
ЗВІТ
за результатами проведення віддаленого інформаційного аудиту у

Департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
обласної військової адміністрації

Відповідно до наказу Начальника обласної військової адміністрації від
02 грудня 2022 року № 2698 «Про проведення інформаційного аудиту наборів
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у 2022 році»
20 грудня 2022 року проведено віддалений інформаційний аудит у Департаменті
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової. . . ..адмінгстрацп.

Під час проведення віддаленого інформаційного аудиту працівником
Департаменту, відповідальним за роботу із наборами даних, заповнено 13 анкет
щодо наборів даних, розпорядником яких є Департамент (анкети додаються):

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА за
2019 рік;

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької
облдержадміністрації за 2020 рік;

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів за 2021-2022 роки;
Накази, що затверджуються та підлягають оприлюдненню Департаментом

міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької
облдержадміністрації за 2020 рік;

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню
Департаментом за 2021-2022 роки;

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню;
Інформація про нормативно-правові засади діяльності Департаменту 2022

р1к;
Інформація про організаційну структуру Департаменту міжнародного

співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації;
Інформація про організаційну структуру Департаменту міжнародного

співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації;
Інформація про організаційну структуру Департаменту міжнародного

співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної
адміністрації за 2021-2022 роки;

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Департаментом;
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Департаменту 2020 рік;
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Департаментом за 2021-

2022 роки.
Також до кожної анкети додано зразки публічної інформації, відповідні

ресурси.
З метою уточнення окремих даних щодо організації та проведення роботи

із оприлюднення наборів даних та у зв' язку з тим, що Департамент є
розпорядником інформації, яку оприлюднює обласна військова адміністрація,
відповідно до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від



21 жовтня 2015 року № 83 5 «Про затвердження Положення про набори даних,
які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та згідно з наказом
Начальника обласної військової адміністрації від 02 грудня 2022 року № 2697
«Про набори даних Вінницької обласної військової адміністрації, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних», заплановано провести очний аудит
(інтерв'ю) із Івановою Галиною Миколаївною, заступником начальника відділу
майнових питань та моніторингу публічних закупівель Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової
адміністрації, 21 грудня 2022 року о 1 О. ОО засобами телекомунікаційного зв' язку.

Обмеження щодо проведення інтерв'ю із працівником Департаменту,
відповідальним за роботу з відкритими даними, відсутні.

За результатами проведеного аналізу, з'ясовано, що Департамент здійснює
діяльність із оприлюднення наборів даних, відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21
жовтня 2015 року № 83 5 «Про затвердження Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», наказу Начальника
обласної військової адміністрації від 02 грудня 2022 року № 2697 «Про набори
даних Вінницької обласної військової адміністрації, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних», наказів Департаменту від 15 серпня
2019 року № 36 «Про затвердження Порядку оприлюднення Департаментом
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі
змінами), від 20 грудня 2022 року № 45 «Про набори даних Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної
військової адміністрації, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

У Департаменті визначено відповідальну особу за проведення цієї роботи.
Станом на 20 грудня 2022 року Департаментом оприлюднено 13 наборів

даних, відповідно до наказів Департаменту, та 3 набори даних, які
оприлюднюються обласною військовою адміністрацією, відповідно до
нормативно-правових актів, актів обласної військової адміністрації.

Із них 8 наборів даних більше не оновлюються, щодо 7 здійснюється
щорічне оновлення та щодо 1 набору даних інформація оновлюється щомісяця.

Досліджені набори даних публікуються у форматі електронної таблиці
(.xlsx).

Набори даних, які підлягають оновленню, станом на дату проведення
віддаленого аудиту оновлені на Порталі відкритих даних
(https://data.gov .ua/organization/1 c5967 l 3-d2e9-4fl e-9bdf-b99 l 2961 de29).

Щодо набору даних «Аналітична довідка економічного розвитку
Вінницької області», який здійснює оприлюднення обласна військова
адміністрація, від Департаменту надійшла пропозиція щодо виключення його із
Переліку наборів даних обласної військової адміністрації, затвердженого наказом
Начальника обласної військової адміністрації від 02 грудня 2022 року No 2697
«Про набори даних Вінницької обласної військової адміністрації, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних», оскільки до формування цього набору
залучена стороння організація - Головне управління статистики у Вінницькій
області, яке на сьогодні не надає Департаменту відповідні статистичні та
аналітичні дані (лист від 09 грудня 2022 року № 1489/4-1 додається).



Висновки:
Робота із оприлюднення наборів даних у Департаменті міжнародного

співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації. .проводиться систематично та ВІДПОВІДНО до вимог нормативно-правових
документів у цій сфері.

За результатами проведеного віддаленого аудиту заповнено ресурс
«infoAudit» під назвою «voda-information-audit» набору даних «Результати
інформаційного аудиту».

Рекомендації:
продовжити систематичну роботу із оприлюднення наборів даних,

розпорядником яких є Департамент міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку обласної військової адміністрації;

оновити набори даних на власному веб-сайті Департаменту станом на 2022

оприлюднити набори даних, визначені наказом Департаменту від 20
грудня 2022 року № 45 «Про набори даних Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної військової
адміністрації, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»;

врахувати пропозиції щодо виключення із Переліку наборів даних
обласної військової адміністрації, затвердженого наказом Начальника обласної
військової адміністрації від 02 грудня 2022 року № 2697 «Про набори даних
Вінницької обласної військової адміністрації, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних» набору даних «Аналітична довідка економічного
розвитку Вінницької області».

Начальник управління цифрової
трансформації апарату обласної
військової адміністрації

Заступник начальника відділу роботи
1з зверненнями громадян та доступу
до публічної інформації управління
цифрової трансформації апарату
обласної військової адміністрації

Головний спеціаліст відділу роботи
13 зверненнями громадян та доступу
до публічної інформації управління
цифрової трансформації апарату
обласної військової адміністрації

Головний спеціаліст відділу
інформаційно-комп'ютерного
забезпечення управління цифрової
трансформації апарату обласної
військової адміністрації

Людмила ПОПИХАЧ

Валерій ТРУСЮК

Оксана НОВІКОВА

ОленаСИВАК



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 4345ecfc-0b02-447а-841 b-a297239398f9
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на
інформацію Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької ОДА за 2019 рік

3 Тип даних Набір документів в електронному форматі
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ бухгалтерського обліку та господарського

інформацію забезпечення
5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ бухгалтерського обліку та господарського

набір даних забезпечення
6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається інформація
7 Прізвище, власне ім'я, по батькові (за Хмелівська Вікторія Анатоліївна

наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380971968477
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Звіт про запити на інформацію що надійшли до
базі даних Департаменту міжнародного співробітництва та

регіонального розвитку Вінницької обласної
державної адміністрації

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2019-12-23
12 Кількість записів у файлі або БД 3
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про доступ до публічної

створення цієї інформації інформації", Закон України "Про державну
службу'Закон України "Про доступ до публічної
інформації", наказ Департаменту від 15.08.2019
№36 "Про затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних"(зі змінами), наказ
Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про набори
даних Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної
військової адміністрації, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Запити на інформацію, що надійшли
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Більше не оновлюється
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка 32

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, назва, дата затвердження, дата

даних оприлюднення, тип, посилання, назва/ім'я автора,
назва видавника, ідентифікатор видавника

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, назва, дата затвердження, дата
формі відкритих даних або у формі публічної оприлюднення, тип, посилання, назва/ім'я автора,
інформації назва видавника, ідентифікатор видавника



23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,0748 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати httgs://drive.google.com/file/d/1 xGQYwZRbtZ89YOY
посилання ]1Ddb3wcJa9aQ"CBTr/view



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 022d9ee4-4e9f-461 d-b348-e7ba4d54fOeb
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на
інформацію Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької облдержадміністрації за 2020 рік

3 Тип даних Набір документів в електронному форматі
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ бухгалтерського обліку та господарського

інформацію забезпечення
5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ бухгалтерського обліку та господарського

набір даних забезпечення
6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається інформація
7 Прізвище, власне ім'я, по батькові (за Скакодуб Марина Володимирівна

наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380679999736
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів
базі даних Департаментом за 2020 рік

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2020-12-15
12 Кількість записів у файлі або БД 5
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України «Про доступ до публічної

створення цієї інформації інформації», Закон України "Про державну
службу", Закон України "Про доступ до публічної
інформації", наказ Департаменту від 15.08.2019
№36 "Про затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних"(зі змінами), наказ
Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про набори
даних Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної
військової адміністрації, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Запити на інформацію, що надійшли
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Більше не оновлюється
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка 16

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, назва, дата затвердження, дата

даних оприлюднення, тип, посилання, назва/ім'я автора,
назва видавника, ідентифікатор видавника

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, назва, дата затвердження, дата
формі відкритих даних або у формі публічної оприлюднення, тип, посилання, назва/ім'я автора,
інформації назва видавника, ідентифікатор видавника

23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом



24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,075 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
ТОЩО

30 Якщо набір оприлюднено, то надати httgs://dгі ve. google.com/fї le/d/1 wtMJ gбО В L5Tgckp_Q
посилання 8gaxeA8VK0ZTaglD/view



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 8edbcd8d-c926-4a52-ad0f-396777f06c8a
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів за
2021-2022 роки

3 Тип даних Набір документів в електронному форматі
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ бухгалтерського обліку та господарського

інформацію забезпечення
5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ бухгалтерського обліку та господарського

набір даних забезпечення
6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається інформація
7 Прізвище, власне ім'я, ПО батькові (за Скакодуб Марина Володимирівна

наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380679999736
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів
базі даних Департаментом за 2021-2022 роки

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2021-12-21
12 Кількість записів у файлі або БД 1
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про доступ до публічної

створення цієї інформації інформації", наказ Департаменту від 15.08.2019
№36 "Про затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних"(зі змінами), наказ
Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про набори
даних Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної
військової адміністрації, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Запити на інформацію, що надійшли
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Щороку
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, назва, дата затвердження, дата

даних оприлюднення, тип, посилання, назва/ім'я автора,
назва видавника, ідентифікатор видавника

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, назва, дата затвердження, дата
формі відкритих даних або у формі публічної оприлюднення, тип, посилання, назва/ім'я автора,
інформації назва видавника, ідентифікатор видавника

23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -



26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -
забезпечення

27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,1477 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати l1ttQ://www.dmsгг.gov.LІaluQloads/12ublicl1ne/zvit Qlibli
посилання сhпе ?022.Qdf

l1Щ;,s://drive.google.coш/fїle/d/ І вьнкнуJk.abadt\v9x
b7cKjgmQkJGki75/view



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

І Унікальний ідентифікатор, визначений f365 l l 4f-634e-40fa-b2a5-cecb46d6ccbb
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Накази, що затверджуються та підлягають
оприлюдненню Департаментом міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької облдержадміністрації за 2020 пік

3 Тип даних Набір документів в паперовому форматі
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ регуляторної політики та адміністративних

інформацію послуг,
Відділ внутрішньої торгівлі, сфери послуг та
цінової політики,
Відділ майнових питань та моніторингу
публічних закупівель

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ регуляторної політики та адміністративних
набір даних послуг,

Відділ внутрішньої торгівлі, сфери послуг та
цінової політики,
Відділ майнових питань та моніторингу
публічних закупівель

6 Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Скакодуб Марина Володимирівна
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380679999736
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Набір містить перелік нормативів, що
базі даних затверджуються та підлягають оприлюдненню

відповідно до Закону України "Про доступ до
публічної інформації", у тому числі, їх
ідентифікатори, назви, строки дії, розпорядження,
посилання на документ оприлюднений в мережі
Інтернет, зберігаються в паперовому вигляді

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2020-12-15
12 Кількість записів у файлі або БД 4
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про місцеве самоврядування в

створення цієї інформації Україні", Рекомендації з питань підготовки,
державної реєстрації та обліку відомчих
нормативно-правових актів, положення
центральних органів виконавчої влади, Закон
України "Про доступ до публічної інформації",
постанова Кабінету Міністрів України від
21.10.2015 №835 "Про затвердження Положення
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
форматі відкритих даних", наказ Департаменту від
15.08.2019 №36 "Про затвердження Порядку
оприлюднення Департаментом міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації наборів даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі
змінами),
наказ Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про
набори даних Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької обласної військової адміністрації, які



підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Накази Департаменту, які затверджені та
(якщо є) підлягають оприлюдненню

15 Частота оновлення набору даних Більше не оновлюється
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка 21

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, назва, дійсний з, дійсний до,

даних посилання, ідентифікатор НПА, вид НПА, назва
НПА, дата ухвалення НПА, номер, назва
видавника, ідентифікатор видавника

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, назва, дійсний з, дійсний до,
формі відкритих даних або у формі публічної посилання, ідентифікатор НПА, вид НПА, назва
інформації НПА, дата ухвалення НПА, номер, назва

видавника, ідентифікатор видавника
23 Перелік полів, які не можуть бути -

оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,0856 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
ТОЩО

30 Якщо набір оприлюднено, то надати httg://w,vw .d111srг.gov .ца/іпіоппатз ііа 1/
посилання



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 38е 1 dl 9c-d5fe-4c5 l-a824-73b0f642558e
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Нормативи, що затверджуються та підлягають
оприлюдненню Департаментом за 2021-2022 роки

3 Тип даних Набір документів в паперовому форматі
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ регуляторної політики та адміністративних

інформацію послуг,

Відділ внутрішньої торгівлі, сфери послуг та
цінової політики,
Відділ бухгалтерського обліку та господарського
забезпечення,
Управління агропромислового розвитку

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ регуляторної політики та адміністративних
набір даних послуг,

Відділ внутрішньої торгівлі, сфери послуг та
цінової політики,
Відділ бухгалтерського обліку та господарського
забезпечення,
Управління агропромислового розвитку

6 Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Скакодуб Марина Володимирівна
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380679999736
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@viп.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Набір містить перелік нормативів, що
базі даних затверджуються та підлягають оприлюдненню за

2021-2022 роки відповідно до Закону України "Про
доступ до публічної інформації", у тому числі їх
ідентифікатори, назви, строки дії, посилання на
документ оприлюдненний в мережі інтернет,
зберігаються в паперовому вигляді

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2021-12-21
12 Кількість записів у Файлі або БД 7
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про доступ до публічної

створення цієї інформації інформації", постанова Кабінету Міністрів України
від 21.10.2015 №835 "Про затвердження
Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у форматі відкритих даних", наказ
Департаменту від 15.08.2019 №36 "Про
затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних" (зі змінами),
наказ Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про
набори даних Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької обласної військової адміністрації, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Накази Департаменту, які затверджені та
(якщо є) підлягають оприлюдненню



15 Частота оновлення набору даних Шороку
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, назва, дійсний з, дійсний до,

даних посилання, ідентифікатор НПА, вид НПА, назва
НПА, дата ухвалення НПА, номер, назва
видавника, ідентифікатор видавника

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, назва, дійсний з, дійсний до,
формі відкритих даних або у формі публічної посилання, ідентифікатор НПА, вид НПА, назва
інформації НПА, дата ухвалення НПА, номер, назва

видавника, ідентифікатор видавника
23 Перелік полів, які не можуть бути -

оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,2535 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
ТОЩО

30 Якщо набір оприлюднено, то надати htt]2 ://www. dтsгг. gov. ца/паказі-о ігеktога-
посилання de12ш1a111entн-ш%d І %96zhлarodnogo-

s12%cl І %96vгob%dJ %96tпicztva-ta-
~g¾d І %96oлalлogo-гozvitkl1-
v¾d І %96nпiczko%d 1 %97-
obldeгzl1ad111%d І %96л%d І %96stгacz%d 1 %963/od І %9
1



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 57cd 1585-b89f-44c3-a4a8-ea624f6048ce
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Нормативи, що затверджуються та підлягають
оприлюдненню

3 Тип даних Набір документів в паперовому форматі

4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ регуляторної політики та адміністративних
інформацію послуг,

Відділ фінансових відносин та розрахунків.
Відділ з питань персоналу

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ регуляторної політики та адміністративних
набір даних послуг,

Відділ фінансових відносин та розрахунків.
Відділ з питань персоналу

6 Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Хмелівська Вікторія Анатоліївна
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380971968477
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Набір містить перелік нормативів, що
базі даних затверджуються та підлягають оприлюдненню

відповідно до закону Доступу до публічної
інформації., зберігаються в паперовому вигляді

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2019-11-26
12 Кількість записів у файлі або БД 4
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про місцеве самоврядування в

створення цієї інформації Україні", Рекомендації з питань підготовки,
державної реєстрації та обліку відомчих
нормативно-правових актів, положення
центральних органів виконавчої влади,
Закон України "Про доступ до публічної
інформації", постанова Кабінету Міністрів України
від 21.10.2015 №835 "Про затвердження
Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у форматі відкритих даних", наказ
Департаменту від 15.08.2019 №36 "Про
затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних" (зі змінами),
наказ Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про
набори даних Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької обласної військової адміністрації, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Накази Департаменту, які затверджені та
(якщо є) підлягають оприлюдненню

15 Частота оновлення набору даних Більше не оновлюється
16 Частота використання даних У разі потреби



17 Статистика запитуваності інформації, яка 12
міститься в наборі даних, громадськістю

18 Статистика запитуваності інформації, яка о
міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, назва, дійсний з, дійсний до,

даних посилання, ідентифікатор НПА, вид НПА, назва
НПА, дата ухвалення НПА, номер, назва
видавника, ідентифікатор видавника

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, назва, дійсний з, дійсний до,
формі відкритих даних або у формі публічної посилання, ідентифікатор НПА, вид НПА, назва
інформації НПА, дата ухвалення НПА, номер, назва

видавника, ідентифікатор видавника
23 Перелік полів, які не можуть бути -

оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,0852 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати httJ2://www.dшsrт.gov .ца/ішоппаєзііаЬ'
посилання



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 53lcad63-eaaa-4bd4-b628-6d5f8c793a82
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Інформація про нормативно-правові засади
діяльності Департаменту 2022 рік

3 Тип даних Набір документів в паперовому форматі

4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ з питань персоналу
інформацію

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ з питань персоналу
набір даних

6 Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Скакодуб Марина Володимирівна
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380679999736
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Набір містить інформацію про нормативно-правові
базі даних засади діяльності Департаменту 2022 рік

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2022-12-15
12 Кількість записів у файлі або БД 1
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про доступ до публічної

створення цієї інформації інформації", постанова Кабінету Міністрів України
від 21.10.2015 №835 "Про затвердження
Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у форматі відкритих даних", наказ
Департаменту від 15.08.2019 №36 "Про
затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних" (зі змінами), наказ
Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про набори
даних Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної
військової адміністрації, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Положення про Департамент, який затверджений та
(якщо є) підлягає оприлюдненню

15 Частота оновлення набору даних Щороку
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, тип, назва, дата прийняття, номер,

даних статус, назва видавника, посилання
22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, тип, назва, дата прийняття, номер,

формі відкритих даних або у формі публічної статус, назва видавника, посилання
інформації



23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,00938 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати httg://www.dmsrr.gov.ua/t1g1oads/%d0%9f0/od0%9e%d
посилання 0%9b%d0%9e%d0%96%d0%95%d0%9d%d0%9d%d

0%af0/o201487.gdf



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

І Унікальний ідентифікатор, визначений 287c2b84-8975-4030-94f7-0fl73b97be77
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Інформація про організаційну структуру
Департаменту міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку Вінницької
облдержадміністрації

3 Тип даних Набір документів в паперовому форматі

4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ з питань персоналу
інформацію

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ з питань персоналу
набір даних

б Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Хмелівська Вікторія Анатоліївна
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380971968477
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Набір містить інформацію про організаційну
базі даних структуру розпорядника, відповідно до

оранізаційно-розпорядчого документу
11 Дата, коли дані були зібрані чи ствопені 2019-08-02
12 Кількість записів у файлі або БД 45
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про місцеві державні

створення цієї інформації адміністрації", Наказ Міністерства юстиції України
"Про затвердження Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях" від
18.06.2015 № І 000/5, Закон України "Про доступ до
публічної інформації", постанова Кабінету
Міністрів України від 21.10.2015 №835 "Про
затвердження Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у форматі відкритих
даних", наказ Департаменту від 15.08.2019 №36
"Про затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних" (зі змінами),
наказ Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про
набори даних Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької обласної військової адміністрації, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968 І 99943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Штатний розпис
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Більше не оновлюється
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка 63

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними



органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі № з/п, назва посади, назва структурного підрозділу,

даних кількість штатних одиниць
22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у № з/п, назва посади, назва структурного підрозділу,

формі відкритих даних або у формі публічної кількість штатних одиниць
інформації

23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або поогоамного забезпечення

25 Розробник поограмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,0178 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати l1ttg://www.dn1srr.g0v.ua/%d 1 %9611toпnacz%d 1 %96у
посилання o:J2ro-oгga11%d І %96zacz%d І %96jпu-strukturu-

dega1·tan1eпtн-n1%d І %96zJinarod11ogo-
sg¾d 1 %96vгob%d 1 %96tп icztva-ta-
reg¾d І %96011alпogo-rozvitku



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 1845c680-b8a3-43cd-a688-97f5cael63d9
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Інформація про організаційну структуру
Департаменту міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку Вінницької
облдержадміністрації

3 Тип даних Набір документів в паперовому форматі

4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ з питань персоналу
інформацію

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ з питань персоналу
набір даних

6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається інформація
7 Прізвище, власне Хмелівська Вікторія Анатоліївна

ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380971968477
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Структура і штатна чисельність станом на
базі даних 01.01.2020 року. Таблиця містить ідентифікатори

посад у структурних підрозділах, їх назви та
кількість штатних одиниць. Кожним записом до
таблиці є окрема посада в структурному підрозділі.

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2020-06-02
12 Кількість записів у файлі або БД 44
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

створення цієї інформації від 09.04.1999 №586, Наказ Міністерства юстиції
України "Про затвердження Правил організації
діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, установах і
організаціях від 18.06.2015 №1000/5 Закон України
"Про доступ до публічної інформації", постанова
Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835
"Про затвердження Положення про набори даних,
які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих
даних", наказ Департаменту від 15.08.2019 №36
"Про затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних" (зі змінами),
наказ Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про
набори даних Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької обласної військової адміністрації, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Штатний розпис
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Більше не оновлюється
16 Частота використання даних У разі ПОТРеби
17 Статистика запитуваності інформації, яка 26

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими деожавними



органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі № з/п, назва посади, назва структурного підрозділу,

даних кількість штатних одиниць
22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у № з/п, назва посади, назва структурного підрозділу,

формі відкритих даних або у формі публічної кількість штатних одиниць
інформації

23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розміо набору даних (Мб, Гб) 0,0179 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати !1ttQ://www .dmsп.goY.ua/%d l %96пfoпnacz%d І %96у
посилання a-Qro-oгgaпo/od 1 %96zacz%d І %96jпu-struktшu-

deQaгtameпtt1-m%dI %96zhпaгodпogo-
SQ%d1 %96vrob%d І %96tпicztya-ta-
гeg%d1 %96oпalпogo-rozyitku



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 523 5 f63 6-d3 9d-405b-ba6d-eee020e2e9 8Ь
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Інформація про організаційну структуру
Департаменту міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку Вінницької обласної
державної адміністрації за 2021-2022 поки

3 Тип даних Набір документів в паперовому форматі

4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ з питань персоналу
інформацію

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ з питань персоналу
набір даних

6 Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Скакодуб Марина Володимирівна
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380679999736
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Набір містить інформацію про організаційну
базі даних структуру розпорядника за 2021-2022 роки,

відповідно до організаційно-розпорядчого
документу "Структура і штатна чисельність"

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2021-03-23
12 Кількість записів у файлі або БД 94
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

створення цієї інформації від 09.04.1999 №586, Наказ Міністерства юстиції
України "Про затвердження Правил організації
діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, установах і
організаціях від 18.06.2015 № 1000/5 Закон України
"Про доступ до публічної інформації", постанова
Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835
"Про затвердження Положення про набори даних,
які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих
даних", наказ Департаменту від 15.08.2019 №36
"Про затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних" (зі змінами),
наказ Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про
набори даних Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької обласної військової адміністрації, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Штатний розпис
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Щороку
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка 6

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними



органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі № з/п, назва посади, назва структурного підрозділу,

даних кількість штатних одиниць
22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у № з/п, назва посади, назва структурного підрозділу,

формі відкритих даних або у формі публічної кількість штатних одиниць
інформації

23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набопу даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,0357 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати l1tt12://www .dmsrr.gov.ua/%d І %9611fo11nacz%d 1%96у
посилання a-12ro-oгga11%d 1 %96zacz%d І %96jпu-strukturu-

de12aгtame11tL1-m%d 1 %96z1111aгod11ogo-
~p¾d 1 %96vгob%d І %96tп icztva-ta-
reg¾d І %96oпalпogo-rozvitku



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений e3fla065-8dl c-435 l-a3d5-f5e685al 0d8e
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні
Департаментом

3 Тип даних Реєстр наборів даних в електронному форматі

4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ фінансових відносин та розрахунків
інформацію

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ фінансових відносин та розрахунків
набір даних

6 Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Хмелівська Вікторія Анатоліївна
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380971968477
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@viп.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Набір містить перелік наборів даних які
базі даних перебувають у володінні Департаменту

міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку ОДА

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2019-12-23
12 Кількість записів у файлі або БД 3
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про місцеве самоврядування в

створення цієї інформації Україні", Рекомендації з питань підготовки,
державної реєстрації та обліку відомчих
нормативно-правових актів, положення
центральних органів виконавчої влади, Закон
України "Про доступ до публічної інформації",
розпорядження голови облдержадміністрації від
15.07.2019 №515 "Про затвердження Порядку
оприлюднення облдержадміністрацією наборів
даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних", наказ Департаменту від
15.08.2019 №36 "Про затвердження Порядку
оприлюднення Департаментом міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації наборів даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі
змінами), наказ Департаменту від 20.12.2022 №45
«Про набори даних Департаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької обласної військової адміністрації, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Набір даних, який підлягає оприлюдненню
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Більше не оновлюється
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка 11

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування



19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, назва, опис, частота оновлення,

даних ключові слова, підстава та призначення збору
інформації, посилання на сторінку набору даних,
формати ресурсів, назва розпорядника,
ідентифікатор розпорядника, відповідальна особа,
email відповідальної особи

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, назва, опис, частота оновлення,
формі відкритих даних або у формі публічної ключові слова, підстава та призначення збору
інформації інформації, посилання на сторінку набору даних,

формати ресурсів, назва розпоряджника,
ідентифікатор розпоряджника, відповідальна особа,
email відповідальної особи

23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник поогоамного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,0761 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати htt2s://data.gov.нa/dataset/e3fl a065-8d 1 c-435 l -a3d5-
посилання бе685аl 0d8e



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

І Унікальний ідентифікатор, визначений 66740977-2364-4643-8a4~734dl03cb97f
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні
Департаменту 2020 рік

3 Тип даних Реєстр наборів даних в електронному форматі

4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ майнових питань та моніторингу
інформацію публічних закупівель

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ майнових питань та моніторингу
набір даних публічних закупівель

6 Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Скакодуб Марина Володимирівна
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380679999736
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Набір містить перелік наборів даних, які
базі даних перебувають у володінні Департаменту

міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку Вінницької облдержадміністрації за 2020
оік

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2021-01-05
12 Кількість записів v файлі або БД 3
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про місцеве самоврядування в

створення цієї інформації Україні", Рекомендації з питань підготовки,
державної реєстрації та обліку відомчих
нормативно-правових актів,
положенняцентральних органів виконавчої влади,
Закон України "Про доступ до публічної
інформації", розпорядження голови
облдержадміністрації від 15.07.2019 №515 "Про
затвердження Порядку оприлюднення
облдержадміністрацією наборів даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних", наказ Департаменту від 15.08.2019 №36
"Про затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних" (зі змінами), наказ
Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про набори
даних Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної
військової адміністрації, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Набір даних, який підлягає оприлюдненню
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Більше не оновлюється
16 Частота використання даних У оазі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка 23

міститься в набооі даних, громадськістю



18 Статистика запитуваності інформації, яка о
міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, назва, опис, частота оновлення,

даних ключові слова, підстава та призначення збору
інформації, посилання на сторінку набору даних,
формати ресурсів, назва розпорядника,
ідентифікатор розпорядника, відповідальна особа,
email відповідальної особи

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, назва, опис, частота оновлення,
формі відкритих даних або у формі публічної ключові слова, підстава та призначення збору
інформації інформації, посилання на сторінку набору даних,

формати ресурсів, назва розпорядника,
ідентифікатор розпорядника, відповідальна особа,
email відповідальної особи

23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або поогоамного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набооу даних (Мб, Гб) 0,0763 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати httgs ://data. gov. ца/dataset/66740977-23 64-4643-8а4f-
посилання 734dl03cb97f



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 7ee09ece-t23 l-4722-Ь728-1 cd9d5fffЬ5b
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні
Департаментом за 2021-2022 роки

3 Тип даних Реєстр наборів даних в електронному форматі

4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Відділ майнових питань та моніторингу
інформацію публічних закупівель

5 Назва структурного підрозділу, який створює Відділ майнових питань та моніторингу
набір даних публічних закупівель

6 Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Скакодуб Марина Володимирівна
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380679999736
працює з даними

9 Контактна адреса електронної пошти особи, ums@vin.gov.ua
яка працює з даними

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Набір містить перелік наборів даних, які
базі даних перебувають у володінні Департаменту

міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку Вінницької облдержадміністрації за 2021-
2022 роки, зберігаються в електронному вигляді

1 1 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2021-12-30
12 Кількість записів у файлі або БД 7
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Закон України "Про доступ до публічної

створення цієї інформації інформації", розпорядження голови
облдержадміністрації від 15.07.2019 №515 "Про
затвердження Порядку оприлюднення
облдержадміністрацією наборів даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних", наказ Департаменту від 15.08.2019 №36
"Про затвердження Порядку оприлюднення
Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних" (зі змінами), наказ
Департаменту від 20.12.2022 №45 «Про набори
даних Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької обласної
військової адміністрації, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних»
(Іванова Г.М., тел. 0968199943)

14 Джерело інформації в цьому наборі даних Набір даних, який підлягає оприлюдненню
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Щороку
16 Частота використання даних У разі потреби
17 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка о

міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядування

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, Ні.
базами даних



20 Формат даних (на цей момент) xlsx
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Ідентифікатор, назва, опис, частота оновлення,

даних ключові слова, підстава та призначення збору
інформації, посилання на сторінку набору даних,
формати ресурсів, назва розпорядника,
ідентифікатор розпорядника, відповідальна особа,
email відповідальної особи

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Ідентифікатор, назва, опис, частота оновлення,
формі відкритих даних або у формі публічної ключові слова, підстава та призначення збору
інформації інформації, посилання на сторінку набору даних,

формати ресурсів, назва розпорядника,
ідентифікатор розпорядника, відповідальна особа,
email відповідальної особи

23 Перелік полів, які не можуть бути -
оприлюднені через те, що містять інформацію
з обмеженим доступом

24 Документація, яка наявна для цього набору -
даних або програмного забезпечення

25 Розробник програмного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних Ні.
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) 0,1522 Мб
29 Інформація про те, чи створено на основі На основі даних аналітичні інструменти не

набору даних аналітичні ресурси, інструменти створено
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати httQs://data.gov. ua/dataset/7ee09ece-t23 1-4722-Ь728-
посилання І cd9d5fffu5b
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Наказом Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 02
грудня 2Ь22 року No 2697 «Про набори даних Вінницької обласної військової
адміністрації, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих д?-НИЮ>
затверджено Перелік наборів даних. Вінницької обласної військової
,а;дмінісtрації?• які підлягають оприлюцненвю у формі відкритих даних {даці ,_
11ер~дік) ..

До зазначеного Переліку включено: п, 7 «Аналітична довідка
економічного розвитку Вінницької області» (далі- аналітична довідка),

Враховуючи . т~., що аналітична .довідка не входить до Переліку наборів
даних, які.підлягають оприлюдненню у фо.рму відкритих. даних, .затвердженого
постаневою Кабінету Міністрів, Україні-І від 21 )'{{Щ3'ПІ.Я 2015 pojey №. 865·,<<Про
звтвердження Положення про набори даних, які підлягають .оприлюдненню ·у
·фор.мі відкритих дацих», а також те, що зазначена інформація · містить
егатисчнчні дані, які -олрилюднюються та надаються Головним управлінням
стагистики у Вінницькій області, просимо з Переліку, затнердже:ного Наказом
Начальника Вінницької. обласної військової адміністрації від 02 грудня: 202,2
року No 2.697 «Про набори даних Вінницької обласної військової адміністрації,

.які підлягають .оприлюдвенню у формі відкритих даних», виключити л. 7 -
«АЕ'алітйчна, довідка економічного розвитку Вінницької області».
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~;->;,,/.? , Вінницька обласна державна адміністрація о lllllllllllllllllloo 1005;
№15384/01.01-51/12.22 від 09.12.2022 ІЗ:29


