
Мiський комун€rльний заклад культури

кЩнiпровсъка дитяча художня школа Jф 1)

нАкА з

t8.06.2021 р. Ns 26

Про визначеннrI вiдгrовiдальноi особи
за ошрилюднення ггублiчноi iнформацii

у формi вiдкритих даних

На виконаннrI Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноТ iнформацiЬ>,

постанов Кабiнету MiHicTpiB УIqpаiЪи вiд 2|.|0.20Т5 J\b 835 <Про затверДЖеННЯ

Положення про набори даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих

данpD11) та вiд |7.04.2019 J\b 409 <Про внесення змiн до деяких постанов

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи щодо вiдкритих данию)

FIАКАЗУЮ:

1. Визначити вiдповiдаrrьну особу з питань достуtry до гryблiчноi

iнформацii, яка забезпечуе оlrрилюдненнrl гryблiчноi iнформацiТ у формi
вiдкритих даних, розпорядником якоТ е мкзК <Щнiпровська дитяча художнlI

школа J\b 1>) на портulлi вiдкритих даних Щнiпровськоi MicbKoi ради та на

Сдиному державному вебгrортшli вiдкритих даних адмiнiстРатора

Максимовську Наталiю Володимирiвну

2. Затвердити перелiк наборiв даних, що пiдлягають оприJIюдненню у
формi вiдкритих даних та визначити перiодичнiсть ik оновлення на пОРТаЛi

"iдпg"r"х даних Щнiпровськоi MicbKoi ради та на Сдиному державному веб-

порталi вiдкритих даних (далi - Перелiк) (додаток).

3. Головного бухгшlтера Чубатюк С.О. призначити вiдповiДа-ПЬНОЮ

особами, якi забезпечують "uдч"о 
iнформацii вiдповiдно до Перелiку.

Iнформацiю для оприлюднення вiдкритих даних надавати вiдповiдальнiй ОСОбi

(п. 1 цього наказу) на e-mail: dhshl@dniprorada.gov.ua.

ЛЙ оrrр"люднення наборiв даних використовувати TaKi формати:

Таблицi XLSш)
ApxiB даних ZIP
Експорт документiв (фiнансова
звiтнiсть)

)c\4L



4. Вiдповiдчшьним особам своечасно надавати оновлену iнформацiю, що
пiдлягае оприлюдненню у формi вiдкритих даних на порт€rлi вiдкритlоt даних
Щнiпровськоi MicbKoT ради та на единому державному вебпортагri вiдrqритих

даних, у перiодичностi, визначенiй Перелiком.

5. Вiдповiда-шьна особа за оприлюдненIuI гryблiчноi iнформацii у формi
вiдкритих даних МКЗК <<,Щнiпровська дитяча художня школа N 1_r' здiйснюе:

- пlдготовку до публiкацii наборiв даних, у тому числi узаг€rльнення
iнформацii в разi потреби, та оприJIюдненшI гryблiчноi iнформацiТ у формi
вiдкритих даних;

- комунiкацiю з уповноваженою особою вiддiлгу розвитку електронних
cepBiciB департаменту iнформацiйних технологiй .Щнiпровськоi мiськоi ради на
предмет модерацiТ наборiв вiдкритих даних та отриманнrI методичноi
пiдтримки;

- комунiкацiю з користувачами порталiв вiдкритlо< даних щодо
опраIцованнrI надiсланих rrропозицiй;

- надання звiтiв щодо оприлюдненнrI наборiв вiдкритих даних,
проведення аудиту вiдкритих даних;

- акту€rлiзацiю наборiв вiдщритих даних, наданшt пропозицiй змiн до
Реестру наборiв даних МКЗК <<,.Щнiпровська дитяча художшI школа Ns 1).

б. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ вiд 09.09.20|9 р. М 30/1

<Про призначення вiдповiда-ltьноi особи за оприлюдЕення iнформацiТ у
формi вiдкритих данию).

7. Оприлюднити нак€в на власнiй сторiнцi офiцiйного вебсайту

,.Щнiпровськоi MicbKoi ради не пiзнiше робочого дня, що настае за днем пiсля
його видання.

8. Контроль за виконанням цього наказу заlrишаю за собою.

.Щиректор Хандога М.Ф.
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,Щодаток до наказу

зАтвЕр
Наказ ка дитяча
ху
18.06.

_ дире

пЕрЕлIк
наборiв даних, якi пiдлягають оприлюднепню

у формi вiдкритих даних, розпорядником яких е МКЗК dнiпровська
дитяча художня школа NЬ 1>

пъ
з/п

Назва набору даних, який
пiдлягае оприлюдненню у

формi вiдкритих даних

Вiдповiдальнi
виконавцi

Перiодичнiст
ь оновлення

1 ) 3 4

1

.Щовiдник Мiсъкого
комун€tпьного закладу
культури "Щнiпровсъка
дитяча художня школа J\Ъ 1"

Щнiпровськоi мiськоi ради

,Щиректор Хандога М.Ф.

До 5 робочих
днiв iз дня
створення або
внесенЕя змiн
до даних

2

Iнформацiя про органiзацiйну
структуру Мiського
комунЕtльного закладу
культури ".Щнiпровська
дитяча художня школа J\b 1"

днiпровськоi Micbkoi ради

,Щиректор Хандога М.Ф.

До 5 робочшl
днiв iз дня
створення або
внесенЕя змiн
до даних

a
J

Фiнансова звiтнiсть Мiського
комун€tльного закладу
культури "!нiпровська
дитяча художнrI школа J\Ъ 1"

.Щнiпровськоi MicbKoi ради Головний бухгалтер
Чубатюк С.О.

Щокварт€lльно
не пiзнiше нiж
за 35 днiв
пiсля
закiнчення
звiтного
квартЕlлу



1 1 3 4

4

Рiчнi зведенi ocHoBHi

фiнансовi показники
Мiського комунального
закладу культури
".Щнiпровська дитяча художня
школа J\Ъ1 " Щнiпровськоi
MicbKoi ради

Головний бухгалтер
Чубатюк С.О.

Щороку, не
пiзнiше нiж за
35 днiв пiсля
закiнчення
звiтного
перiоду

5

Iнформацiя про нормативно-
правовi засади дiяльностi
Мiсъкого комун€LIIьного
закJIаду культури
".Щнiпровсъка дитяча художня
школа J\Ъ 1" Щнiпровськоi
MicbKoi ради

Щиректор Хандога М.Ф.

До 5 робочюс
днiв iз дня
створення або
внесенЕя змiн
до даних

6

Щанi про споживання
комун€lльних pecypciB
Мiського комунального
закJIаду культури
",Щнiпровська дитяча художня
школа J\b 1" Щнiпровськоi
MicbKoT ради

Головний бухгалтер
Чубатюк С.О.

Щокварт€tльно
не пiзнiше нiж
за 35 днiв
пiсля
закiнчення
звiтного
квартаIIу

6

Ресстр наборiв даних, що
перебувають у володiннi
Мiського комун€tльного
закладу культури
",.Щнiпровська дитяча художня
школа J\Ъ 1" Щнiпровськоi
MicbKoi ради

адмiнiстратор
Максимовська Н.В.

До 5 робочих
днiв iз дня
створення або
внесення змiн
до даних

Набори даних,
знаходяться в режимi apxiByякi

1 ) 3 4

1

Перелiк укJIадених договорiв,
додаткових угод, aKTiB
Мiсъкого комун€rльного
закJIаду культури
",Щнiпровська дитяча художня
школа Ns 1" ,,Щнiпровськоi
мiсъкоi ради

Головний бухгалтер
Чубатюк С.О.

Щомiсяця,
оновлюеться
автоматично
за допомогою
посилання
API
(spending.gov.
ua)

Адмiнiстратор
ф_

Максимовська н.В.

I


