
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від  31 липня 2019                       м. Бурштин                                             № 487 

 

 

Про організацію роботи щодо 

реалізації політики відкритих даних 

у м. Бурштин 

 

Керуючись законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «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 17 квітня 2019 р. № 409 "Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних", з метою 

забезпечення прозорості та підзвітності діяльності міської ради та спрощення доступу 

мешканців та інших зацікавлених сторін до публічної інформації, а також належної 

організації роботи з питань оприлюднення та оновлення відкритих даних на Єдиному 

державному порталі веб-порталі відкритих даних: 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації політики відкритих даних у м. Бурштин 

(додається). 

2. Організаційному відділу (О. Александрів): 

- організувати нараду щодо визначення пріоритетних наборів даних для 

оприлюднення на порталі data.gov.ua та на офіційному сайті Бурштинської міської ради; 

- сформувати перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних,  розпорядниками інформації яких є структурні підрозділи виконавчого 

органу Бурштинської міської ради, відділи зі статусом юридичної особи, комунальні 

підприємства та організації; 



- створити робочу групу з контролю за оприлюдненням наборів даних міської 

ради у формі відкритих даних, склад робочої групи затвердити на засіданні виконавчого 

комітету; 

- провести реєстрацію відповідальних осіб структурних підрозділів виконавчого 

органу міської ради, відділів зі статусом юридичної особи, комунальних підприємств та 

організацій; 

- надавати методичну допомогу, провести консультації з відповідальними 

виконавцями за розміщення відкритих даних на порталі data.gov.uа та на офіційному сайті 

Бурштинської міської ради; 

- підготувати проект Положення (порядок) про відкриті дані Бурштинської 

міської ради; 

- підготувати проект рішення на чергове засідання виконавчого комітету «Про 

заходи щодо реалізації політики відкритих даних в м. Бурштин». 

3. Розпорядження міського голови від 07.12.2018 року № 579 «Про набори даних, 

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» вважати таким, що втратило 

чинність. 

4. Керуючому справами виконавчого комітету С. Видай, відповідно до 

сформованого переліку,  визначити відповідальних виконавців за підготовку, розміщення 

та оновлення наборів відкритих даних на порталі data.gov.ua та на офіційному сайті 

Бурштинської міської ради. 

5. Сектору з кадрової роботи (І Фітак) забезпечити внесення змін до посадових 

інструкцій для відповідальних осіб за відкриті дані в міській раді та системного 

адміністратора організаційного відділу виконавчого органу Бурштинської міської ради. 

6. Контроль за даним розпорядженням покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету С. Видай. 

 

 

 

 

Міський голова                                                           Роксолана Джура 

  



                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                               розпорядженням міського голови          

                                                                                 від___________ №_________ 

План заходів з реалізації політики відкритих даних у м. Бурштин 

 

Зміст принципу Завдання 
Строк 

виконання 
Відповідальний  

Впорядкування 

нормативно-правової 

бази щодо відкритих 

даних 

1. Включення питання відкритих даних 

до програм міської ради 

до 

31.12.2019  

Організаційний 

відділ 

2. Розробка та затвердження 

Положення (порядку) щодо відкритих 

даних міської ради  

до 

02.08.2019 

Організаційний 

відділ 

3. Визначення і затвердження 

пріоритетних наборів даних 

до 

02.08.2019 

Організаційний 

відділ, 

керуючий 

справами 

виконавчого 

комітету 

4. Розробка та внесення змін до 

посадових інструкцій 

до 

15.08.2019 

Сектор кадрової 

роботи 

Кадрове та 

організаційне 

забезпечення 

1. Створення та забезпечення сталої 

роботи Робочої групи щодо відкритих 

даних міської ради. 

до 

02.08.2019 

Організаційний 

відділ 

2. Підвищення рівня знань та 

компетенцій в галузі відкритих даних у 

працівників міської ради 

до 

01.09.2019 

Сектор кадрової 

роботи, 

організаційний 

відділ 

3. Створення системи визначення 

кращих розпорядників міської ради 

щодо публікації відкритих даних 

до 

01.09.2019 
Організаційний 

відділ 

Методичне 

забезпечення 

1. Розробити методичні рекомендації 

щодо відкритих даних для працівників 

міської ради 

до 

01.09.2019 

Організаційний 

відділ 

Фінансове 

забезпечення 

1. Внести зміни до Програм, які вже 

діють, або ж розробити програму з 

розвитку відкритих даних щодо 

фінансування розвитку відкритих 

даних на наступний рік 

до 

01.11.2019 

Організаційний 

відділ 

2. Брати участь в ініціативах в сфері 

відкритих даних, написання проектів   
постійно 

Структурні 

підрозділи, 

головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності  



3. Залучити міжнародну технічну 

підтримку для розвитку відкритих 

даних 

постійно 

Головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності 

Підвищення якості 

управління даними 

1. Розробка та впровадження методики 

аудиту даних для міської ради 

до 

01.12.2019  

Керуючий 

справами 

виконкому 

2. Проведення аудиту даних 

розпорядників публічної інформації 

міської ради, структурних підрозділів, 

комунальних підприємств 

до 

31.12.2019  

Керуючий 

справами 

виконкому 

3. Створення та підтримка Реєстру 

наборів даних розпорядників та 

Переліку наборів даних для 

оприлюднення  

до 

01.09.2019 

Організаційний 

відділ 

Створення Порталу 

відкритих даних  

1. Розробка технічного завдання 

Порталу відкритих даних міста 2020 рік 

Організаційний 

відділ 

2. Розробка і впровадження порталу в 

промислову експлуатацію 2020 рік 

Організаційний 

відділ 

3. Підтримка та адміністрування 

Порталу, налагодження його роботи з 

Єдиним порталом відкритих даних 

України 

2020 рік 
Організаційний 

відділ 

Оприлюднення 

наборів даних та їх 

популяризація 

1. Забезпечення публікації наборів 

даних розпорядниками 

до 

31.12.2019 

Структурні 

підрозділи, 

комунальні 

підприємтсва 

2. Забезпечити оновлення наборих 

даних на Порталі відкртих даних 
постійно 

Структурні 

підрозділи, 

комунальні 

підприємтсва 

3. Проведення презентацій нових 

наборів даних та інших заходів 

(публікацій на сайті міської ради, 

виступів в ЗМІ тощо) з метою 

популяризації наборів даних 

постійно 

Організаційний 

відділ 

Стандарти та вимоги 

до даних 

1. Розробити вимоги та стандарти щодо 

оприлюднення даних на Порталі 

відкритих даних 

до 

01.10.2019 

Організаційний 

відділ 

Культура управління 

даними 

1. Залучати експертів з метою 

впровадження системи управління 

даними в міській раді 

постійно 

Організаційний 

відділ, головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності 

2. Проводити навчальні та 

просвітницькі заходи щодо відкрити 

даних для міської ради та 

громадськості 

постійно 
Організаційний 

відділ 



Міжнародна 

співпраця 

1. Долучення до Міжнародної хартії 

відкритих даних, інших міжнародних 

ініціатив в сфері відкритих даних, 

розвитку локальних відкритих даних 

до 

01.02.2020 

Головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності, 

організаційний 

відділ 

2. Участь керівництва та представників 

міської ради в міжнародних проектах 

та ініціативах  

постійно 

Головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності 

3. Співпраця з містами в інших країнах, 

налагодження партнерства щодо 

розвитку відкритих даних  

постійно 

Головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності 

 

 

 

 


