
                                                                                                                                                                                                                      Додаток 

                                                                                                                                                                                                                     до наказу №15  від 17.04 2020 

 
 

Перелік наборів даних,  які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, та перебувають у володінні 

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради 

 

№ Найменування набору 

даних 

Мова 

інформа 

ції 

Формат 

документу 

Де розміщується Відповідаль-

ний за 

підготовку 

Відповідаль- 

ний за 

оприлюднення 

Строк 

оприлюднення 

та 

періодичність 

оновлення 

1 Перелік наборів даних, які 

підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних, та 

перебувають у володінні 

Управління 

адміністративних послуг 

Полтавської міської ради 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF,  

CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Болванович О.Л. 

Стопка О.В. 

Чич Н.Г. 

 

Нємець А.Ю. При зміні 

переліку наборів 

відкритих даних, 

але не пізніше 5 

роб. днів з дня 

затвердження 

документа 

2 Інформаційна та 

організаційна структура 

Управління 

адміністративних послуг 

Полтавської міської ради 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF,  

CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Чич Н.Г. 

 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

При зміні 

структури, але 

не пізніше 5 роб. 

днів з дня 

затвердження 

документа 

3 Довідник підприємств, 

установ та організацій, 

підпорядкованих 

Управлінню 

адміністративних послуг 

Полтавської міської ради, що 

належать до сфери його 

управління, у тому числі їх 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF,  

CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Бондаренко С.М. 

 

Нємець А.Ю. У разі зміни 

інформації про 

підпорядковану 

організацію,  але 

не пізніше 5 роб. 

днів з дня 

затвердження 

документа 

https://data.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
https://data.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
https://data.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/


ідентифікаційних кодів, 

офіційних веб-сайтів, адрес 

електронної пошти, 

телефонів та адрес 

4 Інформація про систему 

обліку, види інформації, яка 

зберігається в Управлінні 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF,  

CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

У разі зміни 

інформації, яка 

зберігається в 

управлінні 

5 Переліки укладених 

договорів 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF,  

CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Чич Н.Г. 

 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

Щоквартально, 

але не пізніше 5 

роб. днів після 

закінчення 

кварталу 

6 Звіти, у тому числі щодо 

задоволення запитів на 

інформацію (річні) 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF,  

CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Болванович О.Л. 

Піпоть І.Л. 

Савченко С.І. 

Нємець А.Ю. Щорічно, але не 

пізніше 5 роб. 

днів з дня 

затвердження 

документа 

7 Переліки регуляторних актів 

із зазначенням дати набрання 

чинності, строку проведення 

базового, повторного та 

періодичного відстеження їх 

результативності та 

інформації про місце їх 

оприлюднення 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF,  

CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 

Болванович О.Л. 

Піпоть І.Л. 

Савченко С.І. 

Нємець А.Ю. У разі прийняття 

нових 

регуляторних 

актів, але не 

пізніше 5 роб. 

днів з дня 

затвердження 

документа 
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http://www.cnap-
pl.gov.ua/ 

8 Бюджетний запит українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Цехова І.П. 

Чич Н.Г. 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

Не пізніше ніж 

за 3 робочі дні 

після подання 

місцевій раді 

проєкту рішення 

про місцевий 

бюджет 

9 Інформація про виконання 

бюджетних програм 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Цехова І.П. 

Чич Н.Г. 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

До 15 березня 

наступного за 

звітним року 

10 Результати оцінки 

ефективності бюджетних 

програм за звітний 

бюджетний період 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Цехова І.П. 

Чич Н.Г. 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

У двотижневий 

строк після 

подання річної 

бюджетної 

звітності 

11 Фінансова звітність (річна, 

річна консолідована) 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Цехова І.П. 

Чич Н.Г. 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

До 30 квітня 

року, що настає 

за звітним 

періодом 

12 Бюджетна звітність 

(квартальна, річна) 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний веб-

портал 

використання 

публічних коштів 
https://spending.gov

.ua/ 

Цехова І.П. 

Чич Н.Г. 

Чич Н.Г. 

 

Щоквартально, 

не пізніше як за 

35 к. днів після 

завершення 

звітного 

кварталу 

13 Інформація про укладені 

договори та інформація про 

стан виконання договорів 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

Єдиний веб-

портал 

використання 

публічних коштів 

Чич Н.Г. Чич Н.Г. Щоквартально, 

не пізніше як за 

35 к. днів після 

завершення 

http://www.cnap-pl.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
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http://www.cnap-pl.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
http://www.cnap-pl.gov.ua/
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https://spending.gov.ua/
https://spending.gov.ua/


PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

https://spending.gov
.ua/ 

звітного 

кварталу 

14 Інформація про кількість 

службових відряджень 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний веб-

портал 

використання 

публічних коштів 
https://spending.gov

.ua/ 

Чич Н.Г. Чич Н.Г. Щоквартально, 

не пізніше як за 

35 к. днів після 

завершення 

звітного 

кварталу 

15 Паспорти бюджетних 

програм місцевого бюджету 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Цехова І.П. 

Чич Н.Г. 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

Протягом 3-х 

робочих днів із 

дня 

затвердження 

16 Звіти про виконання 

бюджетних програм 

місцевого бюджету 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Цехова І.П. 

Чич Н.Г. 

Чич Н.Г. 

Нємець А.Ю. 

Протягом 3-х 

роб. днів після 

подання річної 

бюджетної 

звітності 

(зведеної) 

17 Дані про надані 

адміністративні послуги 

українська XLS, 

XLS(X), 

ODT*, 

DOC(X), 

PDF, CSV*, 

JPG(JPEG)* 

Єдиний 

державний портал 

відкритих даних 
https://data.gov.ua/ 

 

Офіційний веб-

сайт управління 
http://www.cnap-

pl.gov.ua/ 

Стопка О.В. 

Курило М.Г. 

Нємець А.Ю. Щорічно, але не 

пізніше 5 роб. 

днів з дня 

затвердження 

документа 
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