
 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 
08 лютого 2018 року Миколаїв № 22-р 

 
 

 

Про деякі питання організації  
роботи офіційного веб-сайту  

Миколаївської обласної ради 
 

 
Відповідно до статей 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", з метою забезпечення реалізації принципів гласності та відкритості 

в діяльності Миколаївської обласної ради, сприяння доступу громадян, 

підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до інформаційних ресурсів обласної ради та удосконалення 
організації відповідної роботи: 

 
1. Визначити інформацію, що підлягає розміщенню на офіційному веб-

сайті Миколаївської обласної ради, та перелік осіб, відповідальних за 

підготовку та технічне розміщення інформаційних матеріалів (додається).  
 

2. Працівникам виконавчого апарату обласної ради, відповідальним за 
підготовку інформації для розміщення на офіційному веб-сайті Миколаївської 

обласної ради, у встановлені чинним законодавством України, цим 
розпорядженням, іншими нормативними актами строки або за дорученням 

керівництва обласної ради забезпечувати своєчасну та належну підготовку 

матеріалів, передачу їх працівникам, відповідальним за технічне розміщення. 
 

3. Працівникам виконавчого апарату обласної ради, відповідальним за 
технічне розміщення інформації на офіційному веб-сайті Миколаївської 

обласної ради, у встановлені чинним законодавством України, цим 
розпорядженням, іншими нормативними актами строки або за дорученням 

керівництва обласної ради забезпечувати своєчасне та належне технічне 

розміщення отриманих матеріалів.  
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4. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради                 
Лабарткаві Т.С., начальникам структурних підрозділів виконавчого апарату 

обласної ради тримати на контролі питання щодо підготовки та розміщення 
відповідної інформації на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради. 

 
5. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради                

Лабарткаві Т.С. довести це розпорядження до відома начальників структурних 
підрозділів та працівників виконавчого апарату обласної ради, які 

забезпечуватимуть підготовку та технічне розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради, під підпис. 
 

6. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 та пункт 3 
розпорядження голови обласної ради від 10 листопада 2012 року № 171-р "Про 

затвердження Положення про веб-сайт Миколаївської обласної ради". 
 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 
 

 
Перший заступник 

голови обласної ради                                                                              І.В.Кухта 


