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I1po органiзаllirо дiяльностi з розмirценI]я наборiв даних ЗапорiзьlсоТ Micbrcoj раДИ, ЯКi
пiд:rягатоть оllрилIодненнIо у cPopMi вiдI(ри,гих /]аних в Mepen(i IHTepHeT

На виttоttангIя Зако[Iу УкраТнИ ((Ilpo лоотуil до публiчrrоТ iнформацiТ), пос,гаrIови
КабirrетУ MiHicTpiB УкраТнИ вiд 21.10.2015 Nъsз5 кПро затвердження Положення про
i]абори даних, якi гIiдлягаIоть оIIрилIод(I{еI-Iню у формi вiдкритих даних)) (зi змiнами) та
кIlорядку розмiтлення rrаборiв лаFIих Запорiзькоi Micbtcoi ради, якi гtiдлягаtоть
оприлIолнеIIFIIо у форл,ri вiдtсритих да[Iих в Mepexci IHTepHeT>, затвердженого рiшеtтням
викоI]авLIОго KoмiTeтy ЗапilрiЗькоТ MicbitoТ ра,r_{И вiд 25,05.2020 лъ221, з MeToIo органiзацiТ
i]iяльноотi rrрацiвнI,IкiВ департамеrIту освi,Iи i науки ЗапорiзькоТ jчIiсы(оi ради,
вiлповiдальних за пiдгоl,овlсу Tz1 оприл}однення наборiв даних з мо)I(ливiстIо та
врегулюваI-IFIя процедурI4 контролю за виI(оцанням уIIовIIоважеFIими вiдповiлальними
особаiчIИ слуlкбовI,tх обов'язtсiв, tсеруtОчись кIТоложеrIFIяМ про департамент освiти i науки
Запорiзьtсоi MicbrcoT ради)),

I]АКАЗУIо:
1

. Затгвеlэдити:

1.1. Пepe.lliIc rlаборiв даIiих, якi пiil"ltягаIо,гь оприJIiоднеIIнIо у формi вiдкритlrх
даLIих в меlэехti Iн,герrtет, розшоряднрIком яких с дегIартамент освiти i наукl,t ЗаrrорiзысоТ
таr,lеtэмiни оприл
опl]илюднен1lrl таких даI]их
осiб та1термlни
вiдповiда:IьFIих ос10
iobKoT Dади.
Mioblcoi
ради, вlдповIдаJIьFIих
Перiодичнiсть
Вiдr.овiда,lrьний за
Nь
}Iайменуванп.яI набору даних
надання
iнформацiТ
надання
iнсilормацii
позагlлаtIово
1.
Щовiдниtt пiдприсмств, установ lBaHoBa B.I],
IIРОТЯГОМ ТРЬОХ
(заrсладiв) Tzt оргаtl iзацiй розгlорrч]ника I IачаlIы"tики ТВо

ilлформrаrliТ ,га сlllгzlнiзацiй, LT_lo
IIалежать до сфери його угrравлiннlt, у
тому tlцg;li iх iдентифiкацiйгIих кодliв,
адрес
,гелефонiв
та алрес
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5.

Звiтtr шро вI,Iко}IанIlя пac].IopTiB

Кривоrriс I.B.

бюдлсетних пl]ограм мiсцевого
бtодlкету
Титульнi списки на прове/{еI{нrI
капiгального та потоtIного

I-Iа,lальники

IЩорiчно

ТВ0

Мiрошtlиченlсо I].IO,

Щоlсвартально

lBaHoBa В.]].

lL[орiчItо

p9lVIoн]]y, будiвнлtl ITBa,
poKoi-I

6.
7.

струrсцii,га б.llагоус,гроtо

про

педагогi.tt,lttх
закладiв освiти

пlэаlцiвнлttсiв

професiiiно-т,ехгti.tгtl.tх

осlзiти

/dагri

начальники Тво
11ерел irc з аlсладiв дошlс i.TtbHoi, загальн оТ BiTKoBcbtta Н,В.
серодньоI, позаrlrкiльl,tоi та FIачальники ТВо
i

статис,гиLIна iriформацiя tilодсl них

11ерелiк закладiв
освiти

протяt,ом трьох
робочих лlлiв з
позаплаI,Iово

моменту l]несення

змirr;

в.

/{aнi про черги :tiтей у

звiтttiсть
rцорiчно або в iьтшi
визначелti термiни
подачi звi,гностi
закJIади

/dоiпкiльt-lоТ осв iTpt
9.
10.

статистI,ItII{а

Н,В,
llа.lальi,lики ТВо
BiTtcoBcbtca

Теритоlэiя обслуговуваIIпrl закладiв BiTIcoBcbKa Н.В,
загальноi середньоТ освiти
виttористzlннrl
LIа/]ходлсення i
б:lагодiйгtоТ допомоги

начальниrси Тво
Кривонiс I,B.
[{ачальгlики 'I'BO
КерiвrlиIси закладiв
освiти

ЩоквартальI,tо

ll{орiчгrо (lcoltcHoгo
IIавчаJiы{ого porcy)

Щоrсвар,гаJIьно- у
строки
встановJlеIlня длrI
подання

фiнансовоТ
звiтtлостi
1,2, Форму оllису набору даних, яttрlй lIiдлягас оприлюдненню у формi вiдкритl,tх
даних згiдгrо п,2,6, кIIорядку розмirцегtllя rrаборiв дiiIIих ЗtrпорiзькоТ мiсысоI ради, яtti
пiдлягають оприлюднен}Iю у формi вiдtсритих даних в Mepeltci IHTeplleT>.
2. СтруltтурFIим пiдроздi:rам департаI\{еIlту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради,
начальникам ,гориторiа;тьних вiлдiлiв освir:и дегIартамен,гу освiти i науtси ЗапорiзьrсоТ
мiсr,lсоi ради, якi е розпоряднL{ками irrсРормацiТ:
2.1, визначити осiб, вiдпоtзiдаjlы{их за пiдl,отовку, сРормуванlIя 'га оприJIIодLIеFIFIяI
наборiв да{,Iих lзiдповillно до Перелirсу гlаборiв даних ЗапорiзьrсоТ MicbrtoT ради, яtlсi

,Iа

надати до управ.liiгIl-tя
пiл.llягалоТь оприлIолненнIо у формri вiдttритлtх даних)
вtlутрiшrтьоТ полiтиtси, преси Tti iн(lормацiТ ЗапорiзькоТ MicbKoT ради вiдомостi про 1-1их;
2,2. оргаr-riзуваr:и cl]ocLIaclje наданFIя копiй розпоряджень (наказiв) управлiнrrю
внуr,рiшrньоi гlолiтиtси, преои "га ir-r(lopMariii ЗапорiзькоТ MicbKoT ради (департамеI]ТУ ОСВiТИ
i паутси ЗаrrорiзьtсоТ MicbIcoT ради) в теlэмiн до 3-х робочих днiв з дня iх приЙняr-гя.
З. ]Jизttа,lеt;им у пп,1.1, tL,1, rrlt.2.1, t1,2 цього наказу вiдuовiдzi.llьLlим особам
забезltе.tи,ги:

З.1, гriдготовtсу наборiв даrн1.1х, .ltl<i вiдtrовiдатоть вимогам, визначениIчI Пос'гаLIоВоIо
Кабiне,гу MiHicTpiB УкраТгrи вiд 21.10.2015 NЬ ttЗ5 <Про затверджоння Положення Про
набори даних, яttсi пiлляtгають оIIриJIIолпеннIо у формi вiдlсритих даних);

З,2. перелачу пiдгсl,гоl]леIlих наборiв дапих до управлiнt-iя вгtутрiшньоТ полiтиltи,
преси та irrформоцiТ *i.o,.oT ради (департаменту освiти i науIси ЗапорiзькоТ MicblcoT ра/{и),
для подаJIьшого оприлIодненIIя;
3.З. врахування пропOзицiй rцодо забезпечення якOстi наборiв даних, якi наданi

(лепартаменту освiт,и
управлiнню вrtутрiiлньоТ по:riтики, гiреси т,а iнформацiТ MicbKoT ради
i науtси Запорiзькоi мiiсыссlТ ради);
,га iнформацiТ Micbtcoi
3.4, iнформуваннЯ упlэав.llitItlя внутрiшлtьоТ полiтики, проси
наборiв
рали (департамепту ocBiTpt i науlси ЗапорiзькоТ MicbKoT ради) щодо пiдготовлеtlих
даних у (lopMi вi,цtсритих даних,
З.5. за Iтогод)кен[Iям з управлiлtням внутрiшl-tt оi поJIiтики, преси та iнформацiТ
ЗагIорiзькОi MicbicoT радИ й отриNlанпяМ вiд\tlовiдних прав доступу !Ia единому
дсржавному веб-порталi вiлrср}I,1,}Iх ланих:
а) оприлrОдIленнЯ rrаборiВ на единоМtу державIIому веб-Порталi вiдlсритих /{aHLIx;
б) здiйсrтенпя комунiкацii :] модера,горами Сдиного держав}Iого веб-портt}"шу
вiдtсрtатих /{а[Iих;

в) здiйсIJеtIня tсомунiтсацiТ з lcop1.1cTyBaLIaMи наборiв у пiдроздiлi <<ПрогtозilцiТ>>,
ptertcax пoBI,Ioвa)i(elIb;
оIIерч1.1]ивI.Iий розгля/{ пропозI4цiй i падангlя tзiдповiдi lз
Г) врахl,зпlrrlя пропозиriiй ш]одо забезпе.IеFIня якостi rrаборiв даних, яtlсi наданi
управлiннtо вгlу,грiшньоТ гtо:li,t,I4I(I,I, IIреси та iнформацiТ MicbKoT ради;
д) irrформуваrlнrl управ.пiнн.lI вtлу,грiшньоi tlолiтики, просИ та iнформацiТ

ЗапорiзькОТ MicblcoT ради щоЛо пiдготоВле}IиХ та оприJIЮднениХ наборiв даних у формi
вiдttри,гих даFIих,
4. Внести до вiдitlовiдlних роздi"гriв поса/iових iпс,груrсцiй вiдповiлальних осiб за
пiлготовку та оприлюднепня наборiв /JаLIих наступгti змit,tи,]]а допо]]нен}Iя:
- повI]о]]аже}Iня злiiiснtовziти функцii вiдгrовiдаllьt-lоi особи за lliдготовtсу та
оприлIодFIегlrtя наборiв лаrrих;
- обов'яtзоtс злiйснtоватлt перелаrlу пiдго,говлених паборiв даних до управлillt{я
BI1yTpirшHboi ttолiтиIси, преси та iпсРормацii Micblcoi ради (департаменту освiти i ltауlси
Зап орiзьrсоi м iсъlсоi р аl(и ), /lля п олальш ого оllри JIIодI{ення ;
- завданнrt особl.i (rlрацiвrlлtкаr) BparxyBaTl4 llроllозицiТ пlодо забезпеченIJя якостi rrаборiв
даI{их, яlсi I,tаданi угrраrзлirrню вLIутрiшl-tьоi tlо.lliтиlси, проси та iнформацiТ мiсысоТ ради
(деLIартамеrtту освiти i Haytcll ЗапорiзьlсоТ мiсысоi ради);
- обов'язоtt особи (працiвrlика) забезrtечувати irrформуванrrя уrrравлirrня внутрilшньоТ
полi.гиtси, пресI4 та iнформацiI ЗапорiзьIсоI Micblcoi ради щодсl пiдl,отовJIеIIих набОрiв
даLIих у (lopMi вiдttриr,lах дtlних;

за llоголженням з уrrравлirll{ям l]IIу,I,рiпrньоТ полi,гиlсl,t, преси та iнформацiТ Заr-торiЗЬКоТ
MicbKoT ради й от,риманIIяtlчI вiдtrовiдних прав д(оступу на единомУ Дер)I(ав}IоIчIу веб*
-

порталi вiдtсри,гих /lаI]их вiдгiовiдешьrri особи обов'язоtс особи

(працiвнИКа)
забезпе.tувати: оприJrIодIIеннr{ r,rаборiв на е/]иtлому державному веб-порталi вiдlкритих
i{аних; здiйсненняt lсомуrritсацii з модераторами единого доржав}Iого веб-гtортаlrу
вiдlсрl.i,гих даних; з/]iiаспстrrlя lсомуtlittzrцii з користуваLIами наборiв У rriдроздiлi
кIlрошозиlliТ>, оперативний розгJIяд itропозицiй i наданняr вiдповiдi в мелtах повновz}жеIII);
врахуваI{ня проIIозт,Iцiй rцоло забезпе.lеtII"Iя ,IKocTi rлаборiв даних, якi налаr,ti управлitlllю
вгlутрiшlгIьоi гtоJliтиlси, пресI4 ,га iгlсРормацiТ Micbrcoi ради; iнформуваrrня управлiнrтяt
,га
lзttутрitлньоi tlолiтиItи, IIроси ,га irrсРормацiТ Micbtcoi Рали ш{одо пiдготовлених
огIрI,IJIIодIIених наборiв ланих у формi вiдкlэитих даних;
- гIрzlво особи (працiвнiака) вносит,и шропозицii з пи,гаIIь, lltti пов'язаt]i з роботоtо у СфеРi
вiдllсри"гих /(аI,Iих) l] межаХ по1]lIоваlжеLIЬ гtриймати вiдгrовi'tlrri рiшеtlня, право особи
(праlliвгtиКа) братИ yLIac],b у }IарадаХ Tet iнlllрtх заходах, яIсi пов'язаrri iз наборапll,t даIIих,
якi гtiдltягають оприJIiоднеrIнI0 у форrчri вiлttритих даних.
- гIравО особИ (працiвIlИка) о,r,риМува,гLI необхiдц-r1/ дJIrI викоFIаI]ня своТх завдаI{ь i фунrсliiй

iнформатlilо Bill iнrпих структурних пiдрозлirriв, установ та органiзацiй, комуFIальних
гr iдприсмСтв, ItoMyH &JIIэIIИХ заlсладiВ ЗапtlрiзьtсоТ Micbrcoi радI4 ;
- вiдповiдаlrьнiс.гь особи (праrцiвIrика) за досl]овiрнiсть i актуальнiсть пiдготовлепих
наборiв ланих, якi передаIOться д0 управлiння внутрiшньоi пOлiтики, прсси та iнформашiТ
MicbKoi ради (департа}меlI,гу осtзiти i науки ЗапорiзьlсоТ Micblcoi рали).
5. Внести змiгtи ло вiдгrовil]iлtах роздiлiв посадIових iнструкцiй керiвt-lиtсiв
пiдроздiлiв l{епартtlмеri,гу сlсвiти i iлаl,цц ЗаllорiзьrсоТ Mticblcoi ради, теlэиторiальних lзiддiлiв
освir.и /lепартамен.гу осlзiти i науlси Запорiзькот мiсъкоi Роди, допов[Iивlпи iх наступI]ими
пуi{ктами:
- здiйсrrення tcepiBгttII(oM копТролЮ зtt оприJIIоднеI{нr{м, опрлIлюдшенням в IloBI]oмy обсязi
,га
вiдrсритих данI,{х;
у вс,гt1l{овлегli термiгlи наборiв дlаFIих у формi
- вiдповiдальнiсть lсерiвi-lика за [Ie опl]иJIlо/]FIеlIнr{, оприJIIоднення но в повI]ому обсязi або
iз пopytTteHHliM TepMiHiB riаборiв даIIих у формi вiдкритих даних,
6, 11ередбачит,и мо>tсливiс,гь взаемOзамiгlllостi вiдttовiда.lIьнI4х осiб (праuiвгrиrсiв) за
пiдго,говtсу та оприJIюдIIеIIня rrаборiв даних.
7. I'оловному спецiалiсту вiдlдiлу оргаrriзаIliйноТ та lсадровоТ робо,ги департамеI{ту
освiти i науки Запорiзl,tсоТ MicbKoT р;ци I-Iиrси,гrоl< Л,В.:
7.1. Внес.Ги змiгttt до посадОвttх ilлстlэукцiй rrередбачити в посадових iгrструкцiяiх
вiлtlовiдальних осiб t1,I, 2,3 даtlого наказу та подати lla затверлжеIlнrI lсерiвника до

24.|2.2020,
7.2. ПроiнформуватLI l]иi(онаl]чий KoMiTeT Запорiзьlсоi MicbKoT ради та департаме}Iт
право]]ого забезпе.Iення ЗапорiзьIсоТ мiсыtсli ради про lзilситi заходи до 31.12.2020,
В. Керiвникам отруктурних пiдроздiлiв, паLIальFiиI(ам територiаль}IиХ вiддiлiВ
освi.ги департамешту освir,и i lIzrylcta Загrорiзьrсоi Micbrcoi ради:
В.1, ЗабезпеLILIти у перiол з гру/l[Iя 2020 року по березень2021- pol(y проход)кення
курсу Мiт-riстерства цифровот ,грансформацiт Украirrи квiдкритi данi для державIIих
слуlкбовцiв> (вiдrrовiдно l1o JII,IсTI} I]иI(оLIавLIого IcoMiTeTy Заrrорiзьtсоi Micbtcoi рали вiд
03,12.2020 N-Q09/03- 1,9lO2B13 кПlэо уLItlс,гь у iнтенсивах з вiдкритих даних>>).
8.2. I1роiнформуваr'и до 01.03 "202l деlIартамент ocBiTi.i i науки ЗагIорiзьrсоi MicbKoT
ради llpo проходжеI,IIIrI курсу та [IаJ(аI]и копitо Сертифiкату.
9, I]аIсази депар,Iаменту сlt_;lзiти i trауки ЗапорiзьrсоТ Micbtcoi ради вiд З0.06.2020
JФ149р кПро прI4з}IаLIеIлttlt вiltповiлальгtlлх осiб>> та вiд 04,09.2020 Nl2З5р <Про BI{eceHHrI
змiн до наказу вiд З0.06.2020 N9149p <<I1po пI)изнаLIення вiдгtовiдальrlих осiб> вважати
,гакиlr4и, IIIo втрагили,lинrtiсть.
i0. Розпоря/.\1{иI(zlм iнформаrliТ гriд .tac пiдг,отовltи iпформацii У cPopMi вiдкритих
даних доl,рLIIчlуl]tlТИСIэ l]имог <<l]o:roriteHHяt пр0 набори даних, яttсi пiдлягають
оприлIодНеннIо у формi вiдtсрлtr:их даних), затверджепого гIоста}новоIо Itабiнету MiHioTpiB
Украiгrи вiд 21.10.2015 М835.
1 1. Поrсласти llepcollaIl])IIy вiдrrовiдалыliсть за змiст, лостовiрнiсть, ак,гуальнiсть та
lзiлпоrзiдгtiсть cPopMal:y rtаборiв даI]их вI4могам, L]стаLIовJIеt,tим кПоложе}Iпям про набори
даних, яl<i tliл.ляtГilюT,ь огIрИJIIодFIеIiI]IО у (lopMi вiдtсрtатлtх ланих)), кПоряtдtсопl розмiшlенltяt
rrаборiв даних ЗаrгlсlрiзьtсоТ Micl,ttoT ради, яtсi гriдлягаIоть оприлюдl]оннIо у формi вiлtсритих
даниХ в Mepeltci Itrтергtе,г> на KelэiBtll,ttciB с,груrстурпих rriдроздliлiв доIlартамIенту освiти i
науки ЗапорiзьlсоТ MicbKoT рали, HaLIaJIbHиKiB територiальних вiддiлiв осlзiти департаменту
освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT раl(и,
на зас,гупI]ика диреl(торtl
12. Коt-tтроль за BI,IKoIItlriLlrIM наказ)/ поItJlастI,I
освll]и
к
й
н
оТ,га
i
зацi
деI i apTaMeI I,гу-н atlaJlb lI и Kzl в iлдliлу оlэl,аtt
i науlси Запорiзькоi мiськоi ради.
Щиреlстор деrI
I

Bzt t,to

ва

apTaI\,I

енlу

C.IO. Романчуtс

