
виконАвчиЙ oPt,AH киТвськоi MICЬKO'I рАди
(киiвськА MtCbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцIя)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОi IНФРАСТРУКТУРИ
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Про внесення змiн до наказу ffепартаменту
транспортноТ iнфраструктури виконавчоI.u
органу Киiвськоi MicbKoT ради ( КиiЪськоТ
MicbKoI дсржавноТ адмiнiстрацii) вiл З0 липня
20l9 року ЛЬ Н-150

ш -Y:цr

Вiдповiдно до Положення про набори даних, якi пiдлягатоть
ОПРИЛЮДнеНнtо у формi вiдкритих даник затвердженого постановоrо Кабiнет5,
MiHicTpiB УкраТни вiд 2| жовтня 2015 року J\Ъ 8З5 та з метою наJIежного
функцiонування Сдиного державного веб-порталу вiдкритих даних

наказую:

1. Унести змiни до пункту 2 наказу !епартаменту транспортноI
iНфРаструктури виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ мiськоI
ДержавноТ адмiнiстрачii) вiд 30 липня 2019 року М Н- 150, виклавши його в такiй
редакцii:

<<2. Визначити ГОЛОСIНСЬКУ Анну ЮрiТвну, завiдувача сектору зi
зв'язкiв з громадськiстю Щепартаменту транспортноi iнфраструктури
ВИКОнаВЧого органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ
аДМiнiСтрацiТ) координатором осiб, вiдповiдальних за оприлюднення набору
ДанИх на офiцiЙному веб-сайтi та веб-сторiнцi на Сдиному державному веб-
порталi вiдкритих даних.)).

2. Контроль за виконанням цього наказу заJIишаю за собою.
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Про визначення вiдповiда-гlьних
осiб за оприлюднення наборiв даних

ВiДПОВiДгlо Д0 пOстанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни кПро затверд}кення
ПоложеНня про набори даних, якi пiдлягають опришодненню у формi вiдкритих
ДаНИЮ) ВiД 21 ЖOВтня 2015 роRу JФ 835 та з метOю належного функцiонування
€диного державного веб-портму вiдкритих данlтх,

НАКАЗУЮ:

l. ВИЗНачити в структурних пiдроздiлах ýепартамеЕту транспортноТ
iНфРастрУктури виконавчого органу КиiЪськоТ мiськоi ради (КиiЪськоТ MicbKoi
ДеРЖаВНоТ адмiнiстрацii) вiдповiдальЕих осiб за оприлюдненЕя набору даних на
ОфiЦiйНОмУ веб-сайтi та веб-сторiнцi на единому державному веб-порталi
вiдкритrтх даних, згiдно з додатком i до цього нак€шу.

2. Визначити ПОНОМАРЕНКО Юлiю Петрiвну, головного спецiалiста
СеКТОРУ зв'язкiв iз громадськiстю {епартаменту транспортноТ iнфраструктури
ВИконаВчОго 0ргану КиiЪськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi
аДМiНiСтрацii) координатором осiб, вiдповiдальних за оприJIюдненЕII набору
ДаНИХ На офiцiйноIчrу веб-саЙтi та веб-сторiнцi на Сдиному державному ве6_
порталi вiдкритих даних,

3. Структурним пiдроздiлам [епартаменту надавати вiдповiдальнирt особам
за пiдписом керiвникiв пiдроздiлiв актуzLльку iнформацiю для опублiкуваннrl на
Веб-СаЙтi та веб-сторiнцi на едино}ry державному веб-порта-пi вiдкритих даних.

4. Вiдповiдмьнiсть за достовiрнiсть наданоi iнформацiТ для опублiкування
На веб-СаЙтi та веб-сторiнцi на €диному державному веб-порталi вiдкритих
даних несутъ керiвники структурних пiдроздiлiв.

5. Контроль за виконаннrIм цього Еаказу зЕl"лишаю за собою.
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Додаток l
Затверд>tсено
Наказ lепартамен,гу транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу
КиiЪськоТ MicbKoi рали (Киiвськоi
Mi cblcoi державноi адмiнiстрацii)
вiД ао с,т *cr,i Ng :{(- {\, *

4. Трофимюк Юрiй Iванович

5. Комарницький Олег
Олександрович

{
\_, 6. Мосtсаленко Сергiй - заступник начшIьника вiддiлу фiнансово-

Олександрович економiчного забезпечення

список вiдповiдальних осiб за оприлюднення rrабору даних на офiцiйному
веб-сайтi та веб-сторiнцi на Сдиному державному веб-порталi вiдкритих даних

1. Шпак Олександр
Анатолiйович

2. Га,туtrtко Сергiй
мlиколайович

З. BiTeHKo Наталiя Вадимiвна

- головIlий стlецiалiст вiддiлу органiзацii
дорожнъого руху та паркування

- головний спецiалiст вiддiлу дорожнього
булiвництва

- заступt{ик начаJIьника управлiння
бухгалтерського облiку та звiтностi -
начапьник вiддiлу бухгалтерського облiку

- головний спецiалiст вiддirry по роботi з
персонапом

- заступник начЕtпьника вiддiлу впроваджоння
технологiй та адмiнiстрування


