
зАýорвькА MICьKA рАдА
дýкАртАжЕýт рЕ€стFi*iйнкх кослуr

fiро внесенllя змiн д0 ýsказу 
"у..1].|}:?а2{- $89 <1Про.розмiщення набопiвданих департаменту р*u,фЬuТйни". _послуi Зi"порiзькоi' MicbKoi' ради, ilKiЖf*;ffiУrЬ 

ОПРИЛЮiiНdННЮ j; libpMi вiдкрЙiиJiu"*r, в MepelKi lHTepHeT>r зi

на викокання рiшення ýикснавчого koMiTeTy Запорiзькот Micbkoi Радивiд 24"05.202I лЬ?03 <Про u**"*"*o чi" ло рiшенЁя викOнавчсг0 KoMiTeTvЗапорiзькоi мiсъкоi рuд, вiд 01 "а7-2о19 "i\l!29i Ьро затвердженпя Порядкурозмiщекня наборiв д&нI.1х Запорiзъкоi мiсъкоi ради, якi пiдлягають0прилюдýенýю у формi вiдкритих даких, в мережi IHTepHeu зi змiнами[tАКАЗУЮ: 
У llrl'vl'\l

1, ВНЕСТи змiни до яаказу вiд 1'?.12.2О2а ,ъ89 KITpo розмiпlенttянаборiв даЕих департаменту ресстрацjйяltх no.ny' Заrrорiзъкоi Micbkoi рuд",
ýi#fil'аютЬ 

СприлюДнеýýю У формi 'i;;e;;;;"ou*"", в Mepexti IHTepHeT> зi

додатOк д0 Еаказу <<вiдповiдальнi особи за rriдготовку та оýрилюдненняНаборiв даних, якi пiдлягаютъ 0прилюдненню у формi вiдкритих даших з,иохtливiог}0 взасл,tозамiнностi працiвни*i" o;;;;rirr*""y реестракiЁtних пOслугЗапорiзьКоi MicbKo'i ради} *"*u*r" в HoBiЙ редакцii {лодасться).2. Контроль за ýикOна}Iням цъог0 накжу зал}rшаю за собою.
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ýодаток
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ресстрацlиlлит послуг
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Вiдпо_вjдальнi особи за пiдготовку та.Oцрилюднення наборiв даних, якiпlдлягають оприлюднеfiню у формi вiдкритих даних з йожливiстю
ВЗаСМОЗаМiННОСТi працiвникiв департаirtgнтз, р*u*"рufi}Й Ё;уiТu"Бilrок*т

ь,Ilсъко1 ради
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Найменування кабору
даних

Вi,тповiда.,Iьний за
надаýýя

iкформаuiТ

особа. яка
зачiнюс у разi

вiдсутностi
вiдшовiдыlьного

ГIерiо*ичнiсть
ýад8ýýя

iкформаuiТ
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1. ,Щовiдник

деп&ртаý{еЕту

ресстраuiйних послуг
lrcicbKoТ ради з
iдентифiкацiйнrt;r.t
кодом в Сдинолтlr
лержавнOý{у peccTpi
iсриднчних осiб,
фiзи.rних осiб -
пiдприсмцiв та
грOмадських

формувань. офiuiйrни ьс

веб-сайтом, адресоп,{
електрон$оТ пOштио
нON.{ерами,t,елефон iB.
мi*цезначодження

о*тапенко о,о,-
начаjIь[лик

адмiнi*тративного
вi;цiлу

Четвертна М.В.,
головнлtй
спецiа,тiст

адмiнiстрiiтивrlого
вiллiлу

IЩороку, а у,trэазi
внесення змiн
позап"qанOвO -'

I]ротяг{}}/f трьох
робочик днiв з

hrOе{*н,гу

внесення таких
змiн

2, Iнфrрнтацiя прtl
отркмане майно
(обладнання,
ýрограмнs
забезпечекня) у
рамках мiжнародноТ
технiчноi дOповlOги

Гранаirьська О,А.,
начашьнfiк вiддiлу

фiнансtlвого та
бухгал::ерськOг0

облiку - голtlвний
бужгzuттер

ileTpeHKo С.{,,
начý"чьник вiллiлу

iнформаuiйitтlх
"t^ехно;lогiй

Рулнсва А.В.,
головний

cýeцiaqicT вiддiлу
'фiнаноового та
бJкгалт*рськOг0

облiкз;

ltаряка I.I.,
го_цовний

спецiатiст вiдrцiлу
iнформаuiйних

технологiй

Щороку, а у разi
внесення змiн
пOзаfiланOво _

прOтягам трьох
робочих днiв з

l\{oMeHTy

внесення Tilkиx
змiн

3. Ти"r,ульнi спискý на
IтрO8ед9нýя
капiтального та
т]OточнOг0 ремOнту,
ýlцiвництва,
реконсrрукцii ,rа

благоустрою

Граначьська О.А,,
н&чаjIьник вiдлiлу

фiнансового,га
бргаrrтсрськог0

облiку - го,llовний
бухгьттер

Рулнсва А.В,,
головний

спецiапiст вiдцiлу
фiнансового та

бзосгалтереьког0
облiку

Iýокв*ртальн*



Jф
n/Tt

Найм*нування набору
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Особа, яка
sемi$юе у резi

вiдсутr*остi
вiдuовiдмъного
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надання

iнфорл,лаuii
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4. ýaнi про надаяi

aлMiHicTpжTtBHi
посJI}Yý

Ветуrшко М,Ю.,
нач&rIьýLIк

lсридкчЕог0
вiдлi;rу

Лаврак Л.О",
rолФвlrяй
*пецlалlýт

ю!lиди*iного
вiддiлу

IIdоквартачьно.
до 10 числа

мiсяця
наступнOга за

звiтним
перiодоlчl

5. надходжежня i
викоркётff}lжI
OfiагодrЁfiOt допомог}I

Гранальська О,А,.
начч!,Iьн}tк вi*аiлу

фiнансового та
бухга,rтерськOго
облiку,- головний

бухгаттер

Рулнсва А.В..
головr*ий

*rtецiалiст вiллiлу
фiнансового та

ýlхгалтерськогt)
облiку

lldoKBapTzulbHo -

у cTpoкli
встаноtsленнi для

ilOд&ння

фiнан*tiвоТ
звiтностi

6. ГIерелiк цiльопл*х
мiсцевнх жроIрае[,
з*riк до цiлъових
мiсце*их ýрсграм та
звiтiв про вихФýаýýя
цiлъовкх мiсцевих
проrра:и

Гранатьська О.А.,
нI}чаJIьнЕк вiллiлу

фiнансового та
букгалтерськOг0
облiку - гозlовний

бргалтер

Руднсва А.В.,
головннй

спецiалiст вiллiлу
фiнансовсtго та

бу*галтсрськOго
облiку

Щороку (у разi
внесення змiн
IIозаfiланOво _

протягOý.f трьох

робочнх днiв з
мо]\{енту вне-
се}iня так}{х

зrчriн}
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