
Положення про порядок складання та
подання запитiв на публiчну
iнформацiю, розпорядником
якоi е ВП НУБiП УкраiЪи

<<Береяtанський агротехнiчний коледж>>
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,:: , 3аlъерлlкено i введено в, . ./ ,дю .ро]порядженням директора
_ ; , ВП ,НУБiП Укоаiни .,БАТIt"

, | :;l,i httлиtiишин C.l. L2,

.I: М2_ Йл;!20l8 року

l.Керуючись законами Украiни ''Про ocвiтy.'. "Про вичrу ocBiTJh,,.'Пpq д96т}н д9,rrублiчяоi iнформацii"', вiдповiдно до
наказ} дирекrора ВП НУ_БiП У|iтаiяи "БережанськиЙ афо]ехнiчний коlЙlсо "ПР]irверл*еяня Порядх} скла]]ання га
подання ]апигlВ на пуолlчн}'lнфорvаЦiю. розпорядником яlоi €, вп нУБiП УкраIlrи пБА'l Кь та приiначення
ВiДПОВiДМЬНИХ ОСiб з литань достулу до публiчноi iнформацii шя забезпеченн, доступу залиryвачiв ло iяформачii та
опр}rлюднення iнформацii, а також з метою створеяня мехаяiзмiв реалiзацii права *ожпо.о *u доступ до публiчноi
iнформацi]. ]атвердити Порядок складання та подання запитiв на публiчну iнформачiю, розлорядником якоi. tslI нуБiпyKpaiн,{ БАТК та форми iнформацiйних залитiв (додаються).

2, Це положення набирас чинностi l дня йоlо пiдписання,

З, Координацiю роботи шо_до виконання роботи iз запитами на о,Фt мання публiчноi iнФормацii (ре€стацiю) помасти на
завiдувача каяцелярii Матвiiшин М,о,, контроль за скл:шанням та лоданнrм запитiв на юрисконсульm Крамар Н.П,(вiдповiдальнi особи ] питань досryпу до публiчноi iнформацiiJ.

"*,,uo""*, 
* nor" n n" TuX""l#tf nyOni""y i"qop""ui.,

розпорядншком якоl с ВП НУБiП Укр.Iни (БАТК,

, 1.1, цей порядок визна9ас механiзм скл"i;fi;Ч"#*Н"-;"llliв на rryблiчну iнформацiю, розпорядяиком яl(от€НУБiП Уt9а"lни (БДТК),

l,]: I u}очу Порядку термiни вживаються у значевнi, наведеному в Законi Укра]Ъи.'Про доступ до публiчноi
iнформацa]'' (далi , Закон),

l,], Су6'€ктами вiдносин у сферj доступу до публiчноi iнформацii с:

_.,.,_. _, 
1111!/:* i iнформацii фiзичнi, юридичнi особи. обtлнанвя rромалян без стаryсу юридичноi особи, KpiMсу0 €ктlв вла]lних повноважень:
розпорядник iнформацiТ ВП НУБiП Украiни (Бережанський агротехtliчний коледю) (далi - БАТК);
вiдповiдальнi особи з пиmяь ъбезпеченн, доступу до ryЬлiчFоi iнформацii БЯТК ,чбезiечу,o-r" лоступ

запиryвачi3 до iнформацii згiдно з sимогами. визнач€ними закояом.

ll, склrданн, тs подsння ]sпитiв
на отрfiмrпня публiчноl iнформ!цil

л_,",._ л i:|_lll_::_ч iнформацiю лодаються до БА] К в 

'сн!й 

чи пиiьiовiП формi на вибiр ]апитувача_ в робочий час.]гlдно з правилами внутlшньоло тудовоl о роrпорядку БАТК:
на поrumву адресу: вул, Сонячна.4а
м, Бережаяи
Тернопiльська обл,
lнд- 4750l
на електонну адресу: e_mailI vp batk@ukr.net
за телефономi (0З548) 2-24-82, 2-40-90

2,2, ЛисьмовиЙ запит Mo)t(e бути подано як } довlльнiй формl вjдловi,l-,]о аимог, всmновлених статrею 19
Ъкон) Украiни !Про досryп до публiчно-r iнформацi]i,- так i шляiом яповiеяня затверлженоi форчи,Якцо з поважних причия (iнвмiднiсть. обмеженi фiзичнi мопrливостi тоцо) особа'не може'пЬдати письмовий

запит, його оформляс вiдповiдмьна особа iз забезпечення лоётугry ло публiчноi iнформацii БАТК Ь .*"""i""ii" ;,iЬ"Йц".iM'r. по батьковi, контактtlого телефну в запитi. та нада. *оп;Й зiпиту bcoOi, 
"*"'ЙЪ.6'""^-",



2,з.Робота
примilленвi БАТК.
БАтк,

пiдчасподаннязапитунаiнформацiюзапиryва.{]азнача€зрУчнуформУотриманняiнформаuii'

iз запитами шодо надаяня витягiв з документiв. копiювання, друкування iнФормацii проводиться в

;";;;;;; ;;;;p"i. у канчелярii вiдповiдал;ною особою iз nn,u"i oo"ryny до публiчноi iнформацii

lliсля ознайомлення з

робить запис у журналi облiку
на iвформацiю,

Юрпсконсульт

Здвiдувач канце.rярiI

Дхреlсгор ВП НУБiП Укрзrнfi
<Береl*sнський дгротехвiчн & коледж)

rаявяик повiдомrя€ться про вiдмову у задовохеннi 1апиту на

локчментамИ вiдllовiдальна особа i] забезлеченнЯ доступу до публiчноi iнформацi'i БАТК

;;;ii ; -;;;; ;"""."к, фотоФафування. копiюванвя, скаяування iнформацii за запитами

2,4 БдТк надас вiдповiдь на ]ап}fт на iвФормацiю яе пitнiше п'яти робочих днiв , дня отри ман ня_}алит} , _ ,,, , .

V 
'pJi. 

"ii,iiБ 
*"ii 

"" 
;ibopruuilo cio.ici"," iнформацii, не_обхiдноi д,lя iD\ист} жит,Iя чи своOоди осоол, шоJо

cIaH\ довкiлля, якосllхарчови)\ прооукг,в,'пi,'л",i" пбб!п, аварiП, катасгроф, небеlпеснл поиDодних явиц й !нчJих

,ал,'вичайних подiй. що сlмися або vожль Ъmтися i загроT ють беrпец| громадян, вiдповlдь я;даtrься яе пirнiше 48

годин з дня отрямання lаltиту,'--"' Ъ""J,i""",,р",.p"i"uu" onpuulo"a"n" lапиD ма( 6} lи обФ}нlов"1"" __.. _

У разi, яхlцо ]апи1 ..о"у.r""" n*u,in" 
""nnKoio 

обсяiу iнфоiмачii або лотребус почlуку iнфорфацii серед значноi

кiлькостi даних. коледж мФке "р***,.;' 
;;;; рЪ;Й^i -;i,i до.20 робочих днiв з обфунтуванням такого

;;;;;й;;;,,;;ъ Iц; ;;"iloMn"c заппryча"ч u пиJ""оjiи борй, ne пi,iiше п,яти робочих днiв з дня отримання ]апиD--,

Ill, ПоDядок нддання iяформацil ]а ]апптом

] l, yci lапиIи на публiчну ir,oopM""lБ""*i яад*одят" ,Ь ilТ,,,t,:_тlгг* облiковуюlься la оперативяо

обробляюlься вiOповiдальноrd особою il lабе]лечення лост}rry до п)блiчноi iнфорvачil ьдтк,

] 2 ВilllовlJdльна особа il ,абеlпеченнЯ досоп} до п)блiчноi iнФормашi лiсля ре.сгра 'цii 
та обробки idпит},

,_.**-riо,ло,," ,rn.). u ,оп..чп"и * 
"i 

- 
no;";,;;i;, ,;p._i"p) ьдтк. ;кий ви1нача. вiдповiдаJьний сlр\lс)рний

пlдроз!iл ra роrгляд }апит} на lнФормацlю

з.з, Вiдповiдь на запит нма€ться за пiдписом директора, гоry€ться i реaсФу€ться вiдповiдальними за досryп до

публi""оТ iнфБмчцiТ особами. Пiсля цього запит ресструеться i вiдлравляеться заявниковl

з.4, колелкем не може бути надана lнформацiя, lцо законодавством Украiяи та локальними нормативно-

"р""";;;-;Х;;;",,"]," 
i--i"oii,"*l" lЪii,е*Ёнi" ло,тупом 1*опqiденцiйна, та€мна, службова тошо),

3.5, вiдповiдно до частини першоi статгi 22 Закояу,

iнформацiю у лисьмоsiй формi.

З,6, У ]адоволенi запиту може бути вiдмовлено у такйх вtlпадкахi

poanop"*n* * uorooii i не зобов.яlанrtй вiдповiдно до його компетевцii', передбаченоi законодавством, володlти

i"ф"р,"i;;:i;";;;;i йп,.по *n"r, ,пфор"чцi", цlо запиту€ться, нмежить дб категорi,i iнформацii з обмеженим

лосг}пом вiлповiлно ло частини др} гоi с]ап iб Закон\:

особа яка подала ,un", 
"u,"oop"uuii, ". 

oinu,nnu п.р.лоч"""i .1апею 2l ']акону 
фаh'lичнi виФаТИ. ПОВ'ЯlаНi l

3.7, У разi. якulо коледж не володiс залитувsною iнформацiсю, ме йому за статусом або характером llяльностi

вiдомо або мас бути вiдомо, хто вею володiс. Ъ **ому 
'разi 

цей запит напрамя€ться нмежяому розпоряднику з

опяочасним повiдомлен*", npo u" .unn,ry"o,ru]v' **о"у p*i'ui-l* 
".року 

розгляду запиry яs iяформаuiю ПОЧИНаСТЬСЯ З

дня отриманвя запиту наJежвим розпорядни*ом,

З.8, Iнформацiя на запиi вада€тьс, безкоштовно,

У разi, якшо задоволен"" aunn,y nu iпqЪр*чч,lo п€редбачас виготовлсвня 
.кол 

iй документiв обсягом бiльцl як l0

cTopiнoк. вiдповiдь на запит нада(,ться ,.,л*о , itор"л"оu вiл,кодування фsктичяих витрат на копiюваяня або друк

докумеятiв. Uro надаються ja **lо" no inфop"auilo, який надiйчrов до райдержадмiнiстрацii', uro затверажуеться

ро lпорядхенняv t олови райдерrtадмlнlстацIl,
Po]Mip Факrичних "".pu, "u 

*on,,"o"*",а друк визначасться коледжем в_м€жах Фаничнпх норм, встановлених

Кsбiнетом MiHicФiB Украiни, ЯкUrо po,nop"onn* iHqopMauil не встановив розмiр rrлати за копiювання або друк

докумен1 iB. iнфорvацiя нада€ться 6€зкоштовно,- , , 
пр" 

"ioi*"i 
o"obi irqор"ачii npo Hei:.a iнформацiт. що становпть суспiльний iнTepec. плата за копjювавня та друк

%^

ф

копiюванням або друком;
не дотримано до

частйною п'ятою cTaTri l9 Закону,

запиту на iнформацiю. передбачених

Крпмsр Н.П.

мsтвilшин М.о,

пялипишин c,l.



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорялженн директора
Украiни
коледж)

вп нуБiII
агротехнiчниЙськии l,/

Пилипишин C,I.

ФОРМА IНФОРМАЦIЙНОf О ЗА
в письмовому виглядi

ВП НУБiП УкраIни <Бережанський
агротехнlчнии
коледж))
lПlБ фл чя.j пiбЪТЪЪПТ;]Бiijiаi!_
юрпjичноlпсопи аф оп.днаннl Ф.чщh
ос1 mryсу юпядичlоl особи)

адреса запитувача:

тел,
факс
ел, пошта

.Щаю зголу на обробку моIх персонмьних
оез надання третlи cтopoHl

. ЗАПИТ НА IНФОРМАЦIЮ

MeHi
Вiдповiдно до статгi 19 Закону Украiни .,Про доступ до публiчноi iнформачii"' прошу fiадати

(зага,,1ьний опис iнформацii або впд, назва, реквiзитЙ чи змiст докрlента)

Вiдповiдь надати у визпачений закопом TepMiп

(lIоштовою адресою. факсом або електронною поштою)

(дата) (пi,rпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
р директора

п

Пилипишин C,I.

вп нуьiп
агротехнiчнийУкраiЪи

колелж

v
ФОРМА IНФОРМЛЦIЙНОГО ЗЛП

(дата) RJ_Б, пра-цБника" iкий отримав
запит Hi iнформачiю

-- (час)

ВП НУБiП Украiни (Бережанський агротехнiчний коледж)

П-[.Б. фiзичноi особи.
найменуван няi юриличн_оi особи або

оь (днання фомадян оез статусу
юридичноl осоои

Поштова адреса, телефон, факс,
електронна поштарапитувача

Вил. 1азва. реквiзити. зviст локумента
аЬо ]аlальнии олис lнФор\,lацll.

що запитуеться

TepMiH налання вiдповiдi
запитувачу

Форма надання вiдповiдi:
поштою

електронною поштою
факсом



ЗДТВЕРДЖЕНО

ФОРМА IНФОРМАЦIЙНОГО
електронною поштою ви фi:]ичноi особи

. Фiзична особа о юридична особа о об'сднапня громадян без стаryсу юридичнот особи

пIБ

Поштова ад)еса,
електровна fiошта!
вомср телефону запиryвача

Щоб стерти HeBipнo введенi
ланi. натиснiть кнопку

Щоб пер9дати запит,
натиснlть кпопку

Вил. назва. рекtiзити
чи змiст док),мента, або
зага,,1ьнйй опис iнформацii,
що запиryеться

Прошу надативiдповiдь о Поштою о Факсом о Електроявою поштою

Зворотня алреса (поштова
адреса, номер факсу,
електронна пошта)

о Даю згоду Еа обробку Moix

Введiть символи, зображенi
на ма.rlюнку

Дата запи,l,у "

персоllaцьних даних без надання трgтiй сторояi

гr,"J* l

гъiifii; ]

plK20

Розпор
Укра]ни
коледж)

BlI нуБiп
агротехнiчний

директора
ькии

ПИЛИПИПТИН C-L
/



ЗАТВЕРДЖЕНО

Формл lнФормлцlйного здпитУ Г
еJектронною поlл,lою вiд юридпчноIособя 

/
с Фiзична особа . Юридична особа о Об'сднаня, громадян без стаryсу юридичноi особи

Найменуванпя
юридичноi особи

ПIБ, посада представника
юридичноi особи

ГIош,t,ова адреса,
електронна пошта,
номер телефону запитувача

Вид, назва, реквiзити чи
змlст доку {ента, або
заг&,Iьний опис iЕформацii,
що запитусться

Ilрошу налати вiдповiдь о Ilоштою о Факсом О Електронною поштою

Зворотня адреса (поштова
адреса, номер факсу,
електронна пошта)

э !аю згоду на обробку Moix персон&,Iьних даних без надання третiй cTopoHi

Введiть символи, зобрахевi
на MaJ,rюHKy

,Щата запиry

Щоб стерти яевiрно ввеленi
данl. натиснlть кнопку

Щоб передати запит,
натиспtть кнопку

20 piк

розп
Украiни
коледж))

директора ВП НУБiП
ський агротехнiчвий

Лилиппшин C.I.

|-
I



Затверджено
Розпорядже директора вп нуБiп

агротехнiчнийУкраТни
коледжD

ськии

Пилипишин C.I. lr'

. ФОРМД IНФОРМЛЦIЙНОГО ЗАПИТУ
елек"тронною поtl|тою вй о6'сднанrfi громадян беt статусу юридичноТ особи

о Фiзична особа о юрплична особа о об'сднання громадян без статусу юридичноi особи

Найменування об'сднання
грома"дян без статусу
юриди.тноi особи

ПIБ, посада представника
об'сднання громадян
без статусу юридичноi особи

ГIоштова алрера,
електронна пошта,
номер телефону запитувача

Вид, яазва, реквiзити чи
змiст док}мента. або
]агальниЙ опис iнформацiТ,
що запиту€ться

Прошу надати вiдповiдь о

Зворотня алреса (поштова
адреса, номер факсу,
електронЕа пошта)

Поштою о Факсом о Електронною поштою

.] Даю ]голу на обробку моТх персона.,1ьних даних без надаяня третiй cтopoнi

[lведiть символи, зображенi
на м&lюнку

Дата запиту "

Щоб стсрти HeBipHo BBe.leHi
данl, натиснlть кнопку

Щоб передати запm,
натиснlть кнопку


