
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

 

Від 17.05.2018 р. № 70-Р  

 

Про впровадження  

Порталу відкритих  

даних Вінниці 

 

На виконання розпорядження міського голови від 18.10.2017 року № 181-р  

«Про заходи щодо реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних та 

розвитку відкритих даних», Меморандуму про співпрацю в рамках реалізації 

пілотного проекту щодо відкритих даних між Виконавчим комітетом 

Вінницької міської ради, Державним агентством з питань електронного 

урядування України та Фондом «Євразія» (Проект міжнародної технічної 

допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах 

(TAPAS) »), рішення Вінницької міської ради від 27.04.2018 року № 1164 «Про 

затвердження Положення про відкриті дані Вінницької міської ради» 

департаментом інформаційних технологій міської ради розроблено, 

впроваджено у тестову експлуатацію та опубліковано в мережі Інтернет з 

27 квітня 2018 року Портал відкритих даних Вінниці (далі - Портал). 

З метою належного виконання вищезазначених актів, керуючись частиною 

8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Виконавчим органам міської ради та комунальним підприємствам міста 

оприлюднити на Порталі набори даних у формі відкритих даних, 

розпорядниками яких вони є, відповідно до переліків наборів відкритих 

даних, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», та корисних і 

актуальних наборів даних, рекомендованих до публікації за результатами 

аудиту даних в рамках проекту «Прозорість та підзвітність у державному 

управлінні та послугах (TAPAS)» – в термін до 01 червня 2018 року. 

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради: 

 надавати відповідальним особам розпорядників інформації доступ на 

публікацію та редагування інформації у розділах своїх організацій на 

Порталі; 

 надавати консультації, інструкції з питань підготовки даних у формі 

відкритих даних, реєстрації та публікації даних на Порталі. 

3. Департаменту правової політики та якості, департаменту інформаційних 



технологій міської ради: 

 провести аналіз оприлюднених наборів відкритих даних; 

 за результатами аналізу та обговорення робочою групою з контролю за 

оприлюдненням наборів даних у формі відкритих даних підготувати та 

подати виконавчому комітету на розгляд та затвердження перелік наборів 

відкритих даних виконавчих органів та комунальних підприємств міста з 

визначеною періодичністю їх оприлюднення на Порталі відкритих даних 

Вінниці, Єдиному державному веб-порталі відкритих даних – в термін до 

21 червня 2018 року. 

4. Департаменту інформаційних технологій міської ради провести 

модернізацію Порталу та забезпечити його повноцінне функціонування – в 

термін до 01 січня 2019 року. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови  С. Тимощука.          

            

 

 

Міський голова         С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент інформаційних технологій 

 

Черненко Діна Сергіївна 

 

Начальник відділу інформатизації 

 


