ПЛАН
здійснення заходів щодо запобігання корупції в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади
Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
Державне агентство з питань електронного урядування України
Найменування заходу — 72. Забезпечення оприлюднення розпорядниками інформації
суспільно-важливих наборів даних у формі відкритих даних.
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(міністр/заступник
міністра,
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Строки здійснення
Очікуваний результат
Експертні, громадські кола,
стейкхолдери, яких міністерство,
інший
центральний
орган
виконавчої влади залучає для
планування
та
здійснення
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Вискуб Олексій Анатолійович, заступник Голови
Державного агентства з питань електронного
урядування України
Маковський
Дмитро
Васильович,
директор
Департаменту електронного урядування та розвитку
інформаційного суспільства Державного агентства з
питань електронного урядування України
Органами державної влади та органами місцевого
самоврядування не виконуються в повному обсязі
вимоги Закону України «Про доступ до публічної
інформації» та постанови Кабінету Міністрів України
від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних» в частині оприлюднення
відкритих даних, що створює перешкоди на шляху до
подальшого підвищення прозорості та ефективності
роботи органів влади у сучасних умовах, а також не
сприяє розвитку соціальних та комерційних проектів
на базі відкритих даних.
Набори даних, що оприлюднюються у формі відкритих
даних, переважно мають низьку якість, не
оновлюються згідно заявлених строків, а також
спостерігається
частковість
та
несистемність
оприлюднених даних.
Разом з тим, більшість суспільно-важливої інформації
залишається закритою, а громадськість чи бізнес не
можуть скористатись вимогами зазначеного Закону
України через відсутність доступної інформації про
наявні в органах влади набори даних.
01.09.2017
Створення реєстрів наборів даних, оприлюднення
суспільно-важливої інформації у формі відкритих
даних та регулярне її оновлення
РПР, громадські організації Опора, Texty, Інститут
суспільних даних, Фонд Східна Європа, інші
представники
громадськості
за
бажанням,
представники НГО, працівники органів державної
влади та місцевого самоврядування, що працюють у
кожній конкретній галузі задля надання опису проблем
в роботі з інформацією в галузі.
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Оцінка необхідних ресурсів для В межах фонду оплати праці
здійснення заходу
Джерело фінансування (у разі Державний бюджет України
потреби)
Етап № 1 здійснення заходу та комунікаційна підтримка
Етап здійснення заходу (опис)

Розробка методологічних матеріалів щодо підготовки
реєстрів наборів даних із залученням до обговорення
всіх зацікавлених сторін.
Надання методологічних матеріалів органам державної
влади та органам місцевого самоврядування.
Проведення навчання відповідальних працівників
органів державної влади та органам місцевого
самоврядування.
Підготовка проекту нормативно-правового акту Уряду
щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження
Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних» в частині
оприлюднення реєстрів наборів даних та суспільноважливих наборів даних.
Строк
28.03.2017
Індикатори здійснення заходу
Розроблено методологічні матеріали щодо підготовки
реєстрів наборів даних.
Методологічні матеріали надані органам державної
влади та органам місцевого самоврядування.
Проведено навчання відповідальних працівників
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування (всі ЦОВВ та всі міста-обласні
центри).
Розроблено проект нормативно-правового акту Уряду
щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження
Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних» в частині
оприлюднення реєстрів наборів даних та суспільноважливих наборів даних.
Комунікаційна кампанія (як Публікація інформації про роботу, що проводиться у
міністерство, інший центральний рамках виконання заходу на офіційному веб-сайті
орган
виконавчої
влади Державного агентства з питань електронного
інформуватиме громадян)
урядування України.
Висвітлення в мас-медіа необхідності систематизації
та публікації знань про дані, що обробляються
державою (за підтримки ГО та донорів).
Широке громадське обговорення.

3

Етап № 2 здійснення заходу та комунікаційна підтримка
Етап здійснення заходу (опис)

Строк
Індикатори здійснення заходу

Комунікаційна кампанія (як
міністерство, інший центральний
орган
виконавчої
влади
інформуватиме громадян)

Ухвалення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження
Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних».
Формування та оприлюднення переліків відкритих
даних у формі відкритих даних.
31.05.2017
Внесення в установленому порядку на розгляд Уряду
проекту нормативно-правового акту щодо внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від
21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних».
Органами державної влади та органами місцевого
самоврядування сформовано та оприлюднено реєстри
наборів даних у формі відкритих даних
Звітування про виконання

Етап № 3 здійснення заходу та комунікаційна підтримка
Етап здійснення заходу (опис)

Формування переліку суспільно-важливих наборів
даних за участю громадськості.
Сприяння оприлюдненню суспільно-важливих наборів
даних у формі відкритих даних на єдиному
державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua).
Строк
01.09.2017
Індикатори здійснення заходу
Оприлюднено не менше 1000 наборів даних у формі
відкритих даних відповідно до громадського запиту
Комунікаційна кампанія (як Публікація узагальнених звітів щодо темпів процесу
міністерство, інший центральний (кількість органів державної влади, кількість
орган
виконавчої
влади параметрів даних за типами, що ними ідентифіковано
інформуватиме громадян)
та оприлюднено), виявлення вузьких місць щодо
якості та повноти переліків.
Комунікація з громадськістю.
Висвітлення в мас-медіа кращого досвіду органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
Проведення акцій «Корупція любить невідомість» під
органами державної влади, що не оприлюднюють
переліків.
_______________

