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Про затвердж9нI{я перелiку наборiв
даних, якi пiдлягають оприл}одненню
у формi вiдкlэитих даних та
призначення вiдгtовiдальноi особи за
оприлюднення проектiв рiшень
пцiськоТ ради, виконавчого KoMiTeTy та
систематичне оilриJ{юднен ня
tтублiчноi i нфор rчrацii

Вiдповiдно до cTaTTi 10l, ста.rгi 15 ЗаконУ Украiни <Про доступ до.публiчноi iнформацii>, постаFIови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 21 жовтня201,5 року }lь8з5 uПро затвердження поjIоження про набори даних, якiпiдлягають оприл}одненню у формi вiдtФитих даних), Порядку здiйснення
державного архiтектурно-будiвельного контролю, затвердженого пос.tаноtsоюКабiне,гу MiHioTpiB Украiгrи вiд 2?.О5.2о1 1 року м553, Порядку виконанняпiдготовчих та будiвельних gоб_iт, .uru.рд*еного лостановою КабiнетуMiHicTpiB Украiни вiд 13.04.zoit. j\lъ46б, Порядку прийняття в експлуатацiюзакiнчених будiвництвом об'ектiв>, r*r*.рдженого Постановою КабiнетуMiHicTpiB Украiни вiд 1з.04.2011 Ns4бt та з MeToto покращення роботиуправлiння лержавного apxiTeKrypнo - будiвельного контролю Черкаськоi
MicbKoT ради, забезпеЧеннЯ прозоростi ,га вiдкритостi 

"y6'"*.i" влалFIих

I:::.:.""i1,'"'b, 
ЗабеЗПеЧеННЯ Реtr-гriзацiI шрава Idожного на доступ до публiчноitнрормацtt

НАК.dЗУпо:

1, Затвердити перелiк наборi" дu"r*, якi пiдлягають оприлюдненнюу формi вiдкритих даних, розпорядriиком яких € управлiння державногоapxiTeKTyp'o _. будtiвельнсi' коЕтролю Черкаськоi MicbKoi ради (Додаток 1).2. Визначити голOвноl-о спецiалiста управ:riння державногоapx,i,TeKT,,/pHo будiве;rьного контроJlю Черкаськоi мiсъкоi ради Волкова



ВолодиМира ВiктОровича вiдповiдальнOю оообою за завантаження на Сдиний
ДеРЖаВНИЙ Веб ПорТал вiдкритих даних та оприлюднення на cTopiHui
управлiНня дерЖавногО apxiTeKTypнo - будiвельного контролю ЧеркаськоiMicbKoi РаДИ На Сайтi Черкасiкоi MicbKoi ради mtp//chmr.gou.uu ,uпосиланням http : //сhmr. gov. ua/ualtext.php? s:2& s 1 :4 5 9.з. Керiвникам .rрупrурrи" пiдроздiлiв управлiння державногоapxiTeKTYpHo - будiвельного кOнТролrо LIеркасъкоТ MiciKoi Ради забезпечитинаданнЯ iнфорrиацii, дляt iT подалъшого оllрилюднення, ,.iдпrо з перелiком
набору даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих даних.4. Заступнику начаЛьника уrrравлiння державного apxiTeKTyp'o -будiвельного коI-1тролю Черкаськоi Micbkoi ради Загородньому АндрiюСергiйовичУ надаватИ головному спецiалiсЪу у.rрu"пiЙ" дер}кавногоapxiTeK],ypHo буl]iвелrьноl,о KoHTpoJlFo Черкаськоi мiськоi ради Волкову,ВолодимирУ ВiкторовичУ iнформЬцiЮ дп" оприлюДнення на единому

офiцiйнiй сторiнцi управлiння державного uр*iй*ур"Б-1 будiвельногоконтрол!о Черкаськот Micbkoi ради на сайтi Черкасъкоi Mi"b*oi Ради(httр://сЬпц,еаУ;iil.цаДе2(rфя:ý=2&ýЬjý9) щодо дiяльностi управлiннядержавного архiтектурно-будiвельного контролю ЧеркаськоТ мiськЪi ради,передбаче}Iу ст.15 Закону УкраТни <Про :lo.ry.' ло публiчrrоi iнфорruuiiu увстановЛениЙ чинниМ законодавством TepMiH та роr.rор"дником якот с
управлiння державного архiтектурно-будЬельного контролю Черкаськоi
l,ticbKoi Ради та.il;формацiю про ]]роведення позаплановоi перевiрки в день iiлочатку Fiа офiцiйнiй сторiнцi управлiння державного upr^ir.*rypro
булiвельного ко.ч,iролю Черкасъкоi; MicbKoT ради на сайтi Черкасъкоi MicbKoj.
ради (hЦр;/фцrl_,gачда/ца49ёt. фр?ц:Zfulтqi s 2).5, Начальнику вiддiлу р...rрuцii управлiння державногоapxiTeKTypHo будiвельноl,о контролю ЧеркасъкоТ MicbKoi Ради ЯкшрtнМаринi /{митрiвнi надати iнформацiю ."r,о""о*у опецiалiсту управлiння,державного apxiTeкTypНo - будiвельнOIо контролю Черкаськоi мiсъкоi радиВолкову Володимиру Вiкторовичу вiдr-rовiдно до п.l2 ч.1 ст.15 Закону
Iу:lч пПро /{оступ до публiчноТ iнформацiii>, Порядку виконанняпlдгOтовчи){ та будiвельних робiт, затвердженого постановою КабiнетуMiHicTPiB Украiни вiд 1З.а4.201I }tb466 ,ru пър"дку прийriяl-тя в експлуатацiюзакiнчених будiвнlrцтвом об'ект,iв, .ur"aрдrпеного постановою КабiнетуhzliHicTpiB }-краiнИ вiД 1з"04,.20tt]Jчъ+оt ono ог{рилюднен}UI на €диному
Tr:.::"l?""б*.ПotrJTаJriвiдкpитИXДaниx(@)тaнaoфiцiйнiйсторlчц1 управлlннЯ державнOгО apxiTeKTypHo будi*елiного контролюЧеркасъкоi Miobr:oT 

'Ради 
на ' сайrтi ЧеркаськоТ MicbKoT Ради(ШLulkjrц}&доL Lц]леДедt. pbp}:a&ý1:ý"9,

6. Голоt*ному бухгалтеру управлir*ня державного apxiTeKTypHoбудiвельriого контролю ЧеркасъкоТ MicbKoi ради Лейенку "'Юрi*
ВолодиМировичу, вiдповiдно дЬ п.12 ч.1 ст.15 Закону Украiни <Про достугIдО публiчнОi irrформацiТ>, надавати гOj]овному спецiалiсту управлiнняДеРЖаВНОГО aPxiTeKTYPHo -- бУДiВельного контролю Черкаськоi' ri."*оi рuд"



.волкову tsо;iодимиру Вiкторовичу ir+формацiю для оприлюднення на
Слиному державно}ду веб - шортаJIi вiдкритих даних (https://data.gov.ua) та на

Волкову Во;iодимиру Вiкторовичу

офiцiйнiй сторiнцi управлiння державного apxiTekiyp"" - оудi*пuного.
коЕIтролю Черкаськоi мiськоi Ради на сайтi Черкаськоi MicbkoT Ради
фr!р/si]Щgqv.цdlцаdgДLр}сд:2&*=4э9_) iнфорпtuцiо що вiднсlситься допосадових обов'язкiв головног0 бухгалтера управлiння державногоapxiTekTypHo будiвельноl-о контролю Черкаiькоi мiсъкоi ради, увстановленлtй законодавствоft4 TepMiH.

7. Г'оriовномУ сrlецiалiстУ управлiнняr державного apxiTeKTypHo
будiвелыrогсl кон,гролIо L{epKaobKoi vricbKoT ради Волкову ВолодЙrиру
L}iктоliоВичу забезпечитИ оllрил}однення цього наI(азу на офiцiйнiИ сторiнцi
уuравrriння деIJжавного apxiTeKTypнo - булiве.rrьного контролю ЧеркаськоiMlcbko' Рали на сайтi Черкаськоi Micbkoi Ради(!ý!p;l/chn::, ggi,, rr a/ualtfl<l-pbp}:2&s.Hý9.

8. IJакази управлirтня дер}кавного apxiTeKTypHo J будiвельного
коFIтрOлЮ ЧеркаrсьКоi MicbKoT ради вiд 21.01 .202а Jф4 <ilpo призначення
вiДповiдалЬнИХ осiб за оприл{юдFIе}{ня проектiв рiшень MioiKoi ради,виконавчого KopriTeTy ,I,a систематичне оприлюдненFIя публi.tноi iнформацii>
та вiд 17.02.2020 ryьs <Про 

_ 
затверджеi{ня перелiку наборiв дu*rr*, якi 

.rtiдлягають оприлюдненню у формi вiлкритих данихD вва}кати такими, що
втратили чиннiс,гь.

9. Контроль за
заступника FiачаJIьника
Управлiння дер}кавного
Mi ськоТ ради Счеретнього

виI(оi{ангtям цього наказу поi(Ладаю
управлiння начаJIьника вiддiлу
архiтектурно-булiвельного контролю
Сергiя Iвановичсr.

lF{а.ла.гtьник 1zпр аь:л i нl+я

на першого
контролю

Черкаськоi

P.I. Глазепа



Щодаток1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управлiння державного
apxiTeKTypHo - будiвельного контролю
Черкаськоi MicbKoi ради
оiд 1_!,О /:_l2,f/_j\ъ J

Itrерелiк шаборiв даних, якi глiдлягають оцрил}одненшк) у формi вiдкритих
дах{их, рGзшФr.!f{дником яких е ушрllвлfrшrrя дер}кавного apxiTeкTypНo -

бушi вел ьшФ го контроЛ ю Че gл ка сько'л' м i с ькоц' Ради

JФ

п/п
Найменуlзання набору даних [Jiдrrовiда_пьний за

надання iнформацiТ
Перiодичнiсть

оновлення
1. fiовiдник розпорядника iнформацiТ головний

бухгалтер
у разi внесення змiн

2. Iнформаuiя про органiзацiйну
CTPYKTYDY

головний
бухгалтер

У разi внесення змiн

аJ. Iнфсlрмацiяr про нормативно -
правовi засади дiяльностi

сектор юридичноi
роботи

кожнi пiв року

д Iнформачiя про звернення, в тому
числi щодо задоволення запитiв на

iнформацiю

вiддiл реестрацii
вiддiл кон,tролю

щомiсяця

5. ,.Щанi про наданi адмiнiстративнi
послуг

щоквартаJIу

6. Паспорти бюджетних програм
MicTa

головний
бухгалтер

щороку та у раз1
внесення змiн

,7. Перелiк адмiнiстративних посJIуг,
iнформаuiйних систем та

технологiчнi картки
адмiнi страт,ивних послуг

у разi внесегtня змiн

в. Щанi про злiйснен}Iя державного
apxiTeKTypr ro - будiвельного

контролю

вiддiл кOнтролIо у разi внесення змiн

о Iнформацiя гrро систему облiку,
види iнформацiТ

вtддiл реестрацiТ у разi внесення змiн

10. Графiк прийому громадян вlддlл реестрацii у разi внесення змiн

Начальник управ;iiння O'fll P.I. Глазепа

Головний опецiалiст В.В. Волков

I


