
БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

Н А К А З
НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

02.08.2019 ' № 103

Про розміщення наборів даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних у відділі 
культури районної державної адміністрації

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 
01 липня 2019 року №231 “Про деякі питання розміщення наборів даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”, з метою забезпечення 
відкритості та прозорості діяльності відділу культури районної державної 
адміністрації для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
- перелік наборів даних відділу культури Бериславської районної державної 

адміністрації, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (додаток 1);
- форму паспорта набору даних відділу культури Бериславської районної 

державної адміністрації, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 
(додаток 2).

2. Призначити відповідальною за підготовку матеріалів та їх розміщення на 
Єдиному державному веб-порталі відкритих даних Сарану Інну Леонідівну, 
головного спеціаліста відділу культури районної державної адміністрації.

3. Відповідальному за підготовку матеріалів та їх розміщення на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних (Сарана І.Л.):

3.1. Організувати та проводити роботу з оприлюднення відкритих даних на 
Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

3.2. Забезпечити виконання плану заходів щодо організації виконання в районі 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 “Про 
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних” (із змінами) та інформувати^ визначені терміни.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ начальника відділу культури 
районної державної адміністрації від 25 червня 2019 року №91 “Про організацію

«тих даних у відділі

Л.ПОЛЕГЕНКО



Додаток 1
до наказу начальника відділу культури 
районної державної адміністрації 
02.08.2019 №103

ПЕРЕЛІК НАБОРІВ ДАНИХ
відділу культури Бериславської районної державної адміністрації, 

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

№
з/п

Н азва н абор у дан их Структура н абор у дан и х  
(ф орм ат)

В ідповідальний за  
оприлю днення н абору  

даних

П еріодичність
оновлення

1 . Довідник телефонів відділу культури 
Бериславської районної державної 
адміністрації та підвідомчих закладів культури

ХЬ8 (X) Сарана
Інна Леонідівна

Протягом п’яти 
робочих днів з дня 

внесення змін

2 . Інформація про організаційну структуру 
відділу культури Бериславської районної 
державної адміністрації

ХЬ8 (X) Сарана
Інна Леонідівна

Протягом п’яти 
робочих Д Н І В  3 дня 
внесення змін

3. Звіти щодо задоволення запитів на інформацію БОС (X) Сарана
Інна Леонідівна

Щороку та 
щокварталу до 05 
числа місяця, 
наступного за 
звітним періодом

*  4ли.
,, «ульї

-т~ "

про розгляд звернень громадян, що 
>ц#дійшли до відділу культури районної 
Державної а/тмінїг'тяттії

ООС (X) Сарана
Інна Леонідівна

Щокварталу до 15 
числа місяця, 
наступного за 
звітним періодом



5. Інформація про систему обліку, види 
інформації, яка зберігається у відділі культури 
районної державної адміністрації

ООС (X) Сарана
Інна Леонідівна

Протягом п’яти 
робочих днів з дня 
внесення змін

6. Накази начальника відділу культури 
Бериславської районної державної 
адміністрації (перелік)

ООС (X) Сарана
Інна Леонідівна

і

Щомісяця до 05 
числа (за попередній 
період)

7. Звіт про надходження та використання коштів 
загального фонду (форма № 2д)

РБР Сарана
Інна Леонідівна

Щокварталу до 25 
числа місяця, 
наступного за 
звітним періодом

8. Звіт про заборгованість за бюджетними 
коштами (форма № 7д, 7м)

Ашг-

С8У Сарана
Інна Леонідівна

Щокварталу до 25 
числа місяця, 
наступного за 
звітним періодом

Головний спеціаліст відділу культури 
районної державної адміністрації І. САРАНА



Додаток 2
до наказу начальника відділу культури 
районної державної адміністрації 
02.08.2019 №103

ФОРМА
паспорта набору даних відділу культури Бериславської 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


