
Виконавчий комітет 
Миколаївської міської ради

Протокол

від 20.10.2020 №9 

Миколаїв

Засідання робочої групи щодо визначення наборів даних Миколаївської 
міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Голова робочої групи -  Литвинова Ю.
Секретар робочої групи -  Бойчук А.
Члени робочої групи: Богаченко Є.

Дрібко Г.
Овчиннікова С.
Ухмановська Н.
Канарський Д. (відсутній)

Запрошені: Криленко В. -  перший заступник міського голови
Кузьминова Н. -  начальник відділу кадрів

Миколаївської міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Розгляд листа від регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Миколаївській області Світлани Одінцової (вх. від 
29.09.2020 № 11325/02.02.01-17/14/20).

СЛУХАЛИ:

Юлію Литвинову, директора департаменту міського голови Миколаївської 
міської ради, яка запропонувала присутнім обговорити 
можливість впровадження рекомендацій, наданих регіональним 
представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини у Миколаївській області Світланою Одінцовою, а саме:

1. Вжити заходів щодо спрощення пошуку інформації на сайті про 
механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти 
свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень 
Миколаївської міської ради, а також оновити інформацію про перелік і службові 
номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, у т.ч. комунальних.
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2. В посадових інструкціях працівників чітко визначити обов’язки щодо 
оприлюднення ними наборів відкритих даних.

3. Забезпечити контроль за своєчасним опублікування наборів даних на 
Єдиному державному веб-порталі відкритих відповідальними посадовими 
особами.

4. Організувати розміщення на Єдиному веб-порталі використання 
публічних коштів інформації щодо обсягів бюджетних призначень та/або 
бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, а також про обсяги 
проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період.

ЩОДО ПЕРШОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИСТУПИЛИ:
Наталія Ухмановська, яка повідомила, що наразі на офіційному Інтернет- 

порталі «Миколаївська міська рада» інформація про механізми 
та процедури, за допомогою яких громадськість може 
представляти свої інтереси та впливати на реалізацію 
повноважень Миколаївської міської ради, розміщена на 
головній сторінці порталу (кнопки переходу на форму 
електронних звернень громадян, сайти електронних петицій та 
громадського бюджету), в розділі «Про місто» (громадські ради), 
а також у розділі «Громадянам» (громадські обговорення, 
об’єднання громадян, вибори, відкриті дані, розклад прийому 
громадян).

Юлія Литвинова, яка повідомила, що оскільки на даному етапі неможливо 
змінити структуру Інтернет-порталу, то єдиний вихід 
оптимізувати її -  шляхом більш вдалого групування інформації 
про механізми та процедури громадської участі є врахування 
цієї рекомендації під час оновлення офіційного порталу в 
цілому.

Світлана Овчиннікова, яка запропонувала звернутись до управління 
комунального майна Миколаївської міської ради для оновлення 
інформації про перелік і службові номери засобів зв'язку із 
комунальними підприємствами, установами та організаціями.

ЩОДО ДРУГОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИСТУПИЛИ:
Галина Дрібко, яка зауважила, що внесення доповнень до положення про відділ 

стандартизації та впровадження електронного врядування 
Миколаївської міської ради в частині закріплення за його 
посадовими особами обов’язків щодо оприлюднення ними 
наборів відкритих даних є можливим шляхом внесення 
відповідних змін, які затверджуються рішенням міської ради.

Юлія Литвинова запропонувала внести відповідні зміни до посадових 
інструкцій працівників, які у зазначеному відділі виконують 
роботу, пов’язану з відкритими даними. Крім того, під час
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затвердження нових положень про виконавчі органи 
Миколаївської міської ради передбачити внесення змін до 
положення про цей підрозділ.

ЩОДО ТРЕТЬОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИСТУПИЛИ;
Євген Дятчин, який інформував членів робочої групи, що під час роботи з 

Єдиним державним веб-порталом відкритих даних виникає 
проблема відсутності комунікації з адміністратором порталу. 
Зокрема, має місце довготривала модерація наборів даних, які 
надсилаються на перевірку адміністратору Порталу. Крім того, 
набори даних, направлені в кінці серпня п.р., пройшли 
модерацію лише в середині жовтня. Водночас форма зворотного 
зв’язку, вказана на сайті https://data.gov.ua/feedback, не є 
надійним засобом комунікації, оскільки відповіді з неї не завжди 
надходять. Таким чином, зазначені обставини суттєво 
впливають на можливість здійснення ефективного контролю за 
своєчасним опублікуванням наборів даних.

Володимир Криленко, який запропонував для вирішення зазначеної проблеми 
звернутись до Віцепрем’єр-міністра -  Міністра цифрової 
трансформації України М. Федорова з проханням призначити 
відповідальну особу за здійснення ефективної взаємодії з 
посадовими особами відділу стандартизації та впровадження 
електронного врядування Миколаївської міської ради. При 
цьому він наголосив, що в листі обов’язково мають бути 
зазначені причини такого звернення.

ЩОДО ЧЕТВЕРТОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИСТУПИЛИ:
Юлія Литвинова, яка зазначила, що набір даних «щодо обсягів бюджетних 

призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний 
бюджетний період, а також про обсяги проведених видатків 
бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період» 
не належить до переліку обов’язкових наборів даних, 
встановлених постановою Кабінету Міністрів України від
21.10.2015 № 835. У зв’язку з цим вона запропонувала 
підготувати доручення директору департаменту фінансів 
Миколаївської міської ради вивчити можливість створення 
такого набору даних.

Володимир Криленко, який за підсумками обговорення всіх рекомендацій 
запропонував, окрім листа до М. Федорова, також підготувати 
доручення міського голови, відповідно до якого:
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- управління комунального майна Миколаївської міської ради має оновити
інформацію про перелік і службові номери засобів зв'язку із 
комунальними підприємствами, установами та організаціями;

- департамент фінансів Миколаївської міської ради має вивчити можливість
створення на Єдиному веб-порталі використання публічних 
коштів набору даних щодо обсягів бюджетних призначень та/або 
бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, а 
також про обсяги проведених видатків бюджету та наданих 
кредитів з бюджету за звітний період.

ВИРІШИЛИ:
1. Підготувати проект доручення міського голови в термін до 26 жовтня 

2020 року в частині виконання першої та четвертої рекомендацій 
регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини у Миколаївській області Світлани Одінцової:

- директору департаменту фінансів Миколаївської міської ради, розглянути 
можливість щодо створення та розміщення на Єдиному веб-порталі 
використання публічних коштів набору даних щодо обсягів бюджетних 
призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний 
період, а також про обсяги проведених видатків бюджету та наданих 
кредитів з бюджету за звітній період;

- начальнику управління комунального майна Миколаївської міської ради, 
оновити інформацію про перелік і службові номери засобів зв’язку 
комунальних підприємств, установ та організацій.
Відділу стандартизації та впровадження електронного врядування 

Миколаївської міської ради:
2. Звернутись до Віцепрем’єр-міністра -  Міністра цифрової трансформації 

України М. Федорова стосовно налагодження роботи адміністраторами 
порталу відкритих даних «Єдиний веб-портал відкритих даних».

3. Внести зміни до посадових інструкцій працівників відділу 
стандартизації та впровадження електронного врядування 
Миколаївської міської ради.

4. Тримати на контролі питання оптимізації розміщення інформації про 
механізми та процедури громадської участі та під час здійснення робіт 
з оновлення офіційного Інтернет-порталу «Миколаївська міська рада» 
передбачити створення окремого відповідного розділу.

Голова робочої групи 

Секретар робочої групи

Ю. ЛИТВИНОВА

А.БОИЧУК
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