
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

від 08.02.2019 № 11р

м. Краматорськ

Про організацію роботи з оприлюд-
нення виконавчими органами Кра-
маторської міської ради, розпоряд-
никами публічної інформації набо-
рів даних у формі відкритих даних

З метою належного виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», керуючись ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:

1. Організувати роботу з оприлюднення відкритих даних Краматорської міської ради
наступним чином :

1.1 Відділу інформаційних технологій міської ради (Степанченко):
1.2 Забезпечити реєстрацію відповідальних осіб виконавчих органів міської ради на

Єдиному державному веб-порталі відкритих даних для отримання можливості подальшої
публікації наборів даних.

1.3 Забезпечити підготовку інструкції з публікування наборів даних розпорядників
інформації у формі відкритих даних.

1.4 Провести навчання відповідальних осіб виконавчих органів, визначених згідно
п. 2.2 даного розпорядження, щодо здійснення публікації основних наборів даних у формі
відкритих даних.

1.5 Забезпечити надання консультацій відповідальним особам виконавчих органів з
питань оприлюднення наборів відкритих даних. Контактна особа - Лущенко Дмитро
Вікторович, телефон 48-55-69, е-mail: iko@krm.gov.ua.

2. Керівникам виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами,
розпорядникам публічної інформації:



2.1 В термін до 20.02.2019 визначити перелік набору даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно напрямку роботи та надати інформацію до
сектору внутрішньої політики міської ради у вигляді таблиці (Назва набору даних/
Прізвище, ім’я, по батькові/Телефон/Електронна адреса особи, відповідальної за підготовку
набору даних) на електронну адресу ovp@krm.gov.ua .

2.2 Визначити відповідальних осіб, які забезпечуватимуть оприлюднення відкритих
наборів даних на Єдиному державному веб - порталі відкритих даних.

2.3 Забезпечити оприлюднення наборів даних, визначених постановою, на Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних.

2.4 Здійснювати подальшу публікацію та актуалізацію наборів відкритих даних
шляхом їх періодичного оновлення..

3. Визначити головного спеціаліста сектору внутрішньої політики - Мазілкіну Олесю
Володимирівну, відповідальною посадовою особою за оприлюднення наборів даних,
розпорядником яких є виконком, на єдиному державному порталі відкритих даних.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами -
Давискибу А.М.

Міський голова А.В. Панков
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