
Х Е Р С О Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
просп. Ушакова, 37, м.Херсон, Україна, 73003, тел.: 22 34 74, факс: 49 14 72

e-mail: admin@city.kherson.ua

_________________ №  _________

На ______________ від _________ Романові КУЛИКУ
                                                                             foi+request-90588-

641b68a0@dostup.pravda.com.ua
Про надання інформації

Шановний пане Романе!

На запит, зареєстрований виконавчими органами Херсонської міської 
ради 04.08.2021 за № ІЗ-К-238, інформую про наступне. 

З метою організації належного виконання органами місцевого 

самоврядування положень постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 

№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних» прийнято розпорядження міського 

голови від 26.07.2019 № 237рр «Про затвердження Порядку розміщення  

наборів даних Херсонської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі  
відкритих даних, у мережі Інтернет». Додатком до даного розпорядження 

визначено перелік наборів даних Херсонської міської ради, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних та відповідальні за надання 

інформації. 
У зв’язку із зміною структури виконавчих органів Херсонської міської 

ради, кадровими змінами та змінами до вищезазначеної постанови, прийнято 

розпорядження міського голови № 350рр від 06.08.2021, яким розпорядження 

міського голови № 237рр від 26.07.2019 визнається таким, що втратило 

чинність. У додатку до нього визначений оновлений перелік наборів даних 

Херсонської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних та відповідальні за надання інформації.
Керівники виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств, 

установ та організацій, засновником яких є Херсонська міська рада особисто 

відповідальні за надання даних, що включені до Переліку, для висвітлення на 

Єдиному державному порталі відкритих даних.
Департаментом інформаційних технологій здійснюється лише 

оприлюднення наборів даних на Порталі. 
Зауважу, що більшість запитуваної інформації, окрім Єдиного 

державного порталу відкритих даних, розміщується на офіційному сайті 
Херсонської міської ради та її виконавчих органів, а саме:
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- Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню – посилання: 
https://miskrada.kherson.ua/ofis-khersontsia/akty-obstezhennia-zelenykh-nasadzhen-

shcho-pidliahaiut-vydalenniu/. Даний набор даних створено на Порталі, наразі він 

проходить премодерацію;
- Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі 

комунальної власності – посилання https://miskrada.kherson.ua/pro-

kherson/zemelni-resursy/;

- Дані про тарифи на комунальні послуги, в тому числі на ті, які 
затверджуються органом місцевого самоврядування – посилання: 
https://miskrada.kherson.ua/offis-khersoncja/dlia-hromadian/taryfy-na-zhytlovo-

komunalni-posluhy/;

- Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності – посилання: https://miskrada.kherson.ua/haluzi-

mista/iedynyj-reiestr-vidkrytykh-danykh-vlasnykiv-tymchasovykh-sporud-dlia-

provadzhennia-pidpryiemnytskoi-diialnosti-z-zaprovadzhenniam-qr-kodiv/.

З повагою

Директор департаменту 

інформаційних технологій        Ілля ЗАРУБА


