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Про оприлюднення наборів даних
на офіційному веб-сайті
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України комунальні
підприємства зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність.
Згідно з статтею 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
розпорядники інформації, якими є юридичні особи, що фінансуються з
місцевого бюджету, зобов’язані оприлюднювати та надавати за запитами
інформацію, передбачену законодавством.
Пунктом 6 розпорядження голови Вінницької обласної Ради від 24
травня 2019 року №97 «Про затвердження Порядку оприлюднення обласною
Радою наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних» (далі - розпорядження) встановлено, що керівникам підприємств,
установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад
Вінницької області необхідно оприлюднити у формі відкритих даних на
власних офіційних веб-сайтах та на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних інформацію відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»,НАКАЗУЮ:
1. СИДОРОВА Олега Володимировича – заступника головного лікаря з
технічних питань – призначити відповідальною особою за оприлюднення
наборів даних у формі відкритих даних на веб-сайті Центру та на Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних.
2. Затвердити перелік наборів даних та паспорти наборів даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на власному веб-сайті
Центру.
3. Підготувати згідно з зазначеним Переліком набори даних та паспорти
наборів даних для їх оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному
веб-сайті Центру та забезпечити їх систематичне оновлення:
- СІДАКУ Олегу Васильовичу – заступнику головного лікаря з оперативної
роботи;

- СКОРОБОГАЧУ Станіславу Миколайовичу – заступнику головного лікаря
з медичної роботи;
- БАБІЙ Тетяні Федорівні – заступнику головного лікаря з організаційнометодичної роботи;
- ДЯЧЕНКО Ірині Андріївні – головному бухгалтеру;
- КРАВЕЦЬ Олені Анатоліївні – завідувачу інформаційно-аналітичним
відділом медичної статистики;
- РУСКІХ Катерині Володимирівні – завідувачу відділом швидкої медичної
допомоги та експертизи якості надання медичної допомоги;
- БАБІЙ Оксані Іванівні – завідувачу консультативним телеметричним
центром;
- ЮХИМЧУК Аллі Володимирівні
консультативної медичної допомоги.
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4. ЄГОРОВУ Віктору Арнольдовичу – завідувачу відділом
автоматизованих систем управління – забезпечити оприлюднення та
оновлення наборів даних на офіційному веб-сайті Центру відкритих даних та
організувати технічну підтримку завідувачам відділів структурних підрозділів
Центру щодо підготовки наборів даних у формі відкритих даних для їх
оприлюднення у встановленому порядку.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації –
головний лікар
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