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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 155

 29.11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання рішення виконавчого комітету
№ 137 від 31.10.2019 року «Про виконання
чинного законодавства України щодо
доступу до публічної інформації»

Керуючись  статтею 38  закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», відповідно до  закону України «Про доступ до публічної інформації»,
вимог  статті  28  Бюджетного  кодексу  України,  підпункту  3  пункту  2  наказу
Міністерства  фінансів  України  від  26.08.2014р.  №  836  «Про  деякі  питання
запровадження  програмно-цільового  методу  складання  та  виконання  місцевих
бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2010р. № 1489 «Про
затвердження  вимог  та  форм  публічного  представлення  головними
розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет», абзацу 2
пункту 8 статті 78 Господарського кодексу України,  на виконання п. 6 рішення
виконавчого  комітету  №  137  від  31.10.2019  року  «Про  виконання  чинного
законодавства  України  щодо  доступу  до  публічної  інформації»,  заслухавши
інформацію  відповідального  за  наповнення  офіційного  сайту  громади
Миколаївської  сільської  ради,  секретаря  сільської  ради  щодо  доступності
інформації  на  офіційному  сайті  громади,  інформацію  начальника  фінансового
управління про виконання головними розпорядниками бюджетних коштів вимог
чинного  законодавства  щодо  оприлюднення  інформації  про  місцевий  бюджет,
виконавчий комітет  сільської ради,   

вирішив:

1. Інформацію  відповідальної  особи  виконавчого  комітету  за  наповнення
офіційного сайту Миколаївської сільської ради, /Феніна С.В./, секретаря
сільської  ради  /Непийвода  В.В./,  начальника  фінансового  управління
/Пашкурова В.В./ прийняти до відома. 

2. Рішення виконавчого комітету № 137 від 31.10.2019 року «Про виконання
чинного законодавства України щодо доступу до публічної інформації» 
вважати чинним. 

3. Особі,  відповідальній  за  наповнення  та  висвітлення  інформації  на
офіційному сайті громади Миколаївської сільської ради /Феніна С.В./:

а) забезпечувати своєчасний збір, узагальнення, підготовку інформації про 
роботу сільської ради та події у житті громади для оприлюднення на 
офіційному сайті сільської ради;
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б) постійно проводити аналіз структури та розділів сайту, усувати виявлені 
недоліки, забезпечувати доступність, легкість в користуванні та постійно 
оновлювати інформацію.
4. Керівникам відділів та структурних підрозділів сільської ради надавати 

оновлену інформацію Феніній С.В. для висвітлення даних про роботу 
сільської ради на офіційному веб -сайті сільської ради. 
 5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря

виконавчого комітету Бідненко С.М.  

        Сільський голова   С. САМОТОЙ


