
 

УКРАЇНА 

 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ             

 

___________________________________________________________________ 

 

Н А К А З 

 

 21.01.2021                            №8  

 
 

Про визначення переліку наборів даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних, та періодичності оновлення наборів 

даних на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних та на веб-порталі відкритих 

даних м. Харкова  
 

 

З метою виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України                     

від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних,            

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 936), від 17.04.2019 №409 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих 

даних» та розпорядження міського голови від 24.06.2019 №88 «Щодо 

забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних  

у Харківській міській раді та її виконавчих органах» 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

 1. Визначити перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню  

у формі відкритих даних (далі – Перелік), періодичність оновлення наборів 

даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на веб-порталі 

відкритих даних м. Харкова і відповідальних осіб від Управління освіти за 

підготовку інформації (додаток). 

 2. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л., відповідальній 

особі за підготовку, розміщення, актуальність, достовірність та оновлення 

інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на  Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних та на веб-порталі відкритих даних  

м. Харкова: 
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 2.1. Завантажити та регулярно оновлювати у формі відкритих даних набори 

даних, визначених у Переліку.  

Постійно 

2.2. Оновити паспорти наборів даних відповідно до п.7 Положення про 

набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835. 

До 11.02.2021 

 3. Працівникам Управління освіти, відповідальним за підготовку 

інформації, забезпечувати актуальність набору даних шляхом його оновлення 

не пізніше п’яти робочих днів з дня внесення змін до набору даних. 

 Постійно 

4. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

 До 05.02.2021 

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти                                                  О.Л. ЗБИЦЬКА 
 

 

З наказом ознайомлені:  

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти 

Грицун Н.О.   

2. Головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії 

Управління освіти 

Матвієнко Л.І.   

3. Головний спеціаліст Управління 

освіти 

Паламар Д.Л.   

4. Головний спеціаліст Управління 

освіти 

Щупко О.Б.   

5. Головний спеціаліст Управління 

освіти 

Халіна Н.М.   

8. Методист центру освітніх 

технологій  Управління освіти 

Провозьон В.Г.   

9. Методист центру освітніх 

технологій  Управління освіти 

Дубодєлова І.О.   

10. Методист центру освітніх 

технологій  Управління освіти 

Зарецька В.В.   

 

 

 

 
Паламар          Грицун 
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Додаток  

до наказу Управління освіти  

адміністрації Індустріального району  

Харківської міської ради  

від 21.01.2021 № 8 

 

Перелік  наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних, та періодичність оновлення наборів даних на Єдиному державному  

веб-порталі відкритих даних та на веб-порталі відкритих даних м. Харкова 
 

Найменування набору даних Періодичність 

оновлення 

Відповідальна особа за 

підготовку та оновлення 

інформації 

Довідник закладів освіти,  підпорядкованих 

Управлінню освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради, у тому числі їх 

ідентифікаційні коди, офіційні веб-сайти, адреси 

електронної пошти, телефони та адреси 

Відразу після 

внесення змін 

Паламар Д.Л., головний 

спеціаліст Управління 

освіти 

Перелік закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної і статистична інформація щодо них 

Відразу після 

внесення змін 

Паламар Д.Л., головний 

спеціаліст Управління 

освіти 

Інформація про організаційну структуру 

Управління освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради 

Відразу після 

внесення змін 

Паламар Д.Л., головний 

спеціаліст Управління 

освіти 

Інформація про нормативно-правові засади 

діяльності Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради 

Відразу після 

внесення змін 

Паламар Д.Л., головний 

спеціаліст Управління 

освіти 

Нормативи, що затверджуються  Управлінням 

освіти адміністрації Індустріального району 

Харківської міської ради 

Відразу після 

внесення змін 

Паламар Д.Л., головний 

спеціаліст Управління 

освіти 

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на 

інформацію, Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради 

Щокварталу Зарецька В.В.,  методист 

центру освітніх 

технологій Управління 

освіти 

Інформація про систему обліку, види інформації, 

яка зберігається в Управлінні освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради 

Щороку, відразу 

після внесення 

змін 

Щупко О.Б.,  головний 

спеціаліст Управління 

освіти 

Фінансова звітність суб'єктів господарювання 

комунальної форми власності (які підпорядковані 

Управлінню освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради) 

Щокварталу Матвієнко Л.І., головний 

бухгалтер централізованої 

бухгалтерії Управління 

освіти 

Адміністративні дані в значенні  Закону 

України “Про державну статистику”, що 

збираються (обробляються) та підлягають 

оприлюдненню відповідно до вимог закону 

Управлінням освіти адміністрації Індустріального 

району Харківської міської ради 

Щороку Паламар Д.Л., головний 

спеціаліст Управління 

освіти, Провозьон В.Г., 

методист центру освітніх 

технологій Управління 

освіти 

Дані про надходження звернень на гарячі лінії. Щокварталу Зарецька В.В.,  методист 

центру освітніх 

технологій Управління 

освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
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Дані про педагогічних працівників закладів освіти Щороку 

(жовтень) 

Дідур Н.Д.., головний 

спеціаліст Управління 

освіти 

Дані про черги дітей у заклади дошкільної освіти Щокварталу Дубодєлова І.О.,  

методист центру освітніх 

технологій Управління 

освіти 

Територія обслуговування закладів загальної 

середньої освіти 

Щороку, відразу 

після внесення 

змін 

Паламар Д.Л., головний 

спеціаліст Управління 

освіти 

Річні плани закупівель Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської 

міської ради  

Щороку, відразу 

після внесення 

змін) 

Матвієнко Л.І., головний 

бухгалтер централізованої 

бухгалтерії Управління 

освіти 

Перелік розпорядників бюджетних коштів Щороку, відразу 

після внесення 

змін 

Матвієнко Л.І., головний 

бухгалтер централізованої 

бухгалтерії Управління 

освіти 

Перелік укладених договорів (укладені договори, 

інші правочини, додатки додаткові угоди та інші 

матеріали до них) за участю Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської 

міської ради 

Щокварталу Халіна Н.М.,  головний 

спеціаліст Управління 

освіти  

Надходження і використання благодійної 

допомоги 

Щомісяця, 

відразу після 

внесення змін  

Матвієнко Л.І., головний 

бухгалтер централізованої 

бухгалтерії Управління 

освіти 

Реєстр наборів даних, що перебувають у 

володінні 

Відразу  після 

внесення змін 

Паламар Д.Л., головний 

спеціаліст Управління 

освіти 

 


