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ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

04.04.2008                                          
 № 126 

 
 
Про інформаційне забезпечення  
веб-порталу Запорізької облдерж- 
адміністрації в мережі Інтернет та  
веб-сайтів місцевих органів  
виконавчої влади 
 
 

Керуючись Указом Президента України від 01.08.2002 № 683/2002 “Про 
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів 
державної влади”, постановами Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 
№ 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності 
органів виконавчої влади” (зі змінами та доповненнями), від 04.01.2002 № 3 
“Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів виконавчої влади” (зі змінами та доповненнями) та з метою якісного 
інформаційного забезпечення веб-порталу Запорізької обласної державної 
адміністрації в мережі Інтернет (далі – веб-портал облдержадміністрації): 

 
1. Визначити відповідальним за функціонування та інформаційне 

наповнення веб-порталу обласної державної адміністрації управління у 
справах преси та інформації облдержадміністрації. 

 
2. Затвердити: 
2.1. Порядок функціонування веб-сайтів місцевих органів виконавчої 

влади  (додається); 
2.2. Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення 

веб-порталу облдержадміністрації (додається); 
2.3. Структуру веб-порталу облдержадміністрації  (додається);  
2.4. Порядок оновлення інформаційних матеріалів веб-порталу 

облдержадміністрації (додається). 
 
3. Відділам апарату облдержадміністрації, структурним підрозділам 

облдержадміністрації, райдержадміністраціям подавати управлінню у 
справах преси та інформації облдержадміністрації щокварталу до 15 числа 
місяця, що настає за звітним періодом, інформацію відповідно до Порядку 
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оновлення інформаційних матеріалів веб-порталу облдержадміністрації. У 
разі внесення змін до змісту матеріалів оновлену інформацію надавати у  
10-денний термін. 

 
4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам 

райдержадміністрацій призначити відповідальних за подання інформації для 
розміщення на веб-порталі облдержадміністрації згідно з Порядком 
оновлення інформаційних матеріалів веб-порталу облдержадміністрації. 

 
5. Рекомендувати міським головам міст обласного значення затвердити 

порядки, передбачені в пункті 2 цього розпорядження. 
 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Дригинича Р.В. 
 
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 27.02.2003 № 76 «Про інформаційне забезпечення 
ВЕБ-порталу Запорізької облдержадміністрації в мережі Інтернет» (зі 
змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 16.02.2004 № 46). 

 
 

Тимчасово виконуючий  
обов’язки голови обласної  
державної адміністрації В.В. Черкаска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


