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На виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної 
інформації у формі відкритих даних , на підставі ст. Ю’Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 
21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних» (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України ВІД 17.04.2019 № 409), розпорядження Харківського міського голови від 
24.06.2019 №88 «Щодо забезпечення доступу до публічної інформації у формі 
відкритих даних у Харківській міській раді та її виконавчих органах» та листа 
Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради від 18.06.2019 
№8339/0/57-19,

НАКАЗУЮ:

1 .Призначиї'и відповідальну особу за організацію роботи щодо доступу 
фізичних, юридичних осіб, а також об’єднань громадян до публічної інформації 
заступника головного лікаря з медичної частини Іговську О.М.

2.Відповідальній особі:
2.1 .Забезпечити контроль за веденням обліку документів, що знаходяться у 

володінні поліклініки.
2.2. Створити умови для надання достовірної , точної та повної інформації 

відповідно до термінів, визначених Законом.
2.3. Виділити місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.
2.4. Щорічно проводити аншиз стану оприлюднення та оновлення відкритих 

даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, заповнюваги карггку 
ОЦІНКИ стану оприлюднення і оновлення відкритих даних за формою і у терміни, 
визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 1 7.04.2019 №409, та 
направляти картку в електронному вигляді разом з документами, що



підті5ерджують достовірність наведеної у ній інформації, до Державного агентства 
з питань електронного урядування України.

2.5.Копії зани'і'ів та проекти відповідей надавати запитувачу інформації та за 
вимогою до Департаменту охорони здоров’я.

3. Секретарю Бєлозьоровій Т.М. вести реєстрацію запитів до публічної 
іікіюрмпції в електронній програмі «ДОКГГРОсК».

4. Забезпечити тіадантія ін(|)ормації ио запитам до публічної інформації згідно 
затвердженого реєстру (переліку) наборів відкритих даних, КНП «Міська 
поліклініка №8» ХМР та підлягають оприлюдненню (додається) додаток № І.

5.Заступнику головного лікаря з медичної частини Іговській О.М., заступнику 
головного лікаря з економічних питань Дяченко Т.1., головному бухгалтеру 
Кокоровець О.А., секретарю Бєлозьоровій Т.М. : забезпечити своєчасне надання 
достовірних та актуальних матеріалів для формування наборів даних у межах своєї 
компетенції в електронній формі.

5. Призначити відповідальною особою за розміщення та оновлення інформації, 
що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на вебпорталі відкритих 
даних Харкова та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних реєстратора 
медичного Кияшко С.М.

6. Відповідальній особі Кияшко С.М.:
6 .1 Забезпечити ведення набору даних, їх паспортів та структури у 

відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №409 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 
відкритих даних» доі5.07. 19 р.

6.2.Забезпечувати оприлюднення наборів даних шляхом їх завантаження на 
вебпортал відкритих даних м. Харкова та на Єдиний державний вебпортал 
відкритих даних у відповідності до визначеної чинним законодавством 
періодичності та термінів їх оновлення.

7. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Головний лікар (9.Є. Чумаченко


