
У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "18" травня 2018 року №62

м.Кропивницький

Про затвердження переліку розділів офіційного
веб-сайту Міської ради міста Кропивницького
та регламенту розміщення інформації

Керуючись  ст.42  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні”,  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації”,  на 
виконання Указу Президента України від 01 серпня 2002 року №683 “Про 
додаткові  заходи  щодо  забезпечення  відкритості  у  діяльності  органів 
державної влади”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 
року №835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних”, з метою упорядкування веб-сайту 
Міської ради міста Кропивницького.

1. Затвердити  перелік  розділів  офіційного  веб-сайту  Міської  ради 
міста  Кропивницького  kr-rada  .  gov.ua   (далі  -  веб-сайт)  та  відповідальних 
виконавчих  органів,  які  розміщують  інформацію у  цих  розділах,  згідно  з 
додатком 1.

2. Затвердити регламент розміщення інформації на веб-сайті згідно з 
додатком 2.

3. Організацію забезпечення роботи, розвиток інформаційних ресурсів 
та  адміністрування  веб-сайту  покласти  на  відділ  інформаційно-
комп'ютерного забезпечення.

4. Персональну  відповідальність  за  надання  інформації  до  розділів 
веб-сайту, її актуальність, достовірність та дотримання регламенту покласти 
на керівників виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького.

5. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 
до  08  червня  2018  року  надати  до  відділу  інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення список працівників,  відповідальних за своєчасне і  достовірне 
надання інформації для розміщення на розділах веб-сайту, за формою згідно 
з додатком 3.

6. При  наданні  пропозицій  від  органів  місцевого  самоврядування, 
інших  установ,  підприємств,  організацій  усіх  форм  власності можливе 
створення  додаткових  розділів  веб-сайту,  які  відповідають  концепції 
інформаційної  моделі  сайту,  структурі  баз  даних  та  наявності  дискового 
простору на виділеному сервері.

http://kr-rada.gov.ua/
http://kr-rada.gov.ua/
http://kr-rada.gov.ua/
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7. Відповідальність  за надання інформації до новостворених розділів 
веб-сайту, її актуальність, достовірність та дотримання регламенту покласти 
на  керівників  органів  місцевого  самоврядування,  інших установ, 
підприємств,  організацій  усіх  форм власності, за  пропозиціями яких  було 
утворено новий розділ.

8. Відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення супроводжувати 
наповнення  веб-сайту  інформацією,  наданою  виконавчими  органами  ради 
або  іншими  установами,  організаціями  та  комунальними  підприємствами 
міста.

9. Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  розпорядження  міського 
голови  від  15  березня  2011  року  №44  “Про  упорядкування  веб-сайту 
Кіровоградської міської ради”.

10. Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на 
керуючого справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради О. Мосін

Сташенко 22 26 44



Додаток 1
до розпорядження міського голови
“18” травня 2018 року
№ 62

ПЕРЕЛІК
розділів веб-сайту kr-rada.gov.ua та відповідальних виконавчих органів,

які розміщують інформацію у цих розділах

№ 
з/п

Розділ сайту Сторінка сайту Відповідальний виконавчий орган

1 2 3 4

01 Міська влада

Міський голова Відділ кадрової роботи

Заступники міського голови Відділ кадрової роботи

Виконавчий комітет Загальний відділ

Районні ради Голови районних рад

Структура Відділ кадрової роботи

02 Міська рада

Секретар міської ради Управління апарату Міської ради міста Кропивницького

Депутати Управління апарату Міської ради міста Кропивницького

Сесії Управління апарату Міської ради міста Кропивницького

Регламент Управління апарату Міської ради міста Кропивницького

03 Новини Новини Відділ по роботі із засобами масової інформації

04 Виконавчі органи Виконавчі органи Виконавчі органи

http://kr-rada.gov.ua/
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1 2 3 4

05 Публічна інформація

Розпорядження міського голови Виконавчі органи

Проекти рішень Виконавчі органи

Рішення
виконавчого комітету Виконавчі органи

міської ради Управління апарату Міської ради міста Кропивницького

Вакансії Відділ кадрової роботи

Очищення влади Відділ кадрової роботи

Бюджет міста Фінансове управління

Регуляторна політика
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

Запобігання корупції Відділ  з  питань  запобігання  і  виявлення  корупції  та 
взаємодії  з  правоохоронними  та  контролюючими 
органами

Державні закупівлі Виконавчі органи

Запити на інформацію
Відділ по роботі зі зверненнями громадян
Загальний відділ

06 Громадянам

Події Організаційний відділ
Управління апарату ради

Громадський бюджет
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

Місцеві петиції Відділ по роботі зі зверненнями громадян
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1 2 3 4

06 Громадянам

Оголошення
Органи  місцевого  самоврядування,  установи, 
підприємства, організації усіх форм власності

Корисні посилання Відділ по роботі із засобами масової інформації

Місцеві податки і збори Фінансове управління

Громадська рада
Відділ з питань внутрішньої політики
Громадська рада

Безвізовий режим Україна-ЄС
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

Євроатлантична інтеграція
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

07 Про місто

Статут територіальної громади Відділ з питань внутрішньої політики

Символіка міста Відділ культури і туризму

Почесні громадяни міста Відділ кадрової роботи

Історія заснування міста Відділ культури і туризму

Інвестиційний паспорт
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

План зонування території Управління містобудування та архітектури

Мапа міста
Google Maps
(посилання на безкоштовний сервіс компанії Google)
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08 Тарифи

ПрАТ “Кіровоградобленерго”
kiroe.com.ua
(посилання на офіційний сайт підприємства)

КП “ЖЕО” Головне управління житлово-комунального господарства

ВАТ “Кіровоградгаз”
kirgas.com
(посилання на офіційний сайт підприємства)

КП “Теплоенергетик”
teploenergetik.kr.ua
(посилання на офіційний сайт підприємства)

ДП “Кіровоградтепло”
kirovogradteplo.ucoz.com
(посилання на офіційний сайт підприємства)

ОКВП “Дніпро-Кіровоград” dnipro-kirovograd.com.ua
(посилання на офіційний сайт підприємства)

ОСББ

Головне управління житлово-комунального господарства
Департамент з питань економічного розвитку торгівлі та 
інвестицій
Голови правлінь багатоквартирних будинків

09 Інфраструктура

Вокзали Управління розвитку транспорту та зв’язку

Перелік підприємств
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

Система моніторингу  громадського 
транспорту

Платформа навігації баз даних громадського транспорту
Управління розвитку транспорту та зв’язку

http://dnipro-kirovograd.com.ua/
http://kirovogradteplo.ucoz.com/
http://teploenergetik.kr.ua/
http://kirgas.com/
http://kiroe.com.ua/
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09 Інфраструктура

Мапа “Куди здати відходи”

epochtimes.com.ua/maps/recycle/kropuvnuzkiy.php
(посилання  на  сервіс  міжнародного  видання  української 
редакції  “Велика  Епоха”  [The  Epoch  Times] 
використовуючи службу Maps компанії Google)

Інтерактивна спортивна мапа

Платформа  навігатора  спортивного  міста  на  проекті 
Google Maps
(посилання  на  безкоштовний  інформаційний  сервіс 
компанії Google)
Управління молоді та спорту

Освітня карта Кропивницького
uokmr.com.ua
(посилання на офіційний портал управління освіти);
Управління освіти

Комунальні підприємства Керівники комунальних підприємств

10 Економіка

Інформація
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

Інвестиційна діяльність
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

Підприємництво
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

Колективні договори
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

http://uokmr.com.ua/
http://epochtimes.com.ua/maps/recycle/kropuvnuzkiy.php
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10 Економіка

Програма економічного і соціального 
розвитку

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

Енергозбереження та 
енергоефективність

Головне управління житлово-комунального господарства;
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

11 Відпочинок

Парки Відділ культури і туризму

Музеї та галереї Відділ культури і туризму

Театри та філармонії Відділ культури і туризму

Пам'ятки архітектури Управління містобудування та архітектури

Афіша Відділ по роботі із засобами масової інформації

Бібліотеки Відділ культури і туризму

Пам'ятники Управління містобудування та архітектури

Церкви та храми Відділ з питань внутрішньої політики

Історична карта міста

kropyvnytskyi.kr.ua
(посилання  на  інформаційний  сайт  об'єктів  міста  з 
геоприв'язкою до служби Maps компанії Google);
Відділ культури і туризму

Туристичні маршрути та готелі
Відділ культури і туризму
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

http://kropyvnytskyi.kr.ua/
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11 Відпочинок Заклади ресторанного господарства
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

12 1580
КП  “Кіровоградська  аварійно-
диспетчерська служба”

Головне управління житлово-комунального господарства

13 Конфіденційність
Положення  про  конфіденційність 
щодо взаємодії з веб-сервером міста

Органи  місцевого  самоврядування,  установи, 
підприємства, організації усіх форм власності

14 YouTube
Офіційна  сторінка  міської  ради  на 
відеохостингу “YouTube”

youtube.com/c/krmrgovua
Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення

15 Facebook
Офіційна  сторінка  міської  ради  в 
соціальній мережі “Facebook”

facebook.com/krrada.official
Відділ по роботі із засобами масової інформації

16 Instagram
Офіційна  сторінка  міської  ради  на 
соціальному ресурсі “Instagram”

instagram.com/krrada.official
Відділ по роботі із засобами масової інформації

17 Telegram
Офіційна  сторінка  міської  ради  на 
платформі мессенджера “Telegram”

t.me/krrada
Відділ по роботі із засобами масової інформації

18
Міський голова у 

соцмережах
Офіційна сторінка міського голови у 
соціальній мережі “Facebook”

facebook.com/andriy.raykovich
Міський голова [А.П. Райкович];
Відділ по роботі із засобами масової інформації

Начальник відділу інформаційно-
комп'ютерного забезпечення О. Бабаєва

http://facebook.com/andriy.raykovich
http://t.me/krrada
http://instagram.com/krrada.official
http://facebook.com/krrada.official
http://youtube.com/c/krmrgovua
http://youtube.com/c/krmrgovua


Додаток 2
до розпорядження міського голови
“18” травня 2018 року
№ 62

РЕГЛАМЕНТ
розміщення інформації на веб-сайті kr-rada.gov.ua

№ 
з/п

Тип інформації Терміни Формат даних

1 2 3 4

01 Розміщення інформації в розділах Щотижня або частіше
Текстові, структуровані, 
графічні, аудіо- та відеофайли

02 Рішення, розпорядження
Не пізніше п’яти робочих днів після прийняття 
та підписання

ODT, ODS, PDF
(нескановане зображення)

03 Проекти рішень Не пізніше двадцяти робочих днів до розгляду
ODT, ODS, PDF
(нескановане зображення)

04 Офіційна хроніка та новини Щодня HTML, JPG, PDF, MKV, MP3

05
Анонси засідань сесій, виконавчого 
комітету та інших заходів міської ради

Не пізніше п’яти робочих днів, у 
надзвичайних випадках - не пізніше доби до 
початку заходу

HTML, XHTML

06
Протоколи засідань та постійних комісій 
міської ради

Не пізніше п’яти робочих днів після засідання 
та підписання

ODT, ODS, PDF
(нескановане зображення)

http://kr-rada.gov.ua/
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07
Результати поіменного голосування під 
час засідань міської ради

В день голосування
ODT, ODS, PDF
(нескановане зображення)

08 Регуляторні акти
Не пізніше десяти днів після прийняття та 
підписання

ODT, ODS, PDF
(нескановане зображення)

09 Події органів влади Не пізніше ніж через добу після події
HTML, ODT, ODS, PDF
(нескановане зображення)

10 Оголошення Не пізніше ніж за два дні, у надзвичайних 
випадках - не пізніше ніж за одну годину до 
початку події

HTML, XHTML

11
Звітність про виконання міського 
бюджету

Квартальна та щорічна
Текстові та структуровані 
набори форматів даних

Начальник відділу інформаційно-
комп'ютерного забезпечення О. Бабаєва



Додаток 3
до розпорядження міського голови
“18” травня 2018 року
№ 62

СПИСОК
працівників, відповідальних за своєчасне і достовірне надання інформації

для розміщення на розділах веб-сайту kr-rada.gov.ua

№ 
з/п

Виконавчий орган Розділ веб-сайту
Відповідальний працівник

Прізвище, ініціали Телефон

1

2

3

...

Керівник виконавчого органу ______________________ (ініціали, прізвище)
(підпис)

Начальник відділу інформаційно-
комп'ютерного забезпечення О. Бабаєва

http://kr-rada.gov.ua/


У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО г о л о в и

від 2011 року
м. Кіровоград

Про упорядкування веб-сайту 
Кіровоградської міської ради

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання Указу Президента України від 1 серпня 2002 року 
№ 683 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади», з метою забезпечення відкритості і гласності у 
діяльності Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету

1. Затвердити план упорядкування веб-сайту Кіровоградської міської 
ради www.kr-rada.gov.ua (далі — веб-сайт) на 2011 рік (додається).

2. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради в 
термін до 15 березня 2011 року призначити осіб, відповідальних за надання 
матеріалів для розміщення на веб -  сайті, та надати інформацію про їх 
призначення до відділу по роботі із засобами масової інформації.

3. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради в 
термін до 15 березня 2011 року надати матеріали для розміщення на веб- 
лайті у форматах відповідно до плану розширення веб -  сайту на 2011 рік: 
для текстових документів - .doc, для фотографій - .jpg.

4. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.)
розмістити до 19 березня 2011 року надані матеріали на сторінках веб -  
сайту.

5. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради 
передавати в електронному вигляді рішення Кіровоградської міської ради до 
управління апарату міської ради та рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради до відділу по роботі із засобами масової 
інформації в п ятиденний термін з моменту їх прийняття.

 ̂ 6. Управлінню апарату міської ради оперативно надавати рішення
Кіровоградської міської ради в електронному вигляді до відділу по роботі із 
засобами масової інформації для розміщення на веб - сайті.

7. Начальнику відділу по роботі із засобами масової інформації 
(Якунін С.В.) організувати навчання спеціалістів відділу роботі з програмним 
забезпеченням щодо розміщення матеріалів на веб — сайті.

http://www.kr-rada.gov.ua
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8. Відділу по роботі із засобами масової інформації забезпечити 
щоденне наповнення веб - сайту новинами щодо діяльності Кіровоградської 
міської ради та її виконавчого комітету.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
секретаря міської ради Волкова І.В.

Міський голова О. Саінсус

Якунін
22- 69-48



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням міського голови
ВІД  « ^  »й

У№ ^
2011 року

ПЛАН
упорядкування веб -  сайту Кіровоградської міської ради на 2011 рік

1 №  
п/п

Розділ сайту Сторінка сайту Відповідальний
виконавчий

орган
(до 04.04Л 1)

Відповідальний
виконавчий

орган
(після 04.04Л 1)

1 2 3 4 5
1 Міський

голова
Біографічна довідка, 
фотографія

Відділ по роботі 
із засобами 
масової 
інформації

Відділ по роботі 
із засобами 
масової 
інформації

1; а»
Графік прийому Відділ по роботі 

зі зверненнями 
громадян 
адміністративного 
департаменту

Відділ по роботі 
зі зверненнями 
громадян

2 Міська рада Секретар міської ради Відділ по роботі 
із засобами 
масової 
інформації

Відділ по роботі 
із засобами 
масової 
інформації

Депутатський корпус Управління 
апарату міської 
ради

Управління 
апарату міської 
ради

* б
Депутатські фракції Управління 

апарату міської 
ради

Управління 
апарату міської 
ради

Постійні депутатські 
комісії

Управління 
апарату міської 
ради

Управління 
апарату міської 
ради

Громадські приймальні Управління 
апарату міської 
ради

Управління 
апарату міської 
ради

Межі виборчих округів Управління 
апарату міської 
ради

Управління 
апарату міської 
ради

? Рішення міської ради Управління 
апарату міської 
ради

Управління 
апарату міської 
ради
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1 2 3 4 5
3 Виконавчий 

комітет, 
заступники 
міського 
голови 3

Склад виконкому Відділ по роботі 
із засобами 
масової 
інформації

Відділ по роботі 
із засобами 
масової 
інформації

1 +

питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

Рішення виконкому Виконавчі органи 
міської ради

Виконавчі органи 
міської ради

4 Регуляторні
акти

Регуляторні акти Управління 
економіки 
департаменту 
економіки та 
фінансів

Управління
економіки

і 5І <а
Новини Щоденна інформація Відділ по роботі 

із засобами 
масової 
інформації

Відділ по роботі 
із засобами 
масової 
інформації

6 Виконавчі
органи

Посадові особи, 
телефонний довідник, 
положення про 
виконавчий орган

Виконавчі органи 
міської ради

Виконавчі органи 
міської ради

7 Торгівля та 
послуги

Мережа закладів 
торгівлі та послуг

Управління 
споживчого 
ринку, транспорту 
та зв’язку

Управління 
розвитку торгівлі 
та послуг

Транспортна мережа Управління 
споживчого 
ринку,транспорту 
та зв’язку

Управління 
розвитку 
транспорту та 
зв’язку

Захист прав споживачів Відділ захисту 
прав споживачів 
управління 
споживчого 
ринку,транспорту 
та зв’язку 
департаменту 
розвитку торгівлі, 
побутового 
обслуговування, 
транспорту та 
зв’язку

Управління 
розвитку торгівлі 
та послуг



1 2 3 4 5
8 Житлово -

комунальне
господасртво

Підприємства житлово - 
комунальної галузі

Департамент 
житлово -  
комунального 
господарства

Головне 
управління 
житлово -  
комунального 
господарства

Тарифи на житлово -  
комунальні послуги

Департамент
житлово -
комунального
господарства,
управління
економіки
департаменту
економіки та
фінансів

Управління
економіки,
Г оловне 
управління 
житлово -  
комунального 
господарства

9

' 'з

І **

Соціально
економічним
розвиток

Бюджет міста Фінансове
управління

Фінансове
управління

Програма
«Центральний регіон -  
2015»

Управління 
економіки 
департаменту 
економіки та 
фінансів

Управління
економіки

Галузеві програми Виконавчі органи 
-  розробники 
програм

Виконавчі органи 
-  розробники 
програм

Підприємства міста Управління 
економіки 
департаменту 
економіки та 
фінансів

Управління
економіки

Реєстрація
підприємницької
діяльності

Реєстраційна
палата

Реєстраційна
палата

Програма приватизації Управління 
економіки 
департаменту 
економіки та 
фінансів

Управління 
власності та 
приватизації 
комунального 
майна

Тендерні закупівлі Виконавчі органи, 
комунальні 
підприємства, 
заклади міста

Виконавчі органи, 
комунальні 
підприємства, 
заклади міста

10 Освіта Відділ
нормативності та 
якості освіти 
гуманітарного 
департаменту

Управління освіти

11 Культура Відділ культури і 
туризму 
гуманітарного 
департаменту

Відділ культури і 
туризму



4

1 2 3 4 5
12 Спорт Відділ фізичної 

культури та 
спорту
гуманітарного
департаменту

Відділ фізичної 
культури та 
спорту

13 Охорона
здоров’я

Управління 
охорони здоров’я

Управління 
охорони здоров’я

14 Вакансії Відділ кадрової 
роботи

Відділ кадрової 
роботи

15 Євроінтеграція Відділ з питань
внутрішньої
політики

Відділ з питань
внутрішньої
політики

16 Електронний
виконавчий
комітет

Відділ з питань
внутрішньої
політики

Відділ з питань
внутрішньої
політики

17 Громадські
слухання

Виконавчі органи 
-  організатори 
слухань

Виконавчі органи 
-  організатори 
слухань

18 Дозвільні
документи

Державні
адміністратори

Державні
адміністратори

Начальник відділу по роботі із 
засобами масової інформації С. Якунін


	Про затвердження переліку розділів офіційного
	веб-сайту Міської ради міста Кропивницького
	та регламенту розміщення інформації

