
\
БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

Про деякі питання розміщення 
наборів даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих 
даних

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації, для реалізації права 
кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління, на 
виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації” , відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 “Про 
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних (зі змінами)", розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 01 липня 2019 року №231 "Про деякі питання розміщення наборів 
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", керуючись п. 12 
Положення про управління соціального захисту населення Бериславської районної 
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 18 червня 2018 року №292 “Про затвердження Положення пре 
управління соціального захисту населення Бериславської районної державної 
адміністрації".

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у форм 

відкритих даних, розпорядником яких є управління соціального захисту населенню 
районної державної адміністрації (додається).

2. Затвердити такі, що додаються:
- перелік наборів даних управління соціального захисту населення районно 

державної адміністрації, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих данш 
управлінням (додаток 1);

- форму паспорта набору даних управління соціального захисту населеній 
районної державної адміністрації, які підлягають оприлюдненню у формі відкрити: 
даних (додаток 2).

3. Визначити відповідальним за оприлюднення наборів даних на власни: 
сторінках, розміщених на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації т 
на Єдиному державному веб- порталі відкритих даних Демченка Є.Г., головноп 
спеціаліста відділу фінансово-господарського обліку управління.

4. Демченку Є.Г. забезпечити:
- своєчасне оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних н 

власних сторінках, розміщених на офіційному веб-сайті районної державне 
адміністрації, та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;



- надавати до сектору контролю апарату районної державної адміністрації 
інформацію про стан оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних 
щокварталу до 02 числа місяця,наступного за звітним періодом.

5. Покласти персональну відповідальність на керівників відділів та секторів 
управління за підготовку, актуальність, достовірність та оновлення на офіційному 
веб-сайті Бериславської районної державної адміністрації та на Єдиному державному 
веб-порталі відкритих даних інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі 
відкритих даних і розпорядниками якої є управління.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ начальника управління соціального 
захисту населення районної державної адміністрації від 26 червня 2019 року №42 
“Про організацію роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих 
даних” .

7. Контроль за виконанням цьогатзштду^щіишаю за собою.

Заступник начальника управліщ ^£^'х
начальник відділу державних
управління соціального захистловасрл 
районної державної адміністрації
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Додаток 1
до наказу начальника управління 
соціального захисту населення 
районної державної адміністрації 

067  О?, # 6

ПЕРЕЛІК ІІДБОРІВ ДАІІИХ
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, які підлягають оприлюдненню

у формі відкритих даних

№
з/п

Назва набору даних С труктура  набору даних (формат) В ідпов ідальний за оприлю днення 

набору даних 

П ІБ  працівника

П ер іод и чн ість  оновлення

і 2 3 5 6

1. Довідник телефонів управління ХК8 (X) Рсзніченко 
Наталя Олексіївна

І Іротягом п'яти робочих днів 3 дня 
внесення змін

2. Інформація про організаційну 
структуру у права і пня

ХЕ8 (X) Рсзніченко 
Наталя Олексіївна

Протягом п'яти робочих ДНІВ 3 дня 
внесення змін

о
3 . Звіти щодо задоволення запитів 

на інформацію
СЮС (X) Лактіонова 

Наталя Миколаївна
Щороку та щокварталу до 05 числа 

місяця, наступного за звітним періодо
4. Звіт про надходження 

та використання коштів 
загального фонду (форма N
2д)

РОБ Дзюба
Юлія Сергіївна

Щокварталу до 25 числа місяця, 
наступного за звітним періодом

5. Звіт про надходження і 
використання коштів, отриманих на 
виконання програм соціально- 
економічного та культурного 
розвитку регіонів (форма N 4-4д)

С8У Дзюба
Юлія Сергіївна

Щокварталу до 25 числа місяця, 
наступного за звітним періодом

6. Звіт про заборгованість за 
бюджетними коштами (форма N 7д, 
N 7м)

С З У Дзюба
Юлія Сергіївна

Щокварталу до 25 числа місяця, 
наступного за звітним періодом

7. Довідник телефонів “гарячих ліній” 
для осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми.

ООС (X) Башинська Тетяна 
Валеріївна

Протягом п’яти робочих днів з дня 
внесення змін



1

8. Інформація про 
відповідальних посадових осіб за 
проведення процедури 
встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми

ООС (X) Башинська Тетяна 
Валеріївна

Протягом п’яти робочих днів 3 Дня 
внесб^оя змін

1

______________і --------- ----- -----  --
9. Результати моніторингу показників 

заробітної плати
□ОС (X) 

-*•
Іваськевич 

Ольга Вікторівна
Щокварталу до 25 числа місяця, 
наступного за зві тним періодом



Додаток 2
до наказу начальника управління 
соціального захисту населення 
районної державної адміністрації

О .?  О ? .

ФОРМА
паспорта набору даних управління соціального захисту населення районної

державної адміністрації,
які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Паспорт набору даних
Ідентифікаційний номер

Найменування набору даних

Опис змісту •

Мова

Формати

Формат стиснення набору даних

Дата і час першого оприлюднення набору 
даних
Дата і час внесення останніх змін 
до набору даних
Дата актуальності даних у наборі даних

Періодичність оновлення набору даних

Ключові слова

Гіперпосилання на набір даних

Гіперпосилання на структуру набору 
даних
Розпорядник інформації

Відповідальна особа

Електронна адреса відповідальної особи
______________________


