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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації 

смт Новопсков

Про оприлюднення наборів відкритих даних Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Відповідно до ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст.ст. 10-1, 12, 13, 15, 16 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (зі змінами), 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження 
Положення про набори, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі 
змінами), з метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області та створення механізмів реалізації права кожного 
на доступ до публічної інформації 
з о б о в ’я з у ю :

1. Затвердити реєстр наборів даних Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області, які підлягають оприлюдненню на Єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних у формі відкритих даних, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області забезпечити надання інформації головному спеціалісту з 
питань організаційної роботи апарату Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області Людмилі Сергієнко для оприлюднення на Єдиному державному веб- 
порталі відкритих даних у строки та з періодичністю, визначеною реєстром наборів даних, 
які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, у форматах, визначених пунктом 9 
Положення про набори даних, які підлягають оприлюднення у формі відкритих даних.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату 
райдержадміністрації Людмилу Черняк.

В. о. голови



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

Реєстр наборів даних Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, 
які підлягають оприлюдненню на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у

формі відкритих даних

№
з/п

Назва набору даних Періодичність
оновлення

Структурний підрозділ або посадова 
особа, що надає інформацію

1 Довідник підприємств, установ 
(закладів) та організацій 
розпорядника інформації та 
організацій, що належать до 
сфери його управління, у тому 
числі їх ідентифікаційних кодів, 
офіційних веб-сайтів, адрес 
електронної пошти, телефонів та 
адрес.

Протягом Зднів 
з моменту 

внесення змін

Головний спеціаліст з питань 
організаційної роботи апарату 

Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області

2 Інформація про організаційну 
структуру розпорядника 
інформації.

Протягом Зднів 
з моменту 

внесення змін

Сектор з питань юридичної роботи, 
управління персоналом, запобігання та 

виявлення корупції апарату 
Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області
3 Звіти, у тому числі щодо 

задоволення запитів на 
інформацію.

щоквартально Провідний спеціаліст з питань 
інформаційної діяльності та зв'язків з 

громадськістю апарату Новопсковської 
районної державної адміністрації 
Луганської області та головний 

спеціаліст з документообігу та звернень 
громадян апарату Новопсковської 
районної державної адміністрації 

Луганської області
4 Інформація про систему обліку, 

види інформації, яка зберігається 
розпорядником.

При створенні та 
протягом Зднів 3 

моменту 
внесення змін

головний спеціаліст з документообігу 
та звернень громадян апарату 

Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області та 

провідний спеціаліст з питань 
інформаційної діяльності та зв'язків з 

громадськістю
5 Реєстр наборів даних, що 

перебувають у володінні 
розпорядника інформації.

При створенні та 
протягом Зднів 3 

моменту 
внесення змін

Головний спеціаліст з питань 
організаційної роботи апарату 

Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області

6 Нормативно-правові акти, акти 
індивідуальної дії (крім 
внутрішньоорганізаційних), 
прийняті розпорядником 
інформації, проекти нормативно- 
правових актів, інформація, 
визначена законодавством про 
засади регуляторної політики.

При створенні та 
протягом Зднів 3 

моменту 
внесення змін

Сектор з питань юридичної роботи, 
управління персоналом, запобігання та 

виявлення корупції апарату 
Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області, 
сектор з питань регіонального 

розвитку, інвестиційної діяльності та 
охорони здоров'я Новопсковської 
районної державної адміністрації 

Луганської області



7 Інформація про нормативно- 
правові засади діяльності.

Протягом Зднів 
з моменту 

внесення змін

Сектор з питань юридичної роботи, 
управління персоналом, запобігання та 

виявлення корупції апарату 
Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області
8 Переліки регуляторних актів із 

зазначенням дати набрання 
чинності, строку проведення 
базового, повторного та 
періодичного відстеження їх 
результативності та інформації 
про місце їх оприлюднення.

При створенні та 
протягом Зднів 3 

моменту 
внесення змін

Сектор з питань регіонального 
розвитку, інвестиційної діяльності та 

охорони здоров'я Новопсковської 
районної державної адміністрації 

Луганської області

9 План діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів із 
зазначенням видів і назв проектів, 
цілей їх прийняття, строків 
підготовки проектів, 
найменування органів і 
підрозділів, відповідальних за 
розроблення проектів 
регуляторних актів, дату їх 
внесення на розгляд 
регуляторного органу та 
посилання на місце 
оприлюднення.

до 15 грудня 
щорічно, 

щоквартально та 
протягом Зднів 3 

моменту 
внесення змін

Сектор з питань регіонального 
розвитку, інвестиційної діяльності та 

охорони здоров'я Новопсковської 
районної державної адміністрації 

Луганської області

10 Інформація про отримане майно 
(обладнання, програмне 
забезпечення) у рамках 
міжнародної технічної допомоги.

у 3-денний 
термін після 
отримання

Структурний підрозділ або посадова 
особа Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської 
області, що отримали майно 
(обладнання, програмне забезпечення) 
у рамках міжнародної технічної 
допомоги

11 Схеми планування територій 
районів (для 
райдержадміністрацій).

При створенні та 
протягом Зднів 3 

моменту 
внесення змін

Відділ житлово-комунального 
господарства, містобудування, 
архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля 
Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області
12 Інформація про розподілення та 

використання медичних 
імунобіологічних препаратів.

Протягом Зднів 
з моменту 

внесення змін

Сектор з питань регіонального 
розвитку, інвестиційної діяльності та 

охорони здоров'я Новопсковської 
районної державної адміністрації 

Луганської області
13 Нормативи, що затверджуються 

та підлягають оприлюдненню 
відповідно до закону 
розпорядником інформації.

При створенні та 
протягом Зднів 3 

моменту 
внесення змін

Структурний підрозділ або посадова 
особа Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської 
області, яка готує проект розпорядчого 
акта про затвердження відповідного 
норматива.

Керівник апарату Людмила ЧЕРНЯК



9. Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:

Тип даних Формат даних

Текстові дані

Структуровані дані

Графічні дані

Відеодані

Аудіодані

Дані, розроблені з 
використанням програми 
Macromedia Flash

Архів даних

Геопросторові дані

TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, 
нескановане зображення), (X)HTML*

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*, GTFS, GTFS-RT

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

MP3, WAV, MKA

SWF, FLV

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, XML, GeoJSON. 
GPX, LOC, ARINC, AIXM.


