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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України 
___ _______ 2020 року № ___


ПЕРЕЛІК
інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України
№
з/п
Назва наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Формат файла
Відповідальний за збір і узагальнення 
Періодичність оновлення
1
2
3
4
5
1
Інформація про організаційну структуру Міністерства внутрішніх справ України
XLS(X)
Департамент персоналу
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
2
Довідник закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
XLS(X)
Структурні підрозділи, які в межах компетенції координують діяльність закладів, установ та підприємств
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
3
Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
XLS(X)
Структурні підрозділи, які в межах компетенції координують діяльність закладів, установ та підприємств 
Щокварталу
4
Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
XLS(X)
Структурні підрозділи, які в межах компетенції координують діяльність закладів, установ та підприємств 
Щороку
5
Інформація про отримане майно в межах міжнародної технічної допомоги
XLS(X)
Департамент державного майна та ресурсів

Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
6
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
XLS(X)
Департамент забезпечення діяльності апарату
Щокварталу
7
Інформація про систему обліку, види інформації, яка 
XLS(X)
Департамент забезпечення діяльності 
Протягом трьох робочих днів з 
1
2
3
4
5

зберігається в Міністерстві внутрішніх справ України

апарату
дня внесення змін
8
Графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства внутрішніх справ України
XLS(X)
Департамент забезпечення діяльності апарату
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
9
Нормативи, що затверджуються Міністерством внутрішніх справ України
XLS(X)
Департамент забезпечення діяльності апарату
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
10
Нормативно-правові акти,  прийняті Міністерством внутрішніх справ України
XLS(X)
Департамент забезпечення діяльності апарату
Щомісяця
11
Проєкти нормативно-правових актів, у тому числі визначені законодавством про засади регуляторної політики
XLS(X)
Департамент комунікації
Протягом трьох робочих днів з дня отримання проєкту
12
Інформація про нормативно-правові засади діяльності
DOC(X)
Департамент юридичного забезпечення        
Щороку
13
Переліки регуляторних актів 
XLS(X)
Департамент юридичного забезпечення        
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
14
План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 
XLS(X)
Департамент юридичного забезпечення        
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
15
Бюджетні запити
XLS(X)
Департамент фінансово-облікової політики

Протягом трьох робочих днів після подання Верховній Раді України проєкту Закону України про Державний бюджет України
16
Паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період 
XLS(X)
Департамент фінансово-облікової політики
Протягом трьох робочих днів з дня затвердження або внесення змін до паспортів бюджетних програм

1
2
3
4
5
17
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період
XLS(X)
Департамент фінансово-облікової політики

Протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності
18
Аналітична інформація про бюджет у розрізі відповідальних виконавців бюджетних програм
XLS(X)
Департамент фінансово-облікової політики

Щороку
19
Інформація про бюджет  за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
XLS(X)
Департамент фінансово-облікової політики

Щороку
20
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм
XLS(X)
Департамент фінансово-облікової політики

Щороку
21
Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проєктів), які виконуються в межах бюджетної програми
XLS(X)
Департамент фінансово-облікової політики

Щороку
22
Річна консолідована фінансова звітність 
XLS(X)
Департамент фінансово-облікової політики
Щороку
23
Річна фінансова звітність 
XLS(X)
Департамент забезпечення діяльності апарату
Щороку
24
Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються Міністерством внутрішніх справ України
XLS(X)
Головний сервісний центр
Щороку
25
Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності вимогам технічних регламентів
XLS(X)
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр,  Державний науково-дослідний інститут
Щокварталу
26
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Міністерства внутрішніх справ України
XLS(X)
Департамент інформатизації
Невідкладно після внесення змін
1
2
3
4
5
27
Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням (включаючи ідентифікаційні номери транспортних засобів (VIN)
JSON
Департамент інформатизації
Більш як один раз на день
28
Інформація про викрадену, втрачену зброю
JSON
Департамент інформатизації
Більш як один раз на день
29
Інформація про викрадені, втрачені мобільні телефони
JSON
Департамент інформатизації
Більш як один раз на день
30
Інформація про викрадені, втрачені та недійсні паспорти громадянина України
JSON
Департамент інформатизації
Більш як один раз на день
31
Інформація про викрадені, втрачені та недійсні  паспорти громадянина України для виїзду за кордон
JSON
Департамент інформатизації
Більш як один раз на день
32
Інформація про осіб, які переховуються від органів влади
JSON
Департамент інформатизації
Більш як один раз на день
33
Інформація про осіб, зниклих безвісти
JSON
Департамент інформатизації
Більш як один раз на день
34
Інформація про осіб, які не можуть надати про себе відомості внаслідок хвороби або неповнолітнього віку
JSON
Департамент інформатизації
Більш як один раз на день
35
Інформація про виявлені адміністративні правопорушення
JSON
Головний сервісний центр 
Більш як один раз на день
36
Карта маршрутів мобільних сервісних центрів і графік 
виїздів мобільних сервісних центрів
GeoJSON
Головний сервісний центр
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
37
Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів
XLS(X)
Головний сервісний центр 
Невідкладно після внесення змін
38
Відомості про номерні знаки, доступні для видачі в результаті реєстрації транспортних засобів
CSV
Головний сервісний центр 
Щодня
39
Інформація про заклади, що проводять підготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
XLS(X)
Головний сервісний центр 
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
1
2
3
4
5
40
Інформація про зареєстровані транспортні засоби 
CSV
Головний сервісний центр 
Щомісяця
41
Маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами
JPG (JPEG), DOC(X)
Головний сервісний центр 
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
42
Узагальнена інформація про якість атмосферного повітря в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій
XLS(X)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Щомісяця
43
Дані Українського гідрометеорологічного центру загального користування
DOC(X)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Щороку 
44
Матеріали гідрометеорологічних спостережень, інформаційної бази гідрометеорологічних даних і даних про стан навколишнього природного середовища
XLS(X)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Щомісяця
45
Оперативна інформація про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території України
XML
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Щодня
46
Перелік підприємств, установ, організацій України, які проводять навчання з питань пожежної безпеки
XLS(X)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
47
Реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб
CSV
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
48
Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
CSV
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
49
Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України
GeoJSON
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Невідкладно після внесення змін

1
2
3
4
5
50
Державний водний кадастр за розділом «Поверхневі води» у частині проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними та якісними характеристиками поверхневих вод
CSV
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Протягом трьох робочих днів з дня внесення змін
51
Перелік діючих пунктів пропуску через державний кордон, пунктів контролю та контрольних пунктів в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях
XLS(X)
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Невідкладно після внесення змін


Директор Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України


                                          Ігор БОНДАРЕНКО



