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

ВИМОГИ
до форматів наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Цим документом установлюються вимоги до форматів наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ України, які застосовуються під час формування та підготовки до оприлюднення зазначених наборів даних.
2. Вимоги є обов’язковими на етапах формування та підготовки до оприлюднення наборів даних.
3. Формування наборів даних відбувається з урахуванням вимог нормативно-правових актів, а також рекомендацій, які розміщені на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
4. При формуванні набору даних необхідно використовувати формати файлів, які зазначені в Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України. За неможливості використання формату файла, зазначеного в цьому Переліку, допускається використання іншого формату з урахуванням типу даних, передбаченого Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.
5. Сформовані набори даних передаються засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України або надсилаються на електронну адресу: di.opendata@mvs.gov.ua.

IІ. Вимоги до структури наборів даних

1. Набір даних «Інформація про організаційну структуру Міністерства внутрішніх справ України» складається з:
номера загального порядку;
назви посади;
назви структурного підрозділу;
кількості штатних одиниць.
2. Набір даних «Довідник закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України» складається з двох ресурсів:
1) «Довідник підпорядкованих підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника» складається з таких елементів:
ідентифікатор підприємства, установи, закладу;
повна назва;
коротка або альтернативна назва;
опис (коротка інформація про мету, функції, діяльність);
посилання на оприлюднений на офіційному вебсайті Верховної Ради України установчий документ;
посилання на офіційний вебсайт у мережі Інтернет;
прізвище, ім’я, по батькові керівника;
повна назва посади керівника;
ідентифікатор юридичної особи, якій підпорядковується підприємство, установа (заклад), організація;
повна назва юридичної особи, якій підпорядковується підприємство, установа (заклад), організація;
країна;
регіон;
адміністративний район;
населений пункт (тільки назва);
вулиця;
номер будівлі;
назва будівлі або її частини;
поштовий індекс;
абонентська поштова скринька;
контактна особа (прізвище, ім’я, по батькові) або підрозділ (назва);
контактна адреса електронної пошти;
контактний номер телефону;
дні та години прийому;
обмеження прийому;
2) «Довідник структурних підрозділів юридичної особи розпорядника» складається з таких елементів:
ідентифікатор структурного підрозділу; 
повна назва;
коротка або альтернативна назва;
опис (коротка інформація про мету, функції, діяльність);
посилання на вебсторінку в мережі Інтернет;
прізвище, ім’я, по батькові керівника;
повна назва посади керівника;
ідентифікатор юридичної особи, до складу якої входить структурний підрозділ;
повна назва юридичної особи, до складу якої входить структурний підрозділ;
ідентифікатор структурного підрозділу, якому підпорядковується або частиною якого є структурний підрозділ;
назва структурного підрозділу, якому підпорядковується або частиною якого є структурний підрозділ;
країна;
регіон;
адміністративний район;
населений пункт (тільки назва);
вулиця;
номер будівлі;
назва будівлі або її частини;
поштовий індекс;
абонентська поштова скринька;
контактна особа (прізвище, ім’я, по батькові) або підрозділ (назва);
контактна адреса електронної пошти;
контактний номер телефону;
дні та години прийому;
обмеження прийому.
3. Набір даних «Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України» складається з декількох ресурсів, які містять звіти у форматі електронного документа, сформованого в автоматизованій системі збирання, накопичення та оброблення інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
4. Набір даних «Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України» є звітом у форматі електронного документа, сформованого в автоматизованій системі збирання, накопичення та оброблення інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
5. Набір даних «Інформація про отримане майно в межах міжнародної технічної допомоги» містить такі елементи:
ідентифікатор (інвентарний / номенклатурний номер) отриманого об’єкта;
назва об’єкта;
короткий опис;
кількість одиниць;
назва одиниці виміру;
вартість;
валюта;
номер програми;
назва програми;
ідентифікатор юридичної особи реципієнта;
назва юридичної особи реципієнта;
ідентифікатор юридичної особи виконавця програми (проєкту), що передає майно;
назва юридичної особи виконавця програми (проєкту), що передає майно;
номер акта приймання-передачі;
дата акта приймання-передачі.
6. Набір даних «Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію» містить: 
ідентифікатор звіту;
повну назву звіту;
дату затвердження;
дату оприлюднення;
тип звіту;
посилання на звіт, оприлюднений в мережі Інтернет;
прізвище, ім’я, по батькові автора або назву структурного підрозділу / органу, відповідального за підготовку звіту;
повну назву юридичної особи видавника звіту;
ідентифікатор юридичної особи видавника.
7. Набір даних «Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається в Міністерстві внутрішніх справ України» складається з таких елементів:
ідентифікатор системи обліку публічної інформації;
повна назва програмного забезпечення, яке використовується для ведення системи обліку;
версія програмного забезпечення;
посилання на вебресурс, що дає доступ до даних системи обліку;
опис видів інформації, що містяться в системі обліку;
назва структурного підрозділу, відповідального за внесення інформації до системи обліку;
ідентифікатор юридичної особи розпорядника;
назва юридичної особи розпорядника.
8. Набір даних «Графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства внутрішніх справ України» містить:
номер загального порядку;
тижні місяця;
дні прийому;
назву структурного підрозділу апарату МВС;
час прийому.
9. Набір даних «Нормативи, що затверджуються Міністерством внутрішніх справ України» складається з таких елементів:
ідентифікатор нормативу (номер нормативно-правового акта та рік його прийняття, що розділені дефісом);
повна назва нормативу;
дата, з якої дійсний норматив;
посилання на норматив, оприлюднений на офіційному вебсайті Верховної Ради України або в мережі Інтернет;
назва нормативно-правового акта;
дата ухвалення нормативно-правового акта;
номер нормативно-правового акта;
назва юридичної особи видавника нормативно-правового акта;
ідентифікатор юридичної особи видавника.
10. Набір даних «Нормативно-правові акти,  прийняті Міністерством внутрішніх справ України» містить такі елементи:
ідентифікатор нормативно-правового акта (номер нормативно-правового акта та рік його прийняття, що розділені дефісом);
вид;
назва;
дата ухвалення;
номер;
дата оприлюднення;
дата набрання чинності;
статус;
назва юридичної особи видавника;
ідентифікатор юридичної особи видавника;
посилання на нормативно-правовий акт, оприлюднений на офіційному вебсайті Верховної Ради України або в мережі Інтернет;
номер державної реєстрації;
дата державної реєстрації;
назва юридичної особи реєстратора;
ідентифікатор юридичної особи реєстратора.
11. Набір даних «Проєкти нормативно-правових актів, у тому числі визначені законодавством про засади регуляторної політики» складається з таких елементів:
ідентифікатор проєкту нормативно-правового акта;
тип;
назва;
дата реєстрації;
дата оприлюднення;
посилання на проєкт, оприлюднений в мережі Інтернет;
прізвище, ім’я, по батькові або назва суб’єкта подання;
ідентифікатор суб’єкта подання;
назва юридичної особи видавника;
ідентифікатор юридичної особи видавника;
посилання на пояснювальну записку до проєкту в мережі Інтернет;
посилання на порівнювальну таблицю, оприлюднену в мережі Інтернет;
посилання в мережі Інтернет на аналіз регуляторного впливу.
12. Набір даних «Інформація про нормативно-правові засади діяльності» складається з таких елементів: 
ідентифікатор документа (номер нормативно-правового акта та рік його прийняття, що розділені дефісом);
назва;
дата ухвалення;
дата набрання чинності;
статус;
назва юридичної особи видавника;
ідентифікатор юридичної особи видавника;
посилання на документ, оприлюднений на офіційному вебсайті Верховної Ради України або в мережі Інтернет;
номер державної реєстрації;
дата державної реєстрації;
назва юридичної особи реєстратора;
ідентифікатор юридичної особи реєстратора.
13. Набір даних «Переліки регуляторних актів» складається з таких елементів:
ідентифікатор регуляторного акта (номер нормативно-правового акта та рік його прийняття, що розділені дефісом);
назва регуляторного органу;
ідентифікатор регуляторного органу;
назва регуляторного акта;
дата набрання регуляторним актом чинності;
посилання на регуляторний акт, оприлюднений в мережі Інтернет;
посилання на друковану публікацію регуляторного акта;
назва нормативно-правового акта, яким ухвалено регуляторний акт;
номер нормативно-правового акта;
дата прийняття нормативно-правового акта;
базове відстеження: дата затвердження звіту / дата останнього строку здійснення відстеження відповідно до законодавства;
базове відстеження: посилання на звіт, оприлюднений у мережі Інтернет;
базове відстеження: посилання на друковану публікацію звіту;
повторне відстеження: дата затвердження звіту / дата останнього строку здійснення відстеження відповідно до законодавства;
повторне відстеження: посилання на звіт, оприлюднений у мережі Інтернет;
повторне відстеження: посилання на друковану публікацію звіту;
періодичне відстеження: дати затвердження звітів / дата останнього строку здійснення відстеження відповідно до законодавства;
періодичне відстеження: посилання на звіти;
періодичне відстеження: посилання на друковані публікації звітів.
14. Набір даних «План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів» складається з таких елементів:
ідентифікатор проєкту регуляторного акта;
назва проєкту регуляторного акта;
назва проєкту нормативно-правового акта;
вид проєкту;
ціль прийняття;
ідентифікатор акта, до якого вносяться зміни;
назва акта, до якого вносяться зміни;
повна назва юридичної особи розробника;
ідентифікатор юридичної особи розробника;
кінець строку розробки;
посилання в мережі Інтернет;
посилання в друкованих виданнях;
дата внесення на розгляд;
назва юридичної особи регуляторного органу;
ідентифікатор юридичної особи регуляторного органу.
15. Набір даних «Бюджетні запити» складається з декількох ресурсів, які містять інформацію визначеної форми звітності.
16. Набір даних «Паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період» складається з декількох ресурсів, які містять інформацію визначеної форми звітності.
17. Набір даних «Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період» складається з декількох ресурсів, які містять інформацію визначеної форми звітності.
18. Набір даних «Аналітична інформація про бюджет у розрізі відповідальних виконавців бюджетних програм» складається з декількох ресурсів, кожен з яких надає аналітичну інформацію про конкретну бюджетну програму і містить:
код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету;
код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;
найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету;
дані про загальний фонд (план на звітний рік з урахуванням унесених змін та дані про касове виконання за звітний рік);
дані про спеціальний фонд (план на звітний рік з урахуванням унесених змін та дані про касове виконання за звітний рік);
узагальнена інформація (план на звітний рік з урахуванням унесених змін та дані про касове виконання за звітний рік).
19. Набір даних «Інформація про бюджет  за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету» складається з декількох ресурсів, кожен з яких надає інформацію про конкретну бюджетну програму і містить:
код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету;
код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;
найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету;
дані про загальний фонд (план на рік з урахуванням унесених змін та дані про касове виконання за звітний рік);
дані про спеціальний фонд (план на рік з урахуванням унесених змін та дані про касове виконання за звітний рік);
узагальнена інформація (план на звітний рік з урахуванням унесених змін та дані про касове виконання за звітний рік).
20. Набір даних «Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм» складається з декількох ресурсів, кожен з яких надає інформацію про конкретну бюджетну програму і складається з таких елементів:
номер загального порядку;
показники;
одиниця виміру;
джерело інформації;
інформація про затвердження паспортом бюджетної програми (загальний фонд, спеціальний фонд, узагальнення);
інформація про виконання за звітній період (загальний фонд, спеціальний фонд, узагальнення);
інформація про відхилення в розрізі (загальний фонд, спеціальний фонд, узагальнення).
21. Набір даних «Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проєктів), які виконуються в межах бюджетної програми» складається з декількох ресурсів, кожен з яких надає інформацію про конкретну бюджетну програму та містить:
код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету;
назва інвестиційної програми (проєкту);
найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету;
дані про затвердження на звітний період у розрізі (загальний фонд, спеціальний фонд, узагальнення);
дані про виконання за звітний період у розрізі (загальний фонд, спеціальний фонд, узагальнення).
22. Набір даних «Річна консолідована фінансова звітність МВС» складається з декількох ресурсів, які містять інформацію визначеної форми звітності.
23. Набір даних «Річна фінансова звітність» складається з декількох ресурсів, які містять інформацію визначеної форми звітності.
24. Набір даних «Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються Міністерством внутрішніх справ» складається з декількох ресурсів, які містять такі елементи:
номер загального порядку;
шифр форми звіту;
нормативно-правовий акт, яким затверджено форму звіту (тип, ким і коли затверджено);
назва звіту;
частота подачі звіту;
дата затвердження звіту.
25. Набір даних «Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності вимогам технічних регламентів» складається з таких елементів:
номер загального порядку;
позначення національного стандарту;
назва національного стандарту;
дата початку надання презумпції відповідності внаслідок застосування національного стандарту;
позначення заміненого національного стандарту.
26. Набір даних «Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації» складається з таких елементів:
ідентифікатор набору даних;
назва набору даних;
опис набору даних;
частота оновлення;
ключові слова;
підстава та призначення збору інформації;
посилання на вебсторінку набору даних;
формати ресурсів набору даних;
назва юридичної особи розпорядника;
ідентифікатор юридичної особи розпорядника;
прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи;
адреса електронної пошти відповідальної особи.
27. Набір даних «Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням (включаючи ідентифікаційні номери транспортних засобів (VIN)» складається з таких елементів:
орган, яким розшукується транспортний засіб;
марка, модель і тип;
колір;
державний номерний знак;
VIN-код;
номери шасі;
номер двигуна;
дата незаконного заволодіння;
дата внесення інформації.
28. Набір даних «Інформація про викрадену, втрачену зброю» складається з таких елементів:
дата внесення інформації;
орган, яким розшукується викрадена / втрачена одиниця зброї;
причина розшуку;
виробник;
тип;
вид;
серія;
номер;
калібр;
кількість стволів;
рік випуску;
дата втрати / викрадення;
29. Набір даних «Інформація про викрадені, втрачені мобільні телефони» складається з таких елементів:
дата внесення інформації;
марка / модель мобільного телефону;
ІМЕІ мобільного телефону;
орган, який зареєстрував запис про викрадення мобільного телефону;
номер реєстрації;
дата реєстрації;
дані про деталі / частини (назва, марка / модель / тип, номер).
30. Набір даних «Інформація про викрадені, втрачені та недійсні паспорти громадянина України» складається з таких елементів:
ідентифікаційний номер запису (тип, серія, номер);
орган, який зареєстрував інформацію;
серія документа;
номер документа;
тип документа;
статус документа;
дата заяви про викрадення / втрату паспорта або втрати паспортом дійсності;
дата внесення інформації.
31. Набір даних «Інформація про викрадені, втрачені та недійсні паспорти громадянина України для виїзду за кордон» складається з таких елементів:
ідентифікаційний номер запису (тип, серія, номер);
орган, який зареєстрував інформацію;
серія документа;
номер документа;
тип документа;
статус документа;
дата заяви про викрадення / втрату паспорта або втрати паспортом дійсності;
дата внесення інформації.
32. Набір даних «Інформація про осіб, які переховуються від органів влади» складається з таких елементів:
орган, яким розшукується особа;
категорія;
прізвище (українською, латиницею, російською);
ім’я (українською, латиницею, російською);
по батькові (українською, латиницею, російською);
дата народження;
стать;
дата оголошення в розшук;
останнє відоме місце перебування;
підстава розшуку;
контактна інформація;
фотозображення.
33. Набір даних «Інформація про осіб, зниклих безвісти» складається з таких елементів:
ідентифікаційний номер запису;
орган, яким розшукується особа;
категорія, до якої віднесено зниклу особу;
прізвище особи (українською, латиницею, російською);
ім’я особи (українською, латиницею, російською);
по батькові особи (українською, латиницею, російською);
дата народження особи;
стать особи;
дата зникнення особи;
останнє зафіксоване місце перебування особи (місце зникнення);
підстави до внесення інформації про особу;
останні відомі на момент зникнення контактні дані особи;
фотозображення.
34. Набір даних «Інформація про осіб, які не можуть надати про себе відомості внаслідок хвороби або неповнолітнього віку» складається з таких елементів:
ідентифікаційний номер запису;
орган реєстрації;
категорія;
номер розшукової справи;
дата розшукової справи;
реєстраційний номер;
дата реєстрації;
дата виявлення особи;
місце виявлення;
фотозображення;
стать особи;
вік особи;
зріст особи;
розмір головного убору;
довжина стопи;
інформація про зовнішній вигляд особи.
35. Набір даних «Інформація про виявлені адміністративні правопорушення» складається з таких елементів:
ідентифікатор складеного документа;
дата складення документа;
тип документа;
орган, яким зареєстрована інформація;
дата скоєння адміністративного правопорушення;
стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення.
36. Набір даних «Карта маршрутів мобільних сервісних центрів і графік виїздів мобільних сервісних центрів» складається з таких елементів:
широта точки зупинки мобільного сервісного центру;
довгота точки зупинки мобільного сервісного центру;
дата обслуговування мобільного сервісного центру;
графік обслуговування мобільного сервісного центру.
37. Набір даних «Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів» складається з декількох ресурсів, що надають інформацію по конкретній області і містять такі елементи:
область;
район;
населений пункт;
назва організації;
адреса організації;
контактні дані організації;
категорії транспортних засобів, які обслуговуються;
термін дії ліцензії організації;
перевірка газобалонного обладнання;
виключення щодо окремих категорій транспортних засобів.
38. Набір даних «Відомості про номерні знаки, доступні для видачі в результаті реєстрації транспортних засобів» складається з таких елементів:
область;
район;
населений пункт;
назва органу;
адреса органу;
перелік доступних для видачі номерних знаків;
перелік доступних платних номерних знаків.
39. Набір даних «Інформація про заклади, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» складається з таких елементів:
номер загального порядку;
область;
район;
населений пункт;
найменування організації;
категорії транспортних засобів, навичок керування якими навчають у закладі;
адреса організації;
адреса проведення занять;
контакти організації;
термін акредитації.
40. Набір даних «Інформація про зареєстровані транспортні засоби» складається з таких елементів:
реєстраційний номер запису;
тип власника;
код операції реєстрації зміни власника;
найменування операції реєстрації зміни власника;
дата проведення операції реєстрації зміни власника;
код органу, де було зареєстровано операцію зміни власника;
назва органу, де було зареєстровано операцію зміни власника;
виробник;
модель;
рік випуску;
колір;
тип транспортного засобу;
тип кузова;
призначення;
тип палива;
об’єм двигуна;
маса без навантаження;
повна маса;
номерний знак.
41. Набір даних «Маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами» містить:
зображення маршруту;
текстовий опис маршруту із зазначенням вулиць, точок їх перетину та особливостей маршруту.
42. Набір даних «Узагальнена інформація про якість атмосферного повітря в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій» складається з п’яти ресурсів установлених форм:
результати вимірювання в атмосферних аерозолях об’ємної активності рутенію-106;
перелік забруднюючих речовин, вміст яких в атмосферному повітрі міст зумовив найбільше забруднення;
комплексний індекс забруднення атмосферного повітря міст України;
вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст України;
узагальнена інформація про якість атмосферного повітря в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій.
43. Набір даних «Дані Українського гідрометеорологічного центру загального користування» складається з таких ресурсів:
огляд погоди з розбивкою по місяцях;
інформація щодо стихійних явищ;
інформація щодо гідрологічних явищ;
інформація про агрометеорологічні явища.
44. Набір даних «Матеріали гідрометеорологічних спостережень, інформаційної бази гідрометеорологічних даних і даних про стан навколишнього природного середовища» складається з таких елементів:
ідентифікатор спостереження;
назва спостереження;
посилання на вебсторінку.
45. Набір даних «Оперативна інформація про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території України» складається з таких ресурсів установлених форм:
класифіковані надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру за добу;
класифіковані надзвичайні ситуації, що виникли раніше, щодо яких проводяться заходи з ліквідації;
надзвичайні події, щодо яких проводяться заходи з ліквідації;
довідкові дані щодо кількості класифікованих надзвичайних ситуацій з початку року;
довідкові дані щодо пожеж;
довідкові дані щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;
довідкові дані про радіаційний стан по м. Києву та Київській області протягом останньої доби;
некласифіковані події.
46. Набір даних «Перелік підприємств, установ, організацій України, які проводять навчання з питань пожежної безпеки» складається з таких елементів:
ідентифікаційний номер юридичної особи закладу;
назва юридичної особи закладу;
контактні дані закладу (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону);
перелік спеціальностей / напрямів.
47. Набір даних «Реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб» складається з таких елементів:
номер загального порядку;
повне найменування аварійно-рятувальної служби;
скорочене найменування аварійно-рятувальної служби;
контактні дані аварійно-рятувальної служби (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону);
номер свідоцтва про реєстрацію (юридичної особи);
дата видачі свідоцтва про реєстрацію (юридичної особи);
результат атестації;
номер протоколу;
дата протоколу;
види аварійно-рятувальних робіт;
серія свідоцтва про атестацію;
номер свідоцтва про атестацію;
дата видачі свідоцтва про атестацію;
прізвище, ім’я, по батькові керівника атестованої аварійно-рятувальної служби;
дата анулювання атестації;
причини анулювання атестації.
48. Набір даних «Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» складається з таких елементів:
ідентифікаційний номер запису в реєстрі;
дата реєстрації;
тип замовника;
ідентифікатор юридичної особи замовника;
назва юридичної особи замовника;
організація-виконавець.
49. Набір даних «Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України» складається з таких елементів:
широта пункту обігріву;
довгота пункту обігріву;
назва органу / філії надання соціальних послуг.
50. Набір даних «Державний водний кадастр за розділом «Поверхневі води» в частині проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними та якісними характеристиками поверхневих вод» складається з декількох ресурсів, які містять інформацію визначеної форми звітності.
51. Набір даних «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» складається з таких елементів:
ідентифікаційний номер пункту пропуску / пункту контролю;
назва пункту пропуску / пункту контролю;
пункт пропуску на суміжній території;
вид сполучення;
категорія пункту пропуску, режим роботи;
характер перевезень;
область / район;
інформація про міжнародні угоди;
рішення Кабінету Міністрів України, яким відкрито пункт пропуску / пункт контролю;
примітка (дані про відстань від адмінкордону, облаштування).

ІІІ. Вимоги до формату наповнення наборів даних

1. Для всіх типів даних не допускаються:
зміна формату;
використання нерозривних пробілів;
помилки, зайві символи, пропуски;
використання форматування – шрифти, кольори тощо.
2. Для всіх структурованих даних не допускаються:
порожні рядки на початку або всередині;
розірвання рядків;
використання форматування – як тексту, так і комірок таблиці;
дублювання записів у будь-яких обсягах.
3. Для позначення всіх відсутніх записів необхідно використовувати позначку «NA».
4. У наборах даних, що формуються у вигляді таблиць, за винятком установлених форм звітності, у першому рядку назви стовпчиків зазначаються латиницею.
5. Номери телефонів у наборах даних указуються у форматі (+380ХХХХХХХХХ).
6. При підготовці набору даних необхідно провести процедуру знеособлення персональних даних, які можуть міститися в наборі, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 


Директор Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України


Ігор БОНДАРЕНКО


