Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 30.07.2020

№ 71

Про хід виконання рішення
виконкому від 23.08.2019 № 162
«Про порядок оприлюднення
наборів даних у формі відкритих даних»
(січень-липень 2020 року)
На виконання п.2, п.5 та п.6 рішення виконкому від 23.08.2019 № 162 « Про
порядок оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних», відповідно до законів
України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", розглянувши
протокол засідання робочої групи з контролю за оприлюдненням наборів даних у формі
відкритих даних, керуючись пп.3 п.4 ст.42, ст.52, ч.5, 6, 11 ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.
Інформацію щодо впровадження та реалізації політики відкритих даних
міської ради за серпень-липень 2020 року взяти до відома (додається).
2.
Структурним підрозділам Бурштинської міської ради, комунальним
підприємствам та організаціям міста, які є розпорядниками інформації надалі
забезпечувати підготовку та публікацію відкритих даних на порталі data.gov.ua, а також
регулярне їх оновлення.
3. Юридичному відділу (Марії Михайлишин), організаційному відділу (Олені
Александрів) міської ради здійснювати координацію роботи щодо розвитку відкритих
даних Бурштинської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств та
організацій міста.
4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на розпорядників
інформації - структурні підрозділи міської ради та виконавчого комітету, комунальні
підприємств та організації міста, контроль – на першого заступника міського голови,
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря
міської ради, керуючого справами виконкому згідно з функціональними повноваженнями.
5.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Роксолана Джура

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30.07.2020 № 71
Звіт щодо підготовки та публікації наборів відкритих даних на порталі data.gov.ua
1. Відповідно до розпорядження міського голови від 31.07.2019 року № 487 «Про
організацію роботи щодо реалізації політики відкритих даних у м. Бурштин» протягом
січень-липень 2020 року було виконано наступні заходи:
- проведено засідання робочої групи з контролю за оприлюдненням наборів даних
міської ради у формі відкритих даних, в ході якої обговорили проблемні питання щодо
оприлюднення наборів даних для на порталі data.gov.ua та на офіційному сайті
Бурштинської міської ради. У порівнянні із попереднім звітним періодом за січеньлипень 2020 року підготовлено та розміщено на порталі 32 нових наборів відкритих
даних;
- створено вкладку «Відкриті дані» на офіційному сайті Бурштинської міської ради;
- відповідальні виконавці взяли участь у навчальному семінарі щодо публікації наборів
відкритих даних, який був організований Івано-Франківським обласним центром
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
- доповнено 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;
- організаційним відділом на постійній основі надається необхідна методична
допомога відповідальним виконавцям щодо розміщення відкритих даних на порталі
data.gov.uа та на офіційному сайті Бурштинської міської ради, а також;
- відповідальними виконавцями оновлено розміщені набори даних, відповідно до
графіку оновлень.
2. Зареєстровані на Єдиному порталі відкритих даних:
1. Виконавчий орган Бурштинської міської ради
- Організаційний відділ
- Загальний відділ
- Відділ у справах молоді і спорту
- Юридичний відділ
- Земельно-екологічний відділ
- Відділ економіки і промисловості
- Бухгалтерська служба
- ЦНАП
- Сектор кадрової роботи
- Сектор ЖКГ і обліку комунального майна
- Сектор архітектури та містобудування
- Енергоменеджер
2. Фінансовий відділ Бурштинської міської ради
3. Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради
4. Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради
5. Відділ культури, туризму і зовнішніх зв'язків Бурштинської міської ради
6. Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинська центральна міська лікарня"
7. Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги" Бурштинської міської ради
8. КП "Капітальне будівництво Бурштинської міської ради"
9. КП «Житловик»

3. Станом на 20.07.2020 року на порталі опубліковано 129 наборів даних:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Відповідальний виконавець

Опубліковано
наборів даних
Організаційний відділ
17
Загальний відділ
3
Сектор кадрової роботи
3
Юридичний відділ
1
Земельно-екологічний
5
ЦНАП
3
Сектор архітектури та містобудування
6
Сектор ЖКГ
5
Відділ у справах молоді і спорту
3
Економічний відділ
8
Бухгалтерська служба
4
Енергоменеджер
1
Відділ соціального захисту
7
Відділ освіти і науки
22
Відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків 13
Фінансовий відділ
10
КНП
"Бурштинська
центральна
міська 4
лікарня"
КНП «Центр первинної медико-санітарної 5
допомоги»
Капітальне будівництво
5
КП «Житловик»
4 (на модерації)

4. План на друге півріччя 2020 рік:
1. Закінчити підготовку та публікацію нових наборів даних, які ще не
опубліковано.
2. Оновити та актуалізувати набори даних, які вже опубліковано на порталі.
3. Опрацювати питання створення нових наборів відкритих даних.
4. Брати участь в навчальних семінарах та заходах, присвячених відкритим
даним.

Керуючий справами
виконкому

Світлана Видай

