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ПОРЯДОК
інформаційного наповнення офіційного вебсайту 

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

І. Загальні положення 

Порядок визначає механізм висвітлення діяльності Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (далі – міжрегіональне 
управління) на офіційному вебсайті (далі – вебсайт) та його інформаційного 
наповнення структурними підрозділами міжрегіонального управління.

ІІ. Структура офіційного вебсайту 

1. Структура та дизайн вебсайту визначаються керівником 
міжрегіонального управління з урахуванням рекомендацій Міністерства 
юстиції України. 

2. Вебсайт складається з рубрик, розділів, сторінок і документів. 

3. Інформація вебсайті подається державною мовою, а також за потреби 
– англійською мовою та мовами національних меншин. 

4. На вебсайті розміщується інформація, передбачена законодавством 
України.

5. На вебсайті може розміщуватися інша інформація, яку керівництво 
міжрегіонального управління вважає за доцільне оприлюднити.

6. Не допускається розміщення на вебсайті інформації, розповсюдження 
чи оприлюднення якої заборонено законодавством, а також реклами (за 
винятком соціальної), у тому числі політичної.

ІІІ. Порядок здійснення наповнення офіційного вебсайту

1. Керівники структурних підрозділів міжрегіонального управління 
забезпечують:
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оперативну передачу інформаційних матеріалів для оприлюднення в 
відповідних рубриках, розділах, сторінках на вебсайті шляхом направлення на 
розгляд першому заступнику начальника міжрегіонального управління (або 
особі, яка виконує його посадові обов’язки) у системі електронного 
документообігу АСКОД; 

надання інформаційних матеріалів для погодження та розміщення в 
рубриках «Новини», «Структура», «Напрями діяльності» та поточні зміни на 
вебсайті в контактній інформації структурних підрозділів шляхом 
направлення на розгляд першому заступнику начальника міжрегіонального 
управління (або особі, яка виконує його посадові обов’язки) у системі 
електронного документообігу АСКОД або на офіційну електронну пошту 
відділу комунікації з громадськістю. 

2. Матеріали для оприлюднення супроводжуються інформацією із 
зазначенням назви рубрики, розділу, посилання на сторінку, яку необхідно 
оновити (створити) на вебсайті, а також прізвища, ім’я виконавця та його 
контактного номеру телефону. 

3. Назви документів (нормативно-правових актів, наказів, 
розпоряджень, рішень, оголошень тощо), що надсилаються виконавцями для 
оприлюднення, будуть ідентичні назвам цих документів на вебсайті. 

4. Інформація розміщується на вебсайті невідкладно, але не пізніше 
трьох робочих днів з дня погодження (ухвалення). 

5. З метою оперативного розміщення інформаційних матеріалів на 
вебсайті виконавець завчасно інформує першого заступника начальника 
міжрегіонального управління (або особу, яка виконує його посадові обов’язки) 
про необхідність термінового розміщення інформації. 

6. Інформаційні матеріали, що надсилаються виконавцями для 
оприлюднення на вебсайті, мають бути достовірними та актуальними на час їх 
висвітлення. 

7. Відповідальність за передачу, своєчасність, актуальність, 
достовірність і змістове наповнення вебсайту, з урахуванням у тому числі 
вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», несуть 
керівники структурних підрозділів відповідно до своєї компетенції.

8. Відділ комунікації з громадськістю:

за поданням керівників структурних підрозділів забезпечує 
запровадження та оновлення частин, розділів, сторінок на вебсайті;
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забезпечує оперативну підготовку матеріалів про діяльність 
міжрегіонального управління та їх розміщення на вебсайті;

узагальнює відповідні інформаційні матеріали структурних підрозділів 
міжрегіонального управління та забезпечує їх розміщення на вебсайті;

здійснює контроль за дотриманням вимог пункту 6 розділу ІІ цього 
Порядку;

своєчасно розміщує інформацію, подану для оприлюднення 
структурними підрозділами міжрегіонального управління та постійно 
оновлює інформацію на вебсайті;

координує, виконує контроль та планування роботи щодо наповнення 
вебсайту. 


