
Про визначення вiдповiдальцоi особи
за оцрилюдненrrя гryблiчноiiнформацii
у формi вiдкритюr данюr

На виконаrrтrя Ч*ry |rтчiЪ1, <Про досryп до гryблiчноi iнформацiЬ>,
пост€tнов Кабiнеry MiHicTpiB Украй вiд 21.10.2б15 лъ Bjs <Про заБ дженняПоложення про набори даню<, якi пiдлягаrоть оприJподненню у формi "Ццр"rr*даних> та вiд 17-04.2019 Ns 409 <<Про внесення змiц до дЬrЬ постаЕов
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи щодо вiдкритlD( даних>

tIАКАЗУЮ:

1. Визначити вiдповiдальнlл< особ з питань достуIry до публiчноi iнформацii,
яка забезпечу€ оцриJIюднення тryблiчноi iнформацii- у формi вiдrсритих даних,
розпорядIrиком яко
йi""*оТ ради Еа ВСЬКО1

€диному держ€вЕо fi Ё:
головного бухгаrrтера Штанько Л.Б.

?;_1_1l".оо"* 
перелiк наборiв данlD(, що пiдлягають оприJIюдненrпо у формiВlДКРИТIlD( д€шtих та визначитИ перiодИ гrriсть ik оновпенIUI на порталi вiдrgиirл<

данюt .Щнiпровськоi MicbKoi ради та на единому держЕIвIrому веб- портаrri
вiдrqритих даних (далi - Перелiк) (додаток).
З. 

ЧtФоRмачiю дJIя оцриJIюдЕенIrя вiдкритих д€шю( надЕвати вiдповiдzuIьним
особам (п. 1 цього наказу) на e-mail: amsbooбabp.dniprorada.gov,ua.

.Щля оприлюДнення наборiв дацlD( використовувати TaKi формати:

мкзк <,Щнiпровська дитяча музична школа J\Ъб iM.B.I.CKypaToBcbKoпo))

нАкАз
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Таблицi xLS(x)
ApxiB даних ZIP
Експорт документiв (фiнансова
звiтнiсть)
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4. Вiдповiда.lтьним особам своечасно оприJIюднювати оновлену iнформацiю, що
пiдлягае оприJIюдIенЕю у формi вiдкритих даних на портаrri вiдкритю< даних
,Щнiпровськоi MicbKoi ради та на Сдиному державному вебпорталi вiдкритих
даних, у перiодичностi, визначенiй Перелiком.
5. Вiдповiда-тrьнi особи за оприJIюдЕення тryблiчноi iнформацii у формi
вiдкритих данюr МКЗК (ДДДII Nчб iм.В.I.Скуратовського)) .Щнiпровськоi
MicbKoi ради здiйсrпоють:

- пiдготовку до rryблiкацii наборiв даних, у тому числi узага:rьнеЕЕя
iнформацii в разi потреби, та оприлюдненЕя гryблiчноi iнформацii у формi
вiдкритих даних;

- коvгунiкацiю з уповновФкеною особою вiддirry розвитку елекц)оЕцих
cepBiciB департапdенту iнформацiйних технологiй ,Щлiпровськоi MicbKoi ради на
цредмет модерацii наборiв вiдкритих даIIих та оц)имЕIнЕя методичноi
пiдтримки;

- котпrуrriкацiю з користувачал,rи порталiв вiдкритю( дaлнI,D( щодо
опраIцовання ЕадiслаЕIд( пропозицiй;

- пiдготовку та ЕадЕIння звiтiв iдодо оцриJIюднення наборiв вiдкритих
даЕих, проведення аудиту вiдкритих даних;

- актуалiзацiю наборiв вiдкритlа< даних, Еад€lння цропозицiй змiн до
Реестру Еаборiв даних МКЗК <ДДДII Nsб iм.В.I.Скуратовського)
,Щнiпровськоi MicbKoi ради.
6. Визнати тЕlким, що втратив чинЕiсть, наказ вiд 20.07.2018 р. Nэ 56 <Про
призначенЕя вiдповiда.тtьноi особи за оцриJIюднення iнформацiТ у формi
вiдrqритих данию).
7. Оприлюднити HEIK€l:l на власнiй сторiнцi офiцiйного вебсайry,Щпiпровськоi
мiськоi ради не пiзнiше робочого дня, що настае за днем пiсля його видаrrня.
8. Контроль за викоIl Iням цього Eaкa:ty зЕlлишЕlю за собою.
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.Щиректор H.I.IBaHoBa


