
ДНIПРОВСЬКА MICЬKA РАДА

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
(ДНIПРОвсьIiй, йlський тЕриторIдлъний цЕнтр

СОЦIДЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВДННJI (НДДДННJI СОЦIДЛЬНИХ ПОСЛУГ))
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Про визначення вlдповlдальних uuru

за оприлюднення публiчноiiнформачii

у формi вiдкритих даних

вiдповiдаrrьних осiб

N"q!/.ga

На викоНаннЯ ЗаконУ УкраТнИ <ПрО доступ до публiчноТ iнформацii),

постаноВ Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 21,10,2015 Jф 8з5 <Про затвердження

Положення про набори даних, якt пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих

даних)) та вiд l7.0i.20;'9 Ns 409 кпро внесенЕя змiн до деяких постанов

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪИ щодо вiдкритих данию),

НАКАЗУЮ:

1. Визначити вiдповiдальну особу з питань доступу до публiчнот

iнформаuii, яка забезпечУ. оrrрrпОдненнЯ публiчноТ iнформачii у формi

вiдкритих даних, розпорядником якоТ е Комунальна установа <,Щнiпровський

мiський територiальний центр соцiального обiлуговування цu+?1," 
соцiа,ltьних

послуг)> ЩнiпровськоТ MicbKoT ради (далi - кУ (ДМТЦСо (нсп)> ЩМР) на

порталi вiдкритиХ даних ЩнiпровськоТ MicbKoT ради та на единому державному

u.Ёпорr-i вiдкритих даних КУ кШIТцсО (НСП)) ЩМР:

-ШлiповУНаталiюIванiвнУ_ЗастУпникагоЛоВногобУхгаЛТера.

2. Затвер дити перелiк наборiв даних, що пiдлягають оприлюдненню у

формi вiдкритих даних та визначити перiодичнiсть ix оновлення на порталi

вiдкритих oun"" ,Щнiпровськоi MicbKoT ради та на Сдиному державному

u.бпорrаrri вiдкритих даних (дu_rri - Перелiк) (Щодаток),

3. Керiвникiв вiддiлiв структурних пiдроздiлiв визначити

вiдповiдальними особами, якi забезпечують надання iнформачiт вiдповiдно до

перелiку наборiв даних, що пiдлягають_ :l:"пооненню, 
Iнформацiю для

оприлюднення вiдкритих даних надавати вiдповiдальнiй особi (п, 1 цьогО

TaKi формати

xLS(x)

xML

Таблицi
AnrciB паних

наказу) на офiuiйну пошry,



4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, накЕLз директора територiального
центру вiд 29.|2.2020 Jф 0ll275 <Про призначення вiдповiдальноi особи з

питань оприлюднення публiчноi iнформацiI у виглядi вiдкритих даних).

5. Оприлюднити наказ на власнiй сторiнцi КУ (ДМТЦСО (НСП)) ДМР
офiшiйного вебсайту !нiпровськоТ MicbKoT ради не пiзнiше робочого дня, що
настас за днем пiсля його видання.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Щиректор Н.В.Бiневська



,Щодаток
;"; вiд ц /! , сэ- 2O2l N, й/qА

пЕрЕлIк
наборiв даних, якi пiдлягають оприлюдненню

у формi вiдкритих даних, розпорядником яких е Комунальна установа
<.Щнiпровський мiський територiальний центр соцiального обслуговування

(надання соцiальних посrryг)> Щнiпровськоi MicbKoT ради

м
з/п

Назва набору даних
Вiдповiдальнi

виконавцi
Перiодичнiсть

оновлення

1

Щовiдник КУ <ДМТЦСО
(НСПl, ДМР

Сидорова О.В. -
начальник вiддiлry з
питань кадровоi
роботи

до 5 робочих днiв iз
днJt створення або
внесення змiн до
даних

2

Iнформацiя про
органiзацiйну структуру
КУ кДМТЦСо (НСПI> ДМР

Копильченко T.I. -
головний бухгалтер

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

J

Iнформацiя про нормативно-
правовi засади дiяльностi
КУ кДМТЦСо (НСП)) ДМР

Мешко о.Ф. -
перший заступник
директора

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

4

Фiнансова звiтнiсть
КУ <ДМТЦСо (НСП)D ДМР

Копильченко T.I. -
головний бухгалтер

щоквартЕrльно, не
пiзнiше нiж за 35

днiв пiсля закiнчення
звiтного кварт€tлу

5

Реестр наборiв даних, що
перебувають у володiннi
ку <дмтцсо (нсп)> дмр

Копильченко T.I. -
головний бухгалтер

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

Набори даних,
якi знаходяться в режимi apxiBy i бiльше не оновлюються

6

Перелiк укJIадених
договорiв (укладенi
договори, iншi правочини,
додатки, додатковi угоди та
iншi матерiали до них)
КУ кДМТЦСо (НСП|> ДМР

Копильченко T.I. -
головний бухгалтер

щоквартЕtльно, не
пiзнiше нiж за 35

днiв пiсля закiнчення
звiтного кварт€lлу
оновлю€ться
автоматично за

допомогою
посилання API
(soending.gov.ua)

Щиректор Н.В. Бiневська


