
ЗВІТ
за результатами проведення інформаційного аудиту наборів даних, які

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у 2022 році

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»
21-22 грудня 2022 року проведено інформаційний аудит у Департаменті
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку та управлінні
містобудування та архітектури обласної військової адміністрації.

Робота щодо відкритих даних в обласній військовій адміністрації
проводиться відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року
№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних», від 30 листопада 2016 року № 867
«Деякі питання оприлюднення публічної інформації 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», у Департаменті
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової
адміністрації - 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», в
управлінні містобудування та архітектури - наказу начальника управління від
04 січня 2021 року № 2-ОД «Про затвердження наборів даних, що публікуються
у форматі відкритих даних».

Проведенню інформаційного аудиту передувало проведення консультацій
з громадськістю щодо визначення пріоритетних об'єктів інформаційного аудиту
у 2022 році, яке тривало з 02 по 19 грудня 2022 року. Інформаційні повідомлення
про проведення консультацій з громадськістю розміщені на офіційному веб
сайті обласної військової адміністрації за посиланнями: https://bit.ly/ЗHSDypd та
https://bit.ly/ЗVgewDy. Зауваження та пропозиції з даного питання не надходили.

За результатами громадського обговорення сформовано та розміщено на
офіційному веб-сайті обласної військової адміністрації відповідний звіт
(https://bit.ly/ЗYКSlID ).



Інформаційний аудит проводився у два етапи: віддалений інформаційний
аудит (анкетування) та очний інформаційний аудит (інтерв'ю). Проміжні звіти за
результатами проведеного віддаленого інформаційного аудиту у
вищезазначених структурних підрозділах обласної військової адміністрації
додаються.

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
обласної військової адміністрації у своїй діяльності керується Положенням,
затвердженим наказом Начальника обласної військової адміністрації від
12 серпня 2022 року № 1487 «Про внесення змін до Положення про Департамент
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Голови обласної
державної адміністрації від 25 березня 2016 року № 190».

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»
обов'язковими для оприлюднення є такі набори даних, розпорядником яких є
Департамент: аналітична довідка економічного розвитку, реєстр (перелік)
регуляторних актів обласної військової адміністрації, план підготовки проектів
регуляторних актів обласної військової адміністрації; згідно з наказом
Департаменту від 15 серпня 2019 року № 3 6 «Про затвердження Порядку
оприлюднення Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних» (зі змінами) обов'язковими для оприлюднення є такі
набори даних: інформація про організаційну структуру Департаменту, нормативи,
що затверджуються та підлягають оприлюдненню Департаментом, реєстр наборів
даних, що перебувають у володінні Департаменту, звіти, у тому числі щодо
задоволення запитів; згідно з 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» обов'язковими для
оприлюднення є такі набори даних: довідник Департаменту, інформація про
структуру Департаменту, Інформація про нормативно-правові засади діяльності
Департаменту, нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню
Департаментом, звіт щодо задоволення запитів на інформацію, інформація із
системи обліку (реєстру) публічної інформації Департаменту, інформація про
отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної
технічної допомоги, реєстр наборів даних Департаменту.

Набори даних, визначені наказом Начальника обласної військової
адміністрації від 02 грудня 2022 року № 2697 Департаментом оновлюються
своєчасно, відповідно до визначеної періодичності, структура цих наборів даних
відповідає стандартам оприлюднення наборів даних. Щодо набору даних
«Аналітична довідка економічного розвитку Вінницької області» від
Департаменту надійшла пропозиція щодо виключення його із Переліку наборів
даних обласної військової адміністрації.

Набори даних, визначені наказом Департаменту від 15 серпня 2019 року
№ 36 на час проведення інформаційного аудиту оновлені на Порталі відкритих
даних, однак потребують оновлення на офіційному веб-сайті Департаменту.



Набори даних, визначені наказом Департаменту від 20 грудня 2022 року
№ 45 формуються та проводиться робота з їх оприлюднення.

Дані, які можуть бути додатково оприлюднені суб'єктом інформаційного
аудиту у формі відкритих даних, під час проведення інформаційного аудиту не
виявлені.

Для виконання своїх функціональних обов'язків працівники Департаменту
використовують таке програмне забезпечення: MS Windows 1 О Рго, MS Microsoft
Office 2016, Adobe Acrobat 2020.

Протягом звітного періоду до Департаменту не надходили запити на
публічну інформацію та звернення громадян.

Консультації із громадськістю щодо інформації, яка створюється,
збирається, зберігається та розповсюджується Департаментом не проводились.

Інформація, яка публікується у вигляді наборів даних знеособлюється, у
разі потреби.

Управління містобудування та архітектури обласної військової
адміністрації у своїй діяльності керується Положенням, затвердженим
розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 19 лютого 2021
року № 120 «Про внесення змін до Положення про управління містобудування
та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації».

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»
обов'язковим для оприлюднення є такий набір даних, розпорядником яких є
управління: схема планування території області; згідно з наказом начальника
управління від 04 січня 2021 року № 2-ОД «Про затвердження наборів даних, що
публікуються у форматі відкритих даних» обов'язковими для оприлюднення є
такі набори даних: довідник телефонів управління, інформація про організаційну
структуру управління, звіт про використання бюджетних коштів управління, звіт
щодо задоволення запитів на інформацію управління, річний план закупівель
управління, інформація про систему обліку (реєстр) публічної інформації
управління, інформація про схему планування території Вінницької області.

Набір даних, визначений наказом Начальника обласної військової
адміністрації від 02 грудня 2022 року № 2697 управлінням оновлюються
своєчасно, відповідно до визначеної періодичності, структура цього набору
даних відповідає стандартам оприлюднення наборів даних.

Набори даних, визначені наказом Департаменту від 04 січня 2021 року № 2-
ОД на час проведення інформаційного аудиту не оновлені ні на Порталі відкритих
даних, ні на веб-сторінці управління на офіційному веб-сайті обласної військової
адміністрації.

Дані, які можуть бути додатково оприлюднені суб'єктом інформаційного
аудиту у формі відкритих даних, під час проведення інформаційного аудиту не
виявлені.

Для виконання своїх функціональних обов'язків працівники управління
використовують таке програмне забезпечення: MS Windows 1 О Рго, MS Microsoft
Office 2016, Adobe Acrobat 2020, GisMap (14 версія), Gis map server та Gis web
server.

Протягом звітного періоду до управління надійшло:



18 запитів на публічну інформацію (основна тематика запитів: щодо
пам'яток архітектури, укладання охоронних договорів, енциклопедичного
видання «Звід пам'яток історії та культури України», переліку нерухомих
пам'яток та об'єктів культурної спадщини України національного та місцевого
значення, переведення деяких публічних послуг в електронну форму, наявності
об'єктів культурної спадщини, питань житлової політики (черга та інше),
відкритих конкурсів (за якими не сплили терміни приймання конкурсних
пропозицій) з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
громадськими об' єднаннями (творчими спілками) для виконання (реалізації)
яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету,
цифрової копії проектної документації «Реставрація пам' ятки архітектури
місцевого значення «Особняк капітана Длуголендського», містобудівної
документації тощо).

20 звернень громадян (основна тематика звернень громадян: державне
будівництво, адміністративно-територіальний устрій, розподіл повноважень
щодо погодження проектів землеустрою, будівництво, містобудування та
архітектура).

Консультації із громадськістю щодо інформації, яка створюється,
збирається, зберігається та розповсюджується управлінням не проводились.

Інформація, яка публікується у вигляді наборів даних знеособлюється, у
разі потреби.

Рекомендації:
продовжити систематичну роботу із оприлюднення наборів даних;
оприлюднити всі набори даних, відповідно до затверджених переліків;
оновити набори даних, відповідно до затверджених переліків;
виключити 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».

Заступник Начальника обласної
військової адміністрації з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації (CDTO)

Начальник управління цифрової
трансформації апарату
обласної військової адміністрації
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