
У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 27 грудня 2018 року № 154

м.Кропивницький

Про приєднання міста Кропивницького
до Міжнародної хартії відкритих даних

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  відповідно  до 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до 
публічної  інформації» та  постанови  Кабінету  Міністрів  від  15  лютого 
2015  року  №  835  «Про  затвердження  Положення  про  набори  даних,  які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», зі змінами:

1. Подати заявку на приєднання міста Кропивницького до Міжнародної 
Хартії відкритих даних у встановленому порядку.

2. Затвердити  план дій щодо реалізації принципів Міжнародної хартії 
відкритих даних на 2018-2019 роки, що додається.

3.  Постійно  забезпечувати  координаційні  заходи  щодо  реалізації 
принципів Міжнародної Хартії відкритих даних на 2018-2019 роки.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова А.Райкович

Бабаєва 22 26 44



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
27 грудня 2018
№ 154

План дій щодо реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних на 2018-2019 роки

Ціль Завдання Термін виконання Відповідальні

1. Розробка 
нормативно-
правової бази 
щодо відкритих 
даних

1.1.  Приєднати  місто  Кропивницький  до 
Міжнародної хартії відкритих даних

IV квартал 2018 року
I квартал 2019 року

Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення

1.2.  Визначити  пріоритетні  набори  даних 
для оприлюднення за участі громадськості

Протягом року Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення
Розпорядники наборів відкритих 
даних

1.3.  Розробити  і  запровадити  порядок 
моніторингу  та  контролю  за  роботою 
розпорядників  щодо  оприлюднення 
відкритих даних

II квартал 2019 року Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення

2. Розвиток 
культури 
відкритості даних

2.1.  Ініціювати  включення  питання 
відкритих  даних  до  програми  підвищення 
рівня кваліфікації

Протягом року Відділ кадрової роботи
Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення 

2.2.  Запровадити  щорічне  звітування  щодо 
виконання  завдань  Плану  дій  з  розвитку 
відкритих даних

IV квартал 2019 року Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення 
Розпорядники наборів відкритих 
даних

3. Методичне 
забезпечення

3.1.  Організувати  та  провести  навчання 
працівників  відповідального  органу  щодо 
впровадження політики відкритих даних

Протягом року Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення 
Зовнішні експерти



2                                                                         Продовження додатка

Ціль Завдання Термін виконання Відповідальні
4. Фінансове 
забезпечення

4.1.  Передбачити  фінансування  витрат  на 
розвиток  відкритих  даних  у  Програмі 
розвитку електронного урядування  на 2019-
2021 роки

Протягом року Розпорядники наборів відкритих 
даних
Фінансове управління
Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення

4.2.  Залучити  донорську  підтримку  для 
розвитку  відкритих  даних  в 
Кропивницькому

Протягом року Департамент з питань 
економічного розвитку, торгівлі 
та інвестицій

5. Кадрове та 
організаційне 
забезпечення

5.1. Розробити та внести зміни до посадових 
інструкцій  відповідальних  осіб  за  відкриті 
дані

I квартал 2019 року Відділ кадрової роботи 
Розпорядники наборів відкритих 
даних

5.2.  Забезпечити  сталу  діяльність  Робочої 
групи щодо розвитку відкритих даних

Протягом року Робоча група щодо розвитку 
відкритих даних

6. Підвищення 
якості управління 
даними

6.1.  Запровадити  посаду  головного 
спеціаліста  за  оприлюднення  інформації  у 
формі відкритих даних

Протягом року Відділ кадрової роботи
Розпорядники наборів відкритих 
даних
Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення

6.2.  Розробити  та  затвердити  методику  та 
графік аудиту даних в міській раді

IV квартал 2019 року Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення

6.3.  Розробити  та  впровадити  стандарти 
оприлюднення даних, запровадити унікальні 
і наскрізні ідентифікатори для наборів даних

I квартал 2019 року
ІI квартал 2019 року

Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення

7. Публікація 
наборів даних та 
їх популяризація

7.1.  Забезпечити  публікацію наборів  даних 
розпорядниками на Порталі відкритих даних

Постійно Розпорядники наборів відкритих 
даних
Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення



3                                                                         Продовження додатка

Ціль Завдання Термін виконання Відповідальні
8. Культура 
управління 
даними

8.1. Сприяти використанню відкритих даних 
для  прийняття  рішень  працівниками  та 
посадовцями міської ради

Протягом року Розпорядники наборів відкритих 
даних

8.2.  Залучати  експертів  з  метою 
впровадження системи управління даними в 
міській раді

Протягом року Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення

9. Популяризація 
широкого 
використання 
відкритих даних

9.1.  Провести  навчальні  та  просвітницькі 
заходи  щодо  відкритих  даних  для 
громадськості

II квартал 2019 року
III квартал 2019 року

Відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення
Зовнішні експерти

9.2.  Презентувати  нові  набори  даних  та 
провести  інші  заходи  (публікацій  на  сайті 
міської ради, виступів в ЗМІ тощо) з метою 
популяризації наборів даних

Протягом року Розпорядники наборів відкритих 
даних

Начальник відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення О. Бабаєва


