
ЗВІТ
за результатами проведення віддаленого інформаційного аудиту в

Управлінні містобудування та архітектури 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»
21 грудня 2022 року проведено віддалений інформаційний аудит в Управлінні
містобудування та архітектури обласної військової адміністрації.

Під час проведення віддаленого інформаційного аудиту працівником
Управління, відповідальним за роботу із наборами даних, заповнено 7 анкет
щодо наборів даних, розпорядником яких є Управління (анкети додаються):

Довідник телефонів Управління містобудування та архітектури Вінницької
обласної Військової адміністрації;

Інформація про організаційну структуру Управління містобудування та
архітектури Вінницької обласної військової адміністрації;

Звіт про використання бюджетних коштів Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури Вінницької обласної військової адміністрації;

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію Управління містобудування
та архітектури Вінницької обласної військової адміністрації;

Річний план закупівель Управління містобудування та архітектури
Вінницької обласної військової адміністрації;

Інформація про систему обліку (реєстр) публічної інформації Управління
містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації;

Схема планування території Вінницької області.
Також до анкет 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 Управління 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 Свистуном Петром Вікторовичом, заступником начальника відділу
містобудівного кадастру Управління містобудування та архітектури обласної
військової адміністрації, 22 грудня 2022 року о 1 О.ОО засобами
телекомунікаційного зв'язку.

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

За результатами проведеного аналізу, з'ясовано, що Управління 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», наказу начальника управління від
04 січня 2021 року № 2-ОД «Про затвердження наборів даних, що публікуються
у форматі відкритих даних».

В Управлінні визначено відповідальну особу за проведення цієї роботи.
Станом на 21 грудня 2022 року Управлінням оприлюднено 7 наборів даних,

відповідно до наказу начальника управління, у тому числі 1 набір даних, який
оприлюднюється обласною військовою адміністрацією, відповідно до
нормативно-правових актів, актів обласної військової адміністрації.

Із них 1 набір даних більше не оновлюються, щодо 5 здійснюється щорічне
оновлення та щодо 1 набору даних інформація оновлюється щоквартально.

Досліджені набори даних публікуються у форматах: електронної таблиці
(.csv, .xlsx) - 4 набори даних, електронної карти (.geojson, .sitx, .rsw) - 1 набір
даних та на веб-сторінці spending.gov.ua- 2 набори даних.

Із проаналізованих наборів даних 3 оприлюднено на Порталі відкритих
даних, 2 - на веб-сторінці Управління на офіційному веб-сайті обласної
військової адміністрації, 2 - на Платформі Є-data.

2 з 3 наборів даних, які підлягають оновленню, станом на дату проведення
віддаленого аудиту не оновлені на Порталі відкритих даних
(https://www.vin.gov.ua/reiestr-publichnoi-infoпnatsii-rozporiadnykom-iakoi-ie
vinnytska-oda-2).

Набір даних «Схема планування території області» створено та
опрацьовується у програмному забезпеченні ГІС система, розробник ТОВ
«Глобалгіс».

Набори даних «Звіт про використання бюджетних коштів Департаменту
будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної військової
адміністрації» та «Річний план закупівель Управління містобудування та
архітектури Вінницької обласної військової адміністрації» публікуються на
Платформі Є-data Міністерства фінансів України, адмінгстратором якої є
Державна установа «Відкриті публічні фінанси».

Висновки:
Робота із оприлюднення наборів даних в Управлінні містобудування та

архітектури обласної військової адміністрації проводиться відповідно до вимог
нормативно-правових документів у цій сфері, однак потребує систематичності її
проведення.

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

Рекомендації:
продовжити роботу із оприлюднення наборів даних, розпорядником яких

є Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації;
оприлюднити всі набори даних, відповідно до Переліку, затвердженого

наказом начальника управління від 04 січня 2021 року № 2-ОД «Про
затвердження наборів даних, що публікуються у форматі відкритих даних» на



веб-сторінці Управління на офіційному веб-сайті обласної військової
адміністрації та на Порталі відкритих даних;

оновити набори даних на веб-сторінці Управління на офіційному веб-сайті
обласної військової адміністрації та на Порталі відкритих даних станом на 2022
р1к.

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
1з 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/л

І Унікальний ідентифікатор, визначений 1-dovidпyk
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Довідник телефонів Управління містобудування та
архітектури Вінницької обласної Військової
адміністрації

3 Тил даних Електронна таблиця
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Управління містобудування та архітектури

інформацію
5 Назва структурного підрозділу, який створює Управління містобудування та архітектури

набір даних
6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається інформація
7 Прізвище, власне Свистун Петро Вікторович

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

8 Контактний номер телефону особи, яка +380967053260
працює з даними

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

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Довідник телефонів
базі даних

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 01.12.2022
12 Кількість записів у Файлі або БД 21
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Наказ начальника управління № 2-ОД від 04 січня

створення цієї інформації 2021 року «Про затвердження наборів даних, що
публікуються у форматі відкритих даних».

14 Джерело інформації в цьому наборі даних -
(якщо є)

15 Частота оновлення набооv даних За потреби
16 Частота використання даних -

17 Статистика запитуваності інформації, яка -
міститься в наборі даних, гоомадськістю

18 Статистика запитуваності інформації, яка -
міститься в наборі даних, іншими державними
органами та органами місцевого
самоврядУвання

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, 2-structure
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) csv
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Підрозділ, Посада, ПІБ, номер телефону, номер

даних мобільного
22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Підрозділ, Посада, ПІБ, номер телефону.

формі відкритих даних або у формі публічної
інформації

23 Перелік полів, які не можуть бути Номер мобільного
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) 4 кб
29 Інформація про те, чи створено на основі ні

набору даних аналітичні ресурси, інструменти
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати https://vin.gov.ua/uprav!iппya-mistobuduvaппia-ta-
посилання arkhitektury/struktura-upray\innia



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 2-structure
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Інформація про організаційну структуру
Управління містобудування та архітектури
Вінницької обласної військової адміністраціїз Тип даних Електронна таблиця

4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Управління містобудування та архітектури
інформацію

5 Назва структурного підрозділу, який створює Управління містобудування та архітектури
набір даних

б Орган (структурний підрозділ), якому -
передається інформація

7 Прізвище, власне Свистун Петро Вікторович
ім'я, по батькові (за
наявності) уповноваженої особи, яка працює із
набором даних

8 Контактний номер телефону особи, яка +380967053260
працює з даними

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

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Організаційна структура
базі даних

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 01.12.2022
12 Кількість записів у файлі або БД 21
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Наказ начальника управління № 2-ОД від 04 січня

створення цієї інформації 2021 року «Про затвердження наборів даних, що
публікуються у форматі відкритих даних».

14 Джерело інформації в цьому наборі даних -
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних За потреби
16 Частота використання даних -
17 Статистика запитуваності інформації, яка -

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

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

19 Опис зв'язків з іншими наборами даних, 1-dovidnyk
базами даних

20 Формат даних (на цей момент) csv
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Підрозділ, Посада, ПІБ, номер телефону, номер

даних мобільного
22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Підрозділ, Посада, ПІБ, номер телефону.

формі відкритих даних або у формі публічної
інформації

23 Перелік полів, які не можуть бути Номер мобільного
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) З кб
29 Інформація про те, чи створено на основі ні

набору даних аналітичні ресурси, інструменти
ТОЩО

зо Якщо набір оприлюднено, то надати https ://vin.gov. ua/uprav І іппуа-гп istobuduvannia-ta-
посилання arkhitektшy/struktura-upravlinnia



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 3-budjet
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Звіт про використання бюджетних коштів
Департаменту будівництва, містобудування та
архітектури Вінницької обласної військової
адміністрації

3 Тип даних Веб-сторінка ~ending.gov.ua
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Управління містобудування та архітектури

інформацію
5 Назва структурного підрозділу, який створює Управління містобудування та архітектури

набір даних
6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається інФ02мація
7 Прізвище, власне Свистун Петро Вікторович

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

8 Контактний номер телефону особи, яка +380967053260
працює з даними

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

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Звіти про використання коштів
базі даних

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 07.12.2022
12 Кількість записів у файлі або БД 21
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Наказ начальника управління № 2-ОД від 04 січня

створення цієї інформації 2021 року «Про затвердження наборів даних, що
публікуються у форматі відкритих даних».

14 Джерело інформації в цьому наборі даних -
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних За потреби
16 Частота використання даних -
17 Статистика запитуваності інформації, яка -

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

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_)_ Веб-сторінка spending.gov.ua
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Номер, дата, контрагент, вартість, додатки, акти,

даних штрафи, дата оприлюднення
22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Номер, дата, контрагент, вартість, додатки, акти,

формі відкритих даних або у формі публічної штрафи, дата оприлюднення
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 прог_р_амного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних ні
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) -
29 Інформація про те, чи створено на основі ні

набору даних аналітичні ресурси, інструменти
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати h ttps://spending.gov. ua/new/disposers/43 723 53 7/agree
посилання ments



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 4-zapyt
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Звіт щодо задоволення запитів на інформацію
Управління містобудування та архітектури
Вінницької обласної військової адміністрації

3 Тип даних Електронна таблиця
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Управління містобудування та архітектури

інформацію
5 Назва структурного підрозділу, який створює Управління містобудування та архітектури

набір даних
6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається інформація
7 Прізвище, власне Свистун Петро Вікторович

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

8 Контактний номер телефону особи, яка +380967053260
працює з даними

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

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Звіти про інформаційні запити
базі даних

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 07.09.2022
12 Кількість записів v Файлі або БД 3
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Наказ начальника управління № 2-ОД від 04 січня

створення цієї інформації 2021 року «Про затвердження наборів даних, що
публікуються v Форматі відкритих даних».

14 Джерело інформації в цьому наборі даних -
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Щоквартально
16 Частота використання даних -
17 Статистика запитуваності інформації, яка -

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

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) csv
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Місяць, кількість запитів, кількість запитів за

даних типом входження, кількість запитів за особою
запитувача, кількість запитів за результатом
опрацювання

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Місяць, кількість запитів, кількість запитів за
формі відкритих даних або у формі публічної типом входження, кількість запитів за особою
інформації запитувача, кількість запитів за результатом

опрацювання
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) 60 кб
29 Інформація про те, чи створено на основі ні

набору даних аналітичні ресурси, інструменти
ТОЩО



30 Якщо набір оприлюднено, то надати https://vin .gov. ца/departament-budivnytstva-
посилання mistobuduvannia-ta-arkhitektury/dostup-do-

publichnoi-informatsii/254-zvity/4657-iлformatsiia-
pro-stan-rozhliadu-zapytiv-na-publichnu-informatsiiu-
v-departamenti-budivnytstva-mistobuduvannia-ta-
arkhitektury-vinnytskoi-oblasnoi-derzhavnoi-
adm inistratsii-za-sichen-cherven-2017-roku



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

І Унікальний ідентифікатор, визначений 5-zakupivli
а1дитором для набору даних

2 Назва набору даних Річний план закупівель Управління містобудування
та архітектури Вінницької обласної військової
адміністрації

3 Тип даних Веб-портал spending.gov.ua
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Управління містобудування та архітектури

інформацію
5 Назва структурного підрозділу, який створює Управління містобудування та архітектури

набір даних
6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається ін_ф_о_е_мація
7 Прізвище, власне Свистун Петро Вікторович

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

8 Контактний номер телефону особи, яка +380967053260
працює з даними

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

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Річний план закупівель
базі даних

І І Дата, коли дані були зібрані чи створені 07.09.2022
12 Кількість записів у файлі або БД -
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Наказ начальника управління № 2-ОД від 04 січня

створення цієї інформації 2021 року «Про затвердження наборів даних, що
публікуються у форматі відкритих даних».

14 Джерело інформації в цьому наборі даних -
_(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних За потреби
16 Частота вико_оистання даних -
17 Статистика запитуваності інформації, яка -

міститься в набо__р_і даних, громадськістю
18 Статистика запитуваності інформації, яка -

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) Веб-сторінка spending.gov.ua
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Номер, дата, контрагент, вартість, додатки, акти,

даних штрафи, дата оприлюднення
22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Номер, дата, контрагент, вартість, додатки, акти,

формі відкритих даних або у формі публічної штрафи, дата оприлюднення
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 Щ:ЮІJ::>амного забезпечення -
26 Код ЄДРПОУ розробника програмного -

забезпечення
27 Довідники, які доступні для набору даних НІ
28 Розмір набору даних (Мб, Гб) -
29 Інформація про те, чи створено на основі НІ

набору даних аналітичні ресурси, інструменти
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати https://spending.gov. ua/new/disposers/43 723 53 7/agree
посилання ments



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 6-systema obliku
аудитором для набору даних

2 Назва набору даних Інформація про систему обліку (реєстр) публічної
інформації Управління містобудування та
архітектури Вінницької обласної державної
адміністрації

3 Тип даних Електронна таблиця
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Управління містобудування та архітектури

інформацію
5 Назва структурного підрозділу, який створює Управління містобудування та архітектури

набір даних
6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається інформація
7 Прізвище, власне Свистун Петро Вікторович

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

8 Контактний номер телефону особи, яка +380967053260
працює з даними

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

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Система обліку документації
базі даних

11 Дата, коли дані QУЛИ зібрані чи створені 05.01.2022
12 Кількість записів у файлі або БД 3125
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Наказ начальника управління № 2-ОД від 04 січня

створення цієї інформації 2021 року «Про затвердження наборів даних, що
_публікуються у форматі відJSРИТИХ даних».

14 Джерело інформації в цьому наборі даних -
(якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Щорічно
16 Частота вико_о_истання даних -
17 Статистика запитуваності інформації, яка -

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

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

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 Тип документа, номер документа, дата реєстрації,

даних вхідний номер, Відправник/одержувач, Короткий
зміст

22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у Тип документа, номер документа, дата реєстрації,
формі відкритих даних або у формі публічної вхідний номер, Відправник/одержувач, Короткий
інформації зміст

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 набои даних (Мб, ГбJ 250 КБ
29 Інформація про те, чи створено на основі НІ

набору даних аналітичні ресурси, інструменти
тощо

30 Якщо набір оприлюднено, то надати -
посилання



Анкета для проведення віддаленого інформаційного аудиту

№ Питання Опис очікуваної відповіді
з/п

1 Унікальний ідентифікатор, визначений 7-schema_planuvannia
~дитором для набору даних

2 Назва набору даних Схема планування території Вінницької областіз Тип даних Електронна као_та
4 Назва структурного підрозділу, який заповнює Управління містобудування та архітектури

інформацію
5 Назва структурного підрозділу, який створює Управління містобудування та архітектури

набір даних
6 Орган (структурний підрозділ), якому -

передається ін__ф_о2_мація
7 Прізвище, власне Свистун Петро Вікторович

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

8 Контактний номер телефону особи, яка +380967053260
працює з даними

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

10 Опис інформації, яка міститься в файлі або Система обліку документації
базі даних

11 Дата, коли дані були зібрані чи створені 2013
12 Кількість записів у файлі або БД -
13 Підстава (нормативно-правовий акт) для Наказ начальника управління № 2-ОД від 04 січня

створення цієї інформації 2021 року «Про затвердження наборів даних, що
публікуються у форматі відкритих даних».

14 Джерело інформації в цьому наборі даних -
_(.якщо є)

15 Частота оновлення набору даних Не відбувається
16 Частота викоJJ_истання даних -
17 Статистика запитуваності інформації, яка -

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

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) .sitx, .rsw
21 Перелік полів, які містяться в файлі або базі Не застосовується

даних
22 Перелік полів, які можуть бути оприлюднені у -

формі відкритих даних або у формі публічної
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 П_Е_ОІ]Jамного 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) 1.5 ГБ
29 Інформація про те, чи створено на основі ні

набору даних аналітичні ресурси, інструменти
тощо

зо Якщо набір оприлюднено, то надати !1ttQ://З 1.128. 79 .8/geOQOІ1almbk/
посилання (на сьогоднішній день вимкнено, у зв'язку з

невмотивованою агресією рф)


