
Додаток  
до Порядку організації 
роботи із забезпечення 
доступу до публічної 
інформації у виконавчих 
органах Глухівської міської 
ради (пункт 6 розділу IV 
Порядку) 

 
 

Облікова картка документів,  
що знаходяться у Системі обліку (реєстрі) документів,  

що містять публічну інформацію 
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Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                                                                                    О.О. Гаврильченко  

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  

                                                                             __________ № ______________ 
 
 

П Е Р Е Л І К  
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, 

розпорядником яких є виконавчий комітет Глухівської міської ради 

 
№ 
з/п 

Найменування набору даних 
та періодичність оновлення 

Розпорядники інформації, 
що забезпечують підготовку 

матеріалів 
1 2 3 

1 Реєстр (перелік) наборів відкритих даних 
(у разі змін) 

Організаційно-контрольний відділ 
апарату міської ради та її 
виконавчого комітету 

2 Довідник телефонів виконавчого 
комітету міської ради (у разі змін) 

Секретар керівника апарату міської 
ради та її  виконавчого комітету  

3 Інформація про організаційну структуру 
виконавчих органів міської ради (у разі 
змін) 

Організаційно-контрольний відділ 
апарату міської ради та її 
виконавчого комітету 

4 Звіти, в тому числі щодо задоволення 
запитів на інформацію (щокварталу) 

Організаційно-контрольний відділ 
апарату міської ради та її 
виконавчого комітету 

5 Правові акти, що підлягають 
оприлюдненню відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації» (не пізніше п’яти робочих 
днів з моменту створення документа) 

Організаційно-контрольний відділ 
апарату міської ради та її 
виконавчого комітету (рішення 
виконавчого комітету міської ради, 
розпорядження, доручення міського 
голови), секретар керівника апарату 
міської ради та її  виконавчого 
комітету (рішення міської ради) 

6 Інформація про систему обліку, види 
інформації, яка зберігається 
розпорядником (щотижня) 

Організаційно-контрольний відділ 
апарату міської ради та її 
виконавчого комітету 

7 Адміністративні дані, що збираються 
(обробляються) та підлягають 
оприлюдненню відповідно до вимог 
закону 

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» міської 
ради 

8 Містобудівна документація.   
Генеральний план населеного пункту, 
історико - архітектурні опорні плани, 
плани зонування територій та детальні 
плани територій (за винятком 
відомостей, які відповідно до 
законодавства складають інформацію з 
обмеженим доступом) 

Відділ містобудування та архітектури 
міської ради 

9 Інформація про рекламні засоби (дані 
про місце розміщення рекламного 

Відділ містобудування та архітектури 
міської ради 



засобу, його вид і розміри, найменування 
розповсюджувача зовнішньої реклами, 
номер його телефону, дата видачі 
дозволу та строк його дії, номер і дата 
укладення договору, якщо місце 
розміщення рекламного засобу належить 
до комунальної власності) 

10 Перелік розповсюджувачів реклами, що 
отримали дозвіл на розміщення 
зовнішньої реклами 

Відділ містобудування та архітектури 
міської ради 

11 Відомості щодо залучення пайової 
участі (як у забезпечення розвитку 
інженерно-транспортної інфраструктури, 
так і в утримання об’єктів благоустрою) 

Відділ містобудування та архітектури 
міської ради, управління житлово-
комунального господарства та 
містобудування міської ради 

12 Паспорти бюджетних програм місцевого 
бюджету 

Головні розпорядники бюджетних 
коштів 

13 Звіти про виконання паспортів 
бюджетних програм місцевого бюджету 

Головні розпорядники бюджетних 
коштів 

14 Інформація про дотримання державних 
соціальних нормативів у сфері 
обслуговування закладами культури, 
підсумки споживання культурних благ, 
їх доступність для різних категорій 
населення 

Відділ культури міської ради 

15 Інформація про використання публічних 
коштів під час будівництва, ремонту та 
реконструкції об’єктів дорожньої 
інфраструктури та хід виконання 
проектів 

Управління житлово-комунального 
господарства та містобудування 
міської ради 

16 Титульні списки на проведення 
капітального та поточного ремонту, 
будівництва, реконструкції та 
благоустрою 

Управління житлово-комунального 
господарства та містобудування 
міської ради 

17 Бази даних щодо ремонту доріг Управління житлово-комунального 
господарства та містобудування 
міської ради 

18 Перелік об’єктів комунальної власності Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 

19 Перелік об’єктів комунальної власності, 
що передані в оренду чи інше право 
користування (з даними про умови 
передачі об’єктів в оренду) 

Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 

20 Перелік незадіяних земельних ділянок і 
майнових об’єктів (приміщень) 
комунальної форми власності, які 
можуть бути передані в користування 

Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 

21 Відомості щодо схем розміщення засобів 
сезонної/пересувної торгівлі 

Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 



22 Інформація про інвестиційні договори, 
додатки, додаткові угоди та інші 
матеріали до них 

Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради, головні 
розпорядники бюджетних коштів 

23 Перелік перевізників, що надають 
послуги пасажирського автомобільного 
транспорту та маршрути перевезення 

Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 

24 Відомості щодо транспортних засобів, 
які обслуговують пасажирські автобусні 
маршрути перевезення (кількість 
транспортних засобів на кожному 
маршруті, марка, модель, державний 
номер, пасажиромісткість) 

Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 

25 Розклад руху громадського транспорту Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 

26 Дані про місце розміщення зупинок 
міського автомобільного транспорту 

Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 

27 Перелік земельних ділянок, що 
пропонуються для здійснення забудови 

Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 

28 Інформація про власників /орендарів 
місцевих земельних ділянок 

Управління соціально-економічного 
розвитку міської ради 

 

 
 
Керуюча справами виконавчого 
комітету міської ради                                                              О.О. Гаврильченко 
 


