
УКРАЇНА 

БОЛГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

24.07.2019                                                                                          №_249/А-2019 

                                                                                                

Про визначення відповідальної особи за оприлюднення відкритих даних на 

Єдиному державному веб-порталі  відкритих  даних 

 

            Відповідно до Закону  України від 13 січня 2001 року №2939-VI «Про 

доступ до публічної інформації», на виконання  постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних», в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 

квітня 2019 року №409 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо відкритих даних», керуючись статтею 41 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації»: 

 

            1. Визначити завідувача сектору комунікацій з громадськістю 

районної державної адміністрації Радченко А.В. відповідальною особою за 

оприлюднення наборів даних на офіційній вебсторінці районної державної 

адміністрації та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. 

 

2. Визначити структурні підрозділи районної державної адміністрації 

та юридичних осіб, що будуть надавати інформацію для оприлюднення  на 

Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (додається). 

 

3. Структурні підрозділи районної державної адміністрації та юридичним 

особам, указаним у додатку, надавати інформацію сектору комунікацій з 



громадськістю районної державної адміністрації (Радченко А.В.) – 

щокварталу, до 5 числа наступного місяця. 

 

4. Сектору комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації 

(Радченко А.В.): 

4.1. подати Державному агентству з питань електронного урядування 

України заяву про реєстрацію на Єдиному державному вебпорталі відкритих 

даних; 

4.2. забезпечити оприлюднення наборів даних на офіційній вебсторінці 

райдержадміністрації та на Єдиному державному вебпорталі відкритих 

даних. 

  

            5. Контроль за виконанням покласти на керівника апарату районної 

державної адміністрації Калаянову В.П. 

  

  

В. о. голови районної 

державної адміністрації                                                            А.В. Кучмійов 

  

  



Розпорядження в. о. голови 

районної державної адміністрації 

24.07.2019 № _249/А-2019 

  

Структурні підрозділи та юридичні особи, які будуть надавати інформацію 

для оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі  відкритих  даних 

  

Структурні підрозділи та 

юридичні особи 

         Перелік наборів даних, що 

підлягають оприлюдненню 

Сектор комунікацій з 

громадськістю районної 

державної адміністрації  

Довідник телефонів структурних 

підрозділів районної державної 

адміністрації 

Сектор комунікацій з 

громадськістю районної 

державної адміністрації 

Довідник підприємств, установ (закладів) 

та організації, що належать до сфери 

управління районної державної 

адміністрації, у тому числі їхні 

ідентифікаційні коди, офіційний вебсайт, 

адреса електронної пошти, телефон та 

адреса 

Відділ управління 

персоналом  апарату районної 

державної адміністрації  

Інформація про організаційну структуру 

районної державної адміністрації 

Фінансове управління районної 

державної адміністрації  

Звіт про використання бюджетних коштів 

районного бюджету Болградського району 

Відділ діловодства та контролю 

апарату районної державної 

адміністрації  

Звіти, у тому числі про задоволення 

запитів на інформацію 

Фінансове управління районної 

державної адміністрації; 

Відділи: у справах сім’ї, молоді та 

спорту, освіти, культури, 

фінансово-господарського 

забезпечення районної державної 

адміністрації; 

Служба у справах дітей районної 

Річні плани закупівель 



державної адміністрації; 

Управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації; 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

районної державної адміністрації; 

КНП «Болградський районної 

центр первинної медико-

санітарної 

допомоги»  Болградської районної 

ради Одеської області (за згодою); 

КНП «Центральна районна 

лікарня» Болградської районної 

ради Одеської області (за згодою) 

  

КНП «Центральна районна 

лікарня» Болградської районної 

ради Одеської області (за згодою); 

КНП «Болградський районної 

центр первинної медико-

санітарної 

допомоги»  Болградської районної 

ради Одеської області (за згодою) 

Інформація про розподілення та 

використання медичних імунобіологічних 

препаратів 

Сектор містобудування та 

архітектури районної державної 

адміністрації 

  

Схеми планування територій району 

Відділ надання адміністративних 

послуг районної державної 

адміністрації 

Перелік адміністративних послуг, 

інформаційні та технологічні картки 

адміністративних послуг, бланки заяв, 

зразки заповнення заяв суб’єктів надання 

адміністративних послуг, адміністративні 

дані, що зберігаються (обробляються) та 

підлягають оприлюдненню відповідно до 

вимог закону 

Відділ діловодства та контролю 

апарату районної державної 

Нормативи (нормативно-правові акти), що 

затверджуються головою районної 



адміністрації 

  

державної адміністрації 

Відділ діловодства та контролю 

апарату районної державної 

адміністрації 

  

Правові акти, що підлягають 

оприлюдненню відповідно до Закону 

України “Про доступ до публічної 

інформації” 

Відділ діловодства та контролю 

апарату районної державної 

адміністрації 

  

Інформація про систему обліку (реєстр) 

публічної інформації районної державної 

адміністрації 

Відділ економічного розвитку, 

залучення інвестицій та розвитку 

інфраструктури  районної 

державної адміністрації 

Перелік регуляторних актів із зазначенням 

дати набрання чинності, строку 

проведення базового, повторного та 

періодичного відстеження їхньої 

результативності та інформація про їх 

місце оприлюднення 

  

_______________________________________________ 

 


