
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 07 лютого 2023 року                                м. Біла Церква                                          № 23 Р  

 

Про проведення інформаційного аудиту та моніторингу відкритих даних, 

розпорядником яких є Білоцерківська міська рада та її виконавчі органи 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення 

про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 867 «Деякі питання оприлюднення 

публічної інформації у формі відкритих даних», постанови Кабінету Міністрів України від 17 

квітня 2019 року № 409 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 

щодо відкритих даних», на виконання рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради № 816  від 13 грудня 2022 року «Про набори даних Білоцерківської міської ради та її 

виконавчих органів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», з метою 

підвищення ефективності та прозорості діяльності Білоцерківської міської ради та її 

виконавчого комітету, зобов’язую: 

1. Управління економіки Білоцерківської міської ради організовувати щорічне, у період 

з 1 грудня по 30 грудня з можливістю продовження терміну, проведення інформаційного 

аудиту відкритих даних, розпорядником яких є Білоцерківська міська рада та її виконавчі 

органи. 

2. Структурні підрозділи Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету 

здійснювати щорічний інформаційний аудит та моніторинг відкритих даних свого 

структурного підрозділу двічі на рік, до 15 квітня та до 15 жовтня. Надавати проаналізовану 

інформацію управлінню економіки Білоцерківської міської ради. 

3. Управління економіки Білоцерківської міської ради надавати методологічне 

забезпечення у проведенні аудиту відкритих даних структурним підрозділам Білоцерківської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

4. Звіт про проведення інформаційного аудиту публікувати щорічно на Порталі 

відкритих даних та офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова   Геннадій ДИКИЙ 


