
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

на №  від

М' і j04

ДОРУЧЕННЯ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», на 
виконання постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 
«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у форматі відкритих даних» та від 30.11.2016 № 867 
«Про питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» з 
метою реалізації політики відкритих даних та оптимізації роботи щодо 
забезпечення прозорості й відкритості суб’єктів владних повноважень на доступ 
до публічної інформації:

1. Визначити відділ організації діловодства Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації відповідальним за завантаження та оновлення 
наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 
d a t a .GOV.u a  наданих структурними підрозділами апарату Євятошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Відділу організації діловодства Євятошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації:

2.1. Забезпечити координацію роботи співробітників Євятошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації з інформацією, що підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних d a t a .GOV.u a  відповідно до вимог Положення про набори даних, 
які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2016 № 835 «Про 
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних».

Термін: постійно.

2.2. Надавати консультативну допомогу відповідальним особам за 
підготовку, актуальність, достовірність та своєчасність оновлення інформації, 
що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному 
веб-порталі відкритих даних d ata .G O V .U A , щ о д о  розробки паспортів наборів



даних.
Термін: постійно

2.3. Забезпечити завантаження та подальше оновлення на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA інформації, наданої 
структурними підрозділами апарату Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації.

Термін: постійно

2.4. Проводити аудит наборів даних у формі відкритих даних, 
розпорядником яких є Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація.

Термін: щокварталу не пізніше ніж до 15 числа, ш[о настає за звітним 
періодом.

3. Установити, що керівники структурних підрозділів Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, комунальних підприємств, 
установ та організацій, які відповідно до їх основних завдань і функцій 
володіють наборами даних з публічною інформацією, розпорядником якої є 
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, несуть персональну 
відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на 
Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA.

4. Керівникам структурних підрозділів Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації, комунальних підприємств, установ та 
організацій:

4.1. Забезпечити регулярну публікацію на Єдиному державному веб- 
порталі відкритих даних DATA.GOV.UA наборів даних, що підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Святошинська 
районна в місті Києві державна адміністрація, згідно з переліком, що додається.

Термін: відповідно до періодичності оновлення наборів даних.

4.2. Призначити відповідальних осіб за підготовку, передачу, актуальність, 
достовірність та оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі 
відкритих даних у межах повноважень та надати інформацію про таких осіб до 
відділу організації діловодства.

Термін: терміново.

4.3. Розробити Паспорти наборів даних, зазначених у пункті 4.1. цього 
доручення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 
№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у форматі відкритих даних» та подати їх до відділу організації 
діловодства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Термін: терміново.



4.4. Забезпечити своєчасну підготовку та оновлення наборів даних у формі 
відкритих даних відповідно до напрямків роботи не пізніше п’яти робочих днів 
з дня внесення змін до набору даних.

4.5. Інформацію, що підлягає оприлюдненню на Єдиному державному веб- 
порталі відкритих даних DATA.GOV.UA, розпорядником якої є апарат 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, невідкладно 
подавати у письмовому вигляді та на електронних носіях до відділу організації 
діловодства.

Для оприлюднення наборів даних використовуються формати визначені 
пунктом 9 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
форматі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.10.2015 № 835.

4.6. Інформацію щодо оновлення даних, розпорядником яких є апарат 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації надавати до 
відділу організації діловодства у письмову вигляді та на електронних носіях не 
пізніше трьох робочих днів з дня внесення змін до набору даних.

4.7. Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 
21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних», у разі високого 
суспільного інтересу до даних, що не включені до переліку розглядати 
можливість формування та завантаження додаткових наборів даних у 
встановленому порядку.

Термін: постійно.

4.8. Забезпечити інформування відділу організації діловодства про хід 
виконання цього доручення щомісяця не пізніше ніж до 05 числа, що настає за 
звітним періодом.

Термін: щомісяця.

5. Визнати таким, що втратило чинність доручення голови Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 13.03.2017 № 5.
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