
 
 

УКРАЇНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 20» 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

«27» 10 2021 р.         №224 
 

Про забезпечення доступу до публічної 

інформації у формі відкритих даних 

 

 

З метою дотримання вимог чинного законодавства України у сфері доступу до 

публічної інформації у формі відкритих даних, що перебувають у володінні 

Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №20» Харківської 

міської ради, 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), враховуючи Положення про набори відкритих даних , 

що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства «Міська 

поліклініка №20» Харківської міської ради, затверджених розпорядженням 

Харківського міського голови від 21.10.2021 №194 «Про затвердження Положення 

про набори відкритих даних Харківської міської ради та її виконавчих органів», - 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Реєстр наборів даних згідно з додатком. 

2. Призначити реєстратора медичного Аркадьєву З.М. відповідальною особою 

за: 

- оприлюднення та оновлення наборів даних на Порталі відкритих даних 

Харкова (opendata.kharkirada.gov.ua) (далі – Портал), визначених у Реєстрі . 

3. На період відсутності відповідальної особи,  виконання її обов’язків 

покласти на Певко Л.І. – економіста. 

4. Керівникам структурних підрозділів , направляти  відповідальній особі на 

оприлюднення та оновлення інформації файли даних в одному з визначених 

у Реєстрі форматах та складені відповідно до рекомендацій/вимог 

Міністерства цифрової трансформації України у визначений термін.  

5. Відповідальній особі за оприлюднення та оновлення інформації на 

Порталах забезпечити оприлюднення та подальше оновлення наборів даних 

на Порталі у кабінеті розпорядника інформації протягом 1 робочого дня з 

дня отримання інформації. 

6. Наказ від 26.04.2021 №168 «Про затвердження Реєстру наборів даних 

Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №20» 

Харківської міської ради та визначення відповідальної особи за надання 

інформації та її оприлюднення вважати таким, що втратив чинність. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Головний лікар        Т.В. Кулик 



Додаток до наказу 

від 27.10.2021 №224 

 

 
Реєстр наборів даних 

Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №20» 

Харківської міської ради 

 

№ 

з/п 
Найменування набору даних 

Відповідальний за 

підготовку, актуальність, 

достовірність та надання 

інформації 

Формати 

надання  

та 

оприлю-

днення 

наборів 

даних 

Частота 

надання та 

оприлюднення 

наборів даних 

1.  

Довідник Комунального 

некомерційного підприємства 

«Міська поліклініка №20» 

Харківської міської ради 

Юрисконсульт 

(Єщенко Д.В.) 

XLSX, 

CSV 
Щороку 

2.  

Інформація про структуру 

(організаційну структуру) 

Комунального некомерційного 

підприємства «Міська поліклініка 

№20» Харківської міської ради  

Заступник головного 

лікаря з економічних 

питань (Вострікова Н.В.) 

XLSX, 

CSV 
Щороку 

3.  

Звіти, у тому числі щодо 

задоволення запитів на 

інформацію Комунального 

некомерційного підприємства 

«Міська поліклініка №20» 

Харківської міської ради 

Секретар 

(Ткаченко О.О.) 

XLSX, 

CSV 
Щокварталу 

4.  

Реєстр наборів даних, що 

перебувають у володінні 

Комунального некомерційного 

підприємства "Міська поліклініка 

№20» ХМР 

Юрисконсульт 

(Єщенко Д.В.) 

XLSX, 

CSV 
Щороку 

5.  

Інформація про нормативно-

правові засади діяльності 

Комунального некомерційного 

підприємства «Міська поліклініка 

№20» Харківської міської ради 

Юрисконсульт 

(Єщенко Д.В.) 

XLSX, 

CSV 
Щороку 

6.  

Переліки нормативно-правових 

актів, актів індивідуальної дії 

(крім внутрішньоорганізаційних), 

прийнятих Комунальним 

некомерційним підприємством 

«Міська поліклініка №20» 

Харківської міської ради, проекти 

нормативно-правових актів   

Юрисконсульт 

(Єщенко Д.В.) 

XLSX  

CSV 
Щороку 

7.  

Фінансова звітність Комунального 

некомерційного підприємства 

«Міська поліклініка №20» 

Харківської міської ради 

Головний бухгалтер 

(Роскошна І.В.) 

XML 

XLSX 

Щокварталу (в 

строки, що 

встановлені 

законодавством 

для подання 

фінансової 

звітності) 



8.  

Інформація із системи обліку 

публічної інформації 

Комунального некомерційного 

підприємства "Міська поліклініка 

№20» Харківської міської ради 

Юрисконсульт 

(Єщенко Д.В.) 

XLSX  

CSV 
Щороку 

9.  

Дані про медичне обладнання 

Комунального некомерційного 

підприємства «Міська поліклініка 

№20» Харківської міської ради 

Головний бухгалтер 

(Роскошна І.В.) 

XLSX 

CSV 
Щороку 

10.  

Надходження і використання 

благодійної допомоги 

Комунальним некомерційним 

підприємством «Міська 

поліклініка №20» Харківської 

міської ради 

Головний бухгалтер 

(Роскошна І.В.) 

XLSX 

CSV 
Щомісяця 

 

 

 

Головний лікар     Т.В. Кулик 

 


