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1. Загальні положення
1.1.Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства
України і Статуту НПУ та визначає статус і порядок функціонування вебсайту (далі – Cайт) Нотаріальної палати України (далі – НПУ) як
інформаційного ресурсу.
1.2.Сайт НПУ створюється з метою висвітлення діяльності НПУ її
органів та відділень НПУ, активного впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у практику роботи НПУ, як інструменту
мережевої взаємодії всіх учасників нотаріальної спільноти, а також обміну
інформацією з органами державної влади України, органами місцевого
самоврядування та міжнародної співпраці з питань, пов'язаних з діяльністю
НПУ, інформаційної взаємодії з урядовими і неурядовими організаціями та
громадськістю.
1.3. Сайт НПУ є офіційним джерелом інформації НПУ.
1.4. Мовою Сайту є українська. У разі необхідності інформація на
Сайті може розміщуватися іншими мовами відповідно до законодавства.
1.5. Будь-яке використання матеріалів та інформації з Сайту для
подальшого поширення, розміщення чи друкування дозволяється тільки за
умови посилання на джерело інформації.
1.6. Відділення НПУ можуть поширювати інформацію про свою
діяльність за допомогою Сайту.
2. Інформаційний ресурс Сайту
2.1. Інформаційний ресурс (електронні документи) Сайту є відкритим і
загальнодоступним.
Окремі розділи Сайту можуть містити розділи, орієнтовані винятково
на окремі категорії відвідувачів, з частковим або повним обмеженням
доступу до неї з боку інших відвідувачів Сайту.
2.2. На Сайті в обов’язковому порядку розміщується інформація, яка
підлягає розміщенню на Сайті відповідно до вимог статуту НПУ.
2.3. Основні інформаційні ресурси Сайту включають :
- контактну інформацію про НПУ та відділення НПУ (адреси,
номери телефонів, електронна пошта);
- аналітично-методичні матеріали, підготовлені НПУ;
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- інформацію про міжнародну співпрацю НПУ;
- інформацію про нотаріусів;
- інформацію про діяльність Ради НПУ та Комісій НПУ;
- електронні версії організаційних документів НПУ відповідно до
вимог Статуту;
- інформацію про події та новини (конференції, семінари, конкурси
та інші заходи).
2.4. Рішення щодо розміщення на інформації на Сайті приймається
Президентом НПУ та Радою НПУ відповідно до повноважень.
3. Організація інформаційного наповнення та забезпечення
функціонування Сайту
3.1. НПУ відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне
оновлення.
3.2. Президент НПУ визначає структуру, дизайн та інші характеристики
Сайту.
3.3. Своєчасне оприлюднення на Сайті НПУ рішень, звітів органів
НПУ, інформації про заходи НПУ та інших відомостей, що стосуються
діяльності НПУ контролюється виконавчим директором.
3.4. Інформаційне наповнення (розміщення, видалення ,оновлення
інформації на Сайті) та супроводження Сайту здійснюється визначеним
працівником апарату НПУ, у межах наданих повноважень (далі Адміністратор сайту).
3.5. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається
Адміністратору Сайту в електронному вигляді.
Відповідальність за зміст інформації, що висвітлюється на Сайті,
несуть особи, які її оприлюднюють.
3.6. Програмно-технологічна підтримка Сайту та забезпечення його
функціонування покладається на Адміністратора сайту.
3.7. Забезпечення функціонування Сайту здійснюється Адміністратором
шляхом:
- технічної зміни дизайну та структури;
- розміщенням нової та видаленням застарілої інформації, публікацією
інформації з баз даних, розробки нових web-сторінок;
- реалізацією політики розмежування доступу та забезпечення безпеки
інформаційних ресурсів;
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- іншої діяльності,
функціонування Сайту.

необхідної
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4. Захист інформації
4.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті,
адміністрація НПУ та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання
вимог Закону України "Про захист персональних даних" та інших положень
чинного законодавства щодо захисту інформації.
5. Тимчасове зупинення доступу до Сайту
5.1. Доступ до Сайту може бути тимчасово зупинено з таких підстав:
- проведення профілактичних робіт;
- модернізація програмно-технічного забезпечення;
- невідкладне реагування на загрози цілісності чи
функціонуванню Сайту.
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