
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 травня 2019 року                          №244
с. Дмитрівка

Про функціонування офіційного 
Веб-сайту Дмитрівської сільської 
ради об’єднаної територіальної громади 

 
З метою створення дієвої системи оприлюднення інформації про роботу 

Дмитрівської сільської ради, підвищення ефективності та прозорості її 
діяльності, забезпечення впливу на процеси, які відбуваються на території ради 
та для власного розміщення проектів нормативно-правових актів, рішень 
органу місцевого самоврядування, на підставі законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про захист інформації в автоматизованих 
системах», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», 
постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок 
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади», від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення 
відкритості у діяльності органів виконавчої влади», спільного наказу 
Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 
України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 
25.11.2002 № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення 
та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та 
Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2002 за № 1021/7309, 
Дмитрівська сільська рада об’єднаної територіальної громади
 

ВИРІШИЛА:
 

1.Затвердити офіційний Веб-сайт Дмитрівської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади за адресою: www.dmitrovka-otg.gov.ua.

2. Затвердити Положення про функціонування офіційного Веб-сайту 
Дмитрівської сільської ради об’єднаної територіальної громади в мережі 
Інтернет (далі - Положення), що додається.

3. Посадовим особам Дмитрівської сільської ради:
1) готувати матеріали та надавати їх Касіротському О.О. для розміщення 

на офіційному веб-сайті сільської ради;

http://www.dmitrovka-otg.gov.ua/


2) забезпечувати своєчасне надання матеріалів для наповнення рубрик 
офіційного веб-сайту Дмитрівської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади відповідно до Положення;

3) взяти під персональну відповідальність контроль за змістом, 
актуальністю та якістю матеріалів, що надаються для розміщення на 
офіційному веб-сайті Дмитрівської сільської ради об’єднаної територіальної 
громади.

4. Персональну відповідальність за дотримання умов та своєчасність 
розміщення інформації та забезпечення програмно-технічної підтримки веб-
сайту Дмитрівської сільської ради об’єднаної територіальної громади покласти 
на Касіротського О.О.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради 
Кулика С.І.
 

Дмитрівський сільський  голова Н. СТИРКУЛЬ


