
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 

від _27.01.2020___ №__58рг__ 
                           м.Покровськ 

 

 

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року №835 “Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі 

відкритих даних” 

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів від 21.10.2015 року № 835 

“Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

форматі відкритих даних”, відповідно до ст. 10 Закону України  від  13.01.2011 № 2939-

VІ “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення прозорості і 

відкритості суб’єктів владних повноважень та створення механізмів реалізації права на 

доступ до публічної інформації, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України  від 

21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Керівникам комунальних установ, підприємств міста Покровськ, керівникам 

відділів, управлінь та інших структурних підрозділів Покровської міської ради 

Донецької області: 

1.1 дотримуватися виконання заходів, передбачених постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.10.2015 року № 835 “Про затвердження Положення про 

набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних”; 

1.2 створити на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

(https://data.gov.ua) обліковий запис, зареєстрований на юридичну особу; 

1.3 оприлюднити на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних всі 

набори даних, які вказані у постанові Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року 

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

оприлюдненню у форматі відкритих даних”; 

1.4   зобов’язати розпорядників інформації щоразу із зміною даних оновлювати 

інформацію, яка підлягає оприлюдненню у форматі відкритих даних на офіційному 

веб-сайті міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних; 

1.5  затвердити внутрішнім документом відповідальну особу, на яку покладено 

виконання обов’язків, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 

21.10.2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних”; 

1.6 надати до відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики 

Покровської міської ради (Прозоров) перелік затверджених відповідальних осіб до 

14.02.2020 року включно; 

1.7 попередити всіх відповідальних осіб про персональну відповідальність за 

невиконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 835 

https://data.gov.ua/


 

 

  

“Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

форматі відкритих даних”. 

2. Розпорядження міського голови від 18.09.2017 № 342 pr “Про виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року №835 “Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих 

даних”  визнати таким, що втратило чинність. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

керуючого справами виконавчого комітету ради Жук А.В., контроль залишаю за 

собою. 

 

 

 

В.п. міського голови                    І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   

Лист розсилки  

до листа №______ від ______________ 

 

 

 

Назва відділу, установи організації Електронна адреса 

Відділ з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями громадян 

krs.v@dn.gov.ua 

Відділ транспорту Покровської міської ради pokrovskvavtotransport@gmail.com 

Відділ містобудування, архітектури та 

земельних відносин 

architecture@pokrovsk-rada.gov.ua 

Відділ освіти gorono@pokrovsk-rada.gov.ua 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

culture@pokrovsk-rada.gov.ua 

Житлово-комунальний відділ house@pokrovsk-rada.gov.ua 

УСЗН  uszn@pokrovsk-rada.gov.ua 

Фінансове управління finupr@pokrovsk-rada.gov.ua 

Відділ юридичного забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів  

jurist@pokrovsk-rada.gov.ua 

Комунальні підприємства kp.umg2017@gmail.com, 

krasnteplo@ukr.net, 

house@pokrovsk-rada.gov.ua, 

pokrovskvodokanal@gmail.com 

kppokrovskiycez@gmail.com 

 

 

 


