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Про призначення відповідального та 

визначення переліку наборів даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних, та періодичності 

оновлення наборів даних на Порталі 

відкритих даних Харкова  
 

 

З метою дотримання вимог чинного законодавства України у сфері 

доступу до публічної інформації у формі відкритих даних, що перебувають у 

володінні Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської 

міської ради, на підставі ст. 10
1
 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних» (зі змінами), враховуючи Положення про набори 

відкритих даних Харківської міської ради та її виконавчих органів та Реєстр 

наборів даних, що перебувають у володінні Харківської міської ради, її 

виконавчих органів, підприємств, установ, закладів та організацій комунальної 

форми власності Харківської міської територіальної громади, затверджених 

розпорядженням Харківського міського голови від 21.10.2021 № 194 «Про 

затвердження Положення про набори відкритих даних Харківської міської ради 

та її виконавчих органів» 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Призначити Паламар Дар’ю Леонідівну – головного спеціаліста 

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради (далі – Управління освіти), відповідальною особою за: 
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1.1. оприлюднення та оновлення наборів даних на Порталі відкритих 

даних Харкова (opendata.kharkivrada.gov.ua) (далі – Портал), визначених у 

Реєстрі Управління освіти. 

1.2. адміністрування персонального кабінету «Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради» на Порталі.  

2. На період відсутності відповідальної особи, визначеної п. 1 наказу, 

виконання її обов’язків покласти на Щупко Олену Борисівну – головного 

спеціаліста Управління освіти. 

3. Визначити Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні 

Управління освіти адміністрації Індустріального району  Харківської міської 

ради (далі – Реєстр Управління), періодичність оновлення наборів даних на 

Порталі відкритих даних Харкова і відповідальних осіб від Управління освіти за 

підготовку інформації в новій редакції, згідно з додатком. 

4. Відповідальним особам, визначеним у Реєстрі Управління, направляти  

відповідальній особі за оприлюднення та оновлення інформації файли даних в 

одному з визначених у Реєстрі Управління форматах та складені відповідно до 

рекомендацій/вимог Міністерства цифрової трансформації України протягом  

2 робочих днів до дня встановленої періодичності оновлення.  

 У разі внесення до наборів даних позапланових змін, файли даних 

направляти відповідальній особі за оприлюднення та оновлення інформації 

протягом двох робочих днів з моменту внесення таких змін. 

 5. Відповідальній особі за оприлюднення та оновлення інформації на 

Порталі забезпечити оприлюднення та подальше оновлення наборів даних на 

Порталі у кабінеті розпорядника інформації «Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради» протягом 1 робочого дня з 

дня отримання інформації. 

 6. Наказ Управління освіти адміністрації Індустріального району 

Харківської міської ради від 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» вважати таким, що втратив 

чинність. 

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

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

 До 01.11.2021 

 8. 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 Грицун Н.О.   
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освіти 

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. Методист центру освітніх технологій  

Управління освіти 

Зарецька В.В.   

6. Начальник господарчої групи 

Управління освіти 

Малюгов В.А.   

 
Паламар          Грицун 
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Додаток  

до наказу Управління освіти  

адміністрації Індустріального району  

Харківської міської ради  

від 25.10.2021 №93 

 

 

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Управління освіти 

адміністрації Індустріального району  Харківської міської ради на Порталі 

відкритих даних Харкова 
 

№  

з/п 

Найменування набору даних Періодичність 

оновлення 

Варіант 

формату 

ресурсів для 

оприлюднення 

наборів даних 

Відповідальна 

особа за 

підготовку та 

оновлення 

інформації 

1.  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 

Щороку XLSX, XLS, 

CSV 

Паламар Д.Л., 

головний 

спеціаліст 

Управління освіти 

2.  Інформація про структуру 

(організаційну структуру) 

Управління освіти 

адміністрації Індустріального 

району Харківської міської 

ради 

Щороку XLSX, XLS, 

CSV 

Матвієнко Л.І., 

головний 

бухгалтер 

централізованої 

бухгалтерії 

Управління освіти 

3.  Інформація про нормативно-

правові засади діяльності 

Управління освіти 

адміністрації Індустріального 

району Харківської міської 

ради 

Щороку XLSX, XLS, 

CSV 

Паламар Д.Л., 

головний 

спеціаліст 

Управління освіти 

4.  
Звіти, у тому числі щодо 

задоволення запитів на 

інформацію 

Щокварталу XLSX, XLS, 

CSV 

Зарецька В.В.,  

методист Центру 

освітніх 

технологій 

Управління освіти 

5.  
Інформація із системи обліку 

публічної інформації 

 

Щороку XLSX, XLS, 

CSV 

Паламар Д.Л., 

головний 

спеціаліст 

Управління освіти 

6.  Фінансова звітність 

Управління освіти 

адміністрації Індустріального 

району Харківської міської 

ради 

Щокварталу XLSX, XLS, 

XML 

Матвієнко Л.І., 

головний 

бухгалтер 

централізованої 

бухгалтерії 

Управління освіти 
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7.  Надходження і використання 

благодійної допомоги 

Щомісяця XLSX, XLS, 

CSV, JSON, 

XML 

Матвієнко Л.І., 

головний 

бухгалтер 

централізованої 

бухгалтерії 

Управління освіти 

8.  Реєстр наборів даних, що 

перебувають у володінні 

Щороку XLSX, XLS Паламар Д.Л., 

головний 

спеціаліст 

Управління освіти 

9.  Дані про споживання 

комунальних ресурсів 

(електроенергія, теплова 

енергія, природний газ, 

тверде паливо, холодна та 

гаряча вода) комунальними 

підприємствами, установами 

(закладами) та організаціями 

Щомісяця XLSX, XLS, 

CSV, JSON, 

XML 

Малюгов_В.А., 

начальник 

господарчої групи 

Управління освіти 

10.  Дані про дитячі, спортивні та 

інші майданчики для 

дозвілля та відпочинку, що 

перебувають у комунальній 

власності 

Щокварталу XLSX, XLS, 

CSV 

Малюгов_В.А., 

начальник 

господарчої групи 

Управління освіти 

 

 

 

 

 

 

 


