
    
   

    У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КІРОВОГРАДСЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

від 09  червня  2017 року № 40

Про набори даних, що підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних
  

Відповідно  до  ст.42,  ч.8  ст.59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації» зі змінами, на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»:

1.  Керівникам  виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради,  які
відповідно до їх основних завдань і функцій володіють наборами даних, що
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних:

1) забезпечити оприлюднення наборів даних на Єдиному державному
веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті Кіровоградської міської
ради у форматах відкритих даних (далі – набори даних), якими відповідно до
повноважень володіють підпорядковані виконавчі органи (згідно з Переліком
наборів  даних,  які  підлягають  оприлюдненню  у  формі  відкритих  даних
(розділи  «Усі  розпорядники  інформації»,  «Органи  місцевого
самоврядування»  додатка  до  Положення,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835), а також будь-які
інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі
відкритих даних;

2)  до  25  червня  2017  року  призначити  відповідальних  осіб  за
підготовку,  передачу,  актуальність,  достовірність  та  оновлення інформації,
що  підлягає  оприлюдненню  у  формі  відкритих  даних,  визначити
періодичність оновлення інформації;

3) до 25 червня 2017 року зареєструватись  на   Єдиному  державному 
веб-порталі  відкритих  даних  (http://data.gov.ua)  та  забезпечувати
актуальність наборів даних шляхом їх оновлення не пізніше п’яти робочих
днів з дня внесення змін до набору даних;

4)  забезпечити  актуальність  наборів  даних  шляхом  їх  оновлення  на
офіційному  веб  сайті  міської  ради  (http://kr-rada.gov.ua)  та  надавати  до

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF/paran12#n12
http://data.gov.ua/


відділу  інформаційно-комп’ютерного  забезпечення  Кіровоградської  міської
ради на електронних носіях не пізніше трьох робочих днів з дня внесення
змін до набору даних.

2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Кіровоградської  міської  ради
забезпечити оприлюднення, подальше оновлення наборів даних на Єдиному
веб-порталі відкритих даних та на веб-сайті Кіровоградської міської ради.

3. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення Кіровоградської
міської  ради  оприлюднити  та  забезпечити  подальше  оновлення  на
офіційному  веб-сайті  Кіровоградської  міської  ради  згідно  з  вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі  відкритих  даних»  інформації,   наданої  виконавчими  органами
Кіровоградської міської ради.

4. Персональну відповідальність за підготовку, передачу, актуальність,
достовірність  інформації,  що  підлягає  оприлюдненню  у  формі  відкритих
даних,  покласти на керівників виконавчих органів  Кіровоградської  міської
ради.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
керуючого справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В.
 
 

Секретар міської ради А. Табалов 

Бабаєва 22 26 44
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