
 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

09.06.2017                           Київ                      № 66 

 

Про затвердження Переліку наборів даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних, розпорядником яких є Міністерство з 

питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори 

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» 

 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Затвердити Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – 

Перелік), що додається. 

2. Керівникам відповідальних структурних підрозділів та 

відповідальним особам, визначеним у Переліку, забезпечити: 

своєчасну підготовку та актуалізацію наборів даних, визначених у 

Переліку; 

оперативне направлення наборів даних, визначених у Переліку, та 

інформацію про їх актуалізацію на електронну адресу Сектору взаємодії із 

засобами масової інформації та громадськістю (press@mtot.gov.ua).  

3. Відділу адміністративно-організаційного забезпечення та 

інформаційних технологій Управління адміністративно-організаційної 

діяльності у взаємодії з відповідальними структурними підрозділами та 

відповідальними особами, визначеними у Переліку, забезпечити складання 

паспортів наборів відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство з 



питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України (далі – МТОТ). 

4. Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю: 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті МТОТ; 

забезпечувати своєчасне оприлюднення наборів даних, визначених у 

Переліку, та їх актуалізацію на Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних та на офіційному веб-сайті МТОТ. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 

Управління адміністративно-організаційної діяльності. 

 

 

Державний секретар Міністерства             (підпис)                С. Л. Злакоман 



 

 

ПЕРЕЛІК  

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, 

розпорядником яких є Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України 

 

№ 
Назва інформації, що 

підлягає оприлюдненню у 

формі відкритих даних 

Струк

тура 

набору 

даних 

Відповідальний 

структурний підрозділ або 

відповідальна особа 

Періодичність 

оновлення 

1. 

Інформація про 

організаційну структуру 

МТОТ 

DOC(X) Відділ роботи з персоналом 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня створення або 

внесення змін 

2. 

Звіт про використання 

бюджетних коштів МТОТ, 

зокрема за окремими 

бюджетними програмами 

XLS(X) 
Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 
Щоквартально 

3. 
Нормативи, що 

затверджуються МТОТ 
DOC(X) 

Відділ діловодства, роботи зі 

зверненнями громадян та 

доступу до публічної 

інформації Управління 

адміністративно-

організаційної діяльності 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня створення або 

внесення змін 

4. 

Звіти, в тому числі щодо 

задоволення запитів на 

інформацію 

DOC(X) 

Відділ діловодства, роботи зі 

зверненнями громадян та 

доступу до публічної 

інформації Управління 

адміністративно-

організаційної діяльності 

Невідкладно, але 

не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня затвердження 

документа; 

щоквартально, 

щорічно 

5. 
Річні плани закупівель та 

додатки до РПЗ 
XLS(X) 

Секретар тендерного 

комітету 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня створення або 

внесення змін 

6. 

Інформація про систему 

обліку, види інформації, яка 

зберігається МТОТ 

DOC(X) 

Відділ адміністративно-

організаційного 

забезпечення та 

інформаційних технологій 

Управління адміністративно-

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня створення або 

внесення змін 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 

від 09.06.2017 р. № 66 



організаційної діяльності 

7. 
Реєстр (перелік) наборів 

відкритих даних 
DOC(X) 

Відділ адміністративно-

організаційного 

забезпечення та 

інформаційних технологій 

Управління адміністративно-

організаційної діяльності 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня створення або 

внесення змін 

8. 

Правові акти, що підлягають 

оприлюдненню відповідно 

до Закону України “Про 

доступ до публічної 

інформації ” 

DOC(X) 

Відділ діловодства, роботи зі 

зверненнями громадян та 

доступу до публічної 

інформації Управління 

адміністративно-

організаційної діяльності 

Невідкладно, але 

не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня затвердження 

документа 

 


