
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
Від 28.07.2021 р. №121-р 

 

 

Про затвердження складу  

робочої групи з контролю  

за оприлюдненням наборів даних  

у формі відкритих даних 
 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 01.07.2021 

№ 1614 «Про Порядок оприлюднення Вінницькою міською радою, її 

виконавчими органами, комунальними підприємствами та закладами наборів 

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», на виконання 

постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних», від 30.11.2016 № 867 «Деякі питання оприлюднення 

публічної інформації у формі відкритих даних», керуючись частиною 8 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Затвердити склад робочої групи з контролю за оприлюдненням наборів даних 

міської ради у формі відкритих даних: 

Тимощук Сергій Володимирович – заступник міського голови, голова 

робочої групи; 

Григорук Людмила Анатоліївна – директор департаменту правової політики 

та якості міської ради, заступник голови робочої групи; 

Притолюк Олеся Павлівна – головний спеціаліст інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради, 

секретар робочої групи; 

Члени робочої групи: 

Романенко Володимир Борисович – директор департаменту інформаційних 

технологій міської ради; 

Кравченко Ірина Василівна – заступник директора департаменту у справах 

засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю міської ради; 

Кириленко Максим Миколайович – перший заступник директора 

департаменту правової політики та якості міської ради; 

Малецька Наталія Анатоліївна – начальник інформаційно-аналітичного 

відділу департаменту правової політики та якості міської ради; 



Калачик Наталія Михайлівна – начальник відділу господарських відносин 

департаменту правової політики та якості міської ради; 

Черненко Діна Сергіївна – начальник відділу інформатизації департаменту 

інформаційних технологій міської ради; 

Колеснік Оксана Сергіївна – працівник за строковим договором відділу 

муніципального статистичного аналізу управління стратегічного розвитку 

департаменту економіки і інвестицій міської ради; 

Хорошев Володимир Ілліч – заступник начальника інформаційно-

аналітичного відділу департаменту правової політики та якості міської ради; 

Хващевська Людмила Володимирівна – заступник начальника відділу по 

роботі з об'єктами нерухомості департаменту правової політики та якості 

міської ради;  

Московко Сергій Миколайович – заступник начальника відділу 

інформатизації департаменту інформаційних технологій міської ради. 

2. Робочій групі забезпечувати розвиток напрямку відкритих даних, 

координацію та контроль за оприлюдненням наборів даних у формі відкритих 

даних виконавчими органами, комунальними підприємствами та закладами 

міської ради, які є розпорядниками інформації. 

3. Виконавчим органам, комунальним підприємствам та закладам міської ради 

здійснювати підготовку, публікацію, актуалізацію наборів відкритих даних 

відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів міської ради, 

рекомендацій робочої групи. 

4. Розпорядження міського голови від 11.11.2019 року № 178-р «Про 

затвердження складу робочої групи з контролю за оприлюдненням наборів 

даних у формі відкритих даних» визнати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови  С. Тимощука.          

 

 

           Міський голова           С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент інформаційних технологій 

 

Московко Сергій Миколайович 

 

Заступник начальника відділу інформатизації 

 


