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Шановний пане Романе! 
 

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою шану та повагу. 
У відповідь на Ваш запит на публічну інформацію, зареєстрований Центром надання 

адміністративних послуг Львівської міської ради 30.04.2021 року за  
№3-К-ЗПІ-852-2701, повідомляємо наступне: 
 
1) Дата та номер розпорядження міського голови, яким унормовано організацію належного 
виконання органами місцевого самоврядування положень Постанови КМУ від 21.10.2015 р. 
№835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
форматі відкритих даних» 

- Розпорядження Львівського міського голови від 14.11.2016 №609 «Про 
затвердження Положення про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних Львова» 
 
2) Дати та номери розпорядження міського голови, якими вносилися зміни до документу, 
зазначеного у п.1, зокрема у зв’язку із кадровими змінами. 

- Зміни затверджені Розпорядженням Львівського міського голови від 25.02.2019 року 
№67 «Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 14.11.2016 
№609» 
 
3) Дати та номери розпорядження міського голови, якими затверджено розпорядників, 
відповідальних за оприлюднення наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню 
органами місцевого самоврядування згідно з визначеним переліком наборів, зазначеним у 
Постанові КМУ від 21.10.2015 р. №835 «Про затвердження Положення про набори даних, 
які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних» 

- Розпорядження Львівського міського голови від 14.11.2016 №609 «Про 
затвердження Положення про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних Львова» 

- Розпорядження Львівського міського голови від 25.02.2019 року №67 «Про 
внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 14.11.2016 №609» 
 
4) На яку посадову особу та/або структурний підрозділ (структурні підрозділи) покладено 
обов’язки моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних розпорядниками громади? 
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- Розпорядники інформації оприлюднюють та регулярно оновлюють публічну 

інформацію у форматі відкритих даних на офіційному Порталі відкритих даних Львівської 
міської ради, що доступний за посиланням https://opendata.city-adm.lviv.ua/. 

Діяльність веб-ресурсу регламентується Розпорядженням Львівського міського 
голови від 14.11.2016 №609 «Про затвердження Положення про збір та публікацію даних на 
Порталі відкритих даних Львова», в тому числі змінами, затвердженими Розпорядженням 
від 25.02.2019 року №67 «Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови 
від 14.11.2016 №609». 

Відповідальна особа за координацію належної роботи зі створення, оприлюднення 
та оновлення наборів відкритих даних, передбачених Постановою Кабінету Міністрів №835 
– Возняк Ярина Орестівна, завідувач сектору відкритих даних Львівського комунального 
підприємства «Міський центр інформаційних технологій». 

Зважаючи на наявність та забезпечення функціонування власного веб-порталу 
відкритих даних, що є першим в Україні місцевим порталом відкритих даних, налаштовано 
інтеграцію та харвестинг з Єдиним державний веб-порталом відкритих даних. За 
посиланням https://data.gov.ua/harvest Портал відкритих даних Львівської міської ради 
вказаний як джерело (ресурс) харвестингу. 

Додатково повідомляємо, що періодичність та своєчасність процедури харвестингу 
на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також забезпечення його 
загального функціонування здійснюється Міністерством цифрової трансформації України. 
 
5) Яким чином забезпечено моніторинг та контроль за повнотою та вчасністю оприлюднення 
наборів відкритих даних розпорядниками громади згідно Переліку наборів даних, які 
підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних (Постанова КМУ від 21.10.2015 р. 
№835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
форматі відкритих даних»)? 

- Згідно з п.2 Розпорядження Львівського міського голови від 14.11.2016 №609 «Про 
затвердження Положення про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних Львова», 
викладеним у новій редакції, відповідальними за забезпечення оприлюднення та подальше 
оновлення наборів даних, що підлягають опублікуванню, є керівники структурних підрозділів 
Львівської міської ради. Згідно з п. 3. зазначеного Розпорядження, на Львівське комунальне 
підприємство “Міський центр інформаційних технологій” покладається функція 
адміністрування Порталу, його наповнення та оновлення. 
 

У випадку виникнення потреби уточнення інформації, Ви можете звернутись за 
електронною адресою opendata@lvivcity.gov.ua чи за телефоном +380322975225. 

 
 
З повагою,  
директор ЛКП «Міський центр  
інформаційних технологій»       Поліщук В.Б. 


