
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
Від  27.02.2017р. №41-р    

 

Про затвердження складу робочої 

групи з контролю за оприлюдненням 

наборів даних у формі відкритих даних 
 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

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

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 30 листопада 2016 

року №867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі 

відкритих даних», керуючись ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Затвердити склад робочої групи з контролю за оприлюдненням наборів даних 

міської ради у формі відкритих даних у складі: 

Тимощук Сергій Володимирович – заступник міського голови, голова 

робочої групи; 

Бочевар Роман Павлович – директор департаменту правової політики та 

якості міської ради, заступник голови робочої групи;  

Бузиновський Юрій Олегович – головний спеціаліст відділу інформатизації 

департаменту інформаційних технологій міської ради, секретар робочої 

групи; 

Члени робочої групи: 

Романенко Володимир Борисович – директор департаменту інформаційних 

технологій міської ради; 

Малецька Наталія Анатоліївна – начальник інформаційно–аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради; 

Бригадир Сергій Сергійович – директор з технічного розвитку 

КП «Вінницький інформаційний центр». 

2. Робочій групі забезпечувати координацію та контроль за оприлюдненням 

наборів даних виконавчих органів, які є розпорядниками інформації, у формі 

відкритих даних, зокрема:  

2.1.  Фахівцям департаменту правової політики та якості надавати загальні 

консультації відповідальним особам структурних підрозділів міської ради, 

здійснювати контроль за розміщенням необхідних наборів відкритих даних, 

оновленням даних, якістю наборів. 

2.2.  Фахівцям департаменту інформаційних технологій надавати 

консультативну, координаційну, технічну підтримку щодо підготовки та 

розміщення даних. 

 



3. Виконавчим органам міської ради здійснювати підготовку та публікацію 

наборів відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних та їх актуалізацію шляхом періодичного оновлення. 

4. Розпорядження міського голови №431-р від 28.11.2016 р. «Про затвердження 

складу робочої групи з  контролю за оприлюдненням наборів даних у формі 

відкритих даних» вважати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови  С. Тимощука.          

            

Міський голова         С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент інформаційних технологій 

Бузиновський Юрій Олегович 

Головний спеціаліст відділу інформатизації 

 


