
	  

Проміжний звіт 
про реалізацію плану дій із впровадження  

Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016 – 2018 роках  
 
І. ВСТУП 
Україна приєдналася до Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у вересні 

2011 року. “Партнерство “Відкритий Уряд” – багатостороння ініціатива, що є 
платформою для національних реформаторів, об’єданих метою зробити свої уряди 
спроможними більш активно реагувати на потреби громадян. 

Цей звіт підготовлено з метою представлення проміжних результатів реалізації 
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” в Україні у листопаді 2016 – вересні  
2017 року. 

Провівши консультації з інститутами громадянського суспільства, органами 
виконавчої влади, Кабінет Міністрів України у 2016 році визначив зобов’язання в 
рамках Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” на 2016 – 2018 роки 
(розпорядження Кабінету Міністрів від 30 листопада 2016 р. № 909) за п’ятьма 
“великими викликамиˮ Ініціативи: удосконалення надання державних послуг, 
підвищення рівня доброчесності в державному управлінні, більш ефективне 
управління державними ресурсами, створення безпечних громад, підвищення 
корпоративної підзвітності. 

Кожне завдання Плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий 
Уряд” у 2016 – 2018 роках (далі – План дій) відповідає одному або кільком основним 
принципам Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”: прозорість, участь громадян, 
підзвітність, технології та інновації для прозорості та підзвітності.  

План дій має чіткі індикатори результативності. 
       
II. ПРОЦЕС РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ 
З метою залучення представників інститутів громадянського суспільства до 

розроблення проекту плану дій на початковому етапі у жовтні 2015 р. у рубриці 
“Партнерство “Відкритий Уряд” на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і 
влада” було розміщено звернення з проханням надати пропозиції щодо основних 
напрямів реалізації Ініціативи у 2016 – 2018 роках. 

У грудні 2015 р. на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” 
оприлюднено орієнтовний графік підготовки плану дій. 

Органи виконавчої влади у грудні 2015 р. — січні 2016 р. із залученням 
представників інститутів громадянського суспільства напрацьовували пропозиції до 
проекту плану дій.  

Протягом січня 2016 р. відбулося 5 відкритих засідань робочих груп 
Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи, під час яких експерти, 
представники інститутів громадянського суспільства та органів виконавчої влади 
обговорювали питання реалізації Ініціативи у 2016—2018 роках. 

Протягом лютого 2016 р. відбулись 23 регіональні громадські обговорення 
пропозицій до плану дій із впровадження Ініціативи у 2016—2018 роках. Оскільки такі 
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обговорення проводилися з відкритою акредитацією учасників, до них долучилася 
велика кількість представників інститутів громадянського суспільства та експертів. 

У рамках заходу, який проводився 21 березня 2016 р., з обговорення доповіді 
механізму незалежного звітування про реалізацію Ініціативи в Україні у 2014—2015 
роках у форматі “world cafe” також були напрацьовані пропозиції до нового плану дій. 

Загалом під час проведених заходів надійшло близько 250 пропозицій, які були 
узагальнені Секретаріатом Кабінету Міністрів та проаналізовані на відповідність 
основним викликам і принципам Ініціативи. Також під час опрацювання окремих 
пропозицій проводилися додаткові зустрічі з представниками органів виконавчої 
влади та експертами у відповідних сферах.  

У травні 2016 р. пропозиції до плану дій були винесені на громадське 
обговорення через Інтернет з можливістю обрати п’ять пріоритетних заходів із 
запропонованих. У голосуванні взяли участь 99 осіб 
(http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/3011). 

Звіт за результатами проведення консультацій з громадськістю опублікований на 
урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” 
(http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/3205). 

Інформація про хід підготовки проекту плану дій з впровадження Ініціативи у 
2016—2018 роках, способи і строки участі представників громадськості в його 
обговоренні розміщувалася на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і 
влада” (http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/actual_lst/2764). 

 
ІІІ. ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  
Незалежне оцінювання, проведене Механізмом незалежного звітування (IRM) на 

замовлення керівного комітету Ініціативи, засвідчило певний прогрес у напрямі 
розвитку відкритого урядування в Україні. Водночас були висловлені рекомендації 
щодо доцільності зменшення кількості зобов’язань в наступному плані дій та 
зосередження уваги на пріоритетних і реалістичних заходах, таких як введення в дію 
системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання 
корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, подальше розкриття та інтеграція різноманітних 
державних реєстрів за допомогою онлайн-доступу та у формі відкритих даних, 
здійснення публічних закупівель за допомогою електронних платформ, розроблення 
дорожньої карти електронної демократії в Україні тощо. 

Зазначені рекомендації були враховані під час розроблення плану дій з реалізації 
Ініціативи.  

 
IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ДІЙ 
План дій, розроблений Урядом у партнерстві з представниками громадянського 

суспільства, включає 17 заходів за п’ятьма “великими викликамиˮ Ініціативи: 
удосконалення надання державних послуг, підвищення рівня доброчесності в 
державному управлінні, більш ефективне управління державними ресурсами, 
створення безпечних громад, підвищення корпоративної підзвітності. 
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Зокрема, передбачені заходи з підвищення якості та прозорості надання 
адміністративних послуг та впровадження надання таких послуг в електронній формі, 
удосконалення механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників, 
забезпечення відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель, створення 
системи “Community policingˮ, розвитку електронної демократії тощо. 

З метою підвищення ефективності впровадження в Україні Ініціативи 
“Партнерство “Відкритий Уряд”, у лютому 2017 р. Уряд удосконалив її 
координаційний механізм. Зокрема, передбачено, що до складу Координаційної ради 
входять по 7 представників від органів виконавчої влади і громадськості. Також 
визначено, що Координаційна рада матиме двох співголів – від Уряду (Міністр 
Кабінету Міністрів) та від громадськості. Крім того передбачено, що члени 
Координаційної ради від громадськості обиратимуться на конкурсних засадах. 

Конкурс з обрання членів Координаційної ради з питань реалізації в Україні 
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” від громадськості проходив з 30 березня по 
8 травня 2017 року. За результатами конкурсу сформований склад Координаційної 
ради. 

 Детальна інформація про стан виконання Плану дій наведена нижче. 
 

1.   Підвищення якості та прозорості надання адміністративних послуг 
 

1.1.   Забезпечення децентралізації повноважень з надання найбільш важливих для 
громадян адміністративних послуг та інтеграція базових адміністративних послуг у 
центри надання адміністративних послуг 

Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Мін’юст, МВС, Мінрегіон, Мінагрополітики, Державне 
агентство з питань електронного урядування, 
Держгеокадастр  
Залучені до виконання заходу: 

Органи виконавчої влади Інститути громадянського 
суспільства, міжнародні 

організації 
Обласні, Київська міська держадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 
Громадська організація “Центр 
політико-правових реформ”, інші 
інститути громадянського 
суспільства та міжнародні 
організації 

Основна мета 
заходу 

Децентралізація повноважень центральних органів виконавчої влади з 
метою наближення послуг до громадян та зниження рівня корупції під 
час надання адміністративних послуг. 

Короткий 
зміст заходу  
(очікувані 
результати) 

Делегування органам місцевого самоврядування повноважень з 
надання базових адміністративних послуг (прийняті відповідні 
нормативно-правові акти) та/або забезпечення надання через центри 
надання адміністративних послуг послуг з видачі паспорта 
громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон; державної реєстрації земельних ділянок; внесення та 
отримання інформації з Державного земельного кадастру, державної 
реєстрації актів цивільного стану. 

Актуальність Актуально  
Відповідність Доступ до Участь Підзвітність  Технології та 
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цінностям 
Ініціативи 

публічної 
інформації 

громадськості інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 
 

  ✓ ✓ 
Строк 
виконання 

2016— 2018 роки 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
 ✓   

Опис 
результатів 

Відповідно до Закону України “Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” станом на 1 
серпня 2017 р. 31 центр надання адміністративних послуг здійснює 
прийом документів для оформлення та видачі паспорта громадянина 
України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

18.01.2017 на засіданні Уряду схвалено розроблений Мін‘юстом 
проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
державну реєстрацію актів цивільного стану” та деяких інших 
законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до 
громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану”, який 28.02.2017 подано до Верховної Ради України 
(реєстр. № 6150). Проектом Закону, зокрема, пропонується здійснити 
оптимальний розподіл повноважень між органами місцевого 
самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях 
адміністративно-територіального устрою за принципом 
децентралізації. Крім того, пропонується спростити порядок 
державної реєстрації актів цивільного стану та максимально 
наблизити надання послуг у відповідній сфері до споживача 
насамперед шляхом скорочення строків розгляду відповідних заяв, а 
також можливості їх подачі в електронній формі. На даний час 
законопроект опрацьовується у комітетах Верховної Ради України. 

Водночас, розпорядженням Кабінету Міністрів України               
від 11.10.2017 № 782 внесено зміни до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 16.10.2014 № 523 «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 
надання адміністративних послуг» та встановлено, що надання послуг 
з державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану та через центри надання 
адміністративних послуг, утворені згідно із Законом України «Про 
адміністративні послуги», в адміністративно-територіальних 
одиницях та за переліком таких послуг, що визначається Мін‘юстом. 
Надання таких послуг здійснюється на основі узгоджених рішень між 
територіальними органами Мін’юсту та органами, якими утворено 
такі центри. 

Крім того, Держгеокадастром надано доступ в режимі видачі 
відомостей з Державного земельного кадастру 31 сільській (селищній) 
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раді, 34 міським радам, 35 центрам надання адміністративних послуг; 
в режимі читання відомостей – 56 сільським (селищним) радам, 58 
міським радам, 25 центрам надання адміністративних послуг. 

З метою забезпечення децентралізації повноважень з надання 
адміністративних послуг Держгеокадастром розроблено проект 
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
Державний земельний кадастр (щодо розширення переліку осіб, які 
здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру 
та надання відповідної інформації з нього)”. Законопроектом, зокрема, 
передбачено здійснення державної реєстрації земельної ділянки 
сертифікованими інженерами-землевпорядниками сільських, 
селищних, міських рад в електронній (цифровій) формі з 
використанням особистого електронного цифрового підпису, 
скорочення строку здійснення державної реєстрації земельної ділянки 
до 7 робочих днів. Проект Закону погоджений з усіма 
заінтересованими органами та найближчим часом буде внесений на 
розгляд Уряду. 

Участь громадськості 
26.04.17 Комітетом Верховної Ради України з питань правової 

політики та правосуддя спільно з Мін‘юстом проведено круглий стіл 
на тему “Раціональна політика держави щодо державної реєстрації 
актів цивільного стану та забезпечення населення якісними і 
доступними адміністративними послугами у цій сфері”. Під час 
заходу Мін‘юстом презентовано проект Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану” та деяких інших законодавчих актів України щодо 
децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану”. 

Подальші 
кроки 

Супроводження у Верховній Раді України внесених законопроектів, 
збільшення числа центрів надання адміністративних послуг, яким 
передані повноваження з надання базових адміністративних послуг.  

 
1.2. Впровадження моніторингу функціонування центрів надання адміністративних 
послуг   
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Мінекономрозвитку 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

Державне агентство з питань електронного 
урядування, 
місцеві держадміністрації 

Громадські організації “Центр 
політико-правових реформ”, 
“Трансперенсі Інтернешнл 
Україна”, інші інститути 
громадянського суспільства та 
міжнародні організації  

Основна мета Удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг. 
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заходу 
Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати)  

Створення інформаційної системи моніторингу функціонування 
центрів надання адміністративних послуг.   

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓ ✓ ✓ ✓ 
Строк 
виконання 

Грудень 2017 року 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
  ✓  

Опис 
результатів 

Мінекономрозвитку на постійній основі здійснює моніторинг 
функціонування центрів надання адміністративних послуг, 
використовуючи інформацію обласних, Київської міської 
держадміністрацій про створені в регіонах України центри надання 
адміністративних послуг.  

Детальна інформація у розрізі регіонів розміщена на 
офіційному веб-сайті Міністерства у рубриці "Адміністративні 
послуги" (www.me.gov.ua) та оновлюється Мінекономрозвитку 
щоквартально. 

Станом на 01.10.2017 в Україні функціонує 723 центрів, а саме: 
207 – створено органами місцевого самоврядування (у тому числі  
42 територіальних підрозділів), 468 – створено місцевими 
державними адміністраціями (у тому числі 10 районних у місті Києві 
та 6 територіальних підрозділів); 48 – створено об'єднаними 
територіальними громадами; крім того 20 віддалених місць для 
роботи адміністраторів центрів створених органами місцевого 
самоврядування. 

Наразі, з врахуванням положень Закону України "Про 
добровільне об’єднання територіальних громад", продовжується 
створення центрів надання адміністративних послуг об’єднань 
територіальних громад. 
 Також Мінекономрозвитку за підтримки Німецького 
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) проводяться роботи 
щодо створення електронної системи моніторингу центрів надання 
адміністративних послуг.  

Участь громадськості 
Мінекономрозвитку за участю громадських організацій, 

представників облдержадміністрацій та органів місцевого 
самоврядування на постійній основі проводяться семінари, круглі 
столи з метою підвищення ефективності діяльності центрів надання 
адміністративних послуг. 
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Під час зустрічей за результатами опрацювання результатів 
моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг 
обговорюються пропозиції щодо покращення їх діяльності,  питання 
забезпечення взаємодії центрів надання адміністративних послуг з 
органам виконавчої влади; крім цього проходить ознайомлення з 
найкращими практиками функціонування центрів надання 
адміністративних послуг, обговорюються проблемні питання тощо.  

Водночас з метою підвищення рівня культури обслуговування та 
ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг 
Мінекономрозвитку спільно з Офісом реформи адміністративних 
послуг (проект "Експертна підтримка врядування та економічного 
розвитку (EDGE)") та Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID) в рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні" 
(USAID ЛЕВ) розроблені Єдині вимоги (Стандарт) до якості 
обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних 
послуг.  

Стандарти розміщено на офійіцному веб-сайті Міністерства для 
використання у роботі центрів надання адміністративних послуг. 
Також відповідні матеріали направлено облдержадміністраціям для їх 
розповсюдження серед усіх адміністраторів центрів. 

 
Подальші 
кроки 

Продовження роботи над створенням електронної системи 
моніторингу центрів надання адміністративних послуг (розроблення 
технічного завдання, розроблення програмного продукту). 

 
1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо надання 
адміністративних послуг, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

МІП 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Державне 
агентство з питань електронного урядування, інші 
центральні органи виконавчої влади, обласні, 
Київська міська держадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

Інститути громадянського 
суспільства та міжнародні 
організації 

Основна мета 
заходу 

Інформування громадян про порядок надання адміністративних 
послуг, у тому числі  через центри надання адміністративних послуг. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення широкого інформування громадян про систему надання 
адміністративних послуг через центри надання адміністративних 
послуг, проведення просвітницьких кампаній щодо порядку 
отримання адміністративних послуг, проведення вебінарів для 
представників інститутів громадянського суспільства щодо 
реформування системи адміністративних послуг, поширення 
тематичної соціальної реклами, створення спеціалізованих освітніх 
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программ. 
Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓    
Строк 
виконання  

2016—2018 роки 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
 ✓   

Опис 
результатів 

З метою широкого інформування громадськості про порядок 
надання адміністративних послуг у січні – лютому 2017 року МІП для 
розміщення на загальнонаціональних телеканалах України поширено 
відповідний соціальний відеоролик про роботу центрів надання 
адміністративних послуг, у травні – червні 2017 року – соціальний 
відеоролик “Державні сервіси он-лайн”. 

Крім того, МВС постійно ведеться робота з інформування 
населення щодо діяльності територіальних сервісних центрів МВС. 
Зокрема, проведено понад 800 зустрічей і презентацій за участю 
представників засобів масової інформації та громадськості, у 
загальнонаціональних та регіональних засобах масової інформації 
оприлюднено близько 35 000 роз‘яснювальних та інформаційних 
матеріалів про порядок отримання адміністративних послуг через 
сервісні центри МВС. 

Нацполіцією спільно з Центром надання адміністративних послуг 
Київської міськдержадміністрації проведено 4 просвітницькі кампанії 
для суб‘єктів адміністративних послуг. Також ДМС проведено 338 
інформаційно-роз‘яснювальних заходів щодо надання 
адміністративних послуг, віднесених до її компетенції. 

Інформація про надання адміністративних послуг розміщується 
на веб-сайтах органів виконавчої влади, які надають адміністративні 
послуги, та Єдиному державному порталі адміністративних послуг. 

 
Подальші 
кроки 

Продовження проведення інформаційних заходів щодо порядку 
надання адміністративних послуг, у тому числі  через центри надання 
адміністративних послуг. 

 
2.   Впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі 

 
2.1. Розширення функціональних можливостей Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг в електронній 
формі 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Мінекономрозвитку 

Залучені до виконання заходу: 
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Органи виконавчої влади Інститути громадянського 
суспільства, міжнародні 

організації 
Державне агентство з питань електронного 
урядування,  
інші центральні органи виконавчої влади,  
обласні, Київська міська держадміністрації 

Громадська організація 
“Трансперенсі Інтернешнл 
Україна”, інші інститути 
громадянського суспільства та 
міжнародні організації 

Основна мета 
заходу 

Спрощення надання адміністративних послуг, зокрема через надання 
їх в електронній формі. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів щодо порядку 
ведення та вимог щодо функціональних можливостей Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг, інтеграції 
інформаційних систем та інформаційних ресурсів до Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг та функціонування 
єдиної платформи надання адміністративних послуг на базі Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг. 

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

   ✓ 
Строк 
виконання 

2016 —2018 роки: 
надання адміністративних послуг в електронній формі (повний цикл): 
у 2016 році — 15 послуг; 
у 2017 році — 20 послуг; 
у 2018 році — 25 послуг. 
 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
  ✓  

Опис 
результатів 

У 2015 році Мінекономрозвитку оновлено та запущено в 
тестовому режимі пілотну версію Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг (далі ‒ Портал) (www.my.gov.ua) для доступу 
суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з 
використанням Інтернету та надання адміністративних послуг в 
електронній формі.  

Для роботи на Порталі користувач має можливість створити 
особистий кабінет за допомогою логіну та паролю, електронного 
цифрового підпису або системи ідентифікації Національного банку 
України Bank ID, через який замовити та оплатити адміністративні 
послуги за допомогою платіжних систем EasyPay, Портмоне, iPay та 
WebMoney.  

Також розроблено низку сервісів, які значно покращили 
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функціонал Порталу:  
створено механізм досилки документів суб’єктом отримання 

адміністративної послуги; 
модернізовано функціонал ведення реєстру адміністративних 

послуг та адміністрування Порталу в частині розмежування прав 
доступу суб’єктів надання адміністративних послуг до інформації 
Порталу відповідно до їх повноважень. 

Станом на 01.11.2017 користувачі мають можливість замовити 
та отримати в електронному вигляді 18 послуг безпосередньо на 
Порталі, 24 - за гіперпосиланням. Також запроваджено електронну 
чергу для отримання паспорта громадянина України та паспорта для 
виїзду закордон (10 послуг). У режимі тестування на Порталі 
знаходиться ще 8 нових електронних послуг. 

З метою реалізації принципу “громадянин на першому місці” на 
Порталі продовжуються роботи щодо запровадження проактивного 
спілкування з суб’єктами отримання адміністративних послуг, через 
"Особистий  кабінет", а саме здійснюється тестування модуля 
оповіщення особистого кабінету користувачів щодо: 

накладання санкцій до суб’єкта господарювання за порушення 
валютного законодавства;  

інформування про комплексні, планові перевірки;  
нагадування про закінчення терміну дії ліцензії. 
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

13.09.2017 № 627 “Про визначення адміністратора Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг”, адміністратором 
Порталу визначено Державний науково-дослідний інститут 
інформатизації та моделювання економіки, що належить до сфери 
управління Мінекономрозвитку. 

 
Подальші 
кроки 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
12.07.2017 № 462 "Про передачу деяких бюджетних призначень, 
передбачених для Державного агентства з питань електронного 
урядування у 2017 році" Мінекономрозвитку перерозподілено на 
розширення функціональних можливостей Порталу 2 млн. грн., 
основними напрямами використання зазначених коштів є інтеграція 
системи електронної взаємодії органів виконавчої влади з Порталом 
та побудова комплексної системи захисту інформації Порталу. 

Реалізація зазначених напрямів забезпечить захист 
персональних даних користувачів на Порталі відповідно до 
законодавства та спростить процедуру замовлення послуг в 
електронному вигляді з Порталу, а саме заявка та відповідні 
документи в електронному вигляді будуть потрапляти до надавача 
послуг через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

 
2.2. Впровадження єдиної системи електронної взаємодії державних інформаційних 
ресурсів 
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Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Державне агентство з питань електронного урядування 
 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

Мінекономрозвитку, інші центральні та місцеві 
органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування 

Громадська організація “Центр 
політичних студій та аналітики 
“Ейдос”, інші інститути 
громадянського суспільства та 
міжнародні організації 

Основна мета 
заходу 

Створення можливості обміну даними між державними електронними 
ресурсами для удосконалення надання адміністративних послуг. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Уряду проекту нормативно-правового акта щодо положення 
про електронну взаємодію державних електронних інформаційних 
ресурсів, створення інтерфейсів прикладного програмування для 
забезпечення доступу до пріоритетних державних електронних 
інформаційних ресурсів, підключення до електронної взаємодії 
пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів. 

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

   ✓ 
Строк 
виконання 

2017 —2018 роки: 
підключення до електронної взаємодії: 
у 2016 році — 10 пріоритетних державних електронних 
інформаційних ресурсів; 
у 2017 році — 20 пріоритетних державних електронних 
інформаційних ресурсів; 
у 2018 році — 30 пріоритетних державних електронних 
інформаційних ресурсів. 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
 ✓   

Опис 
результатів 

Для розвитку системи інтероперабельності (системи електронної 
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів) 
Кабінетом Міністрів прийняті розроблені Державним агентством з 
питань електронного урядування України постанова Кабінету 
Міністрів від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної 
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів”; 
розпорядження Кабінету Міністрів від 16 листопада 2016 р. № 918 
“Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в 
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Україні”; розпорядження Кабінету Міністрів від 14 червня 2017 р.  
№ 394 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 
розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017 –  
2018 роки”. В рамках проекту міжнародної технічної допомоги 
EGOV4UKRAINE організовано закупівлю технічної платформи 
системи інтероперабельності та робіт з її впровадження. 

Реалізовано пілотний проект щодо запровадження тестової 
електронної взаємодії між базовими державними реєстрами згідно з 
переліком, визначеним постановою Кабінету Міністрів  
від 8 вересня 2016 р. № 606. 

 
Подальші 
кроки 

Продовження роботи з впровадження єдиної системи електронної 
взаємодії державних інформаційних ресурсів 

 
2.3. Впровадження сучасних засобів електронної ідентифікації фізичних та 
юридичних осіб  
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Державне агентство з питань електронного урядування 
 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

Мінрегіон, Мін’юст, Мінекономрозвитку, 
Адміністрація Держспецзв’язку  
 

Інститути громадянського 
суспільства та міжнародні 
організації 

Основна мета 
заходу 

Створення умов для спрощення отримання громадянами послуг в 
електронній формі. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів з питань 
впровадження електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб в 
державних інформаційно-телекомунікаційних системах та  
створення відповідної технологічної бази.  

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

   ✓ 
Строк 
виконання 

2017 —2018 роки: 
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду проектів нормативно-правових актів з питань впровадження 
електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб в державних 
інформаційно-телекомунікаційних системах – травень 2017 року; 

створення відповідної технологічної бази – червень   
2018 року. 
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Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
 ✓   

Опис 
результатів 

З метою забезпечення електронної ідентифікації громадян в 
державних інформаційних системах за допомогою спеціального 
програмного забезпечення та мобільних пристроїв Державним 
агентством з питань електронного урядування реалізований пілотний 
проект з впровадження системи мобільної ідентифікації (MobileID).  

Крім того, Державним агентством з питань електронного 
урядування розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів 
України “Про схвалення Концепції розвитку системи електронної 
ідентифікації в Україні”. Проект акта надіслано на походження до 
заінтересованих органів. 

З метою забезпечення можливості електронної ідентифікації та 
автентифікації осіб, в тому числі в державних інформаційно-
телекомунікаційних системах з використанням технологій мобільного 
зв‘язку (MobileID), Мін‘юстом та Адміністрацією Держспецзв‘язку 
видано спільний наказ від 29.03.17 № 1017/5/206 “Про внесення змін 
до наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної 
служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України від 
20.08.12 № 1236/5/453”, зареєстрований у Мін‘юсті 29.03.17 за № 
422/30290. 

З метою створення інтегрованої системи електронної 
ідентифікації для забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб 
до послуг та даних, без необхідності використання декількох 
облікових записів в різних інформаційних системах Державним 
агентством з питань електронного урядування проведено закупівлю 
науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи на тему: 
«Дослідження механізмів електронної ідентифікації та розгортання 
робочого макету для створення інтегрованої системи електронної 
ідентифікації». 

 
Подальші 
кроки 

Забезпечення впровадження сучасних засобів електронної 
ідентифікації фізичних та юридичних осіб 

 
3. Впровадження системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України 
“Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

НАЗК 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

Адміністрація Держспецзв’язку  
 

Проект Програми  розвитку ООН 
в Україні “Прозорість та 
доброчесність публічного 
сектору”, громадська організація 
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“Трансперенсі Інтернешнл 
Україна”, інші інститути 
громадянського суспільства та 
міжнародні організації 

Основна мета 
заходу 

Оприлюднення інформації про доходи, майно і витрати осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування з метою протидії корупції. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення подання відповідно до Закону України “Про запобігання 
корупції” декларацій суб’єктами декларування, визначеними у статті 3 
Закону.  
 

Актуальність Актуально 
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 
 

✓  ✓ ✓ 
Строк 
виконання 

2016 —2018 роки 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
  ✓  

Опис 
результатів 

З 1 січня 2017 р. розпочався другий етап декларування осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

Станом на липень 2017 року до Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування подано 1 080 187 декларацій, з яких:  
щорічних декларацій за 2016 рік – 974 678, декларацій перед 
звільненням – 25 947, декларацій кандидата на посаду – 76 562. 

Крім того, НАЗК прийнято низку рішень, що регулюють заходи 
фінансового контролю, зокрема: 

Порядок проведення контролю та повної перевірки декларацій 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (рішення НАЗК від 10.02.17 № 56, зареєстровано 
Мін’юстом 13.02.17 за № 201/30069); 

Порядок здійснення моніторингу способу життя суб‘єктів 
декладування (рішення НАЗК від 18.05.17 № 201). 

Участь громадськості 
З метою здійснення громадського контролю за діяльністю НАЗК 

та впливу на його рішення розпорядженням Кабінету Міністрів від 
05.04.17 № 231 утворено громадську раду при НАЗК та затверджено її 
склад. Громадська рада делегує для участі у засіданнях НАЗК свого 
представника з правом дорадчого голосу. 

Подальші 
кроки 

Забезпечення подання декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування у 2018 році та їх 
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перевірка відповідно до законодавства. Проведення роботи відповідно 
до Порядку здійснення заходів фінансового контролю стосовно 
окремих категорій осіб, схваленого рішенням НАЗК від 16.03.17  
№ 91. 

 
4. Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації 
 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Мінрегіон 
 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

Міноборони, місцеві державні адміністрації 
органи місцевого самоврядування, суб’єкти 
господарської діяльності у сфері розроблення 
містобудівної документації  

Громадські організації 
“Східноукраїнський центр 
громадських ініціатив”, “Центр 
політичних студій та аналітики 
“Ейдос”, інші інститути 
громадянського суспільства та 
міжнародні організації 

Основна мета 
заходу 

Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації 
та геоінформаційних даних. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Уряду законопроекту про внесення змін до статті 18 Закону 
України “Про регулювання містобудівної документації”, приведення 
складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні в 
частині інформації з обмеженим доступом у відповідність із 
законодавчими вимогами щодо її відкритості, розроблення та 
впровадження першої черги програмно-технічного комплексу 
містобудівного кадастру державного рівня, початку дослідної 
експлуатації інформаційної системи.  

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓   ✓ 
Строк 
виконання 

2017 – 2018 роки: 
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду законопроекту про внесення змін до статті 18 Закону України 
“Про регулювання містобудівної документації” – грудень 2017 року; 

приведення складу та змісту містобудівної документації на 
місцевому рівні в частині інформації з обмеженим доступом у 
відповідність із законодавчими вимогами щодо її відкритості – 
грудень 2017 року;  
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розроблення та впровадження першої черги програмно-
технічного комплексу містобудівного кадастру державного рівня, 
початку дослідної експлуатації інформаційної системи – червень 2018 
року. 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
 ✓   

Опис 
результатів 

Мінрегіоном здійснюється супроводження у Верховній Раді 
України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 
законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” 
(реєстр. № 4585). Законопроектом, зокрема, передбачено, що основні 
положення генерального плану населенного пункту та детального 
плану території не можуть містити інформацію з обмеженим 
доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність 
генерального плану населенного пункту та детального плану території 
забезпечується шляхом їх розміщення на веб-сайті органу місцевого 
самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а 
також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу із 
забезпеченням вільного та відкритого доступу до нього населення. 

Крім того, Мінрегіоном спільно з Комітетом Верховної Ради 
України з питань будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства розроблено проект Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності” (реєстр. № 6403). Законопроект спрямований на подальшу 
дерегуляцію та децентралізацію містобудівних процесів, зокрема, 
план зонування територій втрачає статус містобудівної документації 
та стає складовою місцевих правил забудови, як регламентний 
документ. Також законопроектом передбачено, що виконавчі органи 
місцевих рад забезпечують проведення громадських обговорень 
місцевих правил забудови, подають їх на розгляд відповідної місцевої 
ради, а також забезпечують їх оприлюднення протягом десяти днів з 
дня їх затвердження. 

21.06.17 на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань 
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України включити 
проект Закону до порядку денного шостої сесії Верховної Ради 
України восьмого скликання та за результатами його розгляду в 
першому читанні прийняти за основу. 

Також Кабінетом Міністрів прийнято постанову від 24.05.17  
№ 354 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 р. № 559 і від 21 жовтня 2015 р. № 835”, якою 
передбачено відкриття відомостей (метаданих) про містобудівну 
документацію шляхом створення веб-сервісу для збору та 
опублікування відомостей (метаданих) про містобудівну 
документацію. 

Участь громадськості 
26.05.17 за ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та 
Мінрегіону проведено конференцію “Розвиток територій, нагальні 
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проблеми містобудівної документації”, під час якої представникам 
фахових інституцій та громадських об‘єднань було представлено 
проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльності”. 

Крім того, для обговорення проекту постанови Кабінету 
Міністрів “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 травня 2011 р. № 559 і від 21 жовтня 2015 р. № 835” 
проведено три засідання за круглим столом за участю представників 
інститутів громадянського суспільства, що працюють у сфері 
територіального планування, будівництва та геопросторових даних. 
Проект постанови також погоджувався з Асоціацією міст України. 

Подальші 
кроки 

Супроводження відповідних законопроектів у Верховній Раді 
України, розроблення технічного завдання програмно-технічного 
комплексу. 

 
5. Удосконалення механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних 
власників 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Мін’юст 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

̶ Громадська організація 
“Трансперенсі Інтернешнл 
Україна” 

Основна мета 
заходу 

Забезпечення корпоративної прозорості та повного доступу до 
актуальної інформації про компанії на міжнародному рівні, вжиття 
дієвих антикорупційних заходів. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення запровадження механізмів пошуку та візуалізації 
взаємозв’язків між юридичними особами та їх засновниками 
(учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), 
у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) 
засновника, керівниками юридичних осіб шляхом доопрацювання 
програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓  ✓ ✓ 
Строк 
виконання 

2017 —2018 роки 

Стан Невиконаний Частковий Значний Завершений 
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виконання   ✓  
Опис 
результатів 

На сьогодні законодавством передбачено обов‘язок юридичних 
осіб встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього 
та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, 
передбачених законом. 

Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” передбачено 
наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань інформації про 
кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичногї особи, у 
тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера), її 
засновника. Ці відомості фактично вносяться до Реєстру та є в ньому 
у відкритому доступі. 

18.05.17 Урядом було прийнято постанову № 339 “Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р.  
№ 593 “Деякі питання надання відомостей Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань”, якою підтримано пропозицію Міністерства юстиції та 
Державного агентства з питань електронного урядування щодо 
підписання ініційованого громадською організацією “Трансперенсі 
Інтернешнл Україна” Меморандуму про взаєморозуміння та 
співробітництво між Міністерством юстиції, Державним агентством з 
питань електронного урядування, громадською організацією 
“Трансперенсі Інтернешнл Україна” та консорціумом 
“OрenOwnershiр”. 

22.05.17 між Мін‘юстом, Державним агентством з питань 
електронного урядування, громадською організацією “Трансперенсі 
Інтернешнл Україна” та консорціумом “OрenOwnershiр” підписано 
Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, в якому 
сторони домовились про спільні дії у напрямку передачі відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань про бенефіціарну власність до 
Глобального реєстру бенефіціарних власників.  

На сьогодні розпочато роботу з реалізації Меморандуму, зокрема, 
розроблено спільне технічне рішення, що дозволить використання 
відкритих відомостей про кінцевих бенефіціарних власників компаній 
як в Україні, так і за кордоном. 

14.08.17 реалізовано перший етап технічного завдання в частині 
передачі бази даних реєстру про бенефіціарних власників компаній. 

Завдяки спільній роботі Державного агентства з питань 
електронного урядування та Мін’юсту відкрито (оприлюднено) 
вільний доступ до бази даних з інформацією про бенефіціарних 
власників компаній на Єдиному державному порталі відкритих даних 
(data.gov.ua або за посиланням nais.gov.ua/download/open_data/15-
UFOP.zip). 

На даний час є актуальним питання розробки механізму перевірки 
точності інформації, наданої компаніями про бенефіціарних 
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власників, який перебуває на стадії розробки. Проводяться 
консультації з представниками Європейського Союзу щодо 
напрацювання відповідних правових норм та адаптації програмного 
забезпечення, оскільки зазначене питання має бути врегульовано 
лише на законодавчому рівні. 

Запровадження процедури перевірки такої інформації можливе 
лише в результаті проведення спільних робочих нарад та консультацій 
спеціалістів технічного адміністратора Єдиного державного реєстру – 
державного підприємства  «Національні інформаційні системи», 
Міністерства юстиції України, Державного агентства з питань 
електронного урядування, Державної служби фінансового 
моніторингу України, представників громадської організації 
«Transparency International Україна»,  консорціуму «OpenOwnership» з 
представниками інших відповідних міжнародних організацій. 

Міністерством юстиції України з метою впровадження дієвого 
механізму перевірки подання інформації про бенефіціарного власника 
(контролера), яку зобов’язані надавати компанії відповідно до статті 
641 Господарського кодексу України, її достовірності та повноти, 
планується створити робочу групу з питань впровадження механізму 
проведення перевірки інформації про бенефіціарного власника 
(контролера). 

 
Участь громадськості  
18.05.17 Урядом було прийнято постанову № 339 “Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р.  
№ 593 “Деякі питання надання відомостей Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань”, якою підтримано пропозицію Міністерства юстиції та 
Державного агентства з питань електронного урядування щодо 
підписання ініційованого громадською організацією “Трансперенсі 
Інтернешнл Україна” Меморандуму про взаєморозуміння та 
співробітництво. 

Подальші 
кроки 

Завершення процесу передачі даних з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань до Глобального реєстру бенефіціарних власників. 

 
6. Запровадження міжнародних стандартів Ініціативи із забезпечення прозорості 
будівництва (CoST) для забезпечення підзвітності закупівельних організацій та 
відкритого доступу до інформації під час будівництва  за публічні кошти 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Мінінфраструктури 
 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, 
Укравтодор 

Громадські організації 
“Трансперенсі Інтернешнл 
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Україна”, “Центр політичних 
студій та аналітики “Ейдос”, 
Консультативно-наглядова група 
Ініціативи із забезпечення 
прозорості будівництва (CoST), 
інші інститути громадянського 
суспільства та міжнародні 
організації 

Основна мета 
заходу 

Забезпечення прозорості використання публічних коштів під час 
будівництва об’єктів інфраструктури та посилення підзвітності 
закупівельних організацій. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення реалізації чотирьох пілотних проектів Ініціативи із 
забезпечення прозорості будівництва (CoST) та залучення інших 
об’єктів будівництва за публічні кошти до стандартів CoST. 

Актуальність Актуально 
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓  ✓  
Строк 
виконання 

2017 рік: 
реалізація чотирьох пілотних проектів із розкриття даних щодо 

об’єктів будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів 
дорожньої інфраструктури та публікації звіту щодо розкритих даних 
групою незалежних експертів – перше півріччя 2017 року; 

залучення інших об’єктів будівництва за публічні кошти до 
стандартів розкриття інформації CoST – березень 2017 року; 

подання пропозицій щодо внесення необхідних змін до 
законодавчих актів з метою підвищення ефективності використання 
публічних коштів шляхом застосування стандартів CoST – друге 
півріччя 2017 року; 

затвердження механізму застосування стандартів CoST на рівні 
підзаконних  актів для забезпечення прозорості використання 
публічних коштів під час будівництва об’єктів інфраструктури та 
посилення підзвітності закупівельних організацій – грудень 2017 
року. 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
  ✓  

Опис 
результатів 

З метою тестування стандартів CoST Мінінфраструктури 
затверджено 4 пілотних проекти у дорожній галузі:  

-   “Ремонт доріг державного значення у 2016 році”; 
-   “Ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам‘янка (км 14+740 

– км 43+345)”; 
-   “Проект реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-

Довжанський на ділянці м. Лубни – м. Полтава”; 
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-   “Дороги Карпатського краю”. 
13.12.16 відбулась презентація звіту за проектом “Ремонт доріг 

державного значення у 2016 році”, а 28.02.17 – презентація 
верифікаційного звіту CoST за проектами “Ремонт автомобільної 
дороги Н-01 Київ-Знам‘янка (км 14+740 – км 43+345)” та “Проект 
реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський 
на ділянці м. Лубни – м. Полтава”. 

У грудні 2016 року Мінінфраструктури внесло зміни до Переліку 
пілотних проектів у дорожній галузі для тестування стандартів CoST і 
додатково залучило 4 проекти. 

Також згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між 
Національним секретаріатом CoST, Державним підприємством “НЕК 
“Укренерго” та громадською організацією “Трансперенсі Інтернешнл 
Україна” до Ініціативи залучено проект енергетичної інфраструктури: 
“Встановлення третього автотрансформатора 330/110/35 кВ на 
підстанції “Чернівецька”. 

Доповненням до Меморандуму з ДП “НЕК “Укренерго” від 
17.03.17 перелік проектів СoST в галузі енергетичної інфраструктури 
доповнено проектами, які реалізуються в рамках спільного зі 
Світовим банком “Другого проекту з передачі електроенергії”. 
Зокрема, заплановано, починаючи з жовтня 2017 року, розкриття 
інформації за контрактами: 

- “Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Житомирська”; 
- “Технічне переоснащення ПС 330 кВ “Черкаська”; 
- “Технічне переоснащення ПС 330 кВ “Суми”; 
- “Технічне переоснащення ПС 330 кВ “Кременчук”; 
- “Технічне переоснащення ПС 330 кВ “Новокиївська”; 
- “Технічне переоснащення ПС 330 кВ “Жовтнева”. 
Участь громадськості 
До складу Консультативно-наглядової Групи CoST(КоНГ) 

входять представники громадських організацій: ГО «Трансперенсі 
Інтернешнл Україна», ГС «Моя дорого», ЦПСА «Ейдос». 

Також, CoST залучає волонтерів у регіонах, які надають 
інформацію щодо неякісного виконання ремонтів, надають 
інформацію щодо можливих порушень законодавства під час 
проведення закупівель дорожніх робіт тощо. 

 
Подальші 
кроки 

Подальше застосування стандартів CoST для забезпечення прозорості 
використання публічних коштів під час будівництва об’єктів 
інфраструктури. 

 
7. Реалізація першого етапу створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 
“Прозорий бюджет” 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Мінфін 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 
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суспільства, міжнародні 
організації 

̶ Громадська організація “Центр 
політичних студій та аналітики 
“Ейдос”, інші інститути 
громадянського суспільства та 
міжнародні організації 

Основна мета 
заходу 

Забезпечення доступу громадян до інформації про публічні кошти на 
всіх стадіях планування та використання. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення створення технічного завдання на розробку системи 
“Прозорий бюджет”, розробка підсистеми “Бюджет для громадян” та 
впровадження її у дослідну експлуатацію.  

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓  ✓ ✓ 
Строк 
виконання 

2016—2017 роки:  
створення технічного завдання на розробку системи “Прозорий бюджет” - 
червень 2017 року; 
 розробка підсистеми “Бюджет для громадян” та впровадження її у дослідну 
експлуатацію - грудень 2017 року. 
 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
  ✓  

Опис 
результатів 

Мінфіном підготовлений проект Технічного завдання на створення 
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”.  
Участь громадськості 
Мінфін надсилав проект Технічного завдання для узгодження 

громадській організації “Центр політичних студій та аналітики 
“Ейдос”, визначеній партнером у реалізації заходу. Пропозиції та 
зауваження, що надійшли від громадської організації, були 
здебільшого враховані. 

Подальші 
кроки 

Затвердження Технічного завдання на створення інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”. 

 
8. Забезпечення відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель 
 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Мінекономрозвитку 
 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
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організації 
Мінфін, Мін’юст, Державне агентство з питань 
електронного урядування, Держаудитслужба, 
Національна поліція, Казначейство 

Громадські організації 
“Трансперенсі Інтернешнл 
Україна”, “Центр політичних 
студій та аналітики “Ейдос”, 
Ініціатива Open Contracting 
Partnership, інші інститути 
громадянського суспільства та 
міжнародні організації 

Основна мета 
заходу 

Забезпечення прозорості процесу публічних закупівель, підвищення 
довіри бізнесу та боротьба з корупцією. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування 
електронної системи публічних закупівель відповідно до 
міжнародного стандарту Open Contracting Data Standard, 
оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань з розкриттям власників та кінцевих 
бенефіціарів; створення багатосторонньої моніторингової групи з 
метою забезпечення незалежного моніторингу публічних закупівель; 
запровадження системи зворотнього зв’язку з боку громадськості 
щодо підвищення доброчесності системи; функціональної сумісності 
між даними щодо публічних закупівель, використання бюджетних 
коштів та даними Казначейства для підвищення прозорості 
використання публічних коштів шляхом забезпечення зв’язку між 
плановим бюджетом та бюджетною класифікацією, результатами 
тендерів, договорами, актами виконаних робіт за даними договорами 
та транзакціями за договорами, зокрема через оприлюднення 
унікальних ID-договорів. 

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓ ✓ ✓ ✓ 
Строк 
виконання 

листопад 2016 р. — березень  2017 р.: 
оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування 

електронної системи публічних закупівель відповідно до 
міжнародного стандарту Open Contracting Data Standard – листопад 
2016 року; 

оприлюднення інтерфейсу прикладного програмування Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань з розкриттям власників та кінцевих 
бенефіціарів – лютий 2017 року; 

створення багатосторонньої моніторингової групи з метою 
забезпечення незалежного моніторингу публічних закупівель – 
листопад 2016 року; 

запровадження системи зворотнього зв’язку з боку громадськості 
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щодо підвищення доброчесності системи – лютий 2017 року; 
функціональної сумісності між даними щодо публічних 

закупівель, використання бюджетних коштів та даними Казначейства 
для підвищення прозорості використання публічних коштів шляхом 
забезпечення зв’язку між плановим бюджетом та бюджетною 
класифікацією, результатами тендерів, договорами, актами виконаних 
робіт за даними договорами та транзакціями за договорами, зокрема 
через оприлюднення унікальних ID-договорів – березень 2017 року. 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
  ✓  

Опис 
результатів 

Оприлюднено інтерфейс прикладного програмування електронної 
системи публічних закупівель відповідно до міжнародного стандарту 
Open Contracting Data Standard. Інтерфейс доступний за посиланням - 
http://api-docs.openprocurement.org/uk_UA/latest/. 

Оприлюднено інтерфейс прикладного програмування Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань з розкриттям власників та кінцевих 
бенефіціарів. Мін'юстом, Державним агентством з питань 
електронного урядування, ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна" та 
глобальною ініціативою OpenOwnership підписано меморандум про 
співробітництво. Наразі ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна" 
спільно з Мін'юстом працюють над забезпеченням інтеграції з 
глобальним реєстром бенефіціарних власників OpenOwnership, що в 
свою чергу забезпечить відкриття безкоштовного доступу до АРІ 
реєстру. 

З метою забезпечення функціональної сумісності між даними 
щодо публічних закупівель, використання бюджетних коштів та 
даними Казначейства для підвищення прозорості використання 
публічних коштів, проведено 4 наради за участю: Мінфіну, 
Казначейства, Мінекономрозвитку, Державного підприємства 
"ПРОЗОРРО", Української провідної IT Компанії "Юніті Барс". 
Розроблено та погоджено технічне завдання на реалізацію двох етапів 
(1: інтеграція ID тендерів, передача реєстру Казначейству, 
відображення ID у трансакціях на Є-data (Єдиний веб-портал 
використання публічних коштів); 2: інтеграція юридичних зобов'язань 
(договорів), актів та звітів). Наразі роботи не розпочато у зв'язку з 
відсутністю фінансування з бюджету.  

Участь громадськості 
Наказами Мінекономрозвитку від 10.04.2017 № 543 та від 

17.07.2017 № 1027 створено багатосторонню моніторингову групу з 
питань визначення механізмів незалежного моніторингу публічних 
закупівель та затверджено її Положення. 

З метою висвітлення та запобігання можливих зловживань під час 
проведення закупівель ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна"  
створено моніторинговий портал DoZorro (www.dozorro.org), на 
якому, зокрема, можна розмістити інформацію про неправомірні дії 
замовників або учасників під час проведення конкретної закупівлі. 
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Подальші 
кроки 

Продовження роботи з впровадження функціональної сумісності 
між даними щодо публічних закупівель, використання бюджетних 
коштів та даними Казначейства для підвищення прозорості 
використання публічних коштів. 
 

 
9. Забезпечення реалізації в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Міненерговугілля 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінприроди, 
Держгеонадра 

Міжнародний фонд 
“Відродження”, Німецьке 
товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ), 
Американська торговельна палата 
в Україні, громадські організації 
“Діксі груп”, “Аналітичний центр 
регіонального співробітництва”, 
Асоціація “Енерго 
Транспарентність”, міжнародна 
ініціатива “Публікуй, за що 
сплачуєш”, інші інститути 
громадянського суспільства та 
міжнародні організації 

Основна мета 
заходу 

Створення умов для ефективного та прозорого використання 
природних копалин. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення супроводу у Верховній Раді України проекту Закону 
України “Про розкриття інформації у видобувних галузях”, публікації 
звітів за стандартом Ініціативи прозорості видобувних галузей. 

Актуальність Актуально 
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓  ✓  
Строк 
виконання 

2016 — 2018 роки:  
супровід у Верховній Раді України проекту Закону України “Про 

розкриття інформації у видобувних галузях” – до прийняття; 
публікація звітів українською та англійською мовами за 

стандартом Ініціативи прозорості видобувних галузей – грудень 2016 
р., грудень 2017 року. 
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Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
  ✓  

Опис 
результатів 

Проект Закону України “Про розкриття інформації у видобувних 
галузях” (реєстр. № 4840) 21.02.17 розглянуто на засіданні Верховної 
Ради України та не підтримано. 
Після доопрацювання у Верховній Раді України зареєстрований 

законопроект “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” 
(реєстр. № 6229). 

05.04.17 Комітет Верховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за 
результатами розгляду законопроекту у першому читанні прийняти 
його за основу та доручити Комітету доопрацювати його. 

01.02.17 на засіданні Багатосторонньої групи зацікавлених осіб 
затверджено другий Звіт з Ініціативи прозорості видобувних галузей в 
Україні за 2014 – 2015 роки. 20.02.17 після внесення Компанією – 
незалежним адміністратором коментарів, отриманих від членів 
Багатосторонньої групи заціавлених осіб, Світового банку та 
Міжнародного секретаріату Ініціативи прозорості видобувних 
галузей, звіт було оприлюднено на веб-сайті Міненерговугілля та 
Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні. 
Наразі розпочата робота з підготовки Звіту з Ініціативи прозорості 

видобувних галузей в Україні за 2016 рік. Зокрема, проведено 
технічний аналіз звіту за 2014 – 2015 роки та затверджено технічне 
завдання для незалежного адміністратора для підготовки звіту за 2016 
рік. 
Шляхом відкритого конкурсу 09.08.17 обрано компанію – 

незалежного адміністратора для підготовки Звіту, відбір затверджено 
Світовим банком. 
Участь громадськості 
До заходів з питань впровадження в Україні Ініціативи прозорості 

видобувних галузей залучались представники USAID, громадської 
організації “Діксі груп”, Міжнародного фонду “Відродження”, 
Німецького співтовариства міжнародного співробітництва GIZ, 
громадських організацій “Нова енергія”, “Бюро розвитку інновацій та 
технологій”, Полтавська філія “Суспільної служби України”, “Палата 
податкових консультантів”, “Аналітичний центр регіонального 
співробітництва”, Ініціативи “Публікуй, за що сплачуєш”, Асоціації 
“ЕнергоТранспарентність” та інші. 

Подальші 
кроки 

Продовження роботи з супроводу у Верховній Раді України проекту 
Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” 
(реєстр. № 6229), підготовка та публікація Звіту з Ініціативи 
прозорості видобувних галузей в Україні за 2016 рік. 

 
10. Запровадження громадського контролю за екологічним станом навколишнього 
середовища 
Орган виконавчої влади, Мінприроди 
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відповідальний за 
виконання заходу 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

ДАЗВ, обласні, Київська міська держадміністрації 
 

Інститути громадянського 
суспільства та міжнародні 
організації 

Основна мета 
заходу 

Забезпечення доступу до інформації про найбільших забруднювачів у 
регіонах та запровадження громадського контролю за екологічним 
станом навколишнього середовища.  

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення створення відкритого переліку найбільших 
забруднювачів у регіонах у рамках формування Загальнодержавної 
автоматизованої системи екологічних даних та створення електронної 
системи моніторингу радіаційної безпеки та екологічних загроз. 

Актуальність Актуально 
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓ ✓  ✓ 
Строк 
виконання 

2016 — 2018 роки 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
 ✓   

Опис 
результатів 

Мінприроди підготовлено проект Концепції створення 
Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» 
(попередня робоча назва – «Екологія та природні ресурси»). 

Мінприроди здійснює оновлення національної нормативно-
правової бази з питань охорони навколишнього природного 
середовища та використання природних ресурсів, її приведення у 
відповідність до європейських норм і вимог, положень 
ратифікованого у 2016 році в Україні Протоколу про реєстри викидів 
та перенесення забруднювачів. 

04.07.17 Мінприроди презентовано перелік “ТОП-100 основних 
підприємств-забруднювачів” навколишнього природного 
середовища, які вперше розділено на три категорії: скиди (33 
підприємства, які завдають найбільшої шкоди водним об’єктам), 
викиди (33 підприємства, які завдають найбільшої шкоди атмосфері) 
та утворення відходів (34 підприємства, які утворюють найбільшу 
кількість промислових відходів). В основі переліку – офіційна 
статистика та звіти підприємств про обсяги викидів, скидів та 
утворених відходів. 

На веб-сайті Мінприроди підтримується в робочому стані 
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інтерактивна карта України ліквідації стихійних сміттєзвалищ 
побутових відходів www.ecomapa.gov.ua    Мінприроди спільно з 
Держекоінспекцією на постійній основі здійснює моніторинг 
результатів впровадження електронного сервісу www.ecomapa.gov.ua  

На веб-сайті Мінприроди відкрито доступ до 31 набору даних, 
серед яких 12 нових. 

Крім того, за участю ІТ-волонтерів, Дніпропетровською 
облдержадміністрацією створено еко-сайт http://ecoinfo.dp.ua, на 
якому доступна інформація про рівень забруднення атмосферного 
повітря в різних куточках регіону, розташування стаціонарних постів 
спостереження, а також статистична інформація по основним 
підприємствам-забруднювачам, яка передається в режимі онлайн. 

Також у режимі онлайн на веб-сайті Державного агентства 
України з управління зоною відчуження (dazv@dazv.gov.ua) надається 
інформація про радіаційний стан довкілля зони відчуження, а за 
адресою http://www.srp.ecocentre.kiev.ua – дані про радіаційний стан 
на постах спостереження автоматизованої системи контролю 
радіаційного стану (АСКРС), яка працює в цілодобовому режимі. 

Участь громадськості 
У процесі розроблення проекту Концепції створення 

Загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля” 
Мінприроди проведено низку нарад з представниками громадських 
організацій. 

 
Подальші 
кроки 

Затвердження Концепції створення Загальнодержавної 
автоматизованої системи “Відкрите довкілля” та Дорожньої карти її 
реалізації. Створення технічного завдання на розробку 
Загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”. 

 
11. Створення системи “Community policing” 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Національна поліція 
 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

МВС, МОН, обласні, Київська міська 
держадміністрації 

Консультативна місія 
Європейського Союзу в Україні 
(EUAM), Міжнародна організація 
IREX, громадська організація 
“Київ мрій” (Dream Kyiv), інші 
інститути громадянського 
суспільства та міжнародні 
організації 

Основна мета 
заходу 

Створення системи поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду. 
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Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення навчання патрульних поліцейських, дільничних, 
інспекторів ювенальної превенції та інспекторів груп реагування 
патрульної поліції принципам “community policing”,  проведення 
роз’яснювальної кампанії з питань “community policing” серед 
населення, створення консультаційних груп громадян у населених 
пунктах, створення та запуск онлайн-ресурсів з питань взаємодії 
поліції та громади,  реалізації проекту “Школа і поліція”.  

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

 ✓  ✓ 
Строк 
виконання 

2016 — 2018 роки: 
навчання патрульних поліцейських, дільничних, інспекторів 
ювенальної превенції та інспекторів груп реагування патрульної 
поліції принципам “community policing” – грудень 2017 року; 
проведення роз’яснювальної кампанії з питань “community policing” 
серед населення – червень 2018 року; 
створення консультаційних груп громадян у населених пунктах – 
червень 2018 року; 
створення та запуск онлайн-ресурсів з питань взаємодії поліції та 
громади – 2017 рік; 
реалізації проекту “Школа і поліція” – червень 2018 року. 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
  ✓  

Опис 
результатів 

Забезпечується навчання працівників поліції принципам “community 
policing”. Зокрема, завершено перепідготовку дільничих офіцерів 
поліції у Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, 
Тернопільській та Черкаській областях. Триває перепідготовка 
дільничих офіцерів поліції у Дніпропетровській, Львівській, 
Кіровоградській областях. Загалом у 2017 році перепідготовку 
пройшли 1139 дільничих офіцерів поліції.  

Крім того, організовано навчання 614 тренерів за напрямом 
“Сommunity policing” з числа поліцейських патрульної поліції. 
Питання застосування у службовій діяльності принципів “community 
policing” включені до тематики занять з первинної професійної 
підготовки поліцейських патрульної поліції. 

З метою проведення роз’яснювальної кампанії з питань 
“Сommunity policing” серед населення організовано 945 відповідних 
зустрічей. Крім того, за підтримки Міжнародного фонду 
“Відродження” реалізується інформаційний проект громадської 
організації “Київ мрій” (Dream Kyiv) – Фейсбук-сторінка “Безпечна 
громада”. 

Нацполіцією спільно з МОН реалізовується проект “Шкільний 
офіцер поліції”, у рамках якого організовано відвідування 
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працівниками поліції навчальних закладів та проведено 9523 заняття 
для учнів. 

За підсумками узагальнення попередніх результатів проекту, 47,7 
% навчальних закладів оцінили його на “відмінно”, 44,5 %  – “добре”. 
97 % батьків та учнів сприймають проект позитивно. 

Участь громадськості 
Проект зі створення системи “Сommunity policing” реалізується за 

активної підтримки міжнародних партнерів: Консультативної місії 
Європейського Союзу в Україні (EUAM), Канадської поліцейської 
місії в Україні, ОБСЄ, Міжнародної програми підвищення 
кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту 
юстиції СШЕ (ІСІТАР). 

Подальші 
кроки 

Подальша реалізація завдань зі створення системи “Сommunity 
policing”. 

 
12. Розроблення законопроекту про публічні консультації  
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Мін’юст  
 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 

суспільства, міжнародні 
організації 

– Благодійний фонд “Творчий 
центр ТЦК”, Всеукраїнська 
громадська організація “Комітет 
виборців України”, громадські 
організації “Український 
незалежний центр політичних 
досліджень”, “Центр політико-
правових реформ”, Координатор 
проектів ОБСЄ в Україні, Рада 
підприємців при Кабінеті 
Міністрів України, інші 
інститути громадянського 
суспільства та міжнародні 
організації 

Основна мета 
заходу 

Врегулювання питання проведення органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування публічних консультацій для 
врахування громадської думки під час прийняття рішень. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Уряду проекту Закону України “Про публічні консультації”.  

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 

Доступ до 
публічної 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
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Ініціативи інформації забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓ ✓ ✓  
Строк 
виконання 

Грудень 2016 року 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
  ✓  

Опис 
результатів 

Мін’юстом підготовлений проект Закону України “Про публічні 
консультаціїˮ. Проектом пропонується визначити порядок проведення 
публічних консультацій під час підготовки та прийняття рішень 
суб’єктами владних повноважень з метою залучення до підготовки 
проекту рішення заінтересованих осіб для збалансування публічних 
та приватних інтересів і передбачається запровадити сучасні 
стандарти підготовки проектів рішень, обов’язкові як для державних 
органів, так і органів місцевого самоврядування. 

У січні 2017 року Мін‘юст вніс проект Закону на розгляд Уряду, 
однак Секретаріат Кабінету Міністрів повернув законопроект для 
додаткового погодження з Державною регуляторною службою та 
державними колегіальними органами. Після проведення погодження 
Мін‘юст у червні 2017 року повторно вніс законопроект на розгляд 
Уряду.  

Проект Закону схвалений на засіданні Урядового комітету з 
доопрацюванням. 

Участь громадськості 
Проект Закону розроблявся за широкої участі громадськості, 

зокрема, до робочої групи, утвореної Мін’юстом для розроблення 
законопроекту, увійшли представники інститутів громадянського 
суспільства. Крім того, проведено низку регіональних круглих столів 
“Громадянське суспільство та держава: обговорення пропозицій до 
законопроекту про публічні консультації”, експертних зустрічей. У 
листопаді 2016 року проведено Національний круглий стіл “Публічні 
консультації в Україні: законодавче унормування”. 

До проекту Закону надано висновок Бюро демократичних 
інституцій прав людини ОБСЄ. 

Проект Закону розміщувався для громадського обговорення на 
веб-сайті Мін’юсту та урядовому веб-сайті “Громадянське 
суспільство і влада”. 

Подальші 
кроки 

Схвалення Урядом проекту Закону України “Про публічні 
консультаціїˮ та внесення його до Верховної Ради України. 

 
13. Забезпечення розвитку електронної демократії 
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу 

Державне агентство з питань електронного урядування 
 

Залучені до виконання заходу: 
Органи виконавчої влади Інститути громадянського 
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суспільства, міжнародні 
організації 

Інші органи виконавчої влади Програма “EGAP”,  
Центр розвитку інновацій 
Національного університету 
“Києво-Могилянська Академія”, 
громадські організації “Центр 
політико-правових реформ”, 
“Електронна демократія”, “Центр 
політичних студій та аналітики 
“Ейдос”, інші інститути 
громадянського суспільства та 
міжнародні організації 

Основна мета 
заходу 

Розвиток електронної демократії в Україні. 

Короткий 
зміст заходу 
(очікувані 
результати) 

Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Уряду Концепції розвитку електронної демократії та плану 
заходів з її реалізації.  

Актуальність Актуально  
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи 

Доступ до 
публічної 
інформації 

Участь 
громадськості 

Підзвітність  Технології та 
інновації у 
забезпеченні 
прозорості та 
підзвітності 

✓ ✓  ✓ 
Строк 
виконання 

2017 рік: 
 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду Концепції розвитку електронної демократії – травень 2017 року; 
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронної  
демократії – листопад 2017 року. 

Стан 
виконання 

Невиконаний Частковий Значний Завершений 
   ✓ 

Опис 
результатів 

Державним агентством з питань електронного урядування та 
інститутами громадянського суспільства розроблено Концепцію 
розвитку електронної демократії в Україні та план заходів щодо її 
реалізації, схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 08 листопада 2017 р. № 797. 

Участь громадськості  
Між Державним агентством з питань електронного урядування та 

громадськими об‘єднаннями, іншими інститутами громадянського 
суспільства підписано Меморандум “Про взаємодію та 
співробітництво”. 

 
Подальші 
кроки 

Реалізація Концепції з розвитку електронної демократії в Україні та 
відповідного Плану заходів. 
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V. ОБМІН ДОСВІДОМ ТА НАВЧАННЯ. 

16 – 17 лютого 2017 р. відбулась міжнародна зустріч «Відкритий Уряд: 
Євразійський вимір», організована Кабінетом Міністрів України, Інститутом 
управління природними ресурсами та Міжнародним фондом «Відродження», групою 
підтримки Партнерства «Відкритий Уряд». 

У зустрічі взяли участь представники як країн – учасниць Ініціативи, так і країн, 
що ще не приєдналися до неї, а також представники Керівного комітету та групи 
підтримки Ініціативи (США), Інституту управління природними ресурсами. 
Представники органів державної влади та інститутів громадянського суспільства з 
України, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, 
Монголії, Таджикистану обговорили кращі практики впровадження міжнародної 
ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» задля забезпечення прозорості та 
підзвітності державної політики, протидії корупції, залучення громадськості до 
прийняття рішень. 

Учасники представили відповідний досвід своїх країн та взяли участь у дискусії 
щодо можливостей і викликів, пов’язаних з реалізацією Ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд», обговорили питання кращих практик впровадження Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд», налагодження партнерства між органами влади та 
інститутами громадянського суспільства в процесі реалізації реформ відкритого 
урядування, забезпечення прозорості у видобувних галузях та у сфері публічних 
фінансів, протидії корупції. 

18 травня 2017 р. представники Секретаріату Кабінету Міністрів, Керівного 
комітету та групи підтримки Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” провели 
семінар для новообраних членів Координаційної ради з питань реалізації Ініціативи в 
Україні. Семінар проведено з метою обговорення ключових завдань оновленої 
Координаційної ради, інформування про стандарти та кращі практики Ініціативи, 
посилення співпраці в процесі реалізації завдань плану дій. 


