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Н А К А З

30 червня 2021 р. № 50-з/о

Про визначення вщповщальноТ особи 
за оприлюднення публ!чно1 шформащ!' 
у форм1 в1дкритих даних

На виконання Закону Укра'ши «Про доступ до публ1чно1 шформацн», 
постанов Каб1нету MimcTpiB Укра'ши в1д 21Л0.2015 № 835 «Про затвердження 
Положения про наборы даних, як! п1длягають оприлюдненню у форм1 в1дкритих 
даних» та вщ 17.04.2019 № 409 «Про внесения зм1н до деяких постанов Кабшету 
М1н1стр1в Укра'ши щодо в1дкритих даних»

НАКАЗУЮ:

1. Визначити вщповщальну особу з питань доступу до публ1чно1 шформацп, яка 
забезпечуе оприлюднення публ1чно1 шформащ ’1 у форм1 в!дкритих даних, 
розпорядником яко!' е М1ський комунальний заклад культури «Дн1провська 
дитяча музична школа №10» на портал1 вщкритих даних Дншровсько!' м!сько1 
ради та на Сдиному державному вебпортал1 вщкритих даних адмшютратора 
Осипенко Людмилу Павл1вну.

2. Затвердити перел1к набор1в даних, що п1длягають оприлюдненню у форм1 
вщкритих даних та визначити перюдичнють ix оновлення на портал1 вщкритих 
даних Дншровсько1 м1сько1 ради та на Сдиному державному вебпортал1 
вщкритих даних (дал1 -  Перел1к) (додаток).

3 .1нформащю для оприлюднення вщкритих даних надавати вщповщальнш oco6i 
(п. 1 цього наказу) на e-mail: dmshlO@dhp.dniprorada.gov.ua.

Для оприлюднення набор1в даних використовувати таю форматы:

Таблиц) XLS(X)

Apxie даних ZIP

mailto:dmshlO@dhp.dniprorada.gov.ua


4. Вщповщальним виконавцям, визначеним у Перелку, своечасно надавати 
вщповщальнш oco6i за оприлюднення публ1чно1 шформаш! у форм! вщкритих 
даних оновлену шформацпо, що пщлягае оприлюдненню у форм! вщкритих 
даних на портал! в!дкритих даних ДншровськоТ мюько! ради та на Сдиному 
державному вебпортал! в!дкритих даних, у перюдичност1, визначен!й 
Перелком.

5. Вщповщальна особа за оприлюднення публ!чно! шформацп у форм! вщкритих 
даних MicbKoro комунального закладу культури «Дншровська дитяча музична 
школа №10» здшснюе:

- п!дготовку до публкацн набор1в даних, у тому числ! узагальнення 
шформащ! в раз! потреби, та оприлюднення публ!чно! шформацп у форм! 
вщкритих даних;

- комункащю з уповноваженою особою вщдшу розвитку електронних 
cepeiciB департаменту !нформащйних технолопй Дншровсько'! MicbKoi ради на 
предмет модеращ'! набор!в в!дкритих даних та отримання методично'! пщтримки;

- комун1кац!ю з користувачами портал!в в1дкритих даних щодо 
опрацювання надюланих пропозищй;

- пщготовку та надання зв!т1в щодо оприлюднення набор!в в!дкритих 
даних, проведения аудиту вщкритих даних;

- актуал!защю набор!в в1дкритих даних, надання пропозиц!й змш до 
Реестру набор!в даних Мюького комунального закладу культури «Дн!провська 
дитяча музична школа №10».

6. Визнати таким, що втратив чиншсть, наказ вщ 06.05.2021 № 38-з/о «Про 
призначення вщповщально! особи для роботи над покращенням рейтингу 
закладу».

7. Внести змши до посадових шструкцш адм!н1стратора та головного бухгалтера.

8. Оприлюднити наказ на власнш CTopiHin оф!ц1йного вебсайту Дн!провсько! 
MicbKoi' ради не шзшше робочого дня, що настае за днем тел я  його видання.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор В. М. Галушко



Додаток до наказу

Нака^Т|умКЗК «ДДМШ №10»
 ̂*1 ( 3ДшпровськоГ \iicbKoi ради вщ

Дире

ПЕРЕЛ1К

30.06.2021 № 507
>Р Щ /// В.М. Галушко

набор1в даних, яка пщлягають оприлюдненню 
у форм! вщкритих даних, розпорядником яких е Мкький комунальний

заклад культури «Дншровська дитяча музична школа №10»

№
з/п

Назва набору даних, який 
пщлягае оприлюдненню у 

форм! вщкритих даних

Вщповщальш
виконавщ

Перюдичн!ст 
ь оновлення

1

Довщник MicbKoro 
комунального закладу 
культури «Дншровська 
дитяча музична школа № 10»

Осипенко Людмила 
Павл1вна

До 5 робочих 
дшв i3 дня 
створення або 
внесения змш 
до даних

2

1нформащя про оргашзацшну 
структуру М1ського 
комунального закладу 
культури «Дншровська 
дитяча музична школа № 10»

Осипенко Людмила 
Павл1вна

До 5 робочих 
дшв 13 дня 
створення або 
внесения зм!н 
до даних

3

1нформащя про нормативно- 
правов1 засади д1яльност1 
MicbKoro комунального 
закладу культури 
«Дншровська дитяча музична 
школа № 10»

Осипенко Людмила 
Павл1вна

До 5 робочих 
дшв i3 дня 
створення або 
внесения змш 
до даних

4

Фшансова звптпсть 
MicbKoro комунального 
закладу культури 
«Дншровська дитяча музична 
школа № 10»

Мартошенко Тетяна 
МиколаТвна

Щоквартально 
не шзшше шж 
за 35 дн1в 
п1сля
заюнчення
ЗВ 1ТН О ГО

кварталу

5

Р1чн1 зведеш основш 
ф1нансов1 показники 
виконання ф1нансових плашв 
MicbKoro комунального 
закладу культури 
«Дншровська дитяча музична 
школа № 10»

Мартошенко Тетяна 
М иколатна

Щороку, не 
шзшше шж за 
35 дшв шсля 
зак1нчення 
зв1тного 
пер1оду



6

Звки про виконання 
фшансових плашв MicbKoro 
комунального закладу 
культури «Дншровська 
дитяча музична школа № 10»

Мартошенко Тетяна 
Микола'тна

Щоквартально 
не шзшше н1ж 
за 35 дн1в 
п1сля
зак1нчення
зв1тного
кварталу

7

Реестр набор!в даних, що 
перебувають у володшш 
MicbKoro комунального 
закладу культури 
«Дншровська дитяча музична 
школа № 10»

Осипенко Людмила 
Павл1вна

До 5 робочих 
дн!в i3 дня 
створення або 
внесения змш 
до даних

Набори даних,
яю знаходяться в решили apxiBy

1

Перелк укладених договор1в 
MicbKoro комунального 
закладу культури 
«Дншровська дитяча музична 
школа № 10»

Мартошенко Тетяна 
МиколаУвна

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

Адмшютратор Л.П. Осипенко


