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I]АItАЗУlо:

1, ВИЗНа'llТ'Гlr Вi.tПtlВi.-(аJЬН\ ()с()б\ ] lIиIalIL,,[()cI,\,II} ,to ltrб_ti,lHtll,itrфloprrattil," яiilrзttбеЗitе'l\'( ()IIP1,I-1t0.iHeIIHrI ttlб-li,tttoj' irr(ltlplraltiT r (xlpl,ri rli,llipilill_\ .(ll1ii1\"
розпоряднико\,l якоi с: Копr\,на-цьний зак-I?1,1( <<i{HirrpoBcbtttii.t rticbtt1.1li ctltIia,tl,ttttii
г}Iртожи'lок> lHirrpoBcbKoi пtiсьlсоi рitlци на порт,алi вiдкрtлтих даних f{HirrpoBcbltoi.r,ticbKoi рад[I та на Сдrtно\,{}, дер)кавно}Iу, вебttорталi rtiлкритих ланих :]itcг\iItHIIliii
диреltтора Ор;tяltс l,ti1, Н al,a;rKl О"це rtc i iв Hl, .

2. Заrвердllти Itepe;titt llаборiв Jа}Iи\. lI{o tti.],tllt,ittc-ltb ()прI4-1t()..t}IеlII{ю r фtlllrrrВi;lКРИ'rИХ ДаНИХ'Iа l]LI:JI]aLIIrlrt ttepi.:'lдl.t,tttictt, [х tltIillз.tсIlIirI tItl tttlpta"tl Bi;trtprrrilx,i,,,,,,,
i{нiпровсьttсli MicbttoT ради ]а На СДинопtt,дсржавIIомl,веб- гlор,га"ti tзl.tKpllrtlx.ltttliL\
(далi - IIере,лiк) (додаток JYs1)

{;lЯt ОПРl,rЛК).iilеНllrl rlаборiIJ -{alllIx l]I]ti()ptlcIoB\ Bali1 raKi форrtаtlt:



4. Вiдповiдальна особа за оприлюднення публiчноi iнформачiТ у формi вiдкритих
Даних Комунального заIQтаду <Щнiпровський мiський соцiальний гурто}Iшток))
ЩнiпровськоТ MicbKoT ради здiйснюе:

- пiдготовку до публiкацiт наборiв даних, у тому числi узагальнення iнформацii
в разi потреби, та оприлюднення публiчноi iнформачiТ у формi вiдкритих даних;

- комунiкацiю з уповноваженою особою вiддiлу розвитку електронних cepBiciB
Д9ПарТаМентУ iнформацiЙних технологiЙ !нiпровськоТ MicbKoT ради на предмет
модерацii наборiв вiдкритих даних та отримання методичноi пiдтримки;

- КОмУнiкацiю з користувачами порталiв вiдкритих даних щодо опрацювання
надiсланих пропозишiй;

- пiдготовку та надання звiтiв щодо оприлюднення наборiв вiдкритих даних,
tIроведенн я ау диту вiдкритих даних;

- актуалiзацiю наборiв вiдкритих даних, надання проlrозицiй змiн ло Ресстру
наборiв даних Комунального закладу <Щнiпровський мiський соцiальний гурто>ttиток>
!нiпровськоТ мiськоi рали.
5. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ вiд 06.05,2019 м 41 Kllpo призначення
вiдповiдальноi особи за оприлюднення iнформацii у формi вiдкритих даних).
6. оприлюднити наказ на власнiй сторiнцi офiцiйного вебсайту fiнiпровськоi MicbkoT
ради не пiзнiше робочого дня, що настае за днем пiсля його видання.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Щиректор

^

вiталiй СовА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ КЗ кlнiпрtlвськ1.lr:i пliсьttt.lй
cot (iальtt1.1 ti г\iр,I ох(и,гок)) ДN4Р
вiд*O{u',о;-.е dа"u N9 г

пЕрЕлIк
наборiв даних, якi пiдлягають оприлюдненню

у формi вiдкритих даних, розпорядником яких с
комунальний заклад <<fiнiпровський мiський соцiальний гуртожиток))

!нiпровськоi MicbKoi ради

лъ
з/п

назва набору даних, який
пiдлягае оприлюдненню у

формi вiдкритих даних

Рекоменi;""""й ф"рr;,
лля набору вiдкритих

даних

Перiодичнiсть
оновлення

l ) 3 4

l

f{овiдник К оr.луналт,ttоl,о
ЗакЛа;r{}"'2Щн i tlpclBc ь Krtii пt i с ь Krtl:l

ct,ltIi a;t ьнrIй l,r,p rолt I.1,rOIi"

lнiпровськоТ MicbKoT ради

Xt,S(X)

f{o 5 робо.тr.tх
.tttitз i,з;lHrt
с lвOрсIltrя або
tзttессttltя зrtilI

-lo дillIt{х

2

Iнформачiя гrро органiзачiliнл,
cTp\,K,I,},pv KortvHa. t ь ног()
зак-lilJ}, "2]н i t tptlBc l,ttt t il rr i с ь Kl.tii
соцiа"tl,ttиt)i l r р lO;ttl1,1 Olt"

f{rli r rpoBci,Koi rticbKoT ралlr

XI_S(X)

,I]o 5 робо,ltlх
.:lHiB iз.,lгtя
c,ll]()pcllrtll абtl
I]IIcccIlItlr зrtili
.l() даI{л{х

3

Iнфорл,rацiя rtро нор\{атиI]IIо-
прitвtlвi JLlcaJll . tilt.tbtttlc t i

KortvHa, t ьного зtlk_ltll ()

"/]нiпро tзськtriл,r,t i сьttий
соцi альний гl,ртоrкитоtt"

Щнi гrровсьttоТ штi ськоТ рали

XLS(X)

fio 5 робочrлх
лнit; iз лтrя
c,t tзtlреt l гiя абil
вгtссеltня зrtill
,(о лаIiiIх

4

ФiHallctlBa ltзi t Hic L ь

Kollt llа-liьниii заюrа, (

"7Щнittровсьttи й пticl,Krlii
с оцi ал ьниli 1,1,,pToitt итоlt "

/]HitrpoBci,KoT rtic ькоТ ра.,tи

XLS(X), XLSX

I I [tlrtrзар r,ll,,l1,II()

tle ttiзttiLttc ttiz,
за 3_ý дrriв tlic-tlt
зitKit t.leHtt>l

зtзitгttlt,сl
ti l]Ltl] I,|l- l \

5

[)i,rHi зlзс. teHi clcHcltзlti фiнаllсоrзi
покilзники виконаItня

фirtансовtrх ttланiв
Коп.tl,нального зак-Iад\,
"ltli tтрtlвський ltic bK1,Ili

с оtIi tulьниIi t-yрт{llttитtl tt "

fJH i гIровсr,коТ пti ськоi pa;il.t

1l(tlpOK\.lrC
tri зttitrtс tti;tt +tt

J).tHlB Illc. I)l

XLSX. ZIP ] закiнчеllгtя
iзt]lтItоI,()

llL'l)I(}.t\

XLS(X), XLSX
I I [tllttзар r a"lt,t ttl

гtе lliзrtittre lti;tt

за ]5 _tltiIз tric-llt

6

Звi,l и IIро BrIKoHzlI II{rI

фilrаrIсоRlI\ tt. tal ti ll

К9щу,н а, l ьною :]акла,ц},



"!Hiпровський Йi."пЙЙ
соцiальний гуртожиток''

ц]Lодс}к(li rriсьttoi

закiн.tенняt
зtзi,гlrого
Kj]ap гаJ

IJаборr,r лаIIих. якi необхiдrrо бl,ле форur Bar и. якшlо I] I]ljI(OITaBIIIJ\ OpI.ilFlitx.КП(КFIrI),'КЗ абО \'cl'atloBtlx riicbKolpo_,n б.,,r..4ru|п,,ruпIIа l.tlKri irrфtlрuаuiя(з'яtзrtt ься в tlpoltcci з.,1iйсt,a,,*,, .tiя,lr,rrtlc ri):

ldaHi гrро .,,,rr,,r"i,r,,"
комунальних pecypciB
Комунальним закладом
"!нiпровський мiський
соцiальний гуртожиток''

!дроqсьдо1 цt i cbKoi' ра,tи

Xl,S(X), XLSX

хLS(X), XLSX

2'{о 5 рtlбочiлх
.цl-tiв iз дня
ствсlреttttя абсl
внесегlгlя зrtiн
.t() ]allI,1x

, Набори лаrlllх.
,iKl знахоJ(я,гься в реittишti apxiBv

Реестр наборiв даних, що
перебувають у володiннi
Комунальнийзаюrад
"!нiпровський Miський
соцi альний гуртоrкиток''
lнiпровськоi MicbKoi ради)

Перелi к }/кладених договорi в
Копtуна:tьного заIt-iIаду
"ttri провськиl1 лr i cl, ки й
с о ц i a,l ьниi,"I l-}jpl o;,i(IJтoK''

!нiпровськоi rticbKoi радlr

LЦоr,riсяця.
оноl]"iIIо€]l-ься

ав гO\,IaTIJtl но за
j(()ll()N.l0I ()ю

ttclctI-ttttlttя AI)I
(spcnding.g()\]. Ll

Звiти. в го\I\,чис;ti IцоJо
,]а_{()},(). JсJlIlя jalttr t iB ttlt
ilrфорьrаllirо

Xt_S(X). х] -SX

I lloM iсяrrшl'lцор
ок}

Надходяtення i використання
благодiйноi допомоги

XLS(X). xI SX

Щоквартачьно

flиректор

7

8

1 )
3

1 API

1

2


