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Про затвердження Порядку оприлюднення 

Хмельницьким університетом 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

наборів даних, які підлягають оприлюдненню 

у формі відкритих даних  

 

 

Відповідно до ст.ст. 101, 13 Закону України від 13 січня 2011 року  

№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», п. 2 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. Затвердити такі, що додаються: 

1.1. Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних (далі – Перелік) згідно з додатком 1. 

1.3. Форму паспорту набору даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних згідно з додатком 2. 

2. Визначити головного бухгалтера Дядюк В.О. відповідальною особою за 

підготовку наборів даних та паспортів наборів даних для їх оприлюднення у 

формі відкритих даних на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та 

на веб-сайті університету. 

3. Головному бухгалтеру Дядюк В.О. організувати підготовку згідно з 

Переліком та оновлення наборів даних та паспортів наборів даних у порядку і 

терміни визначенні чинним законодавством та їх подання до відповідальної 

особи для оприлюднення у формі відкритих даних на єдиному державному веб-

порталі відкритих даних та на веб-сайті університету. 



5. Визначити начальника відділу ІЗТЗН Кулика В.М. відповідальним за 

виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

оприлюднення, оновлення, завантаження наборів даних (заповнення та подання 

паспортів наборів даних, структури наборів даних та самого набору даних), у 

тому числі у формі відкритих даних (далі – відповідальна особа), на єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних та на веб-сайті університету. 

6. Проректору з нормативного та науково-методичного забезпечення Ковтун 

І.Б. забезпечити контроль та постійний моніторинг за своєчасним 

оприлюдненням та оновленням наборів даних на єдиному державному веб-

порталі відкритих даних та на веб-сайті університету згідно з Переліком. 

 

Ректор університету О.М. Омельчук 



Додаток 1 

до наказу ректора 

ХУУП імені Леоніда Юзькова 

від «31» 07 2019 року  

№ 391/19 

 

Перелік наборів даних, 

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в Хмельницькому університеті управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

 

№ 
з/п Набори даних Розпорядники інформації  

Періодичність 
оновлення наборів 

даних 

Формати, в яких 
доступний набір 

даних 

1 

Реєстр наборів даних у формі 

систематизованого переліку наборів даних 

Відповідальна особа Щоразу із зміною 
даних.  

Уточнюється не рідше 1 
разу на квартал 

TXT, RTF, ODT*, 
DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X) 

2 
Штатний розпис на поточний рік Начальник відділу кадрів Щоразу із зміною даних TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X) 

3 

Звіти про надходження і використання 
коштів загального фонду (форма 2м) 

Головний бухгалтер Щороку TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 
ZIP*, 7z*, XLS(X) 

4 

Річні плани закупівель Голова тендерного комітету Щоразу із зміною даних.  

Уточнюється не рідше 1 

разу на квартал 

TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X), 

JPG (JPEG)* 

 

 

 



5 

Список орендарів Начальник юридичного відділу Щоразу із зміною даних TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X) 

6 
Планові та фактичні показники сплати за 

договорами оренди комунальної власності 

Головний бухгалтер Щороку TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X) 

7 

Перелік укладених договорів Начальник юридичного відділу Уточнюється 

щоквартально 

TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X), 

JPG (JPEG)* 

8 

Звіт про фінансову діяльність університету Головний бухгалтер Щороку TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X), 

JPG (JPEG)* 

9 

Звіт про надходження і використання 
коштів, отриманих як плата за послуги 
(спецфонд форма_4-1м) 

Головний бухгалтер Щороку TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X), 

JPG (JPEG)* 

10 

Звіт про надходження і використання 
коштів, отриманих за іншими джерелами 
власних надходжень (спецфонд форма_4-
2м) 

Головний бухгалтер Щороку TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X), 

JPG (JPEG)* 

11 

Річний баланс Головний бухгалтер Щороку TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X), 

JPG (JPEG)* 



12 

Наказ про призначення стипендій 
студентам, що навчаються за державним 
(регіональним) замовленням за рахунок 
коштів обласного бюджету 

Головний бухгалтер Щороку TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X), 

JPG (JPEG)* 

13 

Інформація бухгалтерії про фінансовий 
стан університету 

Головний бухгалтер Щороку TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X), 

JPG (JPEG)* 

14 

Звіт про використання коштів та 
виконання кошторисів органів 
студентського самоврядування  

Голова студентської ради  Щороку TXT, RTF, ODT*, 

DOC(X), PDF, 

ZIP*, 7z*, XLS(X), 

JPG (JPEG)* 

   

 

 



Додаток 2 

до наказу ректора 

ХУУП імені Леоніда Юзькова 

від «31» 07 2019 року  

№ 391/19 

 

Форма паспорту набору даних, які підлягають оприлюдненню в 

формі відкритих даних 

 
Паспорт набору даних 

Ідентифікаційний номер 
 

Найменування набору даних 
 

Опис змісту 
 

Мова 
 

Формати 
 

Формат стиснення набору даних 
 

Дата і час першого оприлюднення 
набору даних 

 

Дата і час внесення останніх змін 
до набору даних 

 

Дата актуальності даних у наборі 
даних 

 

Періодичність оновлення набору 
даних 

 

Ключові слова 
 

Гіперпосилання на набір даних 
 

Гіперпосилання на структуру 
набору даних 

 

Розпорядник інформації 
 

Відповідальна особа 
 

Електронна адреса відповідальної 
особи 

 

 

 

 

 


