ПЛАН
здійснення заходів щодо забезпечення оприлюднення розпорядниками інформації
суспільно-важливих наборів даних у формі відкритих даних
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
Відповідальна особа Вискуб Олексій Анатолійович, перший заступник Голови
(міністр/заступник Державного агентства з питань електронного урядування України
міністра,
керівник/заступник
керівника іншого
центрального
органу
виконавчої влади)
Головний
Маковський
Дмитро
Васильович,
директор
виконавець
у генерального Департаменту цифрової трансформації Державного
міністерстві або в агентства з питань електронного урядування України.
іншому
центральному
органі виконавчої
влади
Опис
проблем, Органами
які
державної влади та органами місцевого самоврядування
повинні
бути
бути
не в повному обсязі виконуються вимоги Закону України «Про
розв’язані
за
доступ
до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів
результатами
України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про
здійснення заходу
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих
(визначена
даних» в частині оприлюднення відкритих даних, що створює
проблематика,
суть
перешкоди для подальшого підвищення прозорості та ефективності
корупційних ризиків))
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 якість розміщені не машиночитаних форматах, не завжди
оновлюються згідно заявлених термінів, а також спостерігається
частковість та несистемність оприлюднених даних.
За останні роки Україна суттєво покращила свої позиції у
міжнародних рейтингах з відкритості даних за рахунок
оприлюднення наборів даних. Проте відсутність реально діючих
механізмів контролю та моніторингу гальмує процес створення
якісних наборів даних у машиночитаному форматі. Розпорядники
інформації, фахівці та спеціалісти відомств не завжди розуміють
різницю між «публічною інформацією» і «публічною інформацією у
формі відкритих даних» та яким чином використання даних
полегшить виконання їх поточних завдань.
Нерідко, викладаючи набір даних, фахівці відомств не оновлюють
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вже існуючий набір, а додають його як новий набір, що призводить
до засмічення порталу.
Деякі розпорядники викладають свої набори даних із запізненням,
коли вони вже втратили свою актуальність.
Часто розпорядники інформації не мають людських чи технічних
ресурсів для належного оприлюднення даних. Або ж оприлюднення
даних свідомо не здійснюється, здійснюється у неповному вигляді,
не зручно для користувача, чи як агреговані дані, з метою приховати
важливу інформацію.
Окремі набори даних підлягають уточненню, оскільки розпорядники
не розуміють, як саме вони мають оприлюднюватися. Для цих
наборів даних необхідно підготувати та опублікувати відповідні
роз’яснення.
Термін здійснення
Очікуваний
результат

01.12.2018

Належне виконання органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, іншими розпорядниками інформації вимог 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.
Збільшення інституційної спроможності та ефективності держави у
сфері протидії випадкам неоприлюднення/неповного/неякісно
оприлюднення/ несвоєчасного оприлюднення відкритих даних,
шляхом покращення можливостей порталу відкритих даних,
проведення
відповідних
навчань,
підготовки
роз’яснень,
забезпечення моніторингу за оприлюдненням розпорядниками
відкритих даних.
Експертні,
РПР, Опора, Texty, Інститут суспільних даних, Фонд Східна Європа,
громадські
кола, DIXI Group, TAPAS, Разом проти корупції, інші представники
стейкхолдери, яких громадськості за бажанням, представники НГО, працівники органів
міністерство,
державної влади та місцевого самоврядування
інший центральний
орган виконавчої
влади залучає для
планування
та
здійснення заходів
Оцінка необхідних В межах фонду оплати праці
ресурсів
для
здійснення заходу
Джерело
Державний бюджет України
фінансування
(у
разі потреби)
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Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх вага у %*
Досягнення
попередніх етапів
імплементації
заходу
(що
зроблено
до
1
травня 2018 року)

% попередніх
етапів у
загальному процесі
виконання

Розроблено та оприлюднено на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних «Методичні рекомендації щодо оприлюднення
наборів даних у формі відкритих даних».
Також, Агентством ведеться робота з координації навчання
відповідальних працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в межах програми TAPAS та проведено 2
тренінги для тренерів з відкритих даних, здатних реалізовувати
стратегії відкритих даних на місцевому рівні та, у свою чергу,
організовувати та проводити тренінги з відкритих даних для
працівників органів влади, активістів, аналітиків, підприємців,
розробників.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1100
«Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних» внесено зміни 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
переліку наборів даних (загальна кількість обов’язкових до
оприлюднення наборів даних збільшилась з 301 до більш ніж 600).
Наразі на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
data.gov.ua оприлюднено понад 43000 наборів даних та
зареєстровано понад 3000 розпорядників інформації.
50 %

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка (починаючи з 1 травня
2018 року)*
Етап № 1
здійснення заходу
(опис)
Термін
Індикатори
здійснення заходу

Комунікаційна

Введення в експлуатацію нової версії Єдиного державного вебпорталу відкритих даних, що буде відповідати Міжнародній хартії
відкритих даних. Також удосконалена версія порталу має більш
зручний інтерфейс для роботи з відкритими даними як для
розпорядників інформації, так і для користувачів.
07.09.2018
Нова версія Єдиного державного веб-порталу відкритих даних в
експлуатацію введена.
Нова версія передбачає:
1. запровадження механізмів рейтингування для автоматизованої
обробки даних;
2. автоматична генерація паспорту набору даних;
3. інструменти контролю якості наборів відкритих даних, ведення
реєстру оприлюднених наборів, виконання вимог Постанови
№835, ідентифікацію розпорядників–порушників, інтеграцію з
місцевими порталами відкритих даних, розвиток пов’язаних
даних
Повідомлення про запуск нової версії порталу на ФБ сторінці та на
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кампанія (як
міністерство,
інший центральний
орган виконавчої
влади
комунікуватиме
про процес
виконання)
% етапу у
загальному процесі
виконання
Стан виконання
(кінець 2018)

сайті Державного агентства з питань електронного врядування
Персональне інформування розпорядників інформації за допомогою
не менше трьох каналів.

Етап № 2
здійснення заходу
(опис)
Термін
Індикатори
здійснення заходу

Проведення заходів, спрямованих на популяризацію використання
відкритих даних.

Комунікаційна
кампанія
% етапу у
загальному процесі
виконання
Стан виконання
(кінець 2018)

20%
Повністю виконано
Модернізована версія Єдиного веб-порталу відкритих даних введена
в експлуатацію Наказом Державного агентства з питань
електронного урядування від 13.09.2018 № 62. Портал доступний за
посиланням https://data.gov.ua
Починаючі з листопада 2018 запроваджений механізм харвестінга
даних з регіональних порталів відкритих даних, в тому числі таких
що побудовані на платформах CKAN та DKAN.
Запроваджений механізм модерної якості наборів даних.

01.06.2018 - 01.10.2018
Розроблено інформаційну кампанію щодо використання відкритих
даних, якою визначено цільові аудиторії, що зацікавлені у
користуванні
відкритими
даними, ключові повідомлення,
інструменти комунікації:
- проведення 2 прес-конференції (прес-брифінги) щодо
використання відкритих даних;
- публікацію щонайменше 3 статей (публікацій) про використання
відкритих даних
Згідно з планом інформаційної кампанії
5%
Повністю виконано
Презентація результатів моніторингу виконання постанови 835 для
представників ЦОВВ 25.05.2018
Проведено щорічний Всеукраїнський Open Data Forum 2018,
07.09.2018
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/04/25/636355/
https://delo.ua/business/kak-otkrytye-dannye-menjajut-zhizn-ukrainyuzhe-segodnja-344860/
http://hsc.gov.ua/2018/08/28/v-ukrayini-zapustili-servis-na-osnovividkritih-danih-pro-pershu-reyestratsiyu-avto/
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2434950-se-tri-mista-ukrainistvorat-lokalni-portali-vidkritih-danih.html
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Етап № 3
здійснення заходу
(опис)
Термін
Індикатори
здійснення заходу

Комунікаційна
кампанія
% етапу у
загальному процесі
виконання
Стан виконання
(кінець 2018)

Етап № 5
здійснення заходу
(опис)
Термін
Індикатори
здійснення заходу

Комунікаційна
кампанія

Сприяння впровадженню ефективного механізму відповідальності за
невчасне, неякісне, неповне оприлюднення наборів відкритих даних
31.12.2018
- опрацьовано механізм відповідальності та підготовлено
рекомендації з його впровадження за невчасне, неякісне, неповне
оприлюднення наборів відкритих даних;
розроблено типовий алгоритм процесів підготовки та
оприлюднення наборів відкритих даних;
Розміщення роз’яснень на сайтах:
• Агентства електронного врядування
• Розпорядників інформації
10%
Виконано
Підготовлено проект механізму відповідальності розпорядників за
невчасне, неякісне, неповне оприлюднення наборів відкритих даних,
механізм передбачає методику оцінки стану впровадження
відкритих даних.
Державним агентством з питань електронного урядування України із
залученням експертів програми “Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах” підготовлені методичні
рекомендації
Організація та проведення моніторингу якості оприлюднення
наборів даних
15.12.2018
- розроблено методологію оцінювання якості відкритих даних
відповідно до міжнародних методик, включаючи структуру,
метадані, класифікатори;
- впроваджено інтерактивний інструмент оцінки якості відкритих
даних на порталі відкритих даних;
- проведено моніторинг якості оприлюднення даних.
Організовано та проведено круглий стіл з обговорення методології
оцінювання якості відкритих даних
Презентація методології оцінювання якості відкритих даних

% етапу у
загальному процесі
виконання
Стан виконання
(кінець 2018)

10%
Повністю виконано
Розроблено проект методики оцінки стану впровадження відкритих
даних, проект відповідного нормативно-правового акту готується до
громадського обговорення.
На Єдиному веб-порталі відкритих даних розроблено інструмент
оцінки якості даних (оцінка від 1 до 5), проводиться модерація
наборів даних, оприлюднено оцінка ходу виконання постанови 835
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Кабінету Міністрів про відкриті дані

Етап № 6
здійснення заходу
(опис)
Термін
Індикатори
здійснення заходу
Комунікаційна
кампанія
% етапу у
загальному процесі
виконання
Стан виконання
(кінець 2018)

Розвиток культури створення наборів відкритих даних шляхом
впровадження інтерактивного курсу «Відкриті дані»
30.12.2018
- розроблено та запроваджено інтерактивний курс з метою
популяризації відкритих даних;
- організовано та проведення три навчання для розпорядників
відкритих даних.
Презентація інтерактивного курсу «Відкриті дані»
5%
Повністю виконано
Розроблено інтерактивний навчальний курс що підготовлений
Державним агентством з питань електронного урядування в рамках
проекту, фінансованого USAID та UK Aid "Прозорість та
підзвітність в державному управлінні та послугах" в партнерстві з
Open Data Intitute за матеріалами European Data Portal http://tapas.learndata.info

