
 
 

УКРАЇНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 8»  

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

Н А К А З 
 

15.06.2021           № 271 
 

Про затвердження Реєстру наборів даних та 

організацію роботи щодо оприлюднення 

публічної інформації у формі відкритих 

даних,  розпорядником якої є КНП «Міська 

поліклініка №8» ХМР 

На виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації у 

формі відкритих даних, на підставі ст. 10’ 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» (зі змінами) (далі - Положення), та з метою визначення порядку 

оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є КНП 

«Міська поліклініка №8» ХМР,  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Реєстр наборів даних КНП «Міська поліклініка №8» ХМР (далі - 

Реєстр) в новій редакції, згідно з додатком. 

 

2. Визначити відповідальною за організацію та координацію роботи щодо 

оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних Ушакову М.В., 

заступника головного лікаря з медичної частини КНП «Міська поліклініка №8» 

ХМР. 

 

3. Визначити Кияшко С.М., реєстратора медичного КНП «Міська поліклініка №8» 

ХМР, відповідальною особою за оприлюднення та оновлення наборів даних на 

Веб-порталі відкритих даних Харкова та Єдиному державному Веб-порталі 

відкритих даних (далі - Портали), визначених у Реєстрі.  

 

4. Керівникам структурних підрозділів КНП «Міська поліклініка №8» ХМР, 

заступнику головного лікаря з економічних питань Дяченко Т.І., головному 



бухгалтеру Кокоровець О.А., інспектору з кадрів Апухтіній О.О., секретарю 

Білозьоровій Т.М., інженеру Воронченко М.Й., реєстратору медичному Танцурі І.В 

у межах своєї компетенції забезпечити надання достовірних та актуальних 

матеріалів для формування ресурсів наборів даних у терміни, визначені 

періодичністю оновлення та у форматах, визначених п.9 Положення, і складених 

відповідно до рекомендацій Міністерства цифрової трансформації.   У разі 

необхідності внесення до наборів даних позапланових змін протягом двох робочих 

днів з моменту виникнення таких змін направляти файли з інформацією 

відповідальній особі за оприлюднення та оновлення наборів даних.  

 

5. Відповідальній особі за оприлюднення та оновлення інформації на Порталах 

Кияшко С.М., забезпечити оприлюднення та подальше оновлення наборів даних на 

Порталах у кабінеті розпорядника інформації КНП «Міська поліклініка №8» ХМР 

протягом одного робочого дня з дня отримання інформації.  

 

6. Головному бухгалтеру Кокоровець О.А. забезпечити реєстрацію на сайті 

благодійного фонду «Пацієнти України» elike.in.ua (Є-ліки) та налаштувати процес 

оприлюднення на цьому веб-порталі залишків лікарських засобів і медичних 

виробів, що закуповуються за кошти державного та місцевого бюджетів, 

відповідно до листа Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради від 

03.06.2021 №7671/0/05-21. 

 

7. Наказ КНП «Міська поліклініка №8» ХМР від 28.04.2021 року №216 «Про 

організацію роботи по наданню публічної інформації та визначення відповідальної 

особи» вважати таким, що втратив чинність. 

 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Головний лікар      О.С. Чумаченко 



Додаток до наказу 

від 15.06.2021р. № 271 

 

РЕЄСТР НАБОРІВ ДАНИХ  

Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 8» 

Харківської міської ради 

№ з/п Найменування набору даних 

Відповідальний за підготовку, 

актуальність, достовірність та 

надання інформації 

1.  Довідник Комунального некомерційного 

підприємства «Міська поліклініка №8» Харківської 

міської ради 

Апухтіна О.О., Танцура І.В., 

Кияшко С.М. 

2. Інформація про організаційну структуру 

Комунального некомерційного підприємства 

«Міська поліклініка №8» Харківської міської ради 

Дяченко. Т.І 

3. Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на 

інформацію Комунального некомерційного 

підприємства «Міська поліклініка №8» Харківської 

міської ради 

Бєлозьорова Т.М. 

4. Інформація про систему обліку, види інформації, яка 

зберігається Комунальним некомерційним 

підприємством «Міська поліклініка №8» 

Харківської міської ради 

Бєлозьорова Т.М., Кияшко С.М. 

5. Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні 

Комунального некомерційного підприємства 

"Міська поліклініка №8» ХМР 

Кияшко С.М. 

6. Інформація про нормативно-правові засади 

діяльності Комунального некомерційного 

підприємства «Міська поліклініка №8» Харківської 

міської ради 

Ушакова М.В. 

7 Фінансова звітність Комунального некомерційного 

підприємства «Міська поліклініка №8» Харківської 

міської ради 

Кокоровець О.А. 

8 Річні зведені основні фінансові показники 

виконання фінансових планів Комунального 

некомерційного підприємства «Міська поліклініка 

№8» Харківської міської ради 

Дяченко Т.І. 

9 Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані 

за бюджетні кошти, відомості про розподілення 

таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх 

залишки в кожному з них 

Кокоровець О.А. 

10 Дані про медичне обладнання Комунального 

некомерційного підприємства «Міська поліклініка 

№8» Харківської міської ради 

Кокоровець О.А. 

11 Дані про медичних працівників Комунального 

некомерційного підприємства «Міська поліклініка 

№8» Харківської міської ради 

Апухтіна О.О., Танцура І.В. 

12 Надходження і використання благодійної допомоги 

Комунальним некомерційним підприємством 

«Міська поліклініка №8» Харківської міської ради 

Кокоровець О.А. 



№ з/п Найменування набору даних 

Відповідальний за підготовку, 

актуальність, достовірність та 

надання інформації 

13 Титульні списки на проведення капітального та 

поточного ремонту, будівництва, реконструкції та 

благоустрою Комунального некомерційного 

підприємства «Міська поліклініка №8» Харківської 

міської ради 

Дяченко Т.І.  

14 Дані про доступність будівель для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення Комунального некомерційного 

підприємства «Міська поліклініка №8» Харківської 

міської ради 

Воронченко М.Й. 

 

 

 

Головний лікар      О.С. Чумаченко



 


