
 

 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про організацію роботи щодо 

оприлюднення публічної  

інформації у формі відкритих 

даних розпорядником якої є 

Шепетівська районна державна 

адміністрація 

 

 

Керуючись ст. 6,39,41 Законом України «Про місцеві державні 

адміністрації», ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

постановами Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних, від 30 листопада 2016 року № 867 «Деякі питання 

оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних», від 03 березня 

2021 року № 407 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо відкритих даних», з метою підвищення ефективності та 

прозорості діяльності Шепетівської районної державної адміністрації та її 

структурних підрозділів: 

 

1. Затвердити перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних, розпорядником яких є Шепетівська районна державна 

адміністрація Хмельницької області (далі – відкриті дані) згідно з додатком. 

 

2. Встановити, що функції розпорядника інформації Шепетівської районної 

державної адміністрації здійснюють її структурні підрозділи (у частині 

інформації, що отримана, створена підрозділом і знаходиться у його володінні) 

та апарат (у частині інформації, що отримана, створена та знаходиться у 

володінні структурних підрозділів апарату). 

 

3. Структурним підрозділам районної державної адміністрації та 

відповідним структурним підрозділам її апарату: 

  _______________               Шепетівка              № _______________   

 

08.02.2022 19/2022-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.До 10 числа місяця наступного за звітним періодом забезпечити 

надання звітної інформації відділу цифрового розвитку, цифрової 

трансформації і цифровізації для подальшого розміщення на єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних. 

3.2. До кожного набору даних надавати інформацію, передбачену пунктом 

7 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних, затверджених постановою.  

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

відділ інформаційної діяльності та комунікації Шепетівської районної 

державної адміністрації. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату Шепетівської районної державної адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації       Анатолій КАТЕРЕНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

08.02.2022 № 19/2022-р 

 

 

Перелік 

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, 

розпорядником яких є Шепетівська районна державна адміністрація 

 
№ 

з/п 

Назва набору даних Відповідальні  

структурні підрозділи 

Періодичність 

оновлення 

1. Інформація про організаційну 

структуру Шепетівської районної 

державної адміністрації 

Відділ правової допомоги та 

управління персоналом 

У разі зміни 

2. Довідник Шепетівської районної 

державної адміністрації, її 

структурних підрозділів 

Відділ правової допомоги та 

управління персоналом 

У разі зміни 

3. Звіти щодо роботи із зверненням 

громадян 

Загальний відділ  Щороку 

4. Реєстр наборів даних, що 

перебувають у володінні 

розпорядника інформації 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

У разі зміни 

5. Схеми планування територій 

районів 

Відділ житлово-

комунального господарства, 

містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики 

та захисту довкілля 

У разі зміни 

6. Інформація про розподілення та 

використання медичних 

імунобіологічних препаратів 

Відділ освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту 

Щомісяця 

7. Переліки нормативно-правових 

актів, актів індивідуальної дії (крім 

внутрішньо організаційних), 

прийнятих розпорядником 

інформації, проекти нормативно-

правових актів може вказати про 

персональну інформацію  

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

Постійно 

 

8. Переліки регуляторних актів із 

зазначенням дати набрання 

чинності, строку проведення 

базового, повторного та 

періодичного відстеження їх 

результативності та інформації про 

джерело їх оприлюднення 

Управління фінансів, 

економіки та забезпечення 

взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

За необхідністю 

9. План діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів із 

зазначенням видів і назв проектів, 

цілей їх прийняття, строків 

підготовки проектів, найменування 

Управління фінансів, 

економіки та забезпечення 

взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

За необхідністю 



 

органів і підрозділів, 

відповідальних за розроблення 

проектів, дати їх внесення на 

розгляд регуляторного органу та 

посилання на джерело 

оприлюднення 

10. Інформація про нормативно-

правові засади діяльності 

розпорядника інформації 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

За потреби 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації     Наталія ЛІННИК 
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