
                   

                          

 
                                                                                

МІНІСТЕРСТВО  ЮСТИЦІЇ  УКРАЇНИ 
 

ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ  

                                                                            

 

НАКАЗ 
 

________________                    Івано-Франківськ                        №____________ 

 

Про системи обліку публічної інформації 

в Західному міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції 

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 

1277 «Питання системи обліку публічної інформації», наказу Міністерства юстиції 

України від 28 травня 2014 року № 846/5 «Про систему обліку публічної 

інформації в Міністерстві юстиції України» (із змінами) та з метою забезпечення 

права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні  Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Запровадити ведення автоматизованих інформаційно-пошукових систем 

(далі – Система обліку): 

- обліку публічної інформації Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (Івано-Франківська область); 

- обліку публічної інформації Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (Волинська область); 

- обліку публічної інформації Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (Закарпатська область); 

- обліку публічної інформації Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (Львівська область); 

- обліку публічної інформації Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (Рівненська область); 

- обліку публічної інформації Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (Тернопільська область); 

- обліку публічної інформації Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (Чернівецька область). 
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2. Покласти персональну відповідальність за своєчасну реєстрацію в Системі 

обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Західне 

міжрегіональне управління Міністерства юстиції відповідно до Примірного 

переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Західне міжрегіональне 

управління Міністерства юстиції, затвердженого наказом Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 02.01.2023 № 2/4  (далі - 

інформація, розпорядником якої є Західне міжрегіональне управління Міністерства 

юстиції), на керівників структурних підрозділів Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції. 

 

3. Керівникам структурних підрозділів Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції: 

- визначити особу/осіб, відповідальну/відповідальних за реєстрацію в Системі 

обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Західне 

міжрегіональне управління Міністерства юстиції та в триденний строк надати ці 

відомості, а також відомості про місцезнаходження (адресу, номер кабінету) та 

телефони цих посадових осіб до Управління організаційного забезпечення, 

документообігу та контролю Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції. 

- забезпечити оперативну (не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження 

документа) реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, 

розпорядником якої є Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. 

 

4. Управлінню організаційного забезпечення, документообігу та контролю 

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вжити заходів щодо: 

консультування з питань реєстрації в Системі обліку документів, що містять 

інформацію, розпорядником якої є Західне міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції; 

надання доступу до Системи обліку особам, відповідальним  за реєстрацію в 

Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Західне 

міжрегіональне управління Міністерства юстиції. 

 

5. Сектору комунікації з громадськістю Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції розмістити посилання на Системи обліку на 

офіційному вебсайті Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

в рубриці доступу до публічної інформації. 

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) від 

27.10.2020 № 647/5 «Про систему обліку публічної інформації в Південно-

Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ)». 
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7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

               

                                   

Начальник управління                               Вікторія ВАСИЛЬЧУК  
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