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Періодичність оновлення наборів даних,  

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 
 

Назва набору даних 
Відповідальні структурні 

підрозділи 

Періодичність 

оновлення 

1 2 3 

Довідник підприємств, установ (закладів) та ор-

ганізацій розпорядника інформації та організацій, 

що належать до сфери його управління, у тому числі 

їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, 

адрес електронної пошти, телефонів та адрес 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, загальний 

відділ її апарату  

Щороку 

Довідник підприємств у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, у тому числі 

їх ідентифікаційних кодів, адрес електронної 

пошти, телефонів та адрес 

Управління житлово-комуналь-

ного господарства облдерж-

адміністрації 

У разі зміни 

Довідник підприємств у сфері централізованого 

теплопостачання, у тому числі їх ідентифікацій-

них кодів, адрес електронної пошти, телефонів 

та адрес 

Управління житлово-комуналь-

ного господарства облдерж-

адміністрації 

У разі зміни 

Реєстр ринків, що діють на території Хмель-

ницької області 
Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадмі-

ністрації 

Щороку 

Реєстр торгових майданчиків та рядів, що розта-

шовані у м. Хмельницький 
Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадмі-

ністрації 

Щороку 

Інформація про організаційну структуру розпо-

рядника інформації 
Структурні підрозділи облдерж-

адміністрації, управління 

фінансово-господарського 

забезпечення її апарату 

У разі зміни 

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на 

інформацію 
Сектор забезпечення доступу до 

публічної інформації апарату 

облдержадміністрації 

Щомісяця 

Звіти щодо роботи із зверненнями громадян Відділ роботи із зверненнями 

громадян апарату облдерж-

адміністрації 

Щороку 

Інформація про систему обліку, види інформації, 

яка зберігається розпорядником 
Структурні підрозділи облдерж-

адміністрації, відділ 

інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення її апарату 

Щомісяця 

Реєстр наборів даних, що перебувають у 

володінні розпорядника інформації. 
Сектор забезпечення доступу до 

публічної інформації апарату 

облдержадміністрації 

У разі зміни 

Адміністративні дані у значенні Закону України 

“Про державну статистику”, що збираються (об-

робляються) та підлягають оприлюдненню від-

повідно до вимог закону розпорядником інфор-

мації 

Управління культури, 

національностей, релігій та 

туризму облдержадміністрації 

Щороку 
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1 2 3 

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії 

(крім внутрішньоорганізаційних), прийняті роз-

порядником інформації, проекти нормативно-

правових актів, інформація, визначена законо-

давством про засади регуляторної політики 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, загальний 

відділ, відділ персоналу та 

нагород її апарату  

Щотижня. 

Інформація про нормативно-правові засади ді-

яльності 
Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; загальний 

відділ її апарату 

У разі зміни 

Фінансова звітність суб’єктів господарювання 

державного та комунального секторів економіки 
Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадмі-

ністрації 

Щокварталу 

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати 

набрання чинності, строку проведення базового, 

повторного та періодичного відстеження їх ре-

зультативності та інформації про місце їх опри-

люднення 

Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадмі-

ністрації 

У разі зміни 

Річні зведені основні фінансові показники ви-

конання фінансових планів підприємств держав-

ного та комунального секторів економіки 

Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадмі-

ністрації 

Щороку 

План діяльності з підготовки проектів регулятор-

них актів із зазначенням видів і назв проектів, 

цілей їх прийняття, строків підготовки, наймену-

вання органів і підрозділів, відповідальних за 

розроблення проектів регуляторних актів, дату їх 

внесення на розгляд регуляторного органу та 

посилання на місце оприлюднення 

Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадмі-

ністрації 

Щороку 

Інформація про отримане майно (обладнання, 

програмне забезпечення) у рамках міжнародної 

технічної допомоги 

Структурні підрозділи облдерж-

адміністрації, управління 

фінансово-господарського 

забезпечення її апарату 

У разі зміни 

Реєстр ліцензіатів у сфері централізованого во-

допостачання та водовідведення, крім централі-

зованого водопостачання та водовідведення за 

нерегульованим тарифом 

Управління житлово-комуналь-

ного господарства облдерж-

адміністрації 

У разі зміни 

Реєстр ліцензіатів у сфері виробництва теплової 

енергії, транспортування теплової енергії магі-

стральними і місцевими (розподільчими) тепло-

вими мережами та постачання теплової енергії, 

крім виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії за нерегульованим тарифом 

Управління житлово-комуналь-

ного господарства облдерж-

адміністрації 

У разі зміни 

Перелік дозволів на викиди забруднюючих речо-

вин в атмосферне повітря стаціонарними джере-

лами об’єктів 2 та 3 груп із зазначенням номера 

та строку дії 

Департамент природних ресурсів 

та екології облдержадміністрації 
Щотижня 

Схема планування території Хмельницької об-

ласті 
Відділ містобудування та 

архітектури облдержадміні-

страції 

У разі зміни 

Інформація про розподілення та використання 

медичних імунобіологічних препаратів 
Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
Щомісяця 

 

 

Керівник апарату  

адміністрації            О. Самолюк 


