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Шановний пане Романе!

На Ваш запит на отримання публічної інформації від 17 травня 2021 року, що 
надійшов до Покровської міської ради, повідомляємо про таке.

Правовідносини щодо надання доступу до інформації в Україні регулюються 
нормами Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
іншими нормативно-правовими актами.

За ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною 
інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь- яких 
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених даним Законом.

Щодо першого питання: «Нормативні документи (або документ), якими 
востаннє було внесені зміни до організаційної структури міської ради, її виконавчого 
комітету та його структурних підрозділів».

Документ, яким востаннє було внесені зміни до організаційної структури 
міської ради, її структурних підрозділів, а також їх організаційну структуру є Рішення 
пленарного засідання Покровської міської ради від 19.05.2021 року №8/9-4 «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-5 «Про затвердження 
структури і загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», яке 
знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті Покровської міської ради за 
посиланням: (https://edeputat.pokrovsk-rada.gov.ua/uk/solutions/9-87-78378527-3bl3-
4аВ-930с-170й6с9ееШ).

Щодо другого питання : «Загальну численність працівників міської ради та її 
структурних підрозділів, а також їх організаційну структуру станом на 1 січня 2021 
року та на 1 квітня 2021 року».

Надаємо інформацію у формі посилання щодо загальної кількості працівників 
міської ради та її структурних підрозділів, а також їх організаційну структуру станом 
на 1 січня 2021 року:

- Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 року №8/2-5 «Про 
затвердження структури і загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 
органів», яке розміщено на офіційному сайті Покровської міської ради
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(https://edeput.at. рокгоузк-
rada.gov.ua/uk/solutions7by code=8%2F2 5&Ьу ІехР^&Ьу date=:2020-12-24);

- Рішення Покровської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 17.12.2020 № 8/1-24 «Про утворення виконавчого комітету Покровської 
міської ради Донецької області», яке розміщено на офіційному сайті 
Покровської міської ради від 30.12.2020 року № 8/3-1 (Ьцрз://ейериїаї.рокгоУ8к- 
rada.gov.ua/uk/solutions/8-l 1);

Після прийняття Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 року №8/2-5 
«Про затвердження структури і загальної чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів» відбулися такі зміни:

- Рішення Покровської міської ради «Про затвердження нового складу
адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради» від 20.01.2021 
року №8/4-22 (https://edeputat.pokroysk-rada.gov.ua/uk/solutions/8-14793);

- Рішення Покровської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради
від 24.12.2020 № 8/2-5 «Про затвердження структури і загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих органів» від 17.02.2021 року №8/2-5
(https://edeputat.pokrovsk-rada.gov.ua/uk/solutions/8-5-30)

- Рішення Покровської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради
від 24.12.2020 № 8/2-5 «Про затвердження структури і загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих органів» від 17.02.2021 року №8/5-9
(https://edeputat.pokrovsk-rada.gov.ua/uk/solutions/8-5-30);

- Рішення Покровської міської ради «Про затвердження структури та штатів 
Покровського міського центру соціальних служб Донецької області» від 
17.03.2021 року № 8/7-19 (https://edeputat.pokrovsk-rada.gov.ua/uk/solutions/8-7- 
3668412):

- Рішення Покровської міської ради «Про внесення змін до рішення Покровської 
міської ради від 24.12.2020 № 8/2-5 «Про затвердження структури і загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів» від 17.03.2021 року №8/7-12 
(https://edeputat.pokrovsk-rada.gov.ua/uk/solutions/8-7-8b76f05d-9d32-4cee-a726- 
61а56е96791Ь).

На сайті Єдиного державного порталу відкритих даних є інформація набору 
даних, що містить перелік підприємств, установ (закладів) та організацій м. 
Покровськ Донецької області. З цим переліком можна ознайомитися за посиланням: 
(https://data.gov.ua/dataset/0cl23311-й174-4се8-823Ь-4Ьй183853ссб).

З організаційною структурою можна ознайомитися за посиланням: 
(https://data.gov.ua/dataset/ea43cbf4-a2a8-4120-bdfd-9e5b331bad63).

З повагою

В.о. міського голови Н.Іваньо

Михайленко
+380994321585
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Шановний пане Романе!

На Ваш запит на отримання публічної інформації від 17 травня 2021 року, що 
надійшов до Покровської міської ради, повідомляємо про таке.

Правовідносини щодо надання доступу до інформації в Україні регулюються 
нормами Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
іншими нормативно-правовими актами.

За ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною 
інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених даним Законом.

Щодо першого питання: «Дата та номер розпорядження міського голови (або 
рішення виконавчого комітету або рішення міської ради), 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 формі відкритих даних».

Розпорядженням міського голови, яким унормовано організацію належного 
виконання Покровською міською радою Донецької області положень Постанови 
КМУ від 21.10.2015 р. №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних» є Розпорядження міського 
голови від 27.01.2020 № 58 рг «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 21.10.2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних».

Текст цього розпорядження розміщено на офіційному сайті Покровської 
міської ради Донецької області. З ним можна ознайомитися за посиланням: 
(https://data.pokrovsk-rada.gov.ua/documents/item/1448).

Щодо другого питання: «Дати та номери розпоряджень міського голови (або 
рішення виконавчого комітету або рішення міської ради), якими вносилися зміни до 
документу, зазначеного у п. 1, зокрема у зв’язку із кадровими змінами».

Станом на 21 травня 2021 року змін до Розпорядження міського голови від 
27.01.2020 № 58 рг Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від
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А .  10.2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних» не було.

Щодо третього питання: «Дати та номери розпорядження міського голови 
(або рішення виконавчого комітету або рішення міської ради), якими затверджено 
розпорядників, відповідальних за оприлюднення наборів відкритих даних, які мають 
бути оприлюднені органами місцевого самоврядування згідно Переліку наборів 
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Розпорядники публічної інформації визначені статтею 13 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації».

Відповідальними особами за оприлюднення публічної інформації відповідно 
до п.п.1.1 Розпорядження міського голови від 27.01.2020 № 58 рг «Про виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року №835 «Про затвердження 
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих 
даних» є керівники комунальних установ, підприємств міста Покровськ, керівники 
відділів, управлінь та інших структурних підрозділів Покровської міської ради, які 
зобов'язані дотримуватися виконання заходів, передбачених постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.2015 року №835 «Про затвердження Положення про 
набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних».

Щодо четвертого питання: «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».

Моніторинг стану оприлюднення та оновлення наборів даних на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних, згідно із посадовими обов’язками, здійснює 
головний спеціаліст сектору інформаційних технологій та автоматизованих систем 
Управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради.

Щодо п’ятого питання :
«Яким чином забезпечено моніторинг та контроль за повнотою та вчасністю 
оприлюднення наборів відкритих даних розпорядниками громади згідно Переліку 
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Відповідно до п.п.1.4 Розпорядження міського голови від 27.01.2020 № 58 рг 
«Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року №835 
«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
форматі відкритих даних» розпорядники інформації зобов’язані щоразу із зміною 
даних оновлювати інформацію у форматі відкритих даних на офіційному сайті ради 
та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Відповідно до посадових 
обов’язків головний спеціаліст з сектору інформаційних технологій та 
автоматизованих систем Управління інформаційної та внутрішньої політики міської 
ради здійснює моніторинг та контроль за повнотою та вчасністю оприлюднення 
наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на 
Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

З повагою

В.о. міського голови

Михайленко
+380994321585


