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Про визначення вiдповiдальних осiб

НАКАЗУЮ:

1. Визначити вiдповiдальну особу з питань доступу до публiчнотiнформацii, яка забезпечуе оприлюднення .'публiчноi iнформацiТ у формiвiдкритих даних, розпорядником.якот е Комун€lльна установа <{нiпровськийМiСЬКИЙ ТеРИТОРiаЛЬНИЙ ЦеНТР соцiального обслу.овування (надання соцiальнихпослуг)> Щнiпровськоi мiськоi ради (далi - кУ (ДМТЦСо (нсП)> ЩМР) напорталi вiдкритих даних Щнiпровськоi'мiськот ради та на Сдиному державномувебпорталi вiдкритих даних:
- Шлiпову Наталiю IBaHiBHy - заступника головного бухгалтера.

на перiод тимчасовот вiдсутностi посадовоi особи з питань доступу допублiчноi iнформацii, яка забезпечуе оприлюднення публiчноi iнформацiт уформi вiдкритих даних , зазначеноi-в абзацi першому цього пункту, визначитиВiДПОВiДаЛЬНУ ОСОбУ Полсщук Щар'ю Кирилiвну - бухгалтера без категопiт /з

у

бухгалтера без категорii (зДиплоМом спец i а,гli ста) MaTepi aTlb'o - технiчно.о "iддi,i;Ъ;;;й;;, ;'й;.

за оприлюднення публiчноiiнформацii
у формi вiдкритих даних

На виконання Закону Украiни пПро доступ ло публiчноi iнформацiЬ вiд13,01,2011 J\b 2939-VI, пункту 24 Положення про набори даних, якi пiдлягають

#*Т::1" ::,::]_ _ф "ч,"'ff rУ -. 
a "::1, 

з атв ердже н о го По с тан о в ою к аб i н етуMiHicTpiB УкраiЪи вiд 21.10.2015 J\b 835 (зi змiнами), розпорядження мiськогоголови вiд 26.10.202l j\Ъ |-26ll0-p ,,Про затвердження ГIланУ робiт зоприлюднення наборiв даних !нiпровськоi MicbKoi ради у формi вiдкритих
даних),

до

xn !_{"?э

2, Затвердити перелiк наборiв даних, що пiдлягають оприлюдненню уформi вiдкритих даних та визначити перiодичнiсть ix оновлення на порталiвiдкритих даних Щнiпровськоi. MicbKoT Ради та на Сдиному державномувебпорта-tli вiдкрИтих данИх (дшri - Перелiк) (Додu.о*).



3. Визначити вiдповiдальними особами, якi забезпечують надання

iнформацii вiдповiдно до перелiку наборiв даних, що пiдлягають

оприлюдненню. Iнформацiю для оприлюднення вiдкритих даних надавати

вiдповiдальнiй особi (п. 1 цього наказу) на офiцiйну пошту.

Для оприлюднення наборiв даних використовувати таю ф
Таблицi, данi XLS(X), CSV, JSON
ApxiB даних ZP
Експорт документiв (фiнансова
звiтнiсть)

xML, API

4. Оприлюднити наказ на власнiй сторiнцi КУ (ДМТЦСО (НСП)) ДМР
офiцiйного вебсайту Щнiпровськоi мiськоi Ради не пiзнiше робочого дня, що
настае за днем пiсля його видання.

6. Визнати такиМ, ЩО втратив чиннiсть нак€в директора вiд 18.05.2021

Jф o|lg2 пПро визначення вiдповiдальних осiб за оприлюднення публiчноi
iнформацii у формi вiдкритих даних).

Щиректор

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

@*- ольга МЕШко



.Щодаток
наказ вiд <<3С>> /А 2о22 tts !ZР,rё

пЕрЕлIк
наборiв даних, якi пiдлягають оприлюдненню

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

(надання соцiальних послуг)> ,Щнiпровськоi MicbKoT ради

J\ъ
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Назва набору даних

Вiдповiдальнi
особи, якi

забезпечують
надання iнформацii

Перiодичнiсть
оновлення

1

,Щовiдник КУ кДМТЦСО
(НСП))) ДМР

Сидорова О.В. -
нач€uIьник вiддiлу з
питань кадровоi
роботи

щороку

2 Копильченко T.I. -
головний бухгалтер

щороку

a
J

Iнформацiя про нормативно-
правовi засади дiяльностi
ку <дмт|Iсо (нсп)> дмр

Слiсеева К.В.
нач€Lпьник
юридичного вiддiлу

щороку

4
Реестр наборiв даних, що
перебувають у володiннi
КУкДЩ

Копильченко T.I. -
головний бухгалтер

щороку

5

,Щанi про споживання
комунЕtпьних послуг КУ
<ЛМТЦСо НСП)D ДМР

,Щубина К.П. -
бухгалтер I

категорii планово-
економiчного
вiддiлу
бухгалтерськоi
служи

щомiсяця

6

Надходження i
використання благолiйноi
допомоги КУ <,

(НСП),, ДМР

Полсщук М.В. -
начальник
матерiально -
технiчного вiддiлу
бухгалтерськоi
служби

щокварт€lлу

7

Перелiк об'ектiв
комун€tпьноi власностi, що
перебувають у володiннi
КУ (qМТЦСО (НСП))) ДМР

Полещук М.В. -
начальник
матерiально -
технiчного вiддiлу
бухгалтерськоi
служби

щороку



Копильченко T.I. -
головний бухгалтер

Фiнансова звiтнiсть

Копильченко T.I. -
головний бухгалтер

Перелiк укладених

Набори даних,
якi знаходяться в имi i бiльше не оновлюються

оновлення
припинено

ольга МЕШКо

щоквартаJIьно, не
пiзнiше нiж за 35

днiв пiсля закiнчення
звiтного кварт€lлу
оновлюеться
автоматично за

допомогою
посилання API

,Щиректор
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