м. СМ ІЛА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
М ІСЬКИ Й ГО Л О ВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№

Про затвердження переліку
внутрішньоорганізаційних актів,
що не підлягають оприлюдненню,
у виконавчому комітеті Смілянеької міської ради

Відповідно до п.20 ч.4 ст. 42 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.15 Закону України від 13.01.201 1
№ 2939-У І "Про доступ до публічної інф ормації” , ст. 11 Закону України від
02.10.1992 № 2657-Х ІІ «Про інформацію», ст.31 Закону У країни від 24.03.1995
№ 108/95-ВР «Про оплату праці», ст.10 Закону У країну від 02.10.1996 №
393/96-ВР «Про звернення громадян», ст. 6 Закону України від 11.12.2003
№ 1382-ІУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні», ст. 70 П одаткового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-У І, ст. 21
Закону У країни від 17.09.1992 № 2614-ХІІ «Про держ авну статистику», ст. 15
Закону У країни від 23.12.1993 № 3782-Х ІІ «Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у крим інальному судочинстві», ст. 53 Закону України від
09.07.2003 № 1057-ІУ “П ро недержавне пенсійне забезпечення», ст.7 Закону
України від 10.07.2003 № 1102-ІУ «Про поховання та похоронну справу»,
ст.62 Закону У країни від 21.12.1993 № 3759- XII «Про телебачення і
радіомовлення», ст. 7 Закону України від 22.12.2005 № 3262- IV «Про доступ
до судових ріш ень»

1.
Затвердити перелік внутрішньоорганізаційних актів, що не підлягають
оприлюдненню у, виконавчому комітеті Смілянеької міської ради, згідно з
додатком.

2. Відділу інф орм ацій но-ком п’ю терного забезпечення оприлюднити
перелік внутріш ньоорганізаційних актів, що не підлягаю ть оприлю дненню на
офіційному веб-сайті Смілянської міської ради.
3. Відділу організаційної роботи організувати ознайом лення з переліком
внутріш ньоорганізаційних
актів,
що
не
підлягаю ть
оприлю дненню ,
заступників міського голови, керуючого справами, начальників відділів та
управлінь структурних підрозділів.
4. Контроль за виконанням розпорядж ення покласти відділ діловодства,
контролю та звернень .громадян, відділ організаційної роботи .

Міський голова

Олексій Ц И БКО

П О ГО Д Ж Е Н О :

Начальник ю ридичного відділу

А ндрій Ж У РІД А

Начальник відділу
організаційної роботи

Віталій ЄФ РЕМ ОВ

Начальник відділу діловодства,
контролю та звернень громадян

Л ю дмила О М ЕЛ ЬЧ ЕН КО

Додаток
до розпорядження міського голови
від
^

П ЕРЕЛ ІК
внутріш ньоорганізаційних актів,
що не підлягають оприлюдненню,
у виконавчому комітеті Смілянської міської ради
В нутріш ньоорганізаційними є акти, які прийм аю ться з метою організації
та впорядкування роботи, тобто це акти, які стосую ться кадрових питань,
питань у сфері трудових відносин, а також інші акти, які обмежені
внутріш ньою організацією роботи, а саме:
- прийняття на роботу;
- звільнення з роботи;
- переведення на іншу роботу;
- направлення у відрядження;
- направлення на навчання;
- інформація про фізичну особу (національність, освіта, сімейний стан,
релігійні переконання, стан зд о р о в’я, адреса, дата і місце народження);
- встановлення надбавок, премій;
- надання відпустки та відкликання з неї;
- зарахування до кадрового резерву;
- виплату допомоги на оздоровлення, допомоги на виріш ення соціально побутових питань;
- планування і координацію роботи;
- резолюції, картки обліку звернень, доповідні, службові, пояснювальні
записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів,
рекомендації, висновки, рецензії, п о в ’язані з напрямами діяльності міської
ради та виконавчого комітету, процесами розробки та прийняття рішень і
розпоряджень;
- контроль і перевірку виконання доручень, реєстрації та опрацю вання вхідної,
вихідної кореспонденції, звернень громадян, планів роботи;
- заохочення працівників;
- атестація працівників;
- документи бухгалтерського обліку та звітності;
- притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності тощо.
Проте, якщ о обм еж ення щодо оприлю днення внутріш ньоорганізаційних
актів передбачено статтею 15 Закону У країни від 13.01.201 1 № 2939-У І "Про
доступ до публічної інф ормації” , то надання такої інформації у відповідь на
запит 11ере до ачен 6 іншими нормами Закону, зокрема, щодо заборони
обмеження тАбтупу до інформації про розпорядж ення бю дж етними коштами,
що включає питання оплати праці, будь-яких інш их виплат з державного або
місцевого бю дж ету працівникам.
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