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НАКАЗ 

м. Дніпро

« 09» липня 2021 року №140

Про визначення відповідальних
осіб за оприлюднення публічної інформації 
у формі відкритих даних

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанов 
• Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 
даних» та від 17.04.2019 № 409 «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних»

НАКАЗУЮ:

світлофорнимивідділу

1. Визначити відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації, які 
забезпечують оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, 
розпорядником якої є Комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура 
міста» Дніпровської міської ради на порталі відкритих даних діловода відділу 
кадрового та інформаційного забезпечення АРТЕМОВУ Ольгу, провідного 
документознавця відділу кадрового та інформаційного забезпечення ДОЛОТІЙ 
Наталію та в частині програмного забезпечення інженера-електроніка сектору 
інженерного забезпечення відділу управління світлофорними об’єктами 
САВВАТЄЄВА Володимира.

2. Затвердити перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних та визначити періодичність їх оновлення на порталі відкритих 
даних Дніпровської міської ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих 
даних (далі - Перелік) (додаток).
3. Керівникам структурних підрозділів інформацію для оприлюднення відкритих 
даних згідно переліку надавати відповідальним особам у встановлені 
нормативними документами строки (п. 1 цього наказу).

Для оприлюднення наборів даних використовувати такі формати:
Таблиці XLS(X)
Архів даних ZIP
Експорт документів (фінансова звітність) XML.
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4. Відповідальні особи за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих 
даних КП «Транспортна інфраструктура міста» здійснюють:
- підготовку до публікації наборів даних, у тому числі узагальнення інформації в 
разі потреби, та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних;
- комунікацію з уповноваженою особою відділу розвитку електронних сервісів 
департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради на предмет 
модерації наборів відкритих даних та отримання методичної підтримки;
- комунікацію з користувачами порталів відкритих даних щодо опрацювання 
надісланих пропозицій.
5. Начальнику відділу кадрового та інформаційного забезпечення Наталії ГЕРІГЕЙ 
довести даний наказ до відома керівників структурних підрозділів та виконавців.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор підприємства Дмитро ГЕРАСИМОВ


