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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

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

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua  
  

 

 

НАКАЗ 

від 04 квітня  2018  року     № 217/о 

 

 

Про внесення змін до наказу від  

30.12.2016 №  1052/о «Про  набори даних» 

 

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

інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 

№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у форматі відкритих даних» із змінами і доповненнями, 

внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1035, 

24.05.2017 р. № 354, від 20.12.2017 № 1100 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до переліку наборів даних управління освіти 
Міської ради міста Кропивницького, 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 Єдиному державному веб-
порталі відкритих даних.  

3. Призначити Васильєву О.К., Орлову Ю.П., Бондарь Л.М., 
Шевякову О.Л.,  відповідальним за оприлюднення наборів даних управління 
освіти у форматі відкритих даних, згідно з додатком. 

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

4.1. вжити організаційні заходи щодо оприлюднення набору даних; 
4.2. внести зміни до наказу по закладу щодо відповідальних осіб за 

оприлюднення наборів даних навчальних закладів у форматі відкритих 
даних. 

4.3.  про проведену роботу інформувати управління освіти до                       
20 квітня 2018 року. 

5. Відповідальним оприлюднювати змінену та оновлену 
інформацію згідно з Переліком та Паспортами наборів даних  згідно термінів 
зазначених у Паспортах наборів даних.  
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6. Методисту Орловій Ю.П. ознайомити зі змістом даного наказу 

вищезазначених працівників та керівників закладів освіти, які знаходяться на 
самостійному балансі під підпис.  

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 
відділу юридичного та фінансового забезпечення управління освіти Міської 
ради міста Кропивницького Васильєву О.К.  
 
 
 
Начальник управління освіти       Л.Костенко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орлова 24 43 80 



Додаток до наказу № 1 

від 04 квітня 2018  року  

№ 217/о 

 

 

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних управління освіти  
Міської ради міста Кропивницького  

 

Ідентифік

аційний   

номер 

 набору 

 даних  

Найменування 

набору даних  

Формати, 

в яких 

доступни

й набір 

даних 

Періодичніст

ь 

оприлюднен

ня набору 

даних 

(частота 

оновлення)  

Гіперпосилання на сторінку 

набору даних   

1 «Довідник 

навчальних 

закладів, у тому 

числі їх телефонів 

та адрес» 

ods, csv Щоразу із 

зміною 

даних 

http://data.gov.ua/passport/030a7c

52-1e05-4fcd-9b4a-

bdc4a3296d1d  

2 «Інформацію про 

організаційну 

структуру 

розпорядника 

інформації» 

ods, csv Щоразу із 

зміною 

даних 

http://data.gov.ua/passport/9b1ff2

51-61d8-4642-8758-

6ce902a1810f  

3 «Звіти щодо 

задоволення 

запитів на 

інформацію» 

ods, csv Щомісяця до 

05 числа 

http://data.gov.ua/passport/8283a

992-3fd5-448c-9b98-

4608e36c8ec7  

4.  «Паспорта 

бюджетних 

програм»  

ods, csv Щорічно та 

щоразу із 

зміною 

даних 

http://data.gov.ua/passport/cc4c29

95-2952-4319-af40-

5d6520372eac  

5. «Звіти про 

виконання  

паспортів 

бюджетних 

програм»  

ods, csv Щорічно до  

20 січня 

http://data.gov.ua/passport/ea7dd2

9e-3f6d-4550-ab9d-

5116a2d976a3 

 



ПАСПОРТ набору даних «Довідник навчальних закладів, у тому числі їх 

телефонів та адрес» 

№ 

з/п 

Назва елементу набору даних Відомості про елементи набору даних 

1 ідентифікаційний номер набору даних 1 

2 найменування набору даних «Довідник навчальних закладів, у тому числі 

їх телефонів та адрес»  

3 стислий опис змісту набору даних Довідник підприємств, установ (закладів 

розпорядника інформації та підпорядкованих 

йому організацій, у тому числі їх телефонів 

та адрес 

4 підстава та призначення збору інформації, 

що містяться в наборі даних 

 

5 відомості про мову інформації, яка 

міститься у наборі даних 

Українська 

6 формат (формати), в якому доступний 

набір даних 

ods, csv 

7 формат стиснення набору даних (за 

наявності такого стиснення) 

  

8 дата і час першого оприлюднення набору 

даних 

 28.07.2017 р. 14:40 

9 дата і час внесення останніх змін до 

набору даних 

  

10 дата актуальності даних у наборі даних   

11 періодичність оновлення набору даних Щоразу із зміною даних 

12 ключові слова, які відображають основний 

зміст набору даних 

Заклади загальної середньої освіти, заклади 

дошкільної освіти, позашкільні навчальні 

заклади, професійно-технічні навчальні 

заклади 

13 гіперпосилання на набір даних 

(електронний документ для завантаження 

або інтерфейс прикладного 

програмування) 

http://data.gov.ua/passport/030a7c52-1e05-

4fcd-9b4a-bdc4a3296d1d   

14 гіперпосилання на структуру набору даних 

(електронний документ для завантаження 

або інтерфейс прикладного 

програмування) 

  

15 відомості про розпорядника інформації, у 

володінні якого перебуває набір даних 

Управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

16 відомості про відповідальну особу Орлова Юлія Петрівна                                                 

e-mail: osvita@krmr.gov.ua 



ПАСПОРТ набору даних «Інформацію про організаційну структуру 

розпорядника інформації» 

№ з/п Назва елементу набору даних Відомості про елементи набору даних 

1 ідентифікаційний номер набору даних 2 

2 найменування набору даних «Інформацію про організаційну структуру 

розпорядника інформації» 

3 стислий опис змісту набору даних Зазначена структура управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького  

4 підстава та призначення збору 

інформації, що містяться в наборі 

даних 

 

5 відомості про мову інформації, яка 

міститься у наборі даних 

Українська 

6 формат (формати), в якому доступний 

набір даних 

ods, csv 

7 формат стиснення набору даних (за 

наявності такого стиснення) 

  

8 дата і час першого оприлюднення 

набору даних 

 20.06.17 р. 14:12 

9 дата і час внесення останніх змін до 

набору даних 

  

10 дата актуальності даних у наборі 

даних 

  

11 дата актуальності даних у наборі 

даних 

Щоразу із зміною даних 

12 ключові слова, які відображають 

основний зміст набору даних 

структура управління освіти 

13 гіперпосилання на набір даних 

(електронний документ для 

завантаження або інтерфейс 

прикладного програмування) 

http://data.gov.ua/passport/9b1ff251-61d8-

4642-8758-6ce902a1810f  

14 гіперпосилання на структуру набору 

даних (електронний документ для 

завантаження або інтерфейс 

прикладного програмування) 

  

15 відомості про розпорядника 

інформації, у володінні якого 

перебуває набір даних 

Управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

16 відомості про відповідальну особу Васильєва Олена Костянтинівна                          

e-mail: vufz_osvita@krmr.gov.ua 

  



ПАСПОРТ набору даних «Звіти щодо задоволення запитів на інформацію» 

№ 

з/п 

Назва елементу набору даних Відомості про елементи набору даних 

1 ідентифікаційний номер набору даних 3 

2 найменування набору даних «Звіти щодо задоволення запитів на 

інформацію»  

3 стислий опис змісту набору даних Кількість запитів, стан виконання 

4 підстава та призначення збору інформації, 

що містяться в наборі даних 

 

5 відомості про мову інформації, яка 

міститься у наборі даних 

Українська 

6 формат (формати), в якому доступний 

набір даних 

ods, csv 

7 формат стиснення набору даних (за 

наявності такого стиснення) 

  

8 дата і час першого оприлюднення набору 

даних 

 03.04.2018 р. 09.59 

9 дата і час внесення останніх змін до 

набору даних 

  

10 дата актуальності даних у наборі даних   

11 періодичність оновлення набору даних щомісяця, до 5 числа  

12 ключові слова, які відображають основний 

зміст набору даних 

Звіти, запити на інформацію  

13 гіперпосилання на набір даних 

(електронний документ для завантаження 

або інтерфейс прикладного 

програмування) 

http://data.gov.ua/passport/8283a992-3fd5-

448c-9b98-4608e36c8ec7  

14 гіперпосилання на структуру набору даних 

(електронний документ для завантаження 

або інтерфейс прикладного 

програмування) 

  

15 відомості про розпорядника інформації, у 

володінні якого перебуває набір даних 

Управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

16 відомості про відповідальну особу Бондарь Лідія Михайлівна                                                 

e-mail: osvita@krmr.gov.ua 

 



ПАСПОРТ набору даних «Паспорта бюджетних програм» 

№ 

з/п 

Назва елементу набору даних Відомості про елементи набору даних 

1 ідентифікаційний номер набору даних 4 

2 найменування набору даних «Паспорта бюджетних програм»  

3 стислий опис змісту набору даних Затверджені планові показники виконання  

бюджетної програми за звітний період  

4 підстава та призначення збору інформації, 

що містяться в наборі даних 

 

5 відомості про мову інформації, яка 

міститься у наборі даних 

Українська 

6 формат (формати), в якому доступний 

набір даних 

ods, csv 

7 формат стиснення набору даних (за 

наявності такого стиснення) 

  

8 дата і час першого оприлюднення набору 

даних 

 27.03.2018  р.   11:19 

 

9 дата і час внесення останніх змін до 

набору даних 

  

10 дата актуальності даних у наборі даних   

11 періодичність оновлення набору даних щорічно та щоразу із зміною даних  

12 ключові слова, які відображають основний 

зміст набору даних 

підстава,  мета, обсяги фінансування,  

результативні показники  

13 гіперпосилання на набір даних 

(електронний документ для завантаження 

або інтерфейс прикладного 

програмування) 

http://data.gov.ua/passport/cc4c2995-2952-

4319-af40-5d6520372eac  

14 гіперпосилання на структуру набору даних 

(електронний документ для завантаження 

або інтерфейс прикладного 

програмування) 

  

15 відомості про розпорядника інформації, у 

володінні якого перебуває набір даних 

Управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

16 відомості про відповідальну особу Шевякова Олена Леонідівна                                                  

e-mail: Kir_buchuo@krmr.gov.ua 

 



ПАСПОРТ набору даних «Звіти про виконання паспортів  бюджетних 

програм» 

№ 

з/п 

Назва елементу набору даних Відомості про елементи набору даних 

1 ідентифікаційний номер набору даних 5 

2 найменування набору даних «Звіти про виконання паспортів  

бюджетних програм»  

3 стислий опис змісту набору даних Результати виконання паспортів бюджетних 

програм 

4 підстава та призначення збору інформації, 

що містяться в наборі даних 

 

5 відомості про мову інформації, яка 

міститься у наборі даних 

Українська 

6 формат (формати), в якому доступний 

набір даних 

ods, csv 

7 формат стиснення набору даних (за 

наявності такого стиснення) 

  

8 дата і час першого оприлюднення набору 

даних 

 27.03.2018  р.   15:03 

 

9 дата і час внесення останніх змін до 

набору даних 

  

10 дата актуальності даних у наборі даних   

11 періодичність оновлення набору даних щорічно до 20 січня  

12 ключові слова, які відображають основний 

зміст набору даних 

Видатки про надання кредитів, фінансування 

за звітний період, видатки на реалізацію 

цільових програм, результативні програми та 

їх виконання за період   

13 гіперпосилання на набір даних 

(електронний документ для завантаження 

або інтерфейс прикладного 

програмування) 

http://data.gov.ua/passport/ea7dd29e-3f6d-

4550-ab9d-5116a2d976a3 

14 гіперпосилання на структуру набору даних 

(електронний документ для завантаження 

або інтерфейс прикладного 

програмування) 

  

15 відомості про розпорядника інформації, у 

володінні якого перебуває набір даних 

Управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького 

16 відомості про відповідальну особу Шевякова Олена Леонідівна                                                  

e-mail: Kir_buchuo@krmr.gov.ua 

 


