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ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РОЗШОРЯДЖЕННЯ

1б липня 2019 року м.Любопrн

Про забезпечаЕпя реалiзаuii Закону Украrни
(dlpo доgт}rп до шублiчяоI irrформацЬ

Вiдповiдво до ст. 10t Закону УкраiЪи < Про доступ до публiчноТ iнформацii>, з

мgтою забозпеченЕя права кожного Еа достуý до iнфоршrацiто що зЕаходиться у
володiннi розпорядlика публiчноi iнформацii - викотлкоrолу Люботинськот Micbkoi ради

та iнформаrrii, що становитъ суспiльний iHTepec, керуtочисъ п.п.20 п.4 ст. 42 Закону

Украiни < Про мiсцеве саý{овряд}ъання в YKpaiHi >:

1. Забезпечити оприлюдЕенIUI та подальше оновлекЕя на офiцiйНому веб-сайтi

наборiв даниr згiдно з Положенням про набори даних, якi пiдлягають

оприлюдЕенню у формi вiдкритих даних, затвердженим постановою КМУ вiд

21 жовтня ZOiS року }lb 8з5 ( iз змiнами , внесеними згiдно з Постанова:rlи КМ
JФ 10з5 вiд28,|i.2оlб, Nл з54 вiд 24.05.2017, Ns 1100 вiд 20.12.2017, Ng 524 вiд
04.07.2018 , Nэ 409 вiл 17.04.2019).

2, Визначити вiдповiда-гlьною особою розпоряд{rка iнформацiТ, яка вiдповiдае за

оприлюднення iнформацii, згiдно iз Законом Украiни 1 ц!о-_{оступ до

пуьпiчноi iнформацii), керуючу справами виконкому т.приходько.
З. ЗаЪiдуючiй b.n opo* комп'ютерного забезпечення Biдд1{_t забезпечення

дiялiностi виконкому та внутрiшrньоi попiтики д.ЧЕкдрдIнIи
- здiйснити реестрацiю на €диномУ державному веб-порталi вiдкритих

даних розrrоряд"ика iнформацii - викопкому ЛюботинськоI мiськоi ради;
* забезпечити оприлюднення та реryлярЕе оýовлення публiчноi iнформаuii

,,. у формi вiдкриiих даних на Сдиному дер}кавному веб-порта;ri вiдкритих

даЕих та на офiцiйному сайтi Люботинськот MicbkoT ради,
4. Начальникам вiл,цiлiв виконкому Люботинськоi мiсъкоi ради забезпечити

ЕадаЕня публiчноi iнформачii та iT оновлення до сектору комп'ютерного

забезпечення дJUI оприлюдЕення, вiдповiдно до Положення про набори

дilнЕх, якi пiдлягШоть оприJIЮдненню у формi вiдкритих даних.
5. КеруюЧiй справаМи виконкоМу Т.tIРИХодькО визначити виконавцiв наборiв

дu"r*, якi пiдлягаютъ оприлюдЕенЕю у формi вiдкритих_даних. Провести

iнструктаж з посадовими особами викон€lвчого KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi

О. Ёffi""оu, управлiнь та служб Люботинськот MicbKoi ращ., якi €

розпорядниками iнформашii
о^rrублiкувати 

"JOop" 
даних, якi пiдлягшоть опрйлюдненнЮ у формi

вiдкритих даних, на единому державЕому веб-порталi вiдкритих даних та

на cBoi'x веб-сайтах;
- забезпечити регуJIярне оновл9нIIя публiчноi iнформацii на Сдиному

державному веб-порталi вiдкритих даних та на cBoix веб-сайтах;
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iнформаuiю про виконанЕя розпорядження надавати керlточiй справами

виконкомУ т.прихоДЪКО щоквартzlJIьно до 1 числа наступного за

розцорядження залишаю за собою.
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