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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80, 

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua  
  

 

 

НАКАЗ 

від 30 грудня 2016 року       № 1052/о 

 

 

Про набори даних  

 

 Відповідно до ст.10
1
 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних» 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Перелік наборів даних управління освіти 
Кіровоградської міської ради, які підлягають оприлюдненню у мережі 
«Інтернет» у форматі відкритих даних (додається). 

2. Затвердити паспорти наборів даних управління освіти, які 
підлягають оприлюдненню у мережі «Інтернет» на офіційному веб-сайті 
Кіровоградської міської ради - https://www.kr-rada.gov.ua. 

3. Призначити Серопяна Є.О., Васильєву О.К., Шевякову О.Л., 
Гончарова І.А., Орлову Ю.П. відповідальним за оприлюднення наборів даних 
управління освіти у форматі відкритих даних, згідно з додатком 1. 

4. Керівникам навчальних закладів, які знаходяться на 
самостійному балансі:  

4.1. вжити організаційні заходи щодо оприлюднення набору даних; 
4.2.  призначити наказом по закладу відповідальних осіб за 

оприлюднення наборів даних навчальних закладів у форматі відкритих 
даних. 

5. Відповідальним оприлюднювати змінену та оновлену 
інформацію згідно з Переліком наборів даних згідно термінів зазначених у 
Переліку наборів даних.  

Установити, що відповідальні особи несуть персональну 
відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних 
на офіційному веб-сайті Кіровоградської міської ради, на  веб-сайті 
управління освіти Кіровоградської міської ради - 



http://www.osvita.edukit.kr.ua, офіційному порталі публічних фінансів         
України  - http://spending.gov.ua.  

6. Відповідальним особам: 
6.1. забезпечити оперативне узагальнення отриманої інформації та 

розміщення або оновлення її на офіційному веб-сайті Кіровоградської міської 
ради, на веб-сайті управління освіти Кіровоградської міської ради, на 
офіційному порталі публічних фінансів України; 

6.2. надавати до відділу по роботі із засобами інформації набори 
даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних, для 
розміщення їх на офіційному веб-сайті Кіровоградської міської ради. 

7. Методисту Голобородько Л.М. ознайомити зі змістом даного 
наказу вище зазначених працівників та керівників навчальних закладів                 
під підпис.  

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Начальник управління освіти       Л.Костенко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орлова 24 43 80 



Додаток до наказу 

від 30 грудня 2016 року № 1052/о року  

№ 1052/о 

 

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних управління освіти  
Кіровоградської міської ради 

 

№ з/п Реєстр (перелік) 

наборів відкритих 

даних управління 

освіти 

Кіровоградської 

міської ради 

Формати, в 

яких 

доступний 

набір даних 

Періодичність 

оприлюднення 

набору даних 

(частота 

оновлення)  

Відповідальна особа, 

що відповідає за 

підготовку, 

розміщення, 

актуальність та 

достовірність 

інформації  

1 «Довідник 

навчальних закладів, 

у тому числі їх 

телефонів та адрес» 

HTML Щоразу із 

зміною даних 

Орлова Ю.П. 

2 «Інформацію про 

організаційну 

структуру 

розпорядника 

інформації» 

pdf Щоразу із 

зміною даних 

Васильєва О.К. 

3 «Звіт про 

використання 

бюджетних коштів» 

HTML Щокварталу Серопян Є.О.  

Шевякова О.Л. 

Керівники навчальних 

закладів  

4 «Річні плани 

закупівель» 

pdf Щоразу із 

зміною даних  

Гончаров І.А. 

Керівники навчальних 

закладів  

5 «Перелік укладених 

договорів» 

HTML Щоразу із 

зміною даних 

Гончаров І.А.  

Керівники навчальних 

закладів  

 


