
днt,провсьItА м ICЬKA рАдА
ДЕПАРТАN{ЕНТ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА

нАкАз

м, !нiпро Nq r'r..// /2, 2021

Про призначення вiдповiдальних
осiб за пiдготовку, розмiщення та
оновлення iнформацiТ, шо пiдлягае
оприлюдненню

Керуючись статтею l0 Закону УкраТни uПро доступ до публi.rноТ
lнформачi[>, Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 21 1020l5 JФ 835
кПро затвердження Полоrкення про набори даних, якi пiдлягають
оприлюдненню у формi вiдкритих даних) (зi змiнами), з метою розмiшення та
сво€часного оновлення iнсРормаuii, що пiдлягас оприлюдненню у формi
вiдкритих даних на Сдиному державному веб-порталi вiлкритих даних, офirriй-
ному iнтернет-порталi ffнiпровськоi MicbKoi ради, розпорядником якоi е

департамент капiтального булiвниuтва ffнiпровськоi плiоькоi ради (далi
департамент),

НАкАЗУЮ:

1. Визначити вiдповiдальними особами за розмiщення та оновлення
iнформачii на Сдиному дер}кавному веб-порталi вiлкритих даних, офiчiйному
iнтернет-порталi [нiпровськоi MicbKoi ради старшого iнспектора вiллiлу
технiчного нагляду Назарову Л. А. та головного спецiалiста вiддiлу управлiння
персонrtлом, дiловодства та опрацювання звернень громадян Фоменко А. О.

z, Визначити вiдповiдальними особами за сво€часну пiдготовку,
aкTyztлbнicTb, достовiрнiсть та надання вiдповiдальним особам, визначеним у
п, ] цього наказу, необхiдноi iнформачiТ дло оприлюднення вiдповiдно за
напрямками дiяльностi :

сектор облiку капiтальних вruIадень головний спецiалiст
Сорокопут Н. В,;

сектор планування капiтальних вкладень головний спецiалiст
Яковлева О. Г.;

- вiддiл проектування об'ектiв реконструкцii та булiвництва - заступник
наLlальника Фещенко I. В,,

- сектор спрощених закупiвель - головний спецiалiст Галицька А. В.;



вiддiл проектування об'ектjв з капiтального ремонту головний
спецiалiст Лисенко С. Л,'

- вiддiл пiдготовки будiвництва - головний спецiалiст Маштак В. С.;
- вiддiл технiчного нагляду - старший iнспектор Совкова о. I.

У разi вiлсутностi (вiдпустка, хвороба тощо) вiдповiдальноi особи,
вищезазначенi обов'язки виконус посадова особа, яка ij замiщуе.

3. Вiдповiдальним особам, визначеним у п. 2 цього наказу, надавати
актуальну та лостовiрну iнформачiю, що пiдлягае оприлюдненню у формi
вiдкритих даних на единому державному веб-порталi вiдкритих даних,

iнтернет-порталi Щнiпровськоi MicbKoi ради, вiдповiдальнимофiчiйному
особам, зазначеним у п. l цього наказу, протягом двох днiв з моменту внесення
вiдповiдних змiн.

4. Вiдповiдальним особам, зазначеним у п. 1 цього наказу, забезпечити
розмiщення та свосчасне оновлення iнформачiт на Сдиному державному веб-
порталi вiдкритих даних, офiцiйному iнтернет-порталi !нiпровськоi Micbkoi
ради протягом двох робочих днiв iз дня отримання TaKoi iнформачii.

5. Контроль за виконанням цього наказу покJIасти на начальника вiддiлу
бухгалтерського облiку та звiтностi головного бухгалтера департаменту
капiтального булiвництва Щнiпровськоi MicbKoi ради,

!иректор департаменту l. О. Булик


