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НАКАЗ 
07.05.2018           №76 

 

 

Про призначення посадової особи, 

відповідальної за підготовку, 

розміщення, актуальність, достовірність 

та оновлення інформації, що підлягає 

оприлюдненню у формі відкритих даних 

на сайті Харківської міської ради, 

міського голови та виконавчого комітету 

та на Єдиному державному веб-порталі 

відкритих даних 

 

На підставі ст. 10
1
 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню 

у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.10.2015 №835 у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 20.12.2017 №1100 (далі – Положення) та з метою виконання 

розпорядження Харківського міського голови від 24.04.2018 № 40 «Щодо 

забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних 

у Харківській міській раді та її виконавчих органах», наказу Департаменту 

освіти Харківської міської ради від 05.04.2016 №150 «Про призначення 

посадових осіб, відповідальних за підготовку, розміщення, актуальність, 

достовірність та оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі 

відкритих даних на сайті Харківської міської ради, міського голови та 

виконавчого комітету та на Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних» зі змінами від 14.11.2017 №273, наказу Управління освіти  

адміністрації Московського району Харківської міської ради від 26.04.2018 

№62 «Про призначення посадових осіб, відповідальних за підготовку, 

розміщення, актуальність, достовірність та оновлення інформації, що підлягає 

оприлюдненню у формі відкритих даних на сайті Харківської міської ради, 

міського голови та виконавчого комітету та на Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних» 

 

НАКАЗУЮ: 
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1.Затвердити перелік наборів відкритих даних комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради 

Харківської області» (далі КЗ «ХСШ №3»), які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних: 

- Довідник закладу освіти  

- Інформація про організаційну структуру КЗ «ХСШ №3»  

- Звіти, щодо задоволення запитів на інформацію  

- Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається КЗ 

«ХСШ №3» 

- Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні КЗ «ХСШ №3» 

- Звіт про використання бюджетних коштів  

- Перелік укладених договорів  

- Фінансова звітність 

2.Призначити відповідальну особу за організацію роботи з інформацією, що 

підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на сайті Харківської міської 

ради, міського голови та виконавчого комітету та на Єдиному державному 

веб-порталі відкритих даних Калюжну Ганну Володимирівну, заступника 

директора з навчально-виховної роботи 

3.Призначити відповідальних осіб за розміщення інформації, що підлягає 

оприлюдненню у формі відкритих даних на сайті Харківської міської ради, 

міського голови та виконавчого комітету та на Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних, Кальчеву Юлію Степанівну, учителя інформатики, та 

Титаренко Наталію Анатоліївну, учителя музики 

4.Кальчевій Ю.С., Титаренко Н.А. забезпечити своєчасність розміщення 

інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на сайті 

Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету та на 

Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, відповідно до норм, 

встановлених Положенням. 

Постійно 

5.Призначити відповідальними особами за підготовку, актуальність, 

достовірність та своєчасність оновлення інформації, що підлягає 

оприлюдненню у формі відкритих даних на сайті Харківської міської ради, 

міського голови та виконавчого комітету та на Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних: 

 
Ідентифікаційний 

номер набору даних 

Найменування набору даних Посадова особа, що відповідає за 

підготовку, актуальність та 

достовірність інформації  

LPLZ-ShDS-LzDN-

iQ3b 

Довідник закладу освіти 

 

Калюжна Г.В., заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи 

oYBa-4A7y-r4CB-

pyIa 

Інформація про організаційну 

структуру КЗ «ХСШ №3» 

Калюжна Г.В., заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи 
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Ідентифікаційний 

номер набору даних 

Найменування набору даних Посадова особа, що відповідає за 

підготовку, актуальність та 

достовірність інформації  

2dH0-h8tJ-XEpD-

gUOr 

Звіт про використання 

бюджетних коштів,  фінансова 

звітність КЗ «ХСШ №3» 

Швайда І.В., заступник директора 

з господарської роботи 

88F6-I5D7-80NE-

VFOF  

Звіти щодо задоволення 

запитів на інформацію КЗ 

«ХСШ №3» 

Крікунова А.І., секретар 

 I8AC-JEYJ-ICHS-

MSHB 

Інформація про систему 

обліку, види інформації, яка 

зберігається в КЗ «ХСШ №3» 

Крікунова А.І., секретар 

HYGJ-1ETY-7C5A-

VKXJ  

Реєстр (перелік) наборів 

відкритих даних КЗ «ХСШ 

№3» 

Калюжна Г.В., заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи 

 

6.Відповідальним особам за підготовку, актуальність, достовірність та 

своєчасність оновлення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі 

відкритих даних на сайті Харківської міської ради, міського голови та 

виконавчого комітету та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

забезпечити актуальність та достовірність інформації, що оприлюднюється у 

формі відкритих даних на сайті Харківської міської ради, міського голови та 

виконавчого комітету та на Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних, та своєчасність її оновлення. 

Постійно 

7.Кальчевій Ю.С., учителю інформатики, розмістити цей наказ на офіційному 

сайті школи. 

До 10.05.2018 

 

8.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор КЗ «ХСШ №3»    В.І.Косміна 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Калюжна Г.В. _______ 

Крікунова А.І. _______ 

Кальчева Ю.С. _______ 

Титаренко Н.А. _______ 

Швайда І.В.  _______ 

http://data.city.kharkov.ua/passport/88f6-i5D7-80NE-vfOf.html
http://data.city.kharkov.ua/passport/88f6-i5D7-80NE-vfOf.html
http://data.city.kharkov.ua/passport/i8Ac-JEyj-iCHs-mSHb.html
http://data.city.kharkov.ua/passport/i8Ac-JEyj-iCHs-mSHb.html
http://data.city.kharkov.ua/passport/Hygj-1etY-7C5a-VKxj.html
http://data.city.kharkov.ua/passport/Hygj-1etY-7C5a-VKxj.html
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Калюжна Г.В. 


