово| належить |нформац|я, що м|ститься в
документах Барв|нк1всько[ районно| рад|4, як| становлять внущ|в|домну
службову кореспонденц1то, допов1дн| записки, рекомендац1! якщо вони пов'язан!
з розробкою напряму д|яльност1, процесом прийняття р|тшень | передуготь
публ|нношту обговореннто та/або прийняттло р|тпень; стосовно сфери оборони
ща|ни, яку не в|днесено до державно| таемниц1. ,.{окументам' що м1стять
|нформац|то, яка становить слуя<бову 1нформац|го, присвотоеться щиф к,{ля
слу;кбового корисцвання)). !осцп до таких документ|в надаеться в|дпов1дно до
част|4ни лруго| статг| 6 3акону )/кра}ни *[[ро досцп до публ1нно| 1нформац||>.

!о
1.1 .

слупсбово'[ !нформац1! виконавчого апарату

Барв!нк|всько] районно| ради налея(ить:

{окументи (заяви9 вилр|ски та |н.) д1яльност1 ком|с1| районно| Ради з питань

поновленн'! прав реаб|л|тованих.
1.2. |[ротоколи зас1дань ком|с1| районно[ Ради з питань поновлення прав
реаб1л|тованих.
1.3. !окументи (подання' заяви, згоди) про пом!нник|в-консультант|в депутат|в
Барв|нк|всько] районно| Ради.
1.4. Фб.ц1ков| картки с1льських гол1в, секретар|в Рад.
1.5. Фбл1ков| картки голови, засцпника голови районно| Ради.
1.6. Фбл1ков| картки депутат|в районно{ Ради.
1.7. |{ротоколи зас1дань атестац!йно] ком!с|| з проведення атестац1| посадових
ос1б Барв1нк|всько| районно| Ради та документи до них.
1.8. €писки кадрового резерву виконавчого апарац районно| рали.
\.9. Аисцвання з органами державно| влади, м1сцевого самоврядування про
представлення до нагород' присвосння почесних зват{ь.
1.10. Розпоряд}кенн'1 голови районно| Ради про прийъ!яття9 переведення,
заохочення, зв1льнення, сум1сництво прац1вник|в' про матер|а:льну допомогу.
1.1 1. Розпоряд)кенн'[ голови районно? Ради про надання в1дпусток.
1.12. Розпоряд)кен!1'{ голови районно| Ради про стягнення, в|дрядх<ення
прац!вник1в.

.13. |{ротоколи зас1дання конкурс}1о| ком1с1| по зам1щенн}о вакантних посад
посадових ос1б м1сцевого самоврядування та документи до них.
\.14. |иоцвання з органами виконавно| влади та м|сцевого самоврядування вс|х
р|вн|в з питань, що в|дносяться до повнова)кень орган|в м|сцевого
самоврядування.
1.15. |{ропозиц||, заяви, скарги щомадян.
1.16. Фсобов| справи прац1вник1в виконавчого апарац районно| ради.
1.\7 . |рудов1 кния<ки прац|вник!в виконавчого а||арату районно| Ради.
1 .18. Б1домост1 про обл1к руху щудових кни)кок.
1. 1 9. |{ротоколи зас|дань ком|с|| 1з загальнообов'язкового деря{авного
соц1ального стахування у зв'язку з тимчасово}о вщатого працездатност1.
1.20. Р!чн1зв|ти (таблиц|, статистичн| дан|) з кадрових питань.
1.21. !оговори (господарн|, руАов1), шо укладен1 головото районно| Ради.
|.22. }{урнал ресстрац|| приходу на роботу прац1вник|в виконавчого аг|артц
Барв1нк1всь*о] районно! рад?ъ
1.23. ]ехн1чн1 паспорти на об'скти сп|льно] власност! територ1альних громад
м1ста та с1л Барв|нквського району.
1.24. 1{онтракти 1з кер1вниками об'ект1в сп|льно? власност1 територ!альних
щомад м|ста та с|л району.
1.25. |{ротоколи конкурсно|ком|с||з в1дбору суб'скт1в оц1нонно|дйльност1,
передан1 в оренду та прода)ку об'екг1в сп!льно| власност| територ1альних |ромад
м1ста та с1л району та документи до них.
1.26. [{ротоколи зас1дання експертно! ком1с|] районно| Ради.
\.27. |исцвання з питань досцпу запицвач|в до публ!нно| |нформаш|!.
1.28. Б1домост1 3 документ1в (проекги р|гшень, дов1дки, висновки, лу|сти' тощо) до
протокол!в сес|| районно| Ради.
7.29.\]]татний розпис районно| Ради та перел1ки зм|н до нього.
1.30. Акти документ.}льних рев|з|й | перев1рок бгоджетно_ф|нансово] дйльност!
1

районно| Ради.
1.31. Розрахунков1 в|домост1 на видачу зароб1тно| плати прац1вникам районно|
рад\4.

Фсобов| рахунки прац|вник1в районно| Ради'
1дентиф1кац1йн1 номери ф1зинних ос1б _ платник!в податк|в.
Б|домост| з акт1в приймання-передач| справ.
1нформац1я, що м|ститъсяу зв!тах <|1одатковий розрахунок сум доходу'
нарахованого (спланеного) на користь платник|в податку, 1 сум ущиманого з них
податку>) (форма 1 дФ).
1.36. 1нформацй що м1ститься в зв1тах <3в1т про суми нараховано? зароб|ттто|
плати (доходу, що1пового забезпечен}!'{, допомоги' компенсац1]) засщахованих
ос!б та сум нарахованого единого внесщ на заг€ш1ьнообов'язкове дер}(авне
соц|альне страхування до орган1в |{енс1йного фонду )/кра!ни>.
1.37. Бухгалтерськ1 книги та рессщи.
1.38. !окументи з ф|нансово _ господароько? д1яльност| виконавчого апарац
районно| Ради (лов|реност| на ощимання матер!альних ц1нностей, подоро>кн|
.|1исти' акпл прийому-здан| виконаних роб!т та послуг' видатков1 нактладн1,
раху'нки _ факгури на оплац' зв1ти матер|ально-в1дпов1да-гльнргх ос!б. акги на
списання предмет1в, в|домост1 видач| матер|альних ц1нностет]. приб1,тковий
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.

касовий ордер, видатковий касовий ордер, плат1тсн| доручення, зв!ти про
використання ко1шт!в, як| надан1 п1д зв1т).

2' 1{онфйенц|йна !нформац1я - |нформац|я, досцп до яко| обмея<ено ф1зинното
або горидично}о особото, кр|м суб'скт|в владних повноважень, та яка мо)ке
по1пир|оватиоя у визначеному ними порядку за !хн1м ба>канням в1дпов!дно до
передбанених ними умов. 1{онф1денц|йна 1нформацй моэке по1циртовати ли1пе за
згодо!о ос|б, як| обме>кили досцп до 1нформац1|, а за в1дсутност! тако] згоди _
ли1пе в 1нтересах нац|онально| безпеки' економ|чного добробуц та прав л}одини.

{о конфйенц1йно[ !нформац!| виконавчого апарату
Барв1нк!всько| районно[ Ради нале)кить:

2.1. |{ерсон{льн| дан1 про особу (нац|ональн|сть' осв|та, с!мейний стан,
рел|г1йн1сть' стан здоров'я, а тако)к адреоа' дата] м1сце народхсення).
2.2. |нф ормац|я профес!йн ого, д|лового' виробниного, банк|вського,
комерш|йного та 1нтпого характеру, стосовно яко| громадяни чи }оридитн1 особи,
що не}о волод1тоть, встановили ре}ким конф1денц|йност!.
2.3. |{ерсональн| дан1 про унасник!в конкурсних в|дбор!в суб'ект|в оц1нонно[
д1яльност1, передан| в оренду та продажу об'скт1в сп1льно| власност1
територ1альних щомад м|ста та с|л Барвнк1вського району.
2'4.||ерсональн! дан| щомадян, як1 ощимали прем|ю у районн!й рад! у зв'язку з
нагородженням з нагоди державних, профес|йних, тов|лейни\ А{, та з нагоди
1нтпих под1й.
3. 1асмна |нформац1я - 1нформац1я, розголо1шення яко] мохсе завдати 1пкоди
особ1, сусп|льству | дер;кав|. 1нформац|я, яка м1стить дер)кавну, профес|йну,
банк1вську тасмниц}о, тасмницго сл1дства та |нгпу передбанену законом
таемниц!о.

!о

тасмно! 1нформац1| виконавчого апарату
Барв!нк1всько[ районно[ Ради нале}[(ить :

3.1. 1нформац|я, що становить дер}кавну тасмницто або |нтпу передбанену
законодавством тасмницто' розголо1пення яко| 3авда€ 1пкоди особ!, сусп|льству
лержав!.
3.2. /{|карська таемниця та в1домост1з л!карських лист1в непрацездатност!.

3асцпник голови районно|
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