Проект
Проміжний звіт
про реалізацію плану дій із впровадження
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 - 2015 роках
І. ВСТУП
Усі країни-учасники Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» розробляють
плани дій, в яких визначаються конкретні зобов’язання на дворічний період. Уряди
починають свої плани заходів з інформування про існуючі зусилля відносно
окреслених ними викликів, у тому числі, конкретних стратегій відкритого уряду і
поточних програм. Плани дій визначають зобов’язання урядів з удосконалення своєї
діяльності у відповідних галузях. Ці зобов’язання можуть передбачати вже
заплановані кроки, спрямовані на реалізацію реформ, або визначати нові, або
передбачати заходи з проведення реформ в абсолютно новій галузі.
Відповідні зобов’язання повинні бути структуровані навколо п’яти «великих
викликів» Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»:
поліпшення державних послуг – заходи, спрямовані на весь спектр послуг, що
надаються населенню, включаючи охорону здоров’я, освіту, кримінальне правосуддя,
енергопостачання, телекомунікації та будь-які інші галузі обслуговування, шляхом
заохочення поліпшення державних послуг або інновацій приватного сектора;
підвищення державної цілісності – заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією,
забезпечення суспільної етики, надання доступу до інформації, контроль фінансової
реформи, забезпечення свободи засобів масової інформації та сприяння розвитку
громадянського суспільства;
більш ефективне управління державними ресурсами – заходи, спрямовані на
раціональне використання коштів, природних ресурсів та іноземної допомоги, прозоре
проведення державних закупівель;
створення безпечних громад – заходи, спрямовані на громадську безпеку,
реагування на стихійні лиха і кризи, екологічні загрози;
підвищення корпоративної підзвітності – заходи, спрямовані на корпоративну
відповідальність з таких питань, як охорона навколишнього середовища, боротьба з
корупцією, захист прав споживачів та залучення громадськості.
При цьому враховується, що всі країни мають різну внутрішню ситуацію і
самостійно мають визначитись з основними викликами і пов’язаними з ними
конкретними зобов’язаннями, які найбільше відображають унікальність умов кожної
країни.
Водночас зобов’язання в рамках Ініціативи мають відображати чотири основні
принципи відкритого уряду:
прозорість: інформація про діяльність уряду є відкритою, всеосяжною,
своєчасною, вільно доступною для громадськості, і такого, що відповідає основним
стандартам відкритих даних;
участь громадян: уряд залучає громадян до участі в обговореннях, що сприяє
прийняттю рішень, які враховують громадську думку, є більш інноваційними та
ефективними;
підзвітність: наявність правил, норм і механізмів, які змушують урядові
структури до обґрунтування своїх дій, здійснення діяльності відповідно до визначених
для них вимог, реагування на критику, прийняття відповідальності за невідповідність
дій законам або зобов’язанням;
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враховує важливість надання громадянам відкритого доступу до технологій, а також
усвідомлює роль нових технологій в просуванні інновацій та важливість розширення
можливостей використання технологій громадянами.
Провівши консультації з провідними інститутами громадянського суспільства,
Кабінет Міністрів України визначив зобов’язання в рамках Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» на 2014-2015 роки за такими основними напрямами:
сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у
формуванні та реалізації державної політики;
забезпечення доступу до публічної інформації;
запобігання і протидія корупції;
підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг;
впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної
демократії.
План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 2015 роках (далі – План дій) затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від
26 листопада 2014 року № 1176.
Підготовений план дій відповідає основним завданням та принципам Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд», має чіткі строки та індикатори результативності.
II. ПРОЦЕС РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ
З метою дотримання принціпів Ініціативи Уряд вжив заходів для залучення
представників інститутів громадянського суспільства до розроблення зобов’язань
України у рамках реалізації Ініціативи.
У грудні 2013 р. – лютому 2014 р. органи виконавчої влади спільно з членами
Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство
„Відкритий Уряд‖, яка майже на 70 відс. складається з представників інститутів
громадянського суспільства, напрацьовували пропозиції до проекту Плану дій.
Зазначені пропозиції були узагальнені Секретаріатом Кабінету Міністрів.
Мін’юст, Мінекономрозвитку, Держінформнауки обговорили зазначені
пропозції, узагальнені Секретаріатом Кабінету Міністрів, за основними напрямами
реалізації Ініціативи під час засідань робочих груп.
Після Революції гідності, що засвідчила посилення ролі громадянського
суспільства у розбудові держави, робота з реалізації Ініціативи була поновлена.
У квітні 2014 р. в Секретаріаті Кабінету Міністрів була утворена робоча група для
розроблення проекту плану дій з реалізації Ініціативи у 2014-2015 роках. До складу
робочої групи увійшли представники провідних інститутів громадянського
суспільства та органів виконавчої влади.
Робоча група проаналізувала досвід реалізації Ініціативи у попередніх роках, а
також напрацьовані на початку 2014 року пропозиції органів виконавчої влади та
громадських експертів щодо пріоритетів подальшого її впровадження.
У травні 2014 року проект плану дій був винесений на громадське обговорення
в Інтернеті. Також з 3 по 6 червня 2014 р. за підтримки Програми розвитку ООН в
Україні проведені публічні заходи для обговорення проекту документа за участю
представників інститутів громадянського суспільства із західних (м. Львів), південних
(м. Херсон) і східних (м. Дніпропетровськ) областей України.
Усі запропоновані напрями реалізації Ініціативи отримали підтримку понад 80
відсотків учасників обговорення в Інтернеті. Найбільшу підтримку висловлено
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заходам щодо запобігання і протидії корупції (90 відсотків) і підвищення якості
надання адміністративних та соціальних послуг (85 відсотків).
У м. Києві 16 червня 2014 р. відбулося підсумкове засідання за круглим столом
―Партнерство ―Відкритий Уряд‖: який план дій потрібен Україні?‖ за участю Міністра
Кабінету Міністрів України, представників інститутів громадянського суспільства з
центральних і північних областей України, міжнародних організацій, посадових осіб
органів виконавчої влади.
За результатами обговорення проект плану дій був доопрацьований робочою
групою. Звіт за результатами обговорення з інформацією про врахування пропозицій
та зауважень був розміщений на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і
влада».
Інформація про хід підготовки проекту плану дій з реалізації Ініціативи
―Партнерство ―Відкритий Уряд‖ у 2014-2015 роках, способи і строки участі
представників громадськості в його обговоренні розміщувалася на урядовому вебсайті ―Громадянське суспільство і влада‖.
ІІІ.
ВРАХУВАННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Незалежне оцінювання, проведене на замовлення Керівного комітету Ініціативи
―Партнерство ―Відкритий Уряд‖, засвідчило певний прогрес у напрямі розвитку
відкритого урядування в Україні. Водночас були висловлені рекомендації щодо
активізації процесу залучення громадськості до планування заходів у рамках
Ініціативи. Враховуючи рекомендації незалежного механізму оцінювання,
представники інститутів громадянського суспільства були залучені до розробленя
проекту плану дій на початковому етапі. Крім того за рекомендацією експерта
незалежного механізму оцінювання та представників громадянського суспільства були
проведені і регіональні громадські обговорення проеку плану дій, і тематичні дискусії
за кожним з напрямів реалізації Ініціативи.
З метою удосконалення інформування громадськості про реалізацію в Україні
Ініціативи ―Партнерство ―Відкритий Уряд‖ Кабінет Міністрів затвердив план заходів з
інформаційного супроводження реалізації Ініціативи ―Партнерство ―Відкритий Уряд‖
в Україні у 2015 році» (розпорядження від 11 березня 2015 р. № 201).
У Плані дій знайшли відображення рекомендації за результатами незалежного
оцінювання стосовно необхідності продовження роботи з питань удосконалення
механізму залучення громадськості до процесу розроблення державних рішень, у т. ч.
через створення галузевих рад; подальшого вдосконалення законодавства про доступ
до публічної інформації; спрощення доступу до інформації про доходи, видатки і
зобов’язання фінансового характеру державних службовців; надання адміністративних
послуг державних органів через центри надання адміністративних послуг тощо.
Крім того були виконані рекомендації стосовно відкриття державних реєстрів,
таких як земельний кадастр і реєстр нерухомого майна, та прийняття Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до державної
інформації» (хоча зазначені питання і не були включені до Плану дій).
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IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ДІЙ
Сьогодні Україна опинилась перед загрозою втрати суверенітету і
територіальної цілісності, що ускладнюється економічною кризою. На даному етапі
найважливішим є об’єднання зусиль Кабінету Міністрів України та громадянського
суспільства, рівноправний діалог та взаємна відповідальність за проведення реформ,
спрямованих на розвиток держави.
План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 2015 роках затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 26 листопада 2014 р.
№ 1176.
Крім того для просування принципів відкритого урядування обласними,
Київською міською державними адміністраціями затверджені плани дій з реалізації
Ініціативи «Парнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках в областях та м. Києві.
Крім того у зазначених держадміністраціях визначені відповідальні за реалізацію
Ініціативи.
У травні оновлено склад Координаційної ради з питань реалізації в Україні
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». З метою підвищення ефективності її
роботи створено шість робочих груп за напрямами реалізації Ініціативи, організації
роботи Координаційної ради. Також з метою оперативної координації роботи з
реалізації Ініціативи утворена Мала координаційна рада. Протягом червня – серпня
2015 р. проведені засідання Координаційної ради, всіх робочих груп та Малої
координаційної ради.
Календар з безперервної реалізації плану дій в Україні, розроблений керівним
комітетом Ініціативи, передбачає підготовку та публікацію проміжного звіту про
реалізацію плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у
2014 – 2015 роках. Основним завданням підготовки Звіту є аналіз стану виконання
заходів з реалізації плану дій протягом першого року реалізації, визначення їх
актуальності та амбітності, а також надання рекомендацій щодо посилення роботи у
тих чи інших напрямах реалізації Ініціативи.
Процес підготовки Звіту повинен включати двотижневий період консультацій з
громадськістю.
Інформація про стан виконання Плану дій протягом першого року реалізації
наведена нижче.
Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства,
їх участі у формуванні та реалізації державної політики
1. Підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України, які регламентують процедуру взаємодії з інститутами
громадянського суспільства, в частині проведення консультацій з громадськістю, створення
та діяльності громадських рад при органах виконавчої влади, сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.
Орган виконавчої влади,
Мін’юст
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Програма розвитку ООН в Україні,
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Основна мета
заходу

Короткий
зміст заходу
(очікувані
результати)
Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

Стан
виконання
Опис
результатів

інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Удосконалення процедури взаємодії органів виконавчої влади з інститутами
громадянського суспільства в частині проведення консультацій з
громадськістю, створення та діяльності громадських рад при органах
виконавчої влади, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади.
Прийняття Кабінетом Міністрів України помтанови щодо внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від
3 листопада 2010 р. № 996.
Актуально
Доступ до
публічної
інформації

Участь
громадськості

Підзвітність

Технології та
інновації у
забезпеченні
прозорості та
підзвітності

✓

✓

✓

✓

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений
✓

Постанова Кабінету Міністрів ―Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада
2010 р. № 996‖ № 234 прийнята на засіданні Уряду 08.04.15.
Зазначеною постановою внесені зміни до постанови Кабінету
Міністрів від 03.11.10 № 996, Порядку проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики і
Типового положення про громадську раду, затверджених зазначеною
постановою, а також до Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 05.11.08 № 976.
Зокрема удосконалено:
процедуру проведення органами виконавчої влади консультацій з
громадськістю (конкретизовано перелік питань, щодо яких такі консультації
мають проводитися в обов’язковому порядку; уточнено форми проведення
публічних обговореньтощо);
засади формування та діяльності громадських рад при органах
виконавчої влади (передбачено залучення до складу рад представників
інститутів громадянського суспільства, що мають досвід роботи у сфері,
пов’язаній з діяльністю відповідних центральних органів виконавчої влади;
визначити граничну чисельність складу рад; встановлено чіткі умови
припинення діяльності рад; уточнено їх функції тощо);
механізм сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади (передбачено можливість проведення громадської
експертизи громадськими радами при органах виконавчої влади; визначено
умови, за яких може бути відмовлено у проведенні громадської експертизи;
конкретизовано вимоги до експертних пропозицій тощо).
Участь громадськості
Мін’юстом було створено робочу групу, до якої увійшли представники
інститутів громадянського суспільства.
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Строк
виконання
Подальші
кроки

19.12.14 проведений круглий стіл для обговорення проекту постанови
з громадськістю.
Проект розміщувався для обговорення на веб-сайті Мін’юсту та
урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».
Грудень 2014 року.
Виконання рішення Уряду, проведення навчання для державних
службовців, просвітницької роботи серед громадських об’єднань.

2. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
законопроектів про внесення змін до Закону України ―Про благодійництво та благодійні
організації‖ та до Бюджетного кодексу України з метою передбачення можливості
благодійних організацій отримувати фінансову підтримку для виконання завдань державної
політики, надання соціальних послуг
Орган виконавчої влади,
Мінфін
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінсоцполітики, Мінкультури, Мін’юст
Незалежний центр політичних
досліджень, інші інститути
громадянського суспільства та
міжнародні організації
Основна мета
Передбачення можливості для благодійних організацій отримувати
заходу
фінансову підтримку на конкурсних засадах для виконання завдань
державної політики, надання соціальних послуг.
Короткий
Схвалення Кабінетом Міністрів України законопроектів про внесення змін
зміст заходу
до Закону України ―Про благодійництво та благодійні організації‖ та до
(очікувані
Бюджетного кодексу України, надсилання їх до Верховної Ради України та
результати)
супроводження до прийняття.
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
За інформацією Мінфіну, питання підтримки діяльності благодійних
організацій частково врегульовані статтею 13 Закону України ―Про
соціальні послуги‖ та Податковим кодексом (в частині звільнення від
оподаткування ПДВ частини благодійної допомоги). Інші законодавчі
зміни, на думку Мінфіну, призведуть до збільшення державних видатків,
що є не на часі.
Мінфін запропонував зняти з контролю даний пункт.
Відповідно до протоколу засідання Координаційної ради з питань
реалізації в Україні Ініціативи ―Партнерство ―Відкритий Уряд‖ від 25.06.15
Мінфіну доручено провести нараду за участю представників інститутів
громадянського суспільства та благодійних організацій для обговорення
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Строк
виконання
Подальші
кроки

зазначеного питання.
Березень 2015 року.
Проведення Мінфіном наради за участю представників інститутів
громадянського суспільства та благодійних організацій для обговорення
зазначеного питання та пошуку шляхів його вирішення.

3. Урегулювання питання надання громадським об’єднанням статусу неприбуткової
організації, установи шляхом внесення за принципом ―єдиного вікна‖ громадського
об’єднання до Реєстру неприбуткових установ та організацій, визначивши строки розгляду
документів, підстави для відмови у наданні такого статусу, а також передбачивши вільний
доступ до Реєстру з використанням Інтернету, зокрема шляхом підготовки та подання в
установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту Закону України ―Про
внесення змін до Законів України ―Про громадські об’єднання‖ та ―Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців‖, інших актів законодавства у разі
необхідності
Орган виконавчої влади,
Укрдержреєстр (Мін’юст)
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінфін, ДФС
Незалежний центр політичних
досліджень, Програма розвитку
ООН в Україні, інші інститути
громадянського суспільства та
міжнародні організації
Основна мета
Спрощення процедури отримання громадськими об’єднаннями статусу
заходу
неприбуткової організації шляхом зменшення кількості звернень до різних
органів виконавчої влади.
Короткий
Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів
зміст заходу
України проекту Закону України ―Про внесення змін до Законів України
(очікувані
―Про громадські об’єднання‖ та ―Про державну реєстрацію юридичних осіб
результати)
та фізичних осіб — підприємців‖, інших актів законодавства у разі
необхідності. Схвалення Кабінетом Міністрів відповідних проектів законів
та надсилання їх до Верховної Ради України та супроводження до
прийняття.
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Невиконаний

Частковий

✓
Значний

Завершений

✓
02.06.15 у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону
України ―Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань‖ (реєстр. № 2983), основною метою
якого зокрема є:
- уніфікація процедури державної реєстрації всіх юридичних осіб
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Строк
виконання
Подальші
кроки

незалежно від організаційно-правової форми;
- створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиного ліцензійного
реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру
громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного
реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство;
- передача функцій з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців органам місцевого самоврядування, державним
адміністраціям, нотаріусам та банкам (за органами юстиції залишається
державна реєстрація громадських формувань);
- запровадження можливості подання електронних документів для
проведення всіх реєстраційних дій;
- скорочення переліку документів, що подаються для державної
реєстрації (у тому числі за рахунок їх отримання в електронній формі від
державних органів);
- скасування паперових виписок та установчих документів,
запровадження їх отримання в електронному вигляді через Портал
електронних сервісів.
14.07.15 Верховною Радою України законопроект прийнято у першому
читанні.
Крім того 17.07.15 Верховною Радою України прийнято Закон України
―Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування
неприбуткових організацій‖, яким внесено зміни до статті 133 Податкового
кодексу України у частині перегляду переліку суб’єктів господарювання
юридичних осіб, які не є платниками податку на прибуток підприємств.
Також Законом передбачено, що Порядок ведення Реєстру
неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових установ
та організацій до Реєстру та виключення з нього встановлюється Кабінетом
Міністрів.
Квітень 2015 року.
Після прийняття Закону України ―Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань‖ (реєстр.
№ 2983) Мін’юст внесе на розгляд Уряду відповідні пропозиції.

4. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
законопроекту щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної
політики, вирішенні питань місцевого значення
Орган виконавчої влади,
Мін’юст
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінрегіон, Державне агентство з питань електронного Незалежний центр політичних
урядування, Адміністрація Держспецзв’язку
досліджень, Програма розвитку
ООН в Україні, інші інститути
громадянського суспільства та
міжнародні організації
Основна мета
Запровадження стандартів проведення консультацій з громадськістю
заходу
органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
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Короткий
зміст заходу
(очікувані
результати)
Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

передбачення правових наслідків у разі непроведення консультацій.
Сзвалення Кабінетом Міністрів України законопроекту щодо участі
громадськості у процесі формування та реалізації державної політики,
вирішенні питань місцевого значення, поджання його до Верховної Ради
України та супроводження до прийняття.
Актуально
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
публічної
громадськості
інновації у
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓

✓

✓

✓

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
Наказом Мін’юсту від 28.01.15 № 30/7 створено робочу групу з
підготовки законопроекту. Робочою групою напрацьовані пропозиції до
проекту Закону.
Участь громадськості
До робочої групи, утвореної Мін’юстом, увійшли представники
інститутів громадянського суспільства.
19.03.15 Секретаріатом Кабінету Міністрів за участю Мін’юсту
проведено експертну зустріч з метою обговорення питань, які мають бути
врегульовані Законом.
26.06.15 Мін’юстом, Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні та
Секретаріатом Кабінету Міністрів проведений перший круглий стіл з серії
круглих столів з обговорення пропозицій до законопроекту.
Травень 2015 року.
У вересні 2015 року заплановано проведення круглих столів у регіонах
України. Після проведення громадського обговорення буде підготовлений
законопроект.
Забезпечення доступу до публічної інформації

Абзац 2 п. 5. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
проекту постанови щодо затвердження порядку ведення обліку, зберігання і використання
документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію,
зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони
держави
Орган виконавчої влади,
Укрдержархів
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мін’юст, МВС, Міноборони, СБУ, Адміністрація
Інститути громадянського
Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо, Мінфін,
суспільства та міжнародні
Мінекономрозвитку, Служба зовнішньої розвідки
організації
Основна мета
Встановлення єдиних вимог щодо обліку, зберігання і використання
заходу
документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову
інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної
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Короткий
зміст заходу
(очікувані
результати)
Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

діяльності, у сфері оборони держави.
Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови щодо затвердження
порядку ведення обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, зібрану в
процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері
оборони держави.
Актуально
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
публічної
громадськості
інновації у
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓

Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
У четвертому кварталі 2014 року Укрдержархівом розроблений проект
постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Типової інструкції про
порядок ведення обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».
Проект був погоджений із заінтересованими органами виконавчої
влади та направлений на розгляд Кабінету Міністрів.
Водночас після отримання Кабінетом Міністрів пропозицій Служби
безпеки України проект був повернутий розробнику для доопрацювання.
Після повторного погодження з СБУ, Уповноваженим з прав людини,
а також проведення повторного громадського обговорення, проект
постанови подано на розгляд до Кабінету Міністрів України.
Участь громадськості
Проект постанови розглядався на спільному засіданні громадської та
науково-експертної рад при Укрдержархіві. Крім того на виконання
протоколу засідання Координаційної ради з питань реалізації в Україні
Ініціативи ―Партнерство ―Відкритий Уряд‖ від 25.06.15 проведено
додаткове громадське обговорення проекту постанови.
Січень 2015 року.
Прийняття постанови на засіданні Уряду та організація її виконання.

Абзац 3 п. 5. Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації та
геоінформаційних даних (в тому числі в електронній формі)
Орган виконавчої влади,
Мінрегіон
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінприроди, Міноборони, Мінагрополітики,
Східноукраїнський центр
Держземагентство, Держлісагентство
громадських ініціатив, інші
обласні, Київська міська держадміністрації
інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Забезпечення безперешкодного доступу громадськості до генеральних
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заходу
Короткий
зміст заходу
(очікувані
результати)

Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші

планів міст, іншої містобудівної документації.
Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації
та геоінформаційних даних (в тому числі в електронній формі).
Забезпечення перегляду практик застосування грифа ―ДСК‖ щодо
містобудівної
документації,
зокрема
генеральних
планів
міст,
оприлюднення генеральних планів міст у спосіб, передбачений Законом
України
―Про
регулювання
містобудівної
діяльності‖,
приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої
влади з питань службової інформації, зокрема переліків відомостей, що
становлять службову інформацію, у відповідність із Законами України ―Про
доступ до публічної інформації‖, ―Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України ―Про
інформацію‖ та Закону України ―Про доступ до публічної інформації‖ в
частині забезпечення доступу громадян до геоінформаційних даних,
створених за рахунок коштів державного бюджету, зокрема
великомасштабних карт і планів.
Актуально
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
публічної
громадськості
інновації у
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓

✓

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
Мінрегіон надав обласним, Київській міській держадміністраціям
рекомендації щодо виконання положень законів України ―Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону
України ―Про інформацію‖ та Закону України ―Про доступ до публічної
інформації‖ та ―Про регулювання містобудівної діяльності‖.
Крім цього, наказом Держземагентства від 11.03.15 № 56 затверджено
відомості про об’єкти місцевості та їх характеристики, які не показуються
та не підписуються на топографічних картах з уніфікованим змістом,
призначених для відкритого опублікування. Це надає можливість
розробникам містобудівної документації та геоінформаційних даних (у тому
числі в електронній формі) вилучати службову (конфіденційну) інформацію
з картографічних матеріалів, після чого вони стануть відкритими для
опублікування і широкого доступу для користувачів.
Держлісагентством виключено схеми насаджень лісогосподарських
підприємств, складених на основі топографічних карт М 1:100 000 і
крупніше з елементами рельєфу, з переліку відомостей, що становлять
службову інформацію.
Інформація щодо містобудівної документації та геоінформаційних
даних розміщується на веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, триває робота з перегляду місцевими
органами влади грифів ―для службового користування‖ щодо топографічногеодезичних і картографічних матеріалів.
Грудень 2014 року.
Опрацювання генеральних планів населених пунктів з метою зняття з них
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кроки

грифів ―для службового користування‖ та оприлюднення їх у передбачений
законодавством спосіб відповідними органами місцевого самоврядування.

Абзац 4 п. 5. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
законопроекту, який регулюватиме порядок та умови доступу до архівів органів внутрішніх
справ та спецслужб СРСР 1917—1991 років
Орган виконавчої влади,
Український інститут національної пам’яті
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінкультури, Укрдержархів, Мін’юст
Центр досліджень визвольного руху,
громадська ініціатива
―Реанімаційний пакет реформ‖
Основна мета
Забезпечення безперешкодного доступу громадськості до архівів органів
заходу
внутрішніх справ та спецслужб СРСР 1917—1991 років.
Короткий
Схвалення Кабінетом Міністрів України законопроекту, який регулюватиме
зміст заходу
порядок та умови доступу до архівів органів внутрішніх справ та спецслужб
(очікувані
СРСР 1917—1991 років, подання його Верховній Раді та супроводженя до
результати)
прийняття.
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений
✓

Закон України ―Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років‖, проект якого
розроблений Українським інститутом національної пам’яті, прийнято
Верховною Радою України 09.04.15.
Законом визначено режим доступу до архівів репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років, встановлено
виключний перелік підстав обмеження доступу до такої архівної інформації,
відповідальність за необґрунтоване віднесення такої архівної інформації до
інформації з обмеженим доступом, її ненадання, неправомірну відмову у
наданні, неповне надання архівної інформації тощо.
Також Законом передбачено здійснити передачу документів та інших
носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного
тоталітарного режиму 1917 – 1991 років до спеціалізованого галузевого
державного архіву Українського інституту національної пам’яті з архівних
підрозділів сучасних правоохоронних органів та спецслужб України з
метою звільнення останніх від здійснення непередбачених законодавством
України функцій.
Участь громадськості
До розроблення проекту Закону були залучені представники Центру
досліджень визвольного руху, громадської ініціативи ―Реанімаційний пакет
реформ‖.
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Строк
виконання
Подальші
кроки

Грудень 2014 року.
Реалізація Закону, зокрема, створення Галузевого державного архіву
Українського інституту національної пам’яті.

6. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до
інформації у вигляді відкритих даних та повторного використання інформації
Орган виконавчої влади,
Держкомтелерадіо
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мін’юст, Мінрегіон, Держстат, Адміністрація
Програма розвитку ООН в Україні,
Держспецзв’язку, Державне агентство з питань
Міжнародний фонд ―Відродження‖,
електронного урядування
інші інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Забезпечення реалізації права особи на доступ до інформації, що становить
заходу
суспільний інтерес, забезпечення прозорості в діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування шляхом упровадження
механізму оприлюднення публічної інформації у вигляді відкритих даних.
Короткий
Схвалення Кабінетом Міністрів України законопроекту про внесення змін
зміст заходу
до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації у вигляді
(очікувані
відкритих даних та повторного використання інформації, подання його до
результати)
Верховної Ради України та супроводження до прийняття.
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

✓
Частковий

Значний

Завершений
✓

Закон України ―Про внесення змін до деяких законів України щодо
доступу до публічної інформації у формі відкритих даних‖ прийнято
Верховною Радою України 09.04.15.
Законом внесено зміни до Закону України ―Про доступ до публічної
інформації‖ та інших законів України, зокрема визначено поняття ―публічна
інформація у формі відкритих даних‖, основні обов'язки розпорядників
інформації щодо поширення такої інформації, а також першочерговий
перелік інформації (відомостей), що оприлюднюватиметься у формі
відкритих даних.
Участь громадськості
Законопроект розроблявся за участю громадських експертів.
Грудень 2015 року.
Реалізація Закону, зокрема, визначення переліку наборів даних, що
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимог до формату і
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структури таких наборів даних, періодичності їх оновлення.
7. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
законопроекту про здійснення державного нагляду у сфері реалізації права на доступ до
публічної інформації
Орган виконавчої влади,
Держкомтелерадіо
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мін’юст, Уповноважений Верховної Ради України з
Міжнародний фонд ―Відродження‖,
прав людини
інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації.
заходу
Короткий
Схвалення Кабінетом Міністрів України законопроекту про здійснення
зміст заходу
державного нагляду у сфері реалізації права на доступ до публічної
(очікувані
інформації, подання його Верховній Раді, супроводження до прийняття.
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
Держкомтелерадіо розроблено проект Закону України ―Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного
контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до
публічної інформації‖.
У той же час групою народних депутатів України внесений на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України ―Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у сфері доступу до публічної інформації
щодо вдосконалення їх окремих положень‖.
Участь громадськості
Законопроект був розміщений на веб-сайті Держкомтелерадіо для
громадського обговорення.
Грудень 2015 року.
Супроводження проекту Закону України ―Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері доступу до публічної інформації щодо
вдосконалення їх окремих положень‖ у Верховній Раді України.

8. Здійснення заходів щодо набуття Україною статусу відповідності стандартам Ініціативи з
прозорості видобувних галузей (Extractive Industries Transparency Initiative)
Орган виконавчої влади,
Міненерговугілля
відповідальний за виконання
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заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінприроди
Міжнародний фонд ―Відродження‖,
громадська організація ―ДІКСІ
ГРУП‖, Київський міжнародний
енергетичний клуб ―Q-Club‖,
громадська організація
―Аналітичний центр регіонального
співробітництва‖, міжнародна
ініціатива ―Публікуй, за що
сплачуєш‖, інші інститути
громадянського суспільства та
міжнародні організації
Основна мета
Створення умов для ефективного та прозорого використання природних
заходу
копалин.
Короткий
Приведення національної правової бази у відповідність з вимогами
зміст заходу
стандарту ЕІТІ, підготовка звіту українською та іноземною мовами згідно із
(очікувані
зазначеним стандартом.
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Невиконаний

✓
Частковий

Значний

Завершений

✓
Міненерговугілля підготовлено технічне завдання для Незалежного
Адміністратора, узгоджено шаблон звітності та інструкція по його
заповненню.
08.04.15 Кабінетом Міністрів схвалено плани імплементації:
- Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС про
річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану
звітність певних типів підприємств;
- Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС про
обов’язковий аудит річної та консолідованої звітності.
16.06.15 Верховна Рада України схвалила проект Закону України ―Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
прозорості у видобувних галузях‖, у підготовці якого брали участь члени
багатосторонньої групи заінтересованих осіб з питань імплементації в
Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях та
експерти, що залучені до роботи з впровадження стандартів Ініціативи
прозорості видобувних галузей.
Участь громадськості
24.02.15 в Полтаві відбулось громадське обговорення перспектив
запровадження міжнародного стандарту Ініціативи прозорості видобувних
галузей (ЕІТІ).
26.03.15 відбувся круглий стіл ―ЕІТІ: громадськість, бізнес, уряд.
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Строк
виконання
Подальші
кроки

Співпраця заради прозорості та інвестицій‖ під час якого обговорювалися
проблеми, пов’язані зі звітуванням українських видобувних компаній за
стандартом ЕІТІ.
27-29.04.15 проведено семінар ―Громадянське суспільство України та
регіону Євразії в імплементації ЕІТІ: загальні проблеми, загальні підходи‖.
20.05.15 у Львові відбувся круглий стіл ―«Регіональний вимір прозорої і
підзвітної політики уряду у видобувній галузі. Що означає ЕІТІ для України
та її регіонів?‖. 15-19.06.15 відбувся семінар-практикум з комунікацій для
регіональних
представників
у
рамках
продовження
реалізації
комунікативної стратегії для UA EITI та регіонів України.
Грудень 2015 року.
Продовження здійснення заходів щодо набуття Україною статусу
відповідності стандартам Ініціативи з прозорості видобувних галузей
(Extractive Industries Transparency Initiative). Затверження порядку
забезпечення прозорості у видобувних галузях, забезпечивши перехід на
звітування надрокористувачів в Україні відповідно до міжнародних
стандартів звітності, підготовка звіту.
Запобігання і протидія корупції

9. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту
Типового положення про моніторинговий комітет інфраструктурних проектів, яким
передбачаються процедури формування наглядових рад за реалізацією інфраструктурних
проектів загальнодержавного та регіонального рівня
Орган виконавчої влади,
Мінінфраструктури
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінрегіон, Мінфін
Громадська організація
―Трансперенсі Інтернешнл Україна‖,
інші інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Зниження корупційних ризиків під час реалізації інфраструктурних
заходу
проектів, ефективне використання бюджетних коштів.
Короткий
Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів
зміст заходу
України проекту Типового положення про моніторинговий комітет
(очікувані
інфраструктурних проектів загальнодержавного та регіонального рівня.
результати)
Прйняття Кабінетом Міністрів відповідної постанови.
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
Стан
виконання

Невиконаний

✓

✓

Частковий

Значний
✓

Завершений
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Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Мінінфраструктури розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
―Про забезпечення участі громадськості у моніторингу реалізації
інфраструктурних проектів‖, яким передбачається затвердити Типове
положення про моніторинговий комітет інфраструктурних проектів. Проект
направлений на розгляд Кабінету Міністрів.
Участь громадськості
До розроблення законопроекту залучались представники громадських
організацій ―Трансперенсі Інтернешнл Україна‖ та ―Центр політичних
студій та аналітики‖.
Грудень 2014 року.
Прийняття постанови на засіданні Уряду та її реалізація.

10. Розроблення із залученням представників громадськості антикорупційних регіональних
програм
Орган виконавчої влади,
Обласні, Київська міська держадміністрації
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мін’юст
Всеукраїнська громадська
організація ―Всеукраїнська
Спеціальна Колегія з питань
боротьби з корупцією та
організованою злочинністю‖, інші
інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Забезпечення протидії корупції на регіональному рівні.
заходу
Короткий
Затвердження антикорупційних регіональних програм обласними,
зміст заходу
Київською міською держадміністраціями.
(очікувані
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
Стан
виконання
Опис
результатів
Строк
виконання
Подальші

Невиконаний

✓

✓

Частковий

Значний

Завершений

✓
Антикорупційні регіональні програми розроблені і діють у 13 областях.
Ще у 9 областях проекти програм розроблені, розміщені на веб-сайтах
облдержадміністрацій для громадського обговорення.
Березень 2015 року.
Затвердження відповідних програм всіма обласними держадміністраціями
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кроки

та їх реалізація.

11. Розроблення із залученням представників громадськості методичних рекомендацій щодо
виявлення корупційних ризиків у діяльності працівників органів юстиції та способів протидії
їм
Орган виконавчої влади,
Мін’юст
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Громадська організація
―Трансперенсі Інтернешнл Україна‖,
Міжнародний фонд ―Відродження‖,
Всеукраїнська громадська
організація ―Всеукраїнська
Спеціальна Колегія з питань
боротьби з корупцією та
організованою злочинністю‖,
інші інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Зменшення корупційних ризиків у діяльності працівників органів юстиції.
заходу
Короткий
Затвердження Мін’юстом методичних рекомендацій щодо виявлення
зміст заходу
корупційних ризиків у діяльності працівників органів юстиції.
(очікувані
результати)
Актуальність
Аетуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
Стан
виконання
Опис
результатів

Невиконаний

Частковий

✓

✓

Значний

Завершений

✓
14 жовтня 2014 р. прийнятий Закон України ―Про запобігання корупції‖.
Вказаним Законом передбачено створення Національного агентства з
питань запобігання корупції, на яке, з-поміж іншого, покладатиметься
завдання із запровадження відомчих антикорупційних програм в державних
органах, що ґрунтуватимуться на аналізі існуючих в діяльності відповідних
державних органів корупційних ризиків та будуть спрямовані на їх
усунення.
Крім того, 29 квітня 2015 р. Кабінетом Міністрів прийнято постанову
―Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на
2015 – 2017 роки‖.
Вказаною Державною програмою, з-поміж іншого Національному
агентству визначено завдання розробити у листопаді 2015 року
методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності державних
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Строк
виконання
Подальші
кроки

органів та органів місцевого самоврядування та рекомендації щодо
усунення типових корупційних ризиків, яка носитиме загальний характер.
Березень 2015 року.
Розроблення відповідних методичних рекомендацій після затвердження
відповідної методології Національним агентством з питань запобігання
корупції.

12. Створення єдиного веб-порталу декларацій про доходи, майно і витрати державних
службовців для їх оприлюднення у відкритому доступі
Орган виконавчої влади,
Національне агентство з питань запобігання корупції
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
ДФС, Нацдержслужба, Мін’юст, Адміністрація
Громадська організація
Держспецзв’язку, Державне агентство з питань
―Трансперенсі Інтернешнл Україна‖,
електронного урядування
Міжнародний фонд ―Відродження‖,
інші інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Оприлюднення інформації про доходи, майно і витрати державних
заходу
службовців з метою протидії корупції.
Короткий
Створення єдиного веб-порталу декларацій про доходи, майно і витрати
зміст заходу
державних службовців для їх оприлюднення у відкритому доступі.
(очікувані
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів
Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

✓

✓

Значний

Завершений

✓
14 жовтня 2014 р. прийнятий Закон України ―Про запобігання корупції‖,
яким передбачено створення Національного агентства з питань запобігання
корупції. На даний час здійснюються заходи щодо створення агентства.
Грудень 2015 року.
Створення відповідного веб-порталу після завершення
Національного агентства з питань запобігання корупції.

формування

Підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг
13. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту
Закону України ―Про адміністративну процедуру‖
Орган виконавчої влади,
Мін’юст
відповідальний за виконання
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заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Центр політико-правових реформ,
інші інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Врегулювання на законодавчому рівні відносин між органами виконавчої
заходу
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та
іншими суб’єктами, які уповноважені здійснювати владні функції, і
фізичними та юридичними особами.
Короткий
Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України ―Про
зміст заходу
адміністративну процедуру‖, подання його Верховній Раді та
(очікувані
супроводження до прийняття.
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

✓

✓

✓

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
Мін’юстом
підготовлений
проект
Закону
України
―Про
адміністративну процедуру‖. Проведено роботу з комплексного
доопрацювання положень проекту Закону з урахуванням європейської
практики регулювання адміністративної процедури, зауважень та
пропозицій членів робочої групи, яка утворена наказом Мін’юсту від
2 квітня 2014 р. № 589/5, німецьких фахівців, а також експертних висновків
фахівців Програми SIGMA.
У січні 2015 р. проект Закону України ―Про адміністративну
процедуру‖ було подано на розгляд Кабінету Міністрів України в
установленому порядку.
31 березня 2015 р. проект Закону повернуто Мін’юсту з метою
додаткового обговорення його положень з органами державної влади та
місцевого самоврядування, громадськістю та подальшого доопрацювання.
Проект Закону направлено на розгляд і погодження до міністерств,
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування (їх асоціацій).
06.08.15 проект Закону був поданий на розгляд Кабінету Міністрів
України. Наразі проект повернуто Мін’юсту для доопрацювання.
Участь громадськості
Проект був розміщений для обговорення на веб-сайті Мін’юсту та
урядовому веб-сайті ―Громадянське суспільство і влада‖. До розроблення
проекту були залучені провідні вітчизняні та міжнародні експерти.
Грудень 2014 року.
Схвалення проекту Закону на засіданні Уряду, подання його Верховній Раді
та супроводження до прийняття.
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14. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
законопроекту щодо упорядкування відносин стосовно оплати адміністративних послуг
Орган виконавчої влади,
Мінекономрозвитку
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мін’юст, Мінрегіон, Мінфін
Центр політико-правових реформ,
інші інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Забезпечення прозорості надання адміністративних послуг.
заходу
Короткий
Схвалення
Кабінетом
Міністрів
України
законопроекту
щодо
зміст заходу
упорядкування відносин стосовно оплати адміністративних послуг, подання
(очікувані
його Верховній Раді та супроводження до прийняття.
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Невиконаний

✓
Частковий

Значний

Завершений

✓
Мінекономрозвитку розроблений проект Закону України Закону
України ―Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний
збір) за їх надання‖ та 29.07.15 внесений на розгляд Кабінету Міністрів.
05.08.15 проект Закону схвалено на засіданні Уряду та доручено
Мінекономрозвитку доопрацювати його в частині внесення змін до Закону
України ―Про адміністративні послуги‖ щодо визначення Кабінетом
Міністрів розмірів плати за надання адміністративних послуг.
Водночас у експертів – членів робочої групи з питань підвищення
якості надання адміністративних та соціальних послуг Координаційної ради
з реалізації Ініціативи є заперечення щодо раціональності ухвалення законупереліку у такому вигляді. Цей список цілком може бути оприлюднений у
Реєстрі адміністративних послуг і не потребує ухвалення законом. На думку
експертів, доцільно зосередитися в законопроектній роботі на змістовних
аспектах оплати адміністративних послуг (визначити критерії платності /
безоплатності адмінпослуг; порядок формування конкретних розмірів плати
чи хоча б його засади; верхню межу адміністраттивного збору
(сорбівартість тощо); порядок сплати збору; можливість прийому коштів /
платежів публічними службовцями і т.д.). За найпопуляршніні (так звані
«базові») послуги, зокрема: РАЦС, паспорти, реєстрація авто, бізнесу,
нерухомості тощо, розміри адміністративних зборів повинні визначатися у
законі (наприклад – у єдиному переліку-додатку – аналогічно до чинного
Декрету Кабінету Міністрів ―Про державне митоˮ ). Щодо інших послуг,
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Строк
виконання
Подальші
кроки

можливо повноваження з їх надання і можна передати Кабінету Міністрів,
але це питання потребує додаткового опрацювання. Тим більше, що багато
повноважень з надання адміністративних послуг повинні перейти органам
місцевого самоврядування.
Участь громадськості
Проект Закону оприлюднювався на веб-сайті Мінекономрозвитку для
громадського обговорення та направлявся на погодження громадським
об’єднанням та асоціаціям органів місцевого самоврядування.
Проводились узгоджувальні наради та обговорення за участю Центру
політико-правових реформ та експертів міжнародних організацій.
Червень 2015 року.
Доопрацювання проекту, подання його Верховній Раді України та
супроводження до прийняття.

15. Впровадження пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг для
забезпечення доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та
суб’єктів надання таких послуг
Орган виконавчої влади,
Мінекономрозвитку
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінфін, Державне агентство з питань електронного
Інститути громадянського
урядування
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Забезпечення доступу до інформації про адміністративні послуги та
заходу
суб’єктів надання таких послуг.
Короткий
Впровадження
пілотної
версії
Єдиного
державного
порталу
зміст заходу
адміністративних послуг.
(очікувані
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Невиконаний

✓
Частковий

Значний

Завершений

✓
Здійснюється актуалізація інформаційного наповнення Порталу:
завантажено весь перелік послуг, які надаються центральними органами
виконавчої влади, актуалізовано довідник центральних органів виконавчої
влади.
Встановлена оновлена версія Порталу, яка має покращений дизайн,
розширену структуру бази даних та інструменти інформаційного доступу до
єдиного масиву інформації (безоплатно).
Проводиться аналіз порядку надання (бізнес-процесів) послуг
департаментами Мінекономрозвитку на предмет їх спрощення та
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Строк
виконання
Подальші
кроки

впровадження в електронному вигляді.
Водночас,
через
відсутність
необхідного
фінансування,
Мінекономрозвитку позбавлено можливості забезпечити розширення
функціональних можливостей Порталу. У Державному бюджеті України на
2015 рік кошти на Портал не передбачено.
Участь громадськості
З метою визначення відповідності Порталу сучасним технічним та
технологічним вимогам, залучені громадські експерти у сфері ІТ та
експерти провідних ІТ компаній, якими здійснено аналіз архітектури та
програмної платформи Порталу.
Жовтень 2015 року.
Відкриття інформаційної версії Порталу, яка міститиме інформацію про всі
адміністративні послуги, які надаються органами виконавчої влади.
Підключення в електронному вигляді адміністративних послуг, які
надаються Мінекономрозвитку та інтегрованих послуг, які надаються
іншими органами виконавчої влади.

16. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
законопроекту щодо децентралізації повноважень з надання найбільш важливих для
громадян адміністративних послуг, у тому числі з метою їх надання через центри надання
адміністративних послуг, а саме:
реєстрації місця проживання (перебування) особи, оформлення документів, що
посвідчують особу, у тому числі для виїзду за кордон;
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, об’єднань громадян та актів цивільного стану;
державної реєстрації земельних ділянок, внесення та отримання відомостей з Державного
земельного кадастру;
реєстрації автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія
Орган виконавчої влади,
Мінрегіон, Мін’юст, МВС, Мінагрополітики,
відповідальний за виконання
Мінекономрозвитку, Укрдержреєстр, ДМС,
заходу
Держземагентство
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Основна мета
Децентралізація повноважень центральних органів виконавчої влади та
заходу
зниження рівня корупції під час надання адміністративних послуг.
Короткий
Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів
зміст заходу
України законопроекту щодо децентралізації повноважень з надання
(очікувані
найбільш важливих для громадян адміністративних послуг, у тому числі з
результати)
метою їх надання через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Передача органам місцевого самоврядування відповдних повноважень.
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
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Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
Мінрегіон розробив проект Закону України ―Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних
послуг‖. На його основі народними депутатами України внесено до
Верховної Ради України проект Закону з такою ж назвою (реєстр. № 2984
від 2 червня 2015 р.), який передбачає децентралізацію повноважень з
реєстрації місця проживання та спрощення у частині видачі паспортів, а
також надання відомостей з Державного земельного кадастру.
12.02.15 прийнято Закон України ―Про внесення змін до деяких законів
України щодо спрощення ведення бізнесу (дерегуляція)‖, яким, зокрема,
передбачена можливість покладання повноважень державних реєстраторів з
прийому документів для надання адміністративних послуг та видачі
оформлених результатів їх надання на посадових осіб органів місцевого
самоврядування, адміністраторів ЦНАП.
02.06.15 народними депутатами України внесено два законопроекти,
розроблені Мін’юстом:
- ―Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень‖ (реєстраційний № 2982);
- проект Закону ―Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань‖ (реєстраційний № 2983).
Зазначені законопроекти передбачають передачу відповідних
повноважень органам місцевого самоврядування з 01.01.16.
МВС розроблено проект Закону ―Про сервісні послуги та сервісні
центри Міністерства внутрішніх справ‖. 6 квітня 2015 р. проект Закону
схвалено Кабінетом Міністрів та зареєстровано у Верховній Раді України
(реєстр. № 2567). Законопроект закладає модель окремих ―сервісних центрів
МВС‖ і наразі не передбачає децентралізації повноважень з реєстрації
транспортних засобів та видачі посвідчень водія. Проте у прикінцевих
положеннях вказаного законопроекту передбачається
підготовка та
подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону щодо передачі
функцій з надання ―сервісних послуг‖ до органів місцевого самоврядування
з 1 січня 2018 року.
Протягом 2014 – 2015 років.
Супроводження законопроектів у Верховній Раді України.

17. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту
Закону України ―Про внесення змін до Закону України ―Про соціальні послуги‖ (нова
редакція)
Орган виконавчої влади,
Мінсоцполітики
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Всеукраїнський благодійний фонд
―Коаліція ВІЛ-сервісних
організацій‖,
міжнародний благодійний фонд
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Основна мета
заходу
Короткий
зміст заходу
(очікувані
результати)
Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

―Карітас України‖, інші інститути
громадянського суспільства та
міжнародні організації
Забезпечення рівних підходів під час надання соціальних послуг
представникам різних соціальних груп.
Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України ―Про
внесення змін до Закону України ―Про соціальні послуги‖ (нова редакція)
для забезпечення рівних підходів під час надання соціальних послуг
представникам різних соціальних групп, подання його Верховній Раді та
супроводження до прийняття.
Актуально
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
публічної
громадськості
інновації у
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
Невиконаний

✓

✓

Частковий

Значний

Завершений

✓
Мінсоцполітики розроблений проект Закону України ―Про соціальні
послуги‖ (нова редакція), який погоджений заінтересованими органами
виконавчої влади та 12.08.15 направлений на розгляд Кабінету Міністрів.
Участь громадськості
Проект Закону розроблявся із залученням громадських організацій,
науковців та міжнародних експертів.
Грудень 2014 року.
Схвалення законопроекту на засіданні Уряду, подання Верховній Раді
України та супроводження до прийняття.

Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії
Абзац 2 п. 18. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо можливості
засвідчення суб’єктом звернення чинності пакета електронних копій відсканованих
документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, власним електронним
цифровим підписом та встановлення відповідальності суб’єкта звернення за подання
недостовірних документів та відомостей)‖
Орган виконавчої влади,
Мін’юст
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Державне агентство з питань електронного
Інститути громадянського
урядування, Мінрегіон, Мінекономрозвитку,
суспільства, міжнародні організації
Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ,Укрдержархів
Основна мета
Удосконалення надання адміністративних послуг.
заходу
Короткий
Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України ―Про
зміст заходу
внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо можливості засвідчення
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(очікувані
результати)

Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

суб’єктом звернення чинності пакета електронних копій відсканованих
документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, власним
електронним цифровим підписом та встановлення відповідальності
суб’єкта звернення за подання недостовірних документів та відомостей) ‖,
подання його Верховній Раді та супроводження до прийняття.
Не актуально
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
публічної
громадськості
інновації у
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓

Стан
виконання
Опис
результатів
Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
Завдання виключено розпорядженням Кабінету Міністрів від 19 серпня
2015 р. № 854, оскільки відповідні питання будуть враховані під час
виконання абзацу 3 п. 18 Плану дій.
Грудень 2014 року.

Абзац 3 п. 18. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України ―Про внесення змін до Закону України ―Про електронний цифровий
підпис‖ (щодо удосконалення порядку державного регулювання у сфері послуг електронного
цифрового підпису, здійснення контролю за додержанням законодавства про електронний
цифровий підпис, а також реформування законодавства у сфері використання інфраструктури
відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг з урахуванням досвіду
Європейського Союзу)
Орган виконавчої влади,
Мін’юст
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Державне агентство з питань електронного
Інститути громадянського
урядування, Мінрегіон, Мінекономрозвитку,
суспільства, міжнародні організації
Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ,Укрдержархів
Основна мета
Реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису з
заходу
урахуванням досвіду Європейського Союзу, розбудова єдиного простору
довіри на основі системи електронних довірчих послуг, визнання в Україні
електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками
електронних довірчих послуг, що забезпечить активний розвиток
транскордонного співробітництва та інтеграцію України у світовий
електронний інформаційний простір.
Короткий
Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України ―Про
зміст заходу
внесення змін до Закону України ―Про електронний цифровий підпис‖
(очікувані
(щодо удосконалення порядку державного регулювання у сфері послуг
результати)
електронного цифрового підпису, здійснення контролю за додержанням
законодавства про електронний цифровий підпис, а також реформування
законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та
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Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

надання електронних довірчих послуг з урахуванням досвіду Європейського
Союзу), подання його Верховній Раді та супрводження до прийняття.
Актуально
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
публічної
громадськості
інновації у
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓

Стан
виконання
Опис
результатів

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
23 липня 2014 року на заміну Директиві 1999/93/ЄС Європейського
парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про рамки Співтовариства для
електронних цифрових підписів прийнято Регламент (ЄС) № 910/2014
Європейського парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. про електронну
ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах
внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, який набирає
чинності 1 липня 2016 року.
У зв’язку з цим на заміну раніше розробленого проекту Закону України
―Про внесення змін до Закону України ―Про електронний цифровий підпис‖
Мін’юстом розроблено проект Закону України ―Про електронні довірчі
послуги‖.
05.08.15 проект Закону схвалено на засіданні Уряду та подано
Верховній Раді.
Участь громадськості
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України ―Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності‖ та з
метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх
об’єднань проект Закону України ―Про електронні довірчі послуги‖ 11.02.15
було розміщено на офіційних веб-сайтах Мін’юсту і центрального
засвідчувального органу та офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.
17.03.15 в Мін’юсті відбулося публічне громадське обговорення проекту
Закону України ―Про електронні довірчі послуги‖. В обговоренні взяли
участь представники державних органів, громадських організацій, науководослідних установ, навчальних закладів, центрів сертифікації ключів.
31.03.15 та 02.04.15 відбулися розширені засідання спільної робочої
групи з розробки проектів нормативно-правових актів у сфері електронного
цифрового підпису, на якому обговорювались пропозиції та зауваження до
проекту Закону України ―Про електронні довірчі послуги‖, надані
державними органами, громадськими організаціями, науково-дослідними
установами, навчальними закладами, центрами сертифікації ключів,
фізичними особами.
19.05.15 відбулося засідання Науково-експертної ради з питань
розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Мін’юсті, на якому,
зокрема, розглядались проблемні питання підготовки проекту Закону
України ―Про електронні довірчі послуги‖ та було його концептуально
підтримано. З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань проект Закону разом з документами, що
додаються до нього, 01.07.15 розміщено на офіційних веб-сайтах Мін’юсту
та центрального засвідчувального органу, а також на офіційній сторінці
центрального засвідчувального органу в соціальній мережі Facebook.
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Строк
виконання
Подальші
кроки

Грудень 2014 року.
Супроводження проекту Закону у Верховній Раді України.

Абзац 4 п. 18. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
проекту Закону України ―Про внесення змін до Закону України ―Про звернення громадян‖
Орган виконавчої влади,
відповідальний за виконання
заходу

Мін’юст

Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Державне агентство з питань електронного
Інститути громадянського
урядування, Мінрегіон, Мінекономрозвитку,
суспільства, міжнародні організації
Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ, Укрдержархів
Основна мета
Сприяння реалізації права громадян на звернення, враховуючи сучасний
заходу
розвиток нформаційно-комунікаційних технологій.
Короткий
Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України ―Про
зміст заходу
внесення змін до Закону України ―Про звернення громадян‖, подання його
(очікувані
Верховній Раді та супроводження до прийняття.
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Невиконаний

Частковий

✓
Значний

Завершений
✓

Закон України ―Про внесення змін до Закону України ―Про звернення
громадян‖ щодо електронного звернення та електронної петиції‖ прийнятий
02.07.15.
Законопроектом впроваджується механізм подання звернень в
електронній формі, а також такий новий інструмент звернення до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
та органів місцевого самоврядування як електронна петиція.
Участь громадськості
Проведено громадське обговорення зазначеного законопроекту. Проект
Закону погоджувався експертами громадської ініціативи ―Реанімаційний
пакет реформ‖.

Строк
виконання
Подальші
кроки

Грудень 2014 року.
Прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, необхідних для
реалізації Закону.

Абзац 5 п. 18. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
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проекту Закону України ―Про внесення змін до Закону України ―Про захист персональних
даних‖
Орган виконавчої влади,
Мін’юст
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Державне агентство з питань електронного
Інститути громадянського
урядування, Мінрегіон, Мінекономрозвитку,
суспільства, міжнародні організації
Адміністрація Держспецзв’язку, НКРЗІ, Укрдержархів
Основна мета
Приведення законодавства у відповідність до європейських стандартів.
заходу
Короткий
Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів
зміст заходу
України проекту Закону України ―Про внесення змін до Закону України
(очікувані
―Про захист персональних даних‖.
результати)
Актуальність
Не актуально (відповідно до Рішення Ради Європейського Союзу від
23 червня 2014 р. Закон України ―Про захист персональних даних‖ повністю
відповідає вимогам законодавства Європейського Союзу та Ради Європи та
у своїй чинній редакції дозволить впровадити технології електронного
урядування в Україні).
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
Мін’юст у грудні 2014 р. проінформував Кабінет Міністрів, що
Рішенням Ради Європейського Союзу від 23 червня 2014 р. визнано, що
Україна виконала всі контрольні показники у рамках першого етапу Плану
дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України,
в тому числі щодо створення належної інституційної системи у сфері
захисту персональних даних, а також приведення законодавства у цій сфері
у відповідність до європейських стандартів.
Закон України ―Про захист персональних даних‖ повністю відповідає
вимогам законодавства Європейського Союзу та Ради Європи та у своїй
чинній редакції дозволить впровадити технології електронного урядування
в Україні.
Завдання виключено розпорядженням Кабінету Міністрів від 19 серпня
2015 р. № 854.
Грудень 2014 року.

19. Створення інтерактивної системи ―Оцінка електронної готовності України‖ та проведення
такої оцінки
Орган виконавчої влади,
Державне агентство з питань електронного урядування
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відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінрегіон
Національний центр електронного
урядування державного
підприємства ―Держінформресурс‖,
Координатор проектів ОБСЄ в
Україні, Асоціація органів місцевого
самоврядування ―Міста
електронного врядування‖, інші
інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Сприяння підвищенню рівня електронної готовності України.
заходу
Короткий
Створення інтерактивної системи ―Оцінка електронної готовності України‖
зміст заходу
та проведення такої оцінки.
(очікувані
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
У грудні 2014 року Агентством, за участю Координатора проектів
ОБСЄ в Україні створено інтерактивну систему ―Оцінка електронної
готовності України‖ (далі – Система).
Система надає можливості щодо організації накопичення даних, їх
структурування, зберігання та обробки, забезпечує отримання аналітичної
інформації для проведення оцінки електронної готовності України. У
майбутньому планується реалізація збору інформації від інститутів
громадянського суспільства, бізнес-середовища, експертного середовища та
громадян України. На даний час триває процес організації адміністрування
Системи, її змістовного наповнення.
Розпочато процедуру проведення оцінки електронної готовності
України.
Грудень 2014 року.
Проведення оцінки електронної готовності України.

20. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозицій
щодо визначення порядку оприлюднення в Інтернеті відкритих урядових даних
Орган виконавчої влади,
Державне агентство з питань електронного урядування
відповідальний за виконання

31

заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінрегіон, Держкомтелерадіо, Укрдержархів
Програма розвитку ООН в Україні,
Міжнародний фонд ―Відродження‖,
інші інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Врегулювання питання щодо оприлюднення в Інтернеті відкритих урядових
заходу
даних.
Короткий
Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів
зміст заходу
України пропозицій щодо визначення порядку оприлюднення в Інтернеті
(очікувані
відкритих урядових даних.
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
Виконання зазначеного пункту не було можливим без прийняття
проекту Закону України ―Про внесення змін до деяких законів України
щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних‖, що
визначає основний механізм роботи з відкритими даними.
Державним агентством з питань електронного урядування підготовлено
проект постанови Кабінету Міністрів ―Про затвердження порядку
оприлюднення в Інтернеті відкритих даних‖. 19.06.15 проект постанови
направлений на погодження із заінтересованими органами виконавчої
влади.
Участь громадськості
Проект акта був оприлюднений на офіційному веб-сайті Агентства для
громадського обговорення.
08.07.15 проект акта розглянуто на засіданні громадської ради при
Державному агентстві з питань електронного урядування.
Травень 2015 року.
Внесення проекту постанови на розгляд Уряду.

21. Розроблення Дорожньої карти розвитку електронної демократії
Орган виконавчої влади,
Державне агентство з питань електронного урядування
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінрегіон, Мін’юст
Громадська організація
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Основна мета
заходу
Короткий
зміст заходу
(очікувані
результати)
Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

―Трансперенсі Інтернешнл Україна‖,
Міжнародний фонд ―Відродження‖,
Програма Розвитку ООН в Україні,
Асоціація органів місцевого
самоврядування ―Міста
електронного врядування‖,
громадська організація ―Подільське
агентство регіонального розвитку‖,
інші інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Сприяння можливості використання нових технологій для участі
громадськості у процесі прийняття рішень, інтерактивного спілкування
органів державної влади та громадськості.
Розроблення пропозицій щодо визначення шляхів реалізації потенціалу
інструментів електронної демократії як засобів, що забезпечать можливість
громадян впливати на прийняття державних рішень та контролювати владу.
Актуально
Доступ до
публічної
інформації

Участь
громадськості

Підзвітність

✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Технології та
інновації у
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓

Частковий

Значний

Завершений
✓

Пропозиції щодо визначення шляхів реалізації потенціалу інструментів
електронної демократії як засобів, що забезпечують можливість громадян
впливати на прийняття державних рішень та контролювати владу
(розроблення Дорожньої карти розвитку електронної демократії) 27.05.15
подано Кабінету Міністрів.
Червень 2015 року.

22. Партнерське впровадження пілотних ініціатив, пов’язаних з наданням інформації про
бюджет у відкритій та доступній формі, на національному, обласному та місцевому рівні
Орган виконавчої влади,
Мінфін
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінрегіон
Фонд ―Східна Європа‖,
Представництво Європейської
Комісії в Україні, інші інститути
громадянського суспільства та
міжнародні організації, органи
місцевого самоврядування
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Основна мета
заходу
Короткий
зміст заходу
(очікувані
результати)
Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

Підвищення рівня поінформованості громадськості у сфері бюджетування,
створення бюджетної інформації, дружньої до користувача.
Створення
веб-порталу
―Скільки
коштує
держава?‖,
впровадження платформи ―Відкрите місто‖ у 15 адміністративнотериторіальних одиницях, впровадження не менш як п’яти пілотних
ініціатив для підвищення рівня поінформованості громадськості у сфері
бюджетування, створення бюджетної інформації, дружньої до користувача.
Актуально
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
публічної
громадськості
інновації у
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓

Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

✓

✓

Значний

Завершений

✓
11.02.15 Верховною Радою України прийнято Закон України ―Про
відкритість використання публічних коштів‖.
26.06.15 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 655
«Деякі питання адміністрування єдиного веб-порталу використання
публічних коштів», відповідно до якого Мінфін уповноважено
адмініструвати зазначений веб-портал.
Мінфін та Державне казначейство вживають вичерпних заходів для
початку роботи єдиного веб-порталу у встановлені Законом України «Про
відкритість використання публічних коштів» строки. Ведутся роботи зі
створення програмного забезпечення веб-порталу з метою забезпечення
початку його функціонування з 12.09.15 (публікація платіжних транзакцій
на єдиному казначейському рахунку).
Мінфіном підготовлено проекти актів Кабінету Міністрів України:
- проект постанови «Про затвердження Порядку адміністрування
єдиного веб-порталу використання публічних коштів» (надіслано на
перепогодження у зв’язку зі зміною керівника Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації);
- проект постанови «Про затвердження Порядку оприлюднення на
єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про
платіжні транзакції на єдиному казначейському рахунку» (надіслано на
погодження із заінтересованими органами виконавчої влади);
- проект розпорядження «Деякі питання створення та функціонування
єдиного веб-порталу використання публічних коштів» щодо визначення
виконавця робіт із створення і функціонування єдиного веб-порталу
використання публічних коштів (надіслано на погодження із
заінтересованими органами виконавчої влади).
Крім того постановою Кабінету Міністрів від 03.08.15 № 543 Мінфіну
виділені видатки розвитку у сумі 25 млн. грн., в тому числі для створення
єдиного веб-порталу використання публічних коштів.
Також в мережі інтернет створено та функціонує сайт «Ціна держави»
http://costua.com.
Грудень 2015 року.
Здійснення заходів зі створення та функціонування єдиного вебпорталу використання публічних коштів.
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23. Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту
постанови щодо затвердження Порядку роботи з електронними зверненнями громадян
Орган виконавчої влади,
Державне агентство з питань електронного урядування
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінрегіон, Мін’юст, Адміністрація Держспецзв’язку,
Програма розвитку ООН в Україні,
Укрдержархів
інші інститути громадянського
суспільства та міжнародні
організації
Основна мета
Визначення Порядку роботи з електронними зверненнями громадян.
заходу
Короткий
Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови щодо затвердження
зміст заходу
Порядку роботи з електронними зверненнями громадян.
(очікувані
результати)
Актуальність
Актуально
Відповідність
Доступ до
Участь
Підзвітність
Технології та
цінностям
публічної
громадськості
інновації у
Ініціативи
інформації
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓
Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

Невиконаний

Частковий

Значний

Завершений

✓
02.07.15 прийнятий Закон України ―Про внесення змін до Закону
України ―Про звернення громадянˮ щодо електронного звернення та
електронної петиції‖.
При Державному агентстві з питань електронного урядування створено
міжвідомчу робочу групу з питань
розробки порядку роботи з
електронними зверненнями.
Розроблено проект відповідного нормативно-правового акта та
планується його внесення на розгляд зазначеної міжвідомчої робочої групи.
Червень 2015 року.
Доопрацювання проекту постанови та внесення його на розгляд Уряду.

24. Проведення національної інформаційно-просвітницької кампанії ―Публічні бібліотеки —
мости до електронного урядування‖
Орган виконавчої влади,
Мінкультури
відповідальний за виконання
заходу
Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади
Інститути громадянського
суспільства, міжнародні організації
Мінрегіон
Національний центр електронного
урядування державного
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Основна мета
заходу
Короткий
зміст заходу
(очікувані
результати)
Актуальність
Відповідність
цінностям
Ініціативи

Стан
виконання
Опис
результатів

Строк
виконання
Подальші
кроки

підприємства ―Держінформресурс‖,
програма ―Бібліоміст‖, Українська
бібліотечна асоціація, інші інститути
громадянського суспільства та
міжнародні організації
Сприяння розвитку електронного урядування на регіональному рівні, у
сільській місцевості, створення можливостей доступу до електронних
технологій шляхом перетворення бібліотек у ресурсні центри електронного
врядування для громадян.
Розроблення дистанційного курсу ―Основи е-урядування‖ та проведення
навчання для представників районних та селищних рад.
Актуально
Доступ до
публічної
інформації

Участь
громадськості

✓

✓

Невиконаний

Частковий

Підзвітність

Технології та
інновації у
забезпеченні
прозорості та
підзвітності
✓

Значний

Завершений
✓

Мінкультури розроблений дистанційний курс ―Основи е-урядування‖,
який розповсюджено на дисках в усі обласні та районні бібліотеки, а також
в обласні та районні державні адміністрації (відділи культури) з метою
подальшої організації навчання основам електронного урядування на
місцях. Курс також розміщено у вільному доступі на порталі Української
бібліотечної асоціації.
Проведено 303 тренінги, загальна кількість учасників яких –
2 321 особа.
Створено 3 онлайн-портали з використання сервісів електронного
урядування (Шепетівка, Димитрів, Луцьк).
2014 – 2015 роки.
Продовження реалізації заходів з навчання для представників районних та
селищних рад.

