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На виконання доручення керiвника апарату виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi Micbкoi державноi адмiнiстрацii) .Щ. Заryменного вiд
05.05.202l Ns22З2 (з) у Щарницькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
адмiнiстрацii у межах наданих повноважень розглянуто вiдповiдно до вимог
Закону Украiни (Про доступ до публiчноi iнформачiЬ,, далi - Закон, Указу
Презилента Украiни вiд 05.05.2011 Ns 5471201l <<Питання забезпечення органами
виконавчоi влади доступу до публiчноi iнформацii> Ваш запит на iнформачiю вiл
3О.04.2О21 щодо виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.10.2015
N9 835 оПро затвердження Положення про набори даних, якi пiдлягають
оприлюдненню у формi вiдкр}r-гих даних) про що повiдомлясмо, у частинi пункгу 3.

З метою оприлюднення iнформачii вiдповiдно до вимог Закону Украiни
(Про доступ до публiчноi iнформачii)>, зокрема у форматi вiдкритих даних.,
апарат та oкpeMi cTpyкTypнi пiдрозлiли .Щарницькоi районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii зi статусом юридичноi особи публiчного права
заре€строванi як розпорядники iнформачii та розмiщують iнформацiю на
елиному державному веб-порталi вiдкритих даних DATA.GOV.UA згiдно з

Положенням про набори даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi
вiдкритих даних, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
21.10.20l5 лъ 835.

,Щля забезпечення виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiл
21.10.2015 Nэ 835 <Про затвердження Положення про набори даних, якi пiд.пягають
оприлюдненню у формi вiдкритих даних) у .ЩарниuькiЙ раЙоннiЙ в MicTi Киевi
лержавнiй адмiнiстрачii пунктом 2 окремого доручення голови ,ЩарничькоТ

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 01 . 12.2020 Ns 37 визначено вiддiл
iнформачiйних технологiй апарату вiдповiдальним за оприпюднення наборiв
вiдкритих даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiлкритих даних на
Сдиному держilвному вебпортмi вiдкритих даних DATA,GOV.UA в частинi. що
стосу€ться струкцрних пiлрозлiлiв апарату .Щарничькоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрачii.
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З повагою
Керiвник апарату Юрiй ВОЛО.ЩIН

Вiталiй [iленко 564 90 l7

KpiM того, вiдповiдно до окремого дор)лrення голови .ЩарничькоТ районноi в

MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд 01.12.2020 Ns 37 oкpeMi cTpyкTypнi
пiдроздiли Дарницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрашii зi статусом
юридичноi особи публiчного права, керiвники пiдприсмств, установ та

органiзацiй вiднесених до сфери управлiннJI ,Щарницькоi районноТ в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii несуть персональну вiдповiдальнiсть за оприлюднення
iнформацii у формi вiдкритих даних на €диному державному вебпортмi вiдкритих
даних DATA.GOV.UA.

KpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частин першоТ та TpeTboi cTaTTi

23 Закону рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть бути
ocкapжeнi до керiвника розпорядника, вищого органу або сулу, Оскарження

рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформаuiТ до сулу здiйснюються
вiдповiдно д9 К9дексу адмiнiстративного судочинства УкраiЪи.


