Затверджено
рішенням робочої групи з
впровадження системи відкритих
даних міста Хмельницького
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Пріоритетні переліки наборів відкритих даних
Хмельницької міської ради
№ з/п

2.

Виконавчий орган,
Назва набору відкритих даних
відповідальний за
оприлюднення інформації
Виконавчий комітет
Довідник виконавчих органів, підприємств, установ
(закладів) та організацій, що є самостійними
розпорядниками інформації
Виконавчий комітет
Організаційна структура

3.

Виконавчий комітет

Перелік нормативних документів, що затверджуються
та підлягають оприлюдненню відповідно до закону

4.

Виконавчий комітет

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

5.

Усі розпорядники
інформації, оприлюднення
ХМКП
«Хмельницькінфоцентр»
Управління економіки

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні
розпорядника інформації

1.

6.

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати
набрання чинності, строку проведення базового,
повторного та періодичного відстеження їх
результативності та інформації про місце їх
оприлюднення
Містобудівна документація на місцевому рівні
(Генеральний план міста Хмельницького, план
зонування території міста Хмельницького (зонінг),
схема комплексного озеленення території міста тощо),

7.

Управління архітектури та
містобудування

8.

Управління комунального Перелік об’єктів комунальної власності
майна , утримувачі об’єктів
Управління комунального Перелік вільних нежитлових приміщень, які можуть
майна
бути передані в оренду

9.

10. Управління земельних
ресурсів та земельної
реформи

Перелік незадіяних земельних ділянок, які можуть
бути передані в оренду або користування

11. Управління з питань екології Результати радіаційного контролю
та контролю за благоустроєм
міста

12. Управління житловоІнформація про використання публічних коштів під
комунального господарства, час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів
управління капітального
дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів
будівництва
13. Управління транспорту та
зв’язку

Дані про місцезнаходження громадського транспорту в
режимі реального часу

14. Відділ планування
діяльності та стратегічного
розвитку підприємств міста,
комунальні підприємства
15. Відділ планування
діяльності та стратегічного
розвитку підприємств міста,
комунальні підприємства
16. Фінансове управління ,
розпорядники бюджетних
коштів
17. Управління житловокомунального господарства

Звіти про виконання фінансових планів комунальних
підприємств

18. Управління архітектури та
містобудування

Інформація про рекламні засоби

Фінансова звітність

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету
Титульні списки на проведення капітального та
поточного ремонту, будівництва, реконструкції та
благоустрою

19. Управління архітектури та Відомості щодо комплексних схем розміщення
містобудування
тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності
20. Управління архітектури та
містобудування

Реєстр наказів про встановлення строку дії
пріоритетів, про відмову у встановленні строку дії
пріоритетів

21. Відділ планування
Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання
діяльності та стратегічного комунальної власності територіальної громади
розвитку підприємств міста
22. Відділ планування
Інформація про інвестиційні договори,
діяльності та стратегічного додаткові угоди та інші матеріали до них
розвитку підприємств міста

додатки,

23. Управління житловоДані про розміщення громадських вбиралень
комунального господарства
24. Управління капітального
будівництва

Відомості щодо залучення пайової участі

25. Управління транспорту та
зв’язку

Перелік
перевізників,
що
надають
послуги
пасажирського
автомобільного
транспорту,
та
маршрути перевезення

26. Управління транспорту та
зв’язку

Відомості
щодо
транспортних
засобів,
які
обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні

27. Управління транспорту та
зв’язку

Розклад руху громадського транспорту

28. Управління транспорту та
зв’язку

Дані про місце розміщення зупинок міського електрота автомобільного транспорту

29. Управління архітектури та
містобудування

Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали
дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

30. Управління земельних
ресурсів та земельної
реформи
31. Управління земельних
ресурсів та земельної
реформи

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для
здійснення забудови

32. Управління охорони
здоров'я

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за
бюджетні кошти

33. Розпорядники бюджетних
коштів

Річні плани закупівель

34. Управління культури і
туризму

Мистецький календар за порами року

35. Управління торгівлі

Перелік договорів особистого строкового сервітуту (на
розміщення
тимчасових
споруд,
об'єктів
дрібнороздрібної
торгівлі,
об'єктів
відкритих
майданчиків для харчування)

36. Управління торгівлі

Відомості щодо схем розміщення засобів пересувної
торгівлі

37. Управління торгівлі

Відомості щодо схем розміщення засобів сезонної
торгівлі

38. Управління торгівлі

Відомості щодо ярмарків

39. Управління
адміністративних послуг

Перелік адміністративних та інших послуг в ЦНАП

Актуальні списки
земельних ділянок

власників/орендарів

місцевих

