
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 

від _10.03.2020__ №__141рг_ 
                           м.Покровськ 

 

 

Про затвердження переліку наборів 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. Затвердити перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у форматі 

відкритих даних, розпорядником яких є Покровська міська рада та відділи, які 

відповідають за підготовку інформації згідно з додатком. 

2. Визначити відділ з питань інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

(Прозоров) відповідальним за оприлюднення наборів даних на Єдиному державному 

веб-порталі відкритих даних data.gov.ua.  

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Кірієнко В.О., контроль залишаю за собою. 

 

 

 

В.п. міського голови                    І.Сущенко 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Лист розсилки 

до розпорядження  від _10.03.2020__ №__141рг_ 

 

 

 

 

Назва відділу, установи організації Електронна адреса 

Відділ з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями громадян 

krs.v@dn.gov.ua 

Відділ транспорту  pokrovskvavtotransport@gmail.com 

Відділ містобудування, архітектури та 

земельних відносин 

architecture@pokrovsk-rada.gov.ua 

Відділ з організаційних питань orgotdel@pokrovsk-rada.gov.ua 

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

Відділ економічного аналізу і прогнозу econom@pokrovsk-rada.gov.ua 

Фінансове управління finupr@pokrovsk-rada.gov.ua 

Служба персоналу humres@pokrovsk-rada.gov.ua 

Відділ екології, клімату та енергозбереження ece@pokrovsk-rada.gov.ua 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від _10.03.2020__ №__141рг_ 

 

Перелік 

наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, 

розпорядником яких є Покровська міська рада 

  

№ Назва набору даних 

  

Відповідальний 

виконавчий орган 

міської ради 

Формат 

набору 

даних 

1.  

   

Довідник підприємств, установ (закладів) та 

організацій розпорядника інформації та 

підпорядкованих йому організацій, у тому 

числі телефони та адреса 

Відділ з 

організаційної  

роботи 

xls(x) 

2.  

   

Інформація про організаційну структуру 

апарату Покровської міської ради 

Служба персоналу хls(x) 

3.  

   

Звіти, в тому числі щодо задоволення 

запитів на інформацію 

Відповідальна особа 

з питань доступу до 

публічної інформації 

К. Славатинська 

хls(x) 

4.  

   

Переліки регуляторних актів із зазначенням 

дати набрання чинності, строку проведення 

базового, повторного та періодичного 

відстеження їх результативності та 

інформації про місце їх оприлюднення 

Відділ економічного 

аналізу і прогнозу 

хls(x) 

5.  

   

Основні положення генеральних планів 

населених пунктів та детальних планів 

територій 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

земельних відносин 

хls(x) 

6.  

   

Перелік об’єктів комунальної власності Житлово-

комунальний відділ 

хls(x)/csv 



7.  

   

Перелік об’єктів комунальної власності, що 

передані в оренду чи інше право 

користування (з даними про умови передачі 

об’єктів в оренду) 

Житлово-

комунальний відділ 

хls(x)/csv 

8.  

   

Перелік незадіяних земельних ділянок і 

майнових об’єктів (приміщень) комунальної 

форми власності, які можуть бути передані 

в користування 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

земельних відносин 

хls(x)/csv 

9.  

   

Результати радіаційного контролю Відділ екології, 

клімату та 

енергозбереження 

хls(x) 

10.    Генеральні плани населених пунктів, плани 

зонування територій та детальні плани 

територій (за винятком відомостей, які 

відповідно до законодавства складають 

інформацію з обмеженим доступом) 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

земельних відносин 

jpg/scv 

11.    Дані про місцезнаходження громадського 

транспорту в режимі реального часу 

Відділ транспорту хls(x)/csv 

12.    Паспорти бюджетних програм місцевого 

бюджету 

Фінансове 

управління 

хls(x) 

13.    Звіти про виконання паспортів бюджетних 

програм місцевого бюджету 

Фінансове 

управління 

хls(x) 

14.    Інформація про рекламні засоби (дані про 

місце розміщення рекламного засобу, 

найменування розповсюджувача зовнішньої 

реклами, номер його телефону, дата видачі 

дозволу та строк його дії, номер і дата 

укладення договору, якщо місце розміщення 

рекламного засобу належить до комунальної 

власності) 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

земельних відносин 

хls(x)/csv 

15.    Перелік перевізників, що надають послуги 

пасажирського автомобільного транспорту 

та маршрути перевезення 

Відділ транспорту хls(x)/csv 



16.    Розклад руху громадського транспорту Відділ транспорту хls(x)/csv 

17.    Перелік земельних ділянок, що 

пропонуються для здійснення забудови 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

земельних відносин 

хls(x)/csv 

  

  

Керуючий справами виконкому  

ради          А. Жук 


