
комунАльний поздшкIльний ндвчАльний здклАд
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Про визначення вiдповiдальноi особи
за оприлюднення публiчноiiнформацii

у формi вiдкритих даних

На виконання Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi iнформацiТ>,
Кабiнету MiHicTpiBпостанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2|.|0.201_5 Jф 835 пПро затвердження

Положення про набори даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих
данию) та вiд |7.04.2019 J\b 409 <Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету
MiHicTpiB Украiни щодо вiдкритих даних),

НАКАЗУЮ:

1. Визначити вiдповiдальною особою за оприлюднення публiчноi iнформацiТ у
формi вiдкритих даних, розпорядником якоi е Комунальний позашкiльний
навчальний заклад <Спецiалiзована дитячо-юнацька спортивна школа
олiмпiйського резерву J\b 6) .Щнiпровськоi мiськоi ради на порт€lлi вiдкритих даних
,Щнiпровськоi MicbKoi ради та на единому державному веб-порталi вiдкритих
даних с екретаря-друкарку Тарадор В алентину В асилi вну.

2. Визначити вiдповiдальною особою за збiр, обробку та надання iнформацii
у формi вiдкритих вiдповiдно до перелiку наборiв даних, що пiдлягають
оприлюдненню iнструктора-методиста Числову Наталiю Володимирiвну.
Iнформацiю для оприлюднення вiдкритих даних надавати вiдповiдальнiй особi
за оприлюднення публiчноi iнформацii у формi вiдкритих даних Тарадор
Валентинi Василiвнi. ]

На перiод вiдсутностi (вiдпустка, тимчасова втрата працездатностi, вiдрядження
та з iнших причин) вiдповiдного працiвника:

- виконання обов'язкiв вiдповiдальноi особи за оприлюднення публiчноi
iнформацii покласти на Числову Н.В.;

- 'виконання обов'язкiв вiдповiдальноТ особи за збiр, обробку та надання
iнформацii покласти на Тарадор В.В.

3. Затвер дити перелiк наборiв даних, що пiдлягають оприлюдненню у формi
вiдкритих даних та визначити перiодичнiсть ik оновлення на портаJIi вiдкритих
даних .Щнiпровськоi мiсъкоi ради та на единому державному веб-порталi
вiдкритих даних (далi - Перелiк, що мiститься у додатку).

вiд



4. Посадовим особам: заступнику директора з навч€tльно-тренувальноi роботи
Табалаевiй О.А., заступнику директора з адмiнiстративно-господарськоi роботи
Самолюку П.С., головному бухгалтеру I_{иганок Т.О. своечасно надавати
вiдповiдальнiй особi за збiр, обробку та надання iнформацii у формi вiдкритих
даних Числовiй Н.В. оновлену iнформацiю, що пiдлягас оприлюдненню у формi
вiдкритих даних на портutлi вiдкритих даних ,ЩнiпровськоТ MicbKoi ради та на
единому державному веб-порталi вiдкритих даних, у перiодичностi, визначенiй
Перелiком.

.Щля оприлюднення наборiв даних використовувати TaKi формати:

Таблицi xLS(x)

ApxiB даних ZIP

Експорт документiв (фiнансова
звiтнiсть)

xML

5. Визнати таким, що втратив чиннiсть,
<Про iнформацiйне забезпеченнrI дiяльностi

6. Оприлюднити наказ на впаснiй сторiнцi
!нiпровськоi MicbKoi ради протягом трьох
нак€ву.

нак€в вiд 10.09.2019р. J\b 44-ОД
працiвникiв>>.

,.Щепартаменту офiцiйного веб-сайту

робочих днiв з дня виданнrI даного

7. Контроль за виконанням цього нак€ву заJIишаю за собою.

Щиректор С

з наказом ознай

Г.С. Король

il.-
2/'o,zzy'-T.O. Щиганок

Н.В. Числова

В.В. Тарадор

о.А. Табаласва

П.С. Самолюк
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Щодатоrс до наказу

злтвЕрдхtЕно
Наказ КIIНЗ (СДЮСШОР М 6)
ДМР вiд 0 l,N JtЦ/ Np /2,.t -/-

пЕрЕлIк
наборiв даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi

вiдкритих даних, розпорядником яких е Комунальний позашкiльний
навчальний заклад <<Спецiалiзована дитячо-юнацька спортивна школа

олiмпiйського резерву М 6> Щнiпровськоi MicbKoT ради

ль
з/п

Назва набору даних Вiдповiдальнi виконавцi Перiодичнiсть
оновлення

1

,Щовiдник Комунального
позашкiльного навчаJIьного
закладу <<Спецiалiзована

дитячо-юнацька спортивна
школа олiмпiйського
резерву М 6) Щнiпровськоi
MicbKoi ради

Заступник директора
НТР Табаласва о.А.,
заступник директора
АГР Самолюк П.С.,
Головний бухгалтер
I_{иганок Т.О.

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

2

Iнформацiя про
органiзацiйну структуру
Комуналъного
позашкiпьного навчЕlльного
закладу <Спецiалiзована
дитячо_юнацька спортивна
школа олiмпiйсъкого

резерву J\Ъ 6) ,Щнiпровськоi
MicbKoi ради

Заступник директора з

НТР Табалаева О.А.,
заступник директора з
АГР Самолюк П.С.,
Головний бухгалтер
L{иганок Т.О.

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

J

Iнформацiя про нормативно-
правовi засади дiяльностi
Комуналъного
позашкiльного навчutльного
закладу <<Спецiалiзована

дитячо_юнацъка спортивна
школа олiмпiйського
резерву J\b 6) ,Щнiпровськоi
мiськоi ради

Заступник директора з
НТР Табалаева О.А.,
заступник директора з

АГР Самолюк П.С.,
Головний бухгалтер

Щиганок Т.О.

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



4

Фiнансова звiтнiсть
Комунального
позашкiльного навч€tпьного

закладу <Спецiалiзована

дитячо_юнацька спортивна
школа олiмпiйського
резерву J\b 6) ,,Щнiпровськоi
мiськоi ради

Головний бухгалтер
Щиганок Т.О.

Щокварт€lJIьно,
не пiзнiше нiж
за 35 днiв пiсля
закiнчення
звiтного
квартапу

5

Реестр наборiв даних,
що перебувають у володiннi
Комуна_гrьного
позашкiльного навч€Lпьного
закладу <<Спецiалiзована

дитячо-юнацька спортивна
школа олiмпiйсъкого

резерву Ns 6) ,.Щнiпровськоi
MicbKoi ради

Iнструктор-методист
Числова Н.В.

До 5 робочих
днiв iз дня

створення або
внесення змiн

до даних


