
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
Від 10.03.2016 р. № 84-Р          

 

 

Про створення робочої групи 

та затвердження плану робіт 

з оприлюднення наборів даних  

міської ради у формі відкритих 

даних 
 

З метою належного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, 

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», керуючись ч. 8 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Створити робочу групу щодо оприлюднення наборів даних міської ради у 

формі відкритих даних у складі: 

Тимощук Сергій Володимирович – заступник міського голови, голова 

робочої групи; 

Романенко Володимир Борисович – директор департаменту інформаційних 

технологій міської ради, заступник голови робочої групи; 

Члени робочої групи: 

Лісовська Олена Олександрівна – директор департаменту правової політики 

та якості міської ради; 

Левчишин Сергій Олексійович – начальник відділу господарських відносин 

департаменту правової політики та якості міської ради; 

Черненко Діна Сергіївна – начальник відділу інформатизації департаменту 

інформаційних технологій міської ради; 

Бригадир Сергій Сергійович – начальник КП «Вінницький інформаційний 

центр»; 

Канчура Володимир Володимирович – інженер КП «Вінницький 

інформаційний центр». 

2. Робочій групі забезпечити реалізацію, координацію та контроль у 

встановлені терміни завдань наступного плану робіт:  

2.1. Департаменту інформаційних технологій міської ради: 

2.1.1. Забезпечити підготовку інструкції з публікування наборів даних 

розпорядників інформації у формі відкритих даних – в термін до 

31.03.2016 року. 



2.1.2. Провести навчання відповідальних осіб виконавчих органів, 

визначених згідно п. 2.2.1 цього розпорядження, щодо здійснення 

публікації основних наборів даних у формі відкритих даних – в термін до 

31.03.2016 року. 

2.1.3. Забезпечити створення спеціального розділу на зовнішньому сайті 

міської ради для оприлюднення наборів даних міської ради у формі 

відкритих даних – в термін до 20.04.2016 року.  

2.1.4. Забезпечити надання консультацій відповідальним особам 

виконавчих органів з питань підготовки та оприлюднення наборів 

відкритих даних, необхідну технічну підтримку виконання вимог 

вищезазначеної постанови. Контактна особа – Володимир Канчура, 

телефон 59-51-40, e-mail: kanchura@vmr.gov.ua. 

2.2. Виконавчим органам міської ради: 

2.2.1. Визначити відповідальних осіб, які забезпечуватимуть підготовку 

та публікацію відкритих наборів даних на Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних. Інформацію у вигляді таблиці (Розпорядник 

набору даних (назва виконавчого органу)/ Прізвище, ім’я, по батькові/ 

Телефон/ Електронна адреса відповідальної особи) подати на електронну 

адресу kanchura@vmr.gov.ua – в термін до 15.03.2016 року. 

2.2.2. Забезпечити реєстрацію відповідальних осіб на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних для отримання можливості 

подальшої публікації наборів даних – до 31.03.2016 року. 

2.2.3. Визначити набори даних для оприлюднення у формі відкритих 

даних відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835. Забезпечити навчання 

відповідальних осіб щодо публікації наборів відкритих даних. Термін 

виконання – до 31.03.2016 року. 

2.2.4. Забезпечити оприлюднення першочергових наборів даних на 

Єдиному державному веб-порталі відкритих даних – в термін до 

20.04.2016 року. 

2.2.5. Здійснювати подальшу публікацію та актуалізацію наборів 

відкритих даних шляхом їх періодичного оновлення.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови  С. Тимощука. 

 

 

 

 

Міський голова               С. Моргунов 
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Департамент інформаційних технологій 

 

Черненко Діна Сергіївна 

 

Начальник відділу інформатизації 


