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зАпорIзькА MnCbKA рАдА
СЛУЖБА (УПРАВЛIННЯ),У СIIРАВАХ ДIТЕЙ

нАкАз
м. Запорiжжя xn 496

П.ро призначення
вiдпоЁiдальних осiб

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.10.2015
Ns835 uПРО Затвердження Положення про набори даних, якi пiдлягають
ОПРИЛЮДНеННЮ У фОРмi вiдкритих даних)), керlуючись pimettH'ii1,1 l>t,iinji-ii]з.iulU
KoMiTeTy ЗапорiзькоiKoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi радди вiд 25.05 .2020 M22l <Про внесення змiн до
рiшення виконавчоl,о KoMiTeTy ЗапlrрiзькоТ MicbKoi ради вiд 01.07.2019 J\Ъ293
<ГIРО ЗаТВерджёння Порядку розмiщення наборiв даних ЗапорiзькоТ MicbKoi
ради, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих даних, в мережi
IHTepHeT)) та з MeTOIo забезпечення прозоростi i вiдкритостi дiяльностi служби
(Управлiння) у справах дiтеir ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, задля реалiзацiТ права
кожного на достуП дс) публiчноi, iнформацiТ,, яка знаходиться у володiннi
суб'скта владних поllчоважень

НАКАЗУЮ:
1. ПРИЗНаЧИТИ вiДпоВiДа-тlьних осiб. за пiдr.отовку т,а {itil}}Ijrio/.iiil.:}ill}i

наборiв вiдкритих даниХ (паспорти бюджетнhх програМ мiсцевоl-о бi*дlкч'] ,' Т;.
звiтИ прО виконання паспортiв бюджеr:них програм мiсцевого бюджету) в
СЛУЖбi (Управлiннi) у справах дiтей Запорiзькоi MicbKoi ради - Шапова_гt Юлiю
олександрiвну - нач€tльника вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi -
головного бухгаттеэа та Попович [{trталiю МиколаiЪну - головного спецiалiста-
бухгалтера вiддiлу бухгалтерськогсl облiку та звiтностi У разi вiдсутностi з
поважних причин IIIапова_гI Ю.О.

2. Призначити вiдповiдальнIlх осiб за пiдготовк,у та оприлюднеiIня
наборiв вiдкритих даних (титl,льнi слrрIски на Пi|OВе/I,еiiня капiтаt_l-tьногсr та
IIоточного ремон,гу. будiвtrlлцтва, рекOнструкlдiТ ,га благоlчстрlэю) в сл,;rкбi
(упrэа,влiннi) У спрRttаХ дiтс,ii l}аtl<щiзr,ктi'l tиiс:ысоi РадИ " i....i i,]., :]_i il.nltli
Миколаiвну _. головIiOго спецiалiста вiддiлу бухгалтерського <rб;iiку Tii 

'гj,i;l;tlс.гiта ШапОвал ЮлiЮ О;tексанДрiвrrУ - начапЬника вiддiлУ бухгаrrтерськоr.о облiку
та звiтностi * голоRного бухгалтера у разi вiдсутностi з поважних причин
Ткаченко I.M.

]. Призначтити rзiдповiдать}I[I-{ rэсiб за пiдr,отовку та оприлюднення
наборiв вiцкритих ,l1аних (rrерi:лil.: Jv}UIttлени}: договорiв. iHtltи;l }тпавочи1{.
ДоДаткiв. ДоДаткL\Вих. угод та iнпrих ллатерiалriв /цо нах) лз с"гiуrкбi l1,,11



справах дiтей Запорiзькоi MicbKoi рали - Псlпович Ната_гriю МиколаТвну -
головного спецiалiста-бухг€rлтера вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi та
Шаповал Юлiю Олександрiвну -- начiLпьника вiлдiлу бухгалтерського облiку та

Попович Н.М.
4. Призначити вiдповiдальних осiб за пiдт,отовку та оприлюднення

наборiв вiдкритих даних (перелiк цiльових програм, у тому числi посиланЕя на
оприлюдненi ресурси в IHTepHeTi) в службi (управлiннi) у ,справах дiтей
ЗапорiзькоТ MicbKoi_ ради - Суботу Галину BiKTopiBHy - завiдувача сектору
соцiального захисту прав дiтей та ШерlrшеIIь BepclнiKy IBaHiBHy - головного
спецiалiста сектору соцiального захист},
поважних причин С;rботи Г.В.

5. Вiдповiдшrьнi особи забезпечують:
- пiдготовку наборiв даних, якi вiдповiдають вимогам, визначеним

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.10.2015 N9 835 <Про
затвердження Псlлlэження про набори дiаFIих. яlti пiдлягають оприлюдненню у
формi вiдкритих даних));

- передачу пiдготовлених наборill даних до управлiння внутрiшньоТ
полiтики, преси-та iнформацiТ MicbKoT реди, д(ля подаJIьшого оприлюднення;

- врахування пропозицiй щодо забезпечення якостi наборiв даних, якi
наданi управлiнню внутрiшньоТ полiтики, преси та irrформацii MicbKoT ради;

- iнформування управлiння внутрirшньоТ полiтики, преси та iнформацiТ
мiськоi ради щодо пiz(готовлених наборiв l{ани.к у фсlрмi вiдкритих даних.

6. Визнати таким, що BTpaTltB чигrrliсть накази служби (управлiння) у
справах дiтей Запорiзькоi MicbKcli ради вi.ц 09.0|7.20l9 Jф524 пПро призначення
вiдповiдальних осiб>l.

7. Контроль за виконанням наказу гIодласти на заступника начЕrльника
служби (управлiнЕя) у справах дiтей Запсrрiзькоi мiськоi ради - Побельону IHHy
Василiвну.

праI} дiт,ей у разi вiдсутностi з
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Н.С. Сиворакша

нача-гtьник слчжби
ýrправлitlнд) i сграR?х дiтей
Jапорlзь,к()1 Mlcbкol ради
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