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ПЕРЕЛІК  

наборів даних, які підлягають оприлюдненню  

у формі відкритих даних, розпорядником яких  є Міський комунальний 

заклад культури  «Дніпровська школа української культури та мистецтв 

ім. О.Гончара» 

 

№ 

з/п 

Назва набору даних, який 

підлягає оприлюдненню у 

формі відкритих даних 

Відповідальні 

виконавці 

Періодичність 

оновлення 

1 

Довідник Міського 

комунального закладу 

культури  «Дніпровська 

школа української культури 

та мистецтв ім. О.Гончара» 

Птухіна Світлана 

Федорівна  

До 5 робочих 

днів із дня 

створення або 

внесення змін до 

даних 

2 

Інформація про організаційну 

структуру Міського 

комунального закладу 

культури «Дніпровська 

школа української культури 

та мистецтв ім. О.Гончара» 

 

Птухіна Світлана 

Федорівна 

До 5 робочих 

днів із дня 

створення або 

внесення змін до 

даних 

3 

Інформація про нормативно-

правові засади діяльності   

Міського комунального 

закладу культури  

«Дніпровська школа 

української культури та 

мистецтв ім. О.Гончара» 

Птухіна Світлана 

Федорівна  

До 5 робочих 

днів із дня 

створення або 

внесення змін до 

даних 

4 

Фінансова звітність   

Міського комунального 

закладу культури 

«Дніпровська школа 

української культури та 

мистецтв ім. О.Гончара» 

Савченко Тетяна 

Василівна 

Щоквартальне 

не пізніше ніж за 

35 днів після 

закінчення 

звітного 

кварталу 



5 

Річні зведені основні 

фінансові показники 

виконання фінансових планів 

Міського комунального 

закладу культури 

«Дніпровська школа 

української культури та 

мистецтв ім. О.Гончара» 

Савченко Тетяна 

Василівна 

Щороку, не 

пізніше ніж за 

35 днів після 

закінчення 

звітного періоду 

6 

Звіти про виконання 

фінансових планів Міського 

комунального закладу 

культури «Дніпровська 

школа української культури 

та мистецтв ім. О.Гончара» 

Савченко Тетяна 

Василівна 

Щоквартальне 

не пізніше ніж за 

35 днів після 

закінчення 

звітного 

кварталу 

7 

Реєстр наборів даних, що 

перебувають у володінні    

Міського комунального 

закладу культури  

«Дніпровська школа 

української культури та 

мистецтв ім. О.Гончара» 

Птухіна Світлана 

Федорівна 

До 5 робочих 

днів із дня 

створення або 

внесення змін до 

даних 

 

 

Набори даних,  

які знаходяться в режимі архіву 

 

1 

Перелік укладених договорів 

Міського комунального 

закладу культури  

«Дніпровська школа 

української культури та 

мистецтв ім. О.Гончара» 

Савченко Тетяна 

Василівна 

Щомісяця, 

оновлюється 

автоматично за 

допомогою 

посилання API 

(spending.gov.ua) 

 

 

 

 
 

         


