
Проект

Звіт 
про реалізацію плану дій із впровадження 

Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2018 – 2020 роках

І. ВСТУП
Партнерство “Відкритий Урядˮ – міжнародна ініціатива, спрямована на об‘єднання зусиль урядів та громадянського суспільства 

для створення позитивних змін у житті громадян.  
У рамках Ініціативи уряди країн-учасниць спільно з громадянським суспільством розробляють та реалізують дворічні 

національні плани дій. Заходи, передбачені в планах дій, мають відповідати принципам Партнерства “Відкритий Уряд”: забезпечення 
доступу до публічної інформації, посилення участі громадськості у прийнятті рішень, забезпечення підзвітності органів влади, 
розвиток технологій та інновацій для забезпечення прозорості та підзвітності.

Україна є учасником Ініціативи з 2011 року. Робота Уряду неодноразово відзначалась Керівним комітетом Ініціативи як зразок 
для інших країн (зокрема, заходи з впровадження електронної системи закупівель “ProZorro” та моніторингового порталу “DoZorro”, 
відкриття інформації про бенефіціарних власників, налагодження партнерства між Урядом та громадськістю в процесі реалізації 
Ініціативи). 

Цей звіт підготовлено з метою представлення результатів виконання протягом 2018 – 2020 років четвертого плану дій із 
впровадження Ініціативи, розробленого та реалізованого органами виконавчої влади у партнерстві з інститутами громадянського 
суспільства (розпорядження Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 р. № 1088).

Кожне завдання Плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2018 – 2020 роках (далі – План дій) 
містить конкретні етапи та строки їх виконання, виконавців від органів влади та партнерів від інститутів громадянського суспільства, 
визначені індикатори виконання та очікувані результати. 

II. ВЗАЄМОДІЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ДІЙ
План дій розроблявся у тісній співпраці з інститутами громадянського суспільства і пройшов широке громадське обговорення.
Презентація Плану дій відбулася 4 лютого 2019 р. в громадському ресторані «Urban Space 500» (прибуток закладу спрямовується 

на підтримку соціально корисних ініціатив). Основною метою заходу було представити пріоритети нового Плану дій, контактних 
осіб, які налагоджуватимуть відповідну роботу в органах влади, та запросити представників заінтересованих сторін до співпраці. 
Учасниками презентації стали представники інститутів громадянського суспільства, які працюють у пріоритетних для Ініціативи 
сферах: забезпечення прозорості, відкриття даних у сфері освіти і науки, охорони навколишнього природного середовища, 
бюджетного процесу та про проекти економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями; впровадження електронних адміністративних послуг; забезпечення прозорості публічних закупівель; відкриття 
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інформації про бенефіціарних власників; реалізація Ініціативи прозорості видобувних галузей та Ініціативи із забезпечення 
прозорості будівництва; забезпечення прозорості конкурсних процедур для фінансової підтримки програм (проектів, заходів) 
інститутів громадянського суспільства.

У процесі реалізації Плану дій було налагоджено безпосередню взаємодію між представниками громадського сектору та 
органами виконавчої влади. Зокрема, було підписано меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про 
кінцевих бенефіціарних власників між Мін’юстом, Мінфіном, ДФС, Держфінмоніторингом, АРМА, Держагентством з питань 
електронного урядування, громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна», урядово-громадською ініціативою «Разом 
проти корупції», Міжнародним фондом «Відродження», громадською організацією «Центр протидії корупції» та іншими 
заінтересованими інститутами громадянського суспільства. Крім того, 3 липня 2019 р. за сприяння Секретаріату Кабінету Міністрів 
відбулось обговорення пропозицій щодо розроблення механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників, активну 
участь у якому взяли представники інститутів громадянського суспільства. Мінмолодьспортом з метою виконання зобов’язання щодо 
впровадження електронних процедур проведення конкурсів з надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) інститутами 
громадянського суспільства програм (проектів, заходів) була утворена відповідна робоча група, до складу якої увійшли представники 
інститутів громадянського суспільства.

З метою сприяння налагодженню взаємодії між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства на 
Урядовому порталі були опубліковані контактні дані представників органів виконавчої влади, державних установ, відповідальних за 
реалізацію заходів Плану дій. Також на Урядовому порталі періодично розміщувалась інформація про стан виконання Плану дій.

З 11 по 17 березня 2019 р. в рамках Тижня Відкритого Уряду в різних куточках України проходили круглі столи, обговорення, 
конференції, панельні дискусії, дні відкритих дверей, семінари та тренінги з питань відкритості діяльності органів виконавчої влади, 
посилення співпраці з громадськістю та залучення нових партнерів, антикорупційної політики, доступу до інформації, гендерної 
рівності, використання новітніх технологій тощо. Так, Секретаріатом Кабінету Міністрів, програмою «Електронне врядування задля 
підзвітності влади та участі громади» (EGAP) та Держагентством з питань електронного урядування проведено обговорення контенту 
й сервісів майбутньої онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства. Крім того, 
МОН та ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» за участю представників громадськості провели 
конференцію «Національний репозитарій академічних текстів та цифрові сервіси відкритої науки». Мінмолодьспорт разом з ПРООН 
в Україні, EGAP, громадською організацією «Український незалежний центр політичних досліджень» провели публічне обговорення 
механізму впровадження електронних процедур проведення конкурсів з надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) 
інститутами громадянського суспільства програм (проектів, заходів). Загалом у рамках Тижня Відкритого Уряду було проведено 
понад 25 заходів.
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20 грудня 2019 р. у Секретаріаті Кабінету Міністрів відбулася зустріч з обговорення стану реалізації Плану дій. Під час заходу 
представники органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства мали можливість обговорити прогрес у його 
виконанні та порушити проблемні питання, що ускладнюють реалізацію окремих заходів.

Звіт Механізму незалежного звітування (IRM) надсилався для коментування органам виконавчої влади, визначеним виконавцями 
плану дій. Крім того, на сторінці Ініціативи у мережі Facebook розміщувався допис про можливість коментування звіту (з посиланням 
на звіт) та строки подання пропозицій.

Інформація про хід реалізації Ініціативи розміщується на Урядовому порталі та сторінці “Ініціатива “Партнерство “Відкритий 
Уряд” в Україні” у мережі Facebook.

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 
включення до плану дій більш конкретних та орієнтованих на результат зобов’язань, залучення Парламенту до розроблення завдань 
плану дій, які потребують законодавчих дій, створення автоматизованої системи для перевірки електронних декларацій, 
впровадження системи верифікації інформації про бенефіціарних власників, розроблення зручної онлайн-системи для моніторингу 
бюджету та державних витрат.

Зазначені рекомендації частково були враховані під час розроблення плану дій з реалізації Ініціативи. До Плану дій увійшли 
конкретні та вимірювані завдання з визначеними етапами, строками та індикаторами. Також до Плану дій включені заходи з 
розроблення механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та удосконалення інформаційно-аналітичної 
системи “Прозорий бюджетˮ.

IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ДІЙ

До Плану дій було включено 17 заходів та передбачено як продовження реалізації попередніх пріоритетів, так і принципово нові 
напрямки.

Так, продовжено роботу із: запровадження надання пріоритетних електронних послуг; розвитку системи публічних закупівель; 
відкриття інформації про бенефіціарних власників; реалізації Ініціативи прозорості видобувних галузей та Ініціативи із забезпечення 
прозорості інфраструктури; забезпечення прозорості публічних фінансів.



4

Одночасно до плану увійшли такі нові напрями, як відкриття даних у сфері освіти і науки; охорони навколишнього природного 
середовища; щодо прозорості інформації про проекти економічного і соціального розвитку України, що підтримуються 
міжнародними фінансовими організаціями.

Новацією плану дій стало те, що він вперше розроблявся в контексті глобальних Цілей сталого розвитку до 2030 року.
За два роки реалізації плану дій, зокрема:
забезпечено можливість отримання близько 112 публічних послуг в електронній формі;
забезпечено оприлюднення даних про проведення ремонту доріг державного значення на публічному порталі інфраструктурних 

даних;
забезпечено функціонування Системи електронних торгів з реалізації арештованого майна;
запроваджено електронні аукціони з реалізації непрофільного майна державних підприємств та прав оренди державного майна;
створено веб-портал “Реєстр проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними 

фінансовими організаціямиˮ;
введено в експлуатацію модуль “Бюджет для громадянˮ інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджетˮ;
розроблено інтерактивний навчальний курс з питань протидії корупції та забезпечення доброчесності для державних службовців 

і посадових осіб місцевого самоврядування та створено електронну систему оцінювання рівня знань антикорупційного законодавства, 
антикорупційної політики та відповідних стандартів;

створено інтерактивну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами;
створено онлайн-сервіс перевірки документів про освіту.
Загалом 12 заходів Плану дій мають “значнийˮ або “завершенийˮ рівень виконання. 5 заходів мають “частковийˮ рівень 

виконання.
З метою підвищення ефективності впровадження Ініціативи розпорядженням Кабінету Міністрів від 29 січня 2020 р. № 83 

внесені зміни до посадового складу Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Урядˮ 
(посади приведено у відповідність до діючої системи органів виконавчої влади). Крім того, співголовою Координаційної ради від 
органів виконавчої влади визначено Державного секретаря Кабінету Міністрів.

Детальна інформація про стан виконання Плану дій наведена нижче.



5

Інформація 
про стан виконання заходів  плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2018 – 2020 роках

1. Впровадження міжнародних стандартів з розкриття інформації Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) 
на базі Мінінфраструктури та оприлюднення розкритої інформації на публічному порталі інфраструктурних даних

Дати початку і закінчення зобов‘язання
(грудень 2018 – липень 2020)

Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Мінінфраструктури

Партнери у виконанні заходу:
Органи виконавчої влади Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації

Мінекономіки, Укравтодор Громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, урядово-громадська 
ініціатива “Разом проти корупції”, консультативно-наглядова група CoST, Програма 
розвитку ООН в Україні, проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
та Департаменту міжнародного розвитку Великобританії (UK aid) “Прозорість та 
підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS”, інші інститути 
громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета 
заходу

Отримання зручного інструменту для проведення громадського моніторингу щодо реалізації інфраструктурних 
проектів (ремонт доріг, будівництво та ремонт аеропортів, причалів, вокзалів, залізничних шляхів тощо), аналізу 
рівня відкритості ринку та статистики реалізації інфраструктурних об’єктів, рівня конкуренції тощо.

Короткий 
зміст заходу 

Створення публічного порталу інфраструктурних даних на основі міжнародних стандартів, який повинен 
об’єднати всю необхідну інформацію в один набір даних, зручний для проведення аналізу та отримання 
інформації про інфраструктурні проекти на всіх етапах їх реалізації — від прийняття рішення про реалізацію 
проекту та планування до закінчення гарантійного строку. 

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓
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Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Оприлюднення даних на 
публічному порталі 
інфраструктурних даних

грудень 2018 р. березень 2019 р. Виконано.
Забезпечено оприлюднення даних про проведення ремонту 
доріг державного значення на публічному порталі 
інфраструктурних даних.

2. Поширення стандартів 
розкриття інформації на нові 
інфраструктурні проекти (крім 
доріг)

січень 2019 р. грудень 2019 р. Проводяться консультації з державним підприємством 
«Адміністрація морських портів» щодо можливості 
розкриття інформації про нові інфраструктурні проекти, 
зокрема за допомогою інвестиційного порталу 
http://investinports.com. Проведено обговорення щодо 
можливості поширення алгоритмів розкриття інформації на 
нові інфраструктурні проекти Державним підприємством 
обслуговування повітряного руху України, проводяться 
переговори з акціонерним товариством «Українська 
залізниця». Підготовлено проект Меморандуму про 
співпрацю між Ініціативою з прозорості будівництва 
(CoST) та Державним підприємством обслуговування 
повітряного руху України.

3. Інституалізація стандартів 
розкриття інформації щодо 
інфраструктурних проектів

липень 2019 р. липень 2020 р. Здійснюються заходи з інституалізації алгоритмів 
розкриття інформації щодо інфраструктурних проектів, 
зокрема, підготовлено бета-версію опису структури та форм 
алгоритмів для Державного агентства автомобільних доріг. 
CoST розроблено алгоритм імпорту даних за оновленим 
стандартом відкритих даних OC4IDS, який погоджено з 
Open Contracting Partnership. Здійснюється підготовка 
політики публікації даних для дорожнього сектору.

Подальші 
кроки

Внесення на розгляд Кабінету Міністрів змін до постанови Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. № 835 для 
інституалізації стандартів розкриття інформації про інфраструктурні проекти. Затвердження Мінінфраструктури 
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стандарту CoST для дорожнього сектору. Підписання Меморандуму про співпрацю між Ініціативою з прозорості 
будівництва (CoST) та Державним підприємством обслуговування повітряного руху України.

2. Впровадження відкритих стандартів роботи системи електронних торгів з реалізації арештованого майна
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(грудень 2018 – травень 2019)
Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Мін’юст

Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади, державні 

підприємства
Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації

Мінекономіки
Антимонопольний комітет, державне 

підприємство “СЕТАМ”,
державне підприємство “Прозорро. 

Продажі”

Урядово-громадська ініціатива “Разом проти корупції”,
громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”,

інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета 
заходу

Створення прозорих, конкурентних, сприятливих умов для організації та проведення електронних торгів з 
реалізації майна, арештованого під час здійснення примусового виконання судових рішень та рішень інших 
органів (посадових осіб), що дасть змогу скоротити час на реалізацію арештованого майна, підвищити 
ефективність виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Короткий 
зміст заходу 

Удосконалення системи електронних торгів з реалізації арештованого майна та забезпечення її адміністрування.

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата 
завершення

Опис результатів
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1. Організація та проведення 
моніторингу, оцінки роботи 
“партнерського договору”, 
оновленого Порядку реалізації 
арештованого майна

грудень 2018 р. березень 2019 р. Виконано.
Узагальнено результати впровадження «партнерського 
договору» та внесено відповідні зміни до Порядку 
реалізації арештованого майна.

2. Удосконалення Порядку 
реалізації арештованого майна 
за результатами моніторингу та 
оцінки

червень 2019 р. Виконано.
Наказом Мін’юсту від 12.02.19 № 413/5 внесено зміни до 
Порядку реалізації арештованого майна затвердженого 
наказом Мін’юсту від 29.09.16 № 2831/5, з метою 
удосконалення процедури залучення партнерів 
(операторів) системи реалізації арештованого майна з 
використанням АРІ. 
Оновленим порядком:
- виключено пункт щодо визначення Організатором 
конкретного суб’єкта господарювання та закріплено 
конкурсну процедуру відбору Організатора;
- закріплено критерії та процедуру відбору 
Організатора електронних торгів;
- закріплено положення проведення електронних 
торгів арештованим майном новим суб’єктом – 
оператором електронної торгової Системи;
- закріплено критерії залучення Операторів Системи 
електронних торгів;
- закріплено верхню межу розміру винагороди 
Операторів та Організатора.

3. Підготовка технічного 
завдання для удосконалення 
системи електронних торгів з 
реалізації арештованого майна, 
проведення відповідної 

січень 2019 р. березень 2019 р. Виконано.
Підготовлено відповідне технічне завдання, проведено 
тендер для удосконалення системи електронних торгів з 
реалізації арештованого майна.
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тендерної закупівлі
4. Удосконалення системи 
електронних торгів з реалізації 
арештованого майна

лютий 2019 р. Виконано.
Удосконалено Систему електронних торгів з реалізації 
арештованого майна, проведено перевірку її роботи. 
Відбувається безперервне залучення партнерів 
(операторів) системи реалізації арештованого майна.

5. Розподіл функцій 
адміністратора центральної 
бази даних системи 
електронних торгів з реалізації 
арештованого майна та 
організатора торгів, її передача 
відповідному адміністраторові

травень 2019 р. Виконано.
Розподілено функції організатора, який забезпечує 
адміністрування центральної бази даних та визначається 
шляхом проведення відповідного конкурсу, та операторів 
електронних торгів, які взаємодіючи з центральною базою 
даних системи реалізації арештованого майна, через 
протокол програмного обміну АРІ, забезпечують 
проведення електронних торгів.

Подальші 
кроки

Забезпечення належного функціонування Системи електронних торгів з реалізації арештованого майна.

3. Забезпечення відкритості та прозорості реалізації та продажу публічних активів та майна
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(грудень 2018 – грудень 2019)
Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Мінекономіки

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

Мінфін, Фонд державного майна,
Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб (за згодою),
Національний банк (за згодою),

органи місцевого самоврядування (за 
згодою)

Урядово-громадська ініціатива “Разом проти корупції”,
громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”,

інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета Зменшення можливості для корупційних зловживань, спрощення процедури участі в торгах шляхом уніфікації 
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заходу процедур та правил різноманітних торгів; залучення бізнесу для пошуку учасників торгів, підвищення рівня 
конкуренції та збільшення обсягу надходжень до бюджетів всіх рівнів завдяки використанню дворівневої 
системи; забезпечення спрощення процедур та значне розширення переліку можливих учасників торгів як серед 
українців, так і громадян інших країн.

Короткий 
зміст заходу 

Розроблення нормативно-правових актів щодо впровадження електронних аукціонів для реалізації 
непрофільного майна державних підприємств та прав оренди державного майна.

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата 
завершення

Опис результатів

1. Впровадження електронних 
аукціонів з реалізації 
непрофільного майна 
державних підприємств

грудень 2018 р. травень 2019 р. Виконано.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2019
№ 884 “Деякі питання відчуження об’єктів державної 
власності”, яка містить норми щодо обов’язкового 
продажу майна через електронний аукціон.

2. Впровадження електронних 
аукціонів з реалізації прав 
оренди державного майна 
(пілотний проект)

грудень 2018 р. березень 2019 р. Відповідно до Закону України “Про оренду державного та 
комунального майна” всі процедури з надання об'єктів в 
оренду мають проходити через дворівневу електронну 
торгову систему Прозорро.Продажі.

3. Впровадження електронних 
аукціонів з реалізації прав 
оренди державного майна 
суб’єктами ринку державних 
продажів

грудень 2018 р. грудень 2019 р. Виконано.
03.10.2019 Верховна Рада України прийняла Закон 
України “Про оренду державного та комунального майна”, 
яким передбачається передача в оренду державного та 
комунального майна на електронному аукціоні в 
електронній торговій системі.
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Подальші 
кроки

Реалізація Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

4. Підвищення прозорості та ефективності державного контролю у сфері публічних закупівель
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(грудень 2018 – серпень 2020)
Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Мінекономіки

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

Мінфін, Держаудитслужба,
Казначейство, Національна поліція,
державне підприємство “Прозорро”

проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Департаменту 
міжнародного розвитку Великобританії (UK aid) “Прозорість та підзвітність у 

державному управлінні та послугах/TAPAS”,
громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”,

інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)
Основна мета 
заходу

Вчасне виявлення та попередження порушень або зловживань під час проведення процедур закупівель.

Короткий 
зміст заходу 

Отримання інститутами громадянського суспільства можливості подання електронних звернень щодо виявлених 
порушень в електронній системі публічних закупівель “ProZorro” до контролюючих та правоохоронних органів; 
забезпечення прозорості здійснення оплати за договорами про закупівлю завдяки здійсненню автоматичного 
обміну інформацією між електронною системою публічних закупівель “ProZorro”, Єдиним порталом відкритих 
даних та системою Казначейства.

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата 
завершення

Опис результатів
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1. Розроблення інтерфейсу 
прикладного програмування 
(АРІ) інтеграції електронної 
системи публічних закупівель 
“ProZorro” із зовнішніми 
ресурсами 

січень 2019 р. серпень 2020 р. Виконано.
Інтерфейс прикладного програмування (АРІ) інтеграції 
електронної системи публічних закупівель “Prozorro” із 
зовнішніми ресурсами для подання інститутами 
громадянського суспільства в режимі електронних 
звернень до контролюючих та правоохоронних органів 
щодо виявлених порушень під час проведення процедур 
замовниками розроблено та протестовано на тестовому 
середовищі. Винесено на продуктивне середовище 
функціонал електронних звернень до Держаудитслужби.

2. Розроблення статистичного 
публічного модуля

грудень 2018 р. квітень 2019 р. Проводиться аналіз інформації, яка надходить з    
функціоналу електронних звернень. Ведеться робота з 
завершення розробки статистичного публічного модуля.

3. Здійснення інтеграції 
електронної системи публічних 
закупівель “ProZorro” із 
системами Мінфіну та 
Казначейства

грудень 2018 р. грудень 2019 р. Виконано.
Прийнято спільний наказ Мінекономрозвитку та Мінфіну 
від 04.02.2019 р. № 149/44 “Про затвердження Порядку 
інформаційної взаємодії між електронною системою 
закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних 
коштів та інформаційною системою Державної 
казначейської служби України”. 
Забезпечено обмін інформацією про проведені процедури 
закупівлі (у разі якщо замовник є розпорядником або 
одержувачем бюджетних коштів) і здійснення оплати за 
договорами про закупівлю в електронній формі між 
електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом 
використання публічних коштів та інформаційною 
системою Державної казначейської служби України. 

Подальші 
кроки

Завершення повноцінної роботи фукціоналу електронних звернень до контролюючих та правоохоронних органів 
щодо виявлених порушень під час проведення процедур замовниками.
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5. Забезпечення інформування громадськості у доступній формі про публічні фінанси, а також проекти економічного і 
соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

Дати початку і закінчення зобов‘язання
(грудень 2018 – вересень 2020)

Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Мінфін

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

Казначейство,
державна установа “Відкриті публічні 

фінанси”

громадська організація “Центр політичних студій та аналітики “Ейдос”,
урядово-громадська ініціатива “Разом проти корупції”,

інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета 
заходу

Забезпечення комфортності використання аналітичних даних; забезпечення можливості порівняння динаміки 
використання бюджетних коштів, а також механізму зворотного зв’язку та обговорення питань використання 
бюджетних коштів; забезпечення вільного доступу суспільства до інформації щодо реалізації спільних з МФО 
інвестиційних проектів на усіх стадіях.

Короткий 
зміст заходу 

Створення та введення в експлуатацію модуля «Бюджет для громадян» інформаційно-аналітичної системи 
«Прозорий бюджет», а також підсистеми «Реєстр проектів економічного і соціального розвитку України, що 
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями».

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Створення інформаційно-
аналітичної системи 
“Прозорий бюджет”: модуль 
“Бюджет для громадян”

березень 2019 р. Виконано.
Підготовлено технічне завдання та проведено закупівлю 
відповідних послуг.
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2. Введення в дослідну 
експлуатацію модуля 
“Бюджет для громадян”

грудень 2018 р. липень 2019 р. Виконано.
Наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2020 
№134 комп’ютерну програму «Інтегрована інформаційно-
аналітична система «Прозорий бюджет» модуль: «Бюджет 
для громадян» впроваджено в дослідну експлуатацію.
Проведено ряд випробувань, які підтверджують готовність 
впровадження програмного продукту в промислову 
експлуатацію.
На порталі https://openbudget.gov.ua/ в доступній формі 
розміщена інформація про основні цілі, завдання та 
пріоритети бюджетної політики, джерела наповнення 
бюджету, обґрунтування бюджетних витрат, планові і 
досягнуті результати використання бюджетних коштів.  За 
даними опитування, проведеного у вересні-жовтні 2020 р. 
ДУ «Відкриті публічні фінанси», портал «Бюджет для 
громадян» опитані використовують  для  аналізу даних 
місцевих бюджетів, а також кожен п’ятий опитаний 
дивиться на порталі результати виконання Держбюджету. 
Про портал знають 86 % респондентів.

3. Підготовка функціональних 
вимог до підсистеми “Реєстр 
проектів економічного і 
соціального розвитку України, 
що підтримуються 
міжнародними фінансовими 
організаціями”

грудень 2018 р. квітень 2019 р. Виконано.
Підготовлено технічне завдання та проведено закупівлю 
відповідних послуг. 

4. Розроблення програмного 
забезпечення підсистеми 
“Реєстр проектів 
економічного і соціального 
розвитку України, що 

грудень 2018 р. квітень 2019 р. Виконано.
Розроблено програмне забезпечення “Публічні реєстри”. 
Веб-портал «Реєстр проектів економічного і соціального 
розвитку України, що підтримуються міжнародними 
фінансовими організаціями» введено у дослідну 
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підтримуються міжнародними 
фінансовими організаціями” 
та введення його в дослідну 
експлуатацію

експлуатацію (https://proifi.gov.ua/?p=index).  

5. Доопрацювання та введення 
у промислову експлуатацію 
підсистеми “Реєстр проектів 
економічного і соціального 
розвитку України, що 
підтримуються міжнародними 
фінансовими організаціями”

травень 2019 р. вересень 2020 р. Виконано.
Наказом Міністерства фінансів України від 15.04.2020 
№ 162 «Про прийняття у промислову експлуатацію 
комп’ютерної програми «Публічні реєстри»», що 
розроблена відповідно до договору від 24 травня 2019 
№ 13010-05/77, впроваджено в промислову експлуатацію.
На порталі IFIs projects (портал реєстру проектів МФО 
proifi.gov.ua) у доступній формі оприлюднена інформація 
щодо проектів соціального і економічного розвитку 
України, які реалізуються із залученням коштів 
міжнародних фінансових організацій, а також є статистика 
для розуміння динаміки використання коштів по роках та 
структури фінансування проектів за галуззю реалізації, за 
кредиторами та відповідальними виконавцями. За даними 
опитування, проведеного у вересні-жовтні 2020 р. ДУ 
«Відкриті публічні фінанси», 52% знають про існування 
порталу. Здебільшого портал затребуваний серед 
представників бізнесу.

Подальші 
кроки

Забезпечення функціонування підсистеми “Реєстр проектів економічного і соціального розвитку України, що 
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями”. Введення у промислову експлуатацію системи 
“Бюджет для громадян”. 

6. Впровадження електронних процедур проведення конкурсів з надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) 
інститутами громадянського суспільства програм (проектів, заходів)

Дати початку і закінчення зобов‘язання
(грудень 2018 – грудень 2020)
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Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Мінмолодьспорт

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

Мінцифри програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” 
(EGAP), міжнародна благодійна організація “Фонд “Східна Європа”, 

Програма розвитку ООН в Україні, 
інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета 
заходу

Спрощення механізму подання конкурсних пропозицій інститутами громадянського суспільства; збільшення 
кількості конкурсантів; підвищення рівня прозорості проведення конкурсів, а також рівня довіри до процесу 
державного фінансування програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства.

Короткий 
зміст заходу 

Запровадження електронних процедур проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка.

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата 
завершення

Опис результатів

1. Проведення консультацій з 
громадськістю щодо механізму 
впровадження електронної 
процедури проведення 
конкурсів з надання фінансової 
підтримки для виконання 
(реалізації) інститутами 
громадянського суспільства 

грудень 2018 р. січень 2019 р. Виконано.
15.03.2019 р. у рамках Тижня Відкритого Уряду проведено 
публічне обговорення впровадження електронних 
процедур проведення конкурсів з надання фінансової 
підтримки для виконання (реалізації) інститутами 
громадянського суспільства програм (проектів, заходів) та 
прийнято рішення щодо створення робочої групи щодо 
впровадження зазначених механізмів, у тому числі й 



17

програм (проектів, заходів) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12.10. 2011 р. № 1049. 
Наказом Мінмолодьспорту від 08.05.2019 № 2295 створено 
відповідну робочу групу. 

2. Внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо 
внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 
12 жовтня 2011 р. № 1049

IV квартал 2020 
р.

Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів від 12 жовтня 2011 р. № 1049 за 
результатами наради, що відбулася 27.12.2018 р. за участю 
представників молодіжних та дитячих громадських 
організацій, програми "Електронне врядування задля 
підзвітності влади та участю громади" (EGAP) 
міжнародної благодійної організації "Фонд "Східна 
Європа", Програми розвитку ООН в Україні.
11 липня  та 24 вересня 2019 р. відбулись засідання 
робочої групи з впровадження електронних процедур 
проведення конкурсів, на яких обговорювались проекти 
онлайн-платформи та постанови Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1049. 
У травні 2020 року зібрано пропозиції від структурних 
підрозділів, які реалізують державну молодіжну політику, 
обласних, Київської міської державних адміністрацій.

3. Визначення вимог до онлайн-
платформи для проведення 
конкурсів з надання фінансової 
підтримки для виконання 
(реалізації) інститутами 
громадянського суспільства 
програм (проектів, заходів)

січень 2019 р. Виконано.
Мінмолодьспортом разом з  програмою "Електронне 
врядування задля підзвітності влади та участі громади" 
(EGAP) міжнародної благодійної організації "Фонд 
"Східна Європа" підготовлено технічне завдання до 
онлайн-платформи для проведення конкурсів.

4. Розроблення онлайн-
платформи для проведення 
конкурсів з надання фінансової 

січень 2019 р. жовтень 2019 р. Планується, що онлайн-платформа для проведення 
конкурсів з надання фінансової підтримки для виконання 
(реалізації) інститутами громадянського суспільства 
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підтримки для иконання 
(реалізації) інститутами 
громадянського суспільства 
програм (проектів, заходів)

програм (проектів, заходів) буде частиною великої 
платформи ВзаємоДія. Наразі, технічні вимоги 
затверджені, проведено конкурс на реалізацію, визначена 
компанія-переможець “Кітсофтˮ та ведуться роботи над 
створенням платформи.

5. Введення в дослідну 
експлуатацію онлайн-
платформи для проведення 
конкурсів з надання фінансової 
підтримки для виконання 
(реалізації) інститутами 
громадянського суспільства 
програм (проектів, заходів)

жовтень 2019 
р.

травень 2020 р. Онлайн-платформа знаходиться на етапі розробки. 
Перший лендінг платформи запланований на січень 2021 
року.

6. Введення в експлуатацію 
онлайн-платформи для 
проведення конкурсів з надання 
фінансової підтримки для 
виконання (реалізації) 
інститутами громадянського 
суспільства програм (проектів, 
заходів)

травень 2020 р. грудень 2020 р.

Подальші 
кроки

Розроблення програмного забезпечення та введення онлайн-платформи в дослідну експлуатацію.

7. Запровадження механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(грудень 2018 – грудень 2019)
Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Мін’юст

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

Держфінмоніторинг, 
Національне агентство з питань 

виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних 

та інших злочинів,
Мінцифри

громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, 
урядово-громадська ініціатива “Разом проти корупції”,

Міжнародний фонд “Відродження”, 
громадська організація “Центр протидії корупції”,

інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета 
заходу

Передача достовірних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань (далі – Реєстр) до Глобального реєстру бенефіціарних власників; запровадження 
верифікації відомостей про кінцевих бенефіціарних власників; запобігання та протидія легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. 

Короткий 
зміст заходу 

Забезпечення адаптації відомостей з Реєстру в частині інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб 
для інтеграції до Глобального реєстру бенефіціарних власників; визначення концепції механізму проведення 
перевірки достовірності інформації про бенефіціарних власників.

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Удосконалення 
програмного забезпечення 
Реєстру з метою диференціації 
інформації про засновника та 
кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера) 
юридичної особи

грудень 2018 р. березень 2019 р. Виконано.
11.08.2020 ДП «Національні інформаційні системи» (ДП 
«НАІС) впроваджено оновлене програмне забезпечення 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), в 
якому, зокрема, закладено засади для покращення якості 
даних про кінцевих бенефіціарних власників шляхом їх 
чіткого структурування при внесенні в ЄДР. Також ДП 
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«НАІС» доопрацьовано механізм оприлюднення відомостей 
з ЄДР у формі відкритих даних в частині створення в 
структурі окремого блоку з інформацією про кінцевих 
бенефіціарних власників, що внесені до Реєстру у 
структурованому вигляді.

2. Підготовка пропозицій 
щодо механізму перевірки 
достовірності інформації про 
бенефіціарних власників, що 
міститься у Реєстрі

грудень 2018 р. грудень 2019 р. 14.03.2019 р. в рамках Тижня Відкритого Уряду в Мін’юсті 
проведено круглий стіл з питань розробки механізму 
верифікації бенефіціарних власників, участь у якому взяли 
представники Мін’юсту, Держфінмоніторингу, НБУ, ДФС, 
Мінфіну, Міжнародного фонду “Відродження”, Центру 
протидії корупції, Урядово-громадської ініціативи “Разом 
проти корупції” та Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ).
18.07.2019 р. підписано меморандум про співпрацю у 
розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих 
бенефіціарних власників між Мін’юстом, Мінфіном, ДФС, 
Держфінмоніторингом, Національним агентством з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів, Державним агентством 
з питань електронного урядування, громадською 
організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна», урядово-
громадською ініціативою «Разом проти корупції», 
Міжнародним фондом «Відродження», громадською 
організацією «Центр протидії корупції» та іншими 
інститутами громадянського суспільства.
06.12.2019 Верховною Радою України прийнято Закон 
України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», який набрав чинності 28 квітня 
2020 року (далі – Закон № 361-IX). Законом № 361-IX 
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внесено зміни, зокрема, до статті 6 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань» та встановлено, 
що державний реєстратор під час проведення реєстраційних 
дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації 
припинення) та у разі подання такою юридичною особою 
відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним 
власником юридичної особи, обов’язково здійснює 
перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно 
цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян, Єдиного державного 
демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб 
– платників податків, Єдиної інформаційної системи МВС 
щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених 
(втрачених) документів за зверненнями громадян. Наразі, 
державним реєстратором вже здійснюється перевірка 
(верифікація) відомостей, зазначених стосовно особи 
кінцегого бенефіціарного власника, використовуючи 
відомості Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян під час проведення реєстраційних дій щодо 
юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) 
та у разі подання такою юридичною особою відомостей про 
особу, що є кінцевим бенефіціарним власником. 
З метою налагодження інформаційної взаємодії ЄДР з 
Єдиним державним демографічним реєстром та 
інформаційними системами МВС Мін’юстом, МВС 
прийнято наказ від 13 листопада 2020 року № 3956/5/805 
«Про затвердження Порядку електронної інформаційної 
взаємодії Міністерства юстиції України та Міністерства 
внутрішніх справ України», зареєстрований у Мін’юсті 
16.11.2020 за № 1133/35416. Водночас, суттєво покращити 
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інформацію про кінцевих бенефіціарних власників в ЄДР 
буде можливо лише після затвердження форми та змісту 
структури власності центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сфері запобігання і протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.
У ІІ кварталі 2020 року Міністерство юстиції України 
отримало пропозиції до проєкту Концепції механізму 
проведення перевірки достовірності інформації про 
бенефіціарних власників, що міститься в Реєстрі, від 
міжнародних експертів проекту міжнародної технічної 
допомоги «Пілотна програма ОpenOwnership» та Ради 
Європи. Наразі проєкт Концепції перебуває на 
внутрішньому узгодженні в Мін’юсті. 
У проекті Концепції запропоновано нову модель бізнес-
процесів взаємодії державних органів та їх підрозділів в 
процесі визначення та перевірки інформації щодо кінцевих 
бенефіціарних власників. 

Подальші 
кроки

Схвалення Концепції механізму проведення перевірки достовірності інформації про бенефіціарних власників.

8. Підвищення рівня знань з антикорупційної політики, стандартів, законодавства осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування

Дати початку і закінчення зобов‘язання
(грудень 2018 – жовтень 2019)

Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

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

Мінцифри проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “ВзаємоДія”,
Програма розвитку ООН в Україні,

міжнародна благодійна організація “Фонд “Східна Європа”,
інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета 
заходу

Підвищення рівня професійної компетентності з питань запобігання корупції державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування; реалізація результативної антикорупційної політики. 

Короткий 
зміст заходу 

Розроблення інтерактивного навчального курсу з питань протидії корупції та забезпечення доброчесності для 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та створення електронної системи оцінювання 
рівня знань антикорупційного законодавства, антикорупційної політики та відповідних стандартів.

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата 
завершення

Опис результатів

1. Розроблення інтерактивного 
навчального курсу з питань 
протидії корупції та 
забезпечення доброчесності для 
державних службовців і 
посадових осіб місцевого 
самоврядування

грудень 2018 р. квітень 2019 р. Виконано.
Проєктом Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «ВзаємоДія» спільно з Української 
школою урядування розроблено інтерактивний навчальний 
курс з питань протидії корупції та забезпечення 
доброчесності як дистанційну частину загальної 
професійної (сертифікатної) програми підвищення 
кваліфікації «Запобігання та виявлення корупції» для 
уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення 
корупції.

2. Створення електронної березень 2019 р. жовтень 2019 р. Виконано.
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системи оцінювання рівня 
знань антикорупційного 
законодавства, антикорупційної 
політики та відповідних 
стандартів осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування

Створенно електронну систему оцінювання рівня знань 
антикорупційного законодавства, антикорупційної 
політики та відповідних стандартів.
Інтерактивний навчальний курс та електронна система 
оцінювання рівня знань пройшли апробацію на базі 
Української школи урядування у листопаді – грудні 2019 
року. У період апробації за відповідним навчальним 
курсом успішно пройшов навчання 131 учасник.

Подальші 
кроки

Підвищення на базі Української школи урядування кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та 
виявлення корупції за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації 
«Запобігання та виявлення корупції».

9. Забезпечення із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій вільного доступу громадян до 
екологічної інформації, яку отримують органи державної влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Дати початку і закінчення зобов‘язання
(грудень 2018 – грудень 2020)

Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Міндовкілля 

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

ДАЗВ, інші державні органи, які є 
суб’єктами моніторингу стану 

навколишнього природного середовища, 
інші державні органи та органи 

місцевого самоврядування 
(за згодою)

команда підтримки реформ при Мінприроди, урядово-громадська ініціатива “Разом 
проти корупції”,

фундація “Відкрите суспільство” (проект “Open Environment”), проект Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) та Департаменту міжнародного розвитку 
Великобританії (UK aid) “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 

послугах/TAPAS”, 
Європейське екологічне агентство (SEIS в Україні), інші інститути громадянського 

суспільства та міжнародні організації (за згодою)
Основна мета Забезпечення дотримання екологічних прав громадян у частині вільного доступу до інформації про стан 
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заходу навколишнього природного середовища, екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності та екологічну 
перспективу; модернізація державного природоохоронного управління та цифровізація управлінської діяльності, 
що дасть змогу підвищити якість надання адміністративних послуг шляхом їх трансформації у цифровий формат; 
створення умов для підвищення рівня участі громадян, інститутів громадянського суспільства,  суб’єктів 
господарювання у процесі прийняття управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного 
середовища; впровадження новітніх методів і технологій проведення моніторингу стану навколишнього 
природного середовища, зокрема радіаційного стану, та надання громадськості доступу до моніторингових 
даних.

Короткий 
зміст заходу 

Розроблення та впровадження загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”, реформування 
державної системи моніторингу стану навколишнього природного середовища. 

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Формування нормативно-
правових засад для 
забезпечення вільного 
доступу громадян до 
екологічної інформації з 
урахуванням європейський 
норм і вимог

грудень 2018 р. травень 2020 р. Мінприроди розроблено проект плану заходів з реалізації 
Концепції створення загальнодержавної автоматизованої 
системи “Відкрите довкілля”, до якого, в т. ч. включено 
розділ «Інформаційна політика та стратегічні комунікації», 
та надіслано на погодження із заінтересованими органами. 
Розпочато розроблення проекту Порядку  функціонування й 
адміністрування загальнодержавної автоматизованої 
системи «Відкрите довкілля».
На офіційному веб-сайті Міністерства надано доступ до:
- безкоштовної цифрової публічної природоохоронної 
послуги «Подання декларацій про відходи» 
https://e-eco.gov.ua/, яку інтегровано до Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг;
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- інформаційних розділів «Адміністративні послуги (єдине 
вікно)»: https://menr.gov.ua/content/administrativni-
poslugi.html та «Бізнесу»: https://e-eco.gov.ua/   
- Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля 
http://eia.menr.gov.ua, який забезпечує надання електронної 
послуги «Оцінка впливу на довкілля». Для консультування 
з питань функціонування Реєстру ОВД працює телефонна 
«гаряча лінія»;
- безкоштовного сервісу природоохоронного електронного 
урядування з розгляду звернень громадян з питань 
очищення територій областей від несанкціонованих і 
неконтрольованих звалищ відходів www.ecomapa.gov.ua 
Заплановано впровадження Єдиної екологічної платформи 
«Eco Platform» – електронної комунікаційної системи 
взаємодії суспільства та органів виконавчої влади, здатної 
оперативно реагувати на запити суспільства щодо 
використання природних ресурсів.
Основні блоки «Eco Platform»: Відкритий доступ до 
актуальної інформації про природні ресурси, Електронні 
послуги, Електронна звітність, Електронна 
простежуваність, Екологічний моніторинг оприлюднення 
даних, Екологічне інспектування, Feedback Window.

2. Розроблення та 
впровадження структурних 
частин і загальнодержавної 
автоматизованої системи 
“Відкрите довкілля” в цілому

грудень 2018 р. грудень 2020 р. Завершено створення програмного забезпечення 
компонентів системи “Відкрите довкілля”, затверджено 
програму та методики його випробування.
Підготовлено окреме доручення Мінекоенерго про 
актуалізацію інформації щодо переліку дозвільно-
ліцензійних та інших публічних послуг у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, національної 
екологічної безпеки, використання природних ресурсів і 
нормативно-правових актів/розпорядчих документів, які 
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регламентують їх надання. 
3. Модернізація/ 
реформування державної 
системи моніторингу стану 
навколишнього природного 
середовища, зокрема 
радіаційного стану

грудень 2018 р. грудень 2020 р. Забезпечено функціонування підсистеми моніторингу 
радіаційного стану довкілля та надано доступ громадянам 
до інформації про радіаційно-екологічний стан у зоні 
відчуження, зокрема у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій чи пожеж.
На офіційному веб-сайті ДАЗВ оприлюднено інформацію 
про мету та етапи виконання заходу з 
модернізації/реформуванні державної системи моніторингу 
стану навколишнього природного середовища, зокрема 
радіаційного стану щодо створення в Україні інтегрованої 
автоматизованої системи радіаційного моніторингу.

Подальші 
кроки

Міндовкілля планує переглянути та оновити Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої системи і 
внести її на розгляд Уряду. 

10. Упорядкування державних реєстрів/баз даних природних ресурсів, підвищення ефективності їх функціонування та 
використання з метою створення сприятливих умов для провадження господарської діяльності

Дати початку і закінчення зобов‘язання
(грудень 2018 – грудень 2020)

Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Міндовкілля 

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

Мінекономіки
Держгеонадра

Держводагентство

команда підтримки реформ при Мінприроди, фундація “Відкрите суспільство” (проект 
“Open Environment”), 

проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Департаменту 
міжнародного розвитку Великобританії (UK aid) “Прозорість та підзвітність у 

державному управлінні та послугах/TAPAS”
інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)
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Основна мета 
заходу

Створення сприятливих умов для провадження господарської діяльності шляхом використання державних 
реєстрів/баз даних природних ресурсів, до яких надано доступ в електронному вигляді у формі відкритих даних.

Короткий 
зміст заходу 

Цифровізація та оприлюднення реєстрів природних ресурсів у формі відкритих даних. 

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Інвентаризація державних 
інформаційних реєстрів 
природних ресурсів з метою 
переведення їх у цифровий 
формат

грудень 2018 р. червень 2019 р. Розпочато роботи з проведення інвентаризації та 
визначення стану інформаційних реєстрів природних 
ресурсів у рамках створення загальнодержавної 
автоматизованої системи “Відкрите довкілля”.

2. Цифровізація державних 
інформаційних реєстрів 
природних ресурсів

січень 2019 р. грудень 2020 р. Держгеонадра здійснює заходи з наповнення існуючих 
цифрових інформаційних реєстрів природних ресурсів на 
веб-сайтах Держгеонадра та ДНВП «Геоінформ України». 
Опрацьовуються заходи з питань модернізації та 
синхронізації форматів державних кадастрів природних 
ресурсів (ДКПР) для забезпечення їх результативної 
інтеграції до Державного земельного кадастру з 
дотриманням встановленої законодавством процедури та 
вимог щодо передання геопросторових даних ДКПР.

3. Оприлюднення державних 
інформаційних реєстрів 
природних ресурсів у формі 

січень 2020 р. грудень 2020 р. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних на 
постійній основі забезпечено функціонування та 
актуалізацію відкритих даних:
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відкритих даних Перелік ліцензіатів щодо поводження з небезпечними 
відходами;
Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених 
до використання в Україні;
інформація про надані повідомлення на транскордонне 
перевезення небезпечних відходів або висновки на 
транскордонне перевезення;
Ліцензійний реєстр (Виробництво особливо небезпечних 
хімічних речовин);
інформація про видані дозволи на імпорт та експорт зразків 
видів дикої фауни і флори, сертифікатів на реекспорт та 
інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами 
регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 
зникнення;
Перелік суб’єктів господарювання, об’єкт якого належить 
до першої групи, які отримали дозволи на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами в Мінприроди України; 
Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають 
право на здійснення екологічного аудиту.
Мінприроди на офіційному веб-сайті підтримує 
функціонування першого громадського екологічного бота, 
який здійснює моніторинг всіх оновлень в екологічних 
реєстрах, в тому числі, наборів природоохоронних 
відкритих даних: https://menr.gov.ua/news/32837.html 
Програму розміщено на сайті SaveEcoBot; вона доступна в 
Telegram, передбачено доступ в месенджерах Facebook 
Messenger, Skype і Viber.

Подальші 
кроки

Подальше виконання зобов’язання, що залежить від фінансування.
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11. Створення інтерактивної карти територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(грудень 2018 – грудень 2019)
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за виконання 
заходу

Міноборони

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

Міндовкілля
ДСНС

Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування,
Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 

інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)
Основна мета 
заходу

Забезпечення доступу до інформації про території, забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами, всіх 
суб’єктів, які залучаються до провадження протимінної діяльності, а також представників громадськості, 
місцевих органів виконавчої влади, засобів масової інформації; зниження рівня загрози виникнення нещасних 
випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами, психологічної напруженості 
серед населення; зменшення впливу вибухонебезпечних предметів на навколишнє природне середовище та 
забезпечення використання очищених від них територій та об’єктів інфраструктури у господарських цілях.

Короткий 
зміст заходу 

Розроблення та введення в експлуатацію інтерактивної карти територій, забруднених мінами та 
вибухонебезпечними предметами. 

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до 
публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Визначення вимог до 
інтерактивної карти 
територій, забруднених 

грудень 2018 р. квітень 2019 р. Виконано.
Міноборони затверджено тактико-технічне завдання на 
створення інтерактивної карти.
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мінами та 
вибухонебезпечними 
предметами
2. Розроблення 
інтерактивної карти 
територій, забруднених 
мінами та 
вибухонебезпечними 
предметами

січень 2019 р. травень 2019 р. Виконано.
Заповнено електронні форми для наповнення інтерактивної 
карти інформацією стосовно районів, забруднених мінами та 
вибухонебезпечними предметами, з використанням 
програмного забезпечення ІМSMA-NG. Крім того проведено 
міграцію даних програмного забезпечення ІМSMA-NG до 
сервісів програмного забезпечення ІМSMA-CORЕ. Визначено 
провайдера для зберігання даних сервісів інтерактивної карти 
(Amazon). Розроблено макет дизайну інтерактивної карти.

3. Введення в дослідну 
експлуатацію 
інтерактивної карти 
територій, забруднених 
мінами та 
вибухонебезпечними 
предметами

червень 2019 р. жовтень 2019 р. Виконано.
Введено в дослідну експлуатацію (функціонування в 
тестовому режимі) інтерактивної карти територій, 
забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами 
(https://mod-ukr.imsma-
core.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d1fc9330a4964
cc793dac7894c725fa3). 
Проведено перевірку функціонування сервісів програмного 
забезпечення ІМSMA-CORЕ.

4. Введення в 
експлуатацію 
інтерактивної карти 
територій, забруднених 
мінами та 
вибухонебезпечними 
предметами

листопад 2019 р. грудень 2019 р. Виконано.
Введено в експлуатацію інтерактивну карту територій, 
забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами: 
https://mod-ukr.imsma-
core.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d1fc9330a4964
cc793dac7894c725fa3 

Подальші Забезпечення функціонування та оперативне оновлення інтерактивної карти територій, забруднених мінами та 
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кроки вибухонебезпечними предметами.

12. Запровадження пріоритетних електронних послуг
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(січень – грудень 2019)
Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Мінцифри

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

Мінекономіки, інші центральні органи 
виконавчої влади

проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Департаменту 
міжнародного розвитку Великобританії (UK aid) “Прозорість та підзвітність у 

державному управлінні та послугах/TAPAS”,
Програма розвитку ООН в Україні, 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 
програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” 

(EGAP), громадська спілка “Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу”,
інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета 
заходу

Покращення якості надання адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання відповідно до 
європейських вимог, спрощення процедури їх отримання; підвищення ефективності роботи органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування у відповідній сфері; зменшення ризику корупції під час надання 
адміністративних послуг; підвищення ефективності роботи державних службовців; забезпечення доступу 
громадян та бізнесу до інформації про послуги; підвищення рівня поінформованості громадян та бізнесу про 
кроки та процедури, які необхідно виконати для врегулювання конкретної життєвої ситуації. 

Короткий 
зміст заходу 

Запровадження надання 100 пріоритетних послуг в електронній формі; запровадження єдиного веб-порталу 
електронного урядування (portal.kmu.gov.ua); створення сервісу, орієнтованого на клієнта, “За життєвими 
ситуаціями”.

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓
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Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Запровадження надання 
пріоритетних послуг в 
електронній формі

січень 2019 р. грудень 2019 р. Виконано.
Станом на 06.07.2020 доступно 112 електронних послуг.

2. Запровадження єдиного 
веб-порталу електронного 
урядування (portal.kmu.gov.ua)

січень 2019 р. грудень 2019 р. Виконано.
Введено в дослідну експлуатацію Єдиний веб-портал 
електронного урядування, запущено модулі моніторингу 
виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік та 
плану заходів з реалізації Стратегії реформування 
державного управління України на 2016-2020 роки, 
розпочато впровадження аналітичної підсистеми та 
підсистеми корпоративної комунікації.
Крім того, Єдиний веб-портал електронного урядування 
призначений для забезпечення вертикальної та 
горизонтальної комунікації в органах виконавчої влади, 
автоматизації процедур збору, обробки та аналізу 
інформації, підтримки прийняття управлінських рішень, 
створення єдиного середовища для розміщення, пошуку та 
спільної роботи над проектами документів, створення, 
планування, контролю та оперативного моніторингу стану 
виконання задач.
Постановою Кабінету Міністрів від 01.07.20 № 548 “Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
14 березня 2012 р. № 236 і від 18 вересня 2019 р. № 856” 
забезпечення функціонування Єдиного веб-порталу 
електронного урядування покладено на Секретаріат 
Кабінету Міністрів.

3. Запровадження на Єдиному 
державному порталі 

січень 2019 р. грудень 2019 р. Виконано.
На Єдиному державному порталі адміністративних послуг 
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адміністративних послуг 
сервісу, орієнтованого на 
клієнта, “За життєвими 
ситуаціями”

представлено клієнт-орієнтований сервіс “За життєвими 
ситуаціями”, на якому на сьогодні можливо отримати 
інформацію щодо відкриття бізнесу у різних сферах 
(відкриття кафе, ресторан, магазин, дитсадок, клініка тощо).
Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів від 04.12.2019 № 
1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг та Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг» установлено, що з 1 січня 2020 р. 
Єдиний державний веб-портал електронних послуг виконує 
також функції Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг.
Так, на Єдиному державному веб-порталі електронних 
послуг «Портал Дія» (diia.gov.ua) забезпечено належне 
функціонування сервісу, орієнтованого на клієнта «За 
життєвими ситуаціями», а саме виокремлено такі життєві 
події та ситуації: у категорії «документи та громадянство» - 
«Мені виповнилось 14», «Переїзд на нове місце 
проживання»; у категорії «сім’я» - «Я планую дитину», «У 
мене народилася дитина».

Подальші 
кроки

Продовження запровадження найбільш суспільно важливих електронних послуг. Забезпечення безперебійної 
роботи Єдиного веб-порталу електронного урядування. Забезпечення належного функціонування та наповнення 
клієнт-орієнтованого сервісу “За життєвими ситуаціями”.

13. Створення єдиної онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(грудень 2018 – серпень 2020)
Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Залучені до виконання заходу:
Органи виконавчої влади Інститути громадянського суспільства, міжнародні організації
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Мінцифри програма “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” 
(EGAP), міжнародна громадська організація “Європейська медіа платформа”, інші 

інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)
Основна мета 
заходу

Підвищення рівня поінформованості громадян, інститутів громадянського суспільства про форми взаємодії з 
органами виконавчої влади, у тому числі проведення консультацій з громадськістю, їх участі у консультаціях; 
акумуляція на єдиному ресурсі інформації про впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”. 

Короткий 
зміст заходу 

Розроблення та введення в експлуатацію онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з 
інститутами громадянського суспільства.

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓ ✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Визначення вимог до 
онлайн-платформи для 
взаємодії органів виконавчої 
влади з інститутами 
громадянського суспільства

грудень 2018 р. травень 2019 р. Виконано.
З метою визначення основних складових платформи 
Секретаріатом Кабінету Міністрів проведено:  
у березні 2019 р. в рамках Тижня Відкритого Уряду  
спільно з EGAP публічне обговорення «Платформа для 
взаємодії з владою. Що потрібно громадськості?»;
у травні 2019 р. у співпраці з НДІ 6 фокус-груп в м. Києві, 
Харкові, Львові, Дніпрі, в яких взяли участь громадяни, 
представники інститутів громадянського суспільства, 
органів державної влади.
У вересні 2019 р. Секретаріатом Кабінету Міністрів спільно 
з EGAP та НДІ представлено для обговорення пропозиції 
щодо складових онлайн-платформи в рамках експертного 
форуму «E-democracy Forum 2.0».
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На замовлення Мінцифри у липні 2020 р. НДІ  провів 
опитування щодо онлайн-платформи та сервісів, які можуть 
бути запропоновані на платформі. В опитуванні взяли 
участь близько 2000 респондентів
У серпні 2020 року проведено публічне обговорення та 
електронні консультації щодо проекту технічних вимог до 
розробки онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої 
влади з громадянами та інститутами громадянського 
суспільства (платформа ВзаємоДія).
27 серпня 2020 р. на засіданні робочої групи з 
представників Мінцифри, СКМУ та ДП “Діяˮ схвалено 
технічні вимоги. 

2. Розроблення онлайн-
платформи для взаємодії 
органів виконавчої влади з 
інститутами громадянського 
суспільства

січень 2019 р. травень 2019 р. Онлайн-платформа для взаємодії органів виконавчої влади з 
інститутами громадянського суспільства ВзаємоДія буде 
частиною платформи Дія. 
Партнером у виконання заходу програмою EGAP у вересні 
- жовтні 2020 р. проведено конкурс на розробку першого 
етапу платформи ВзаємоДія, визначений переможець.

3. Введення онлайн-
платформи для взаємодії 
органів виконавчої влади з 
інститутами ромадянського 
суспільства в дослідну 
експлуатацію

червень 2019 р. жовтень 2019 р. У вересні 2020 року розроблено макет цільової сторінки 
(landing page) платформи ВзаємоДія, підготовлено 
текстовий контент.

4. Введення онлайн-
платформи для заємодії 
органів виконавчої влади з 
інститутами громадянського 
суспільства в експлуатацію

листопад 2019 р. серпень 2020 р.
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Подальші 
кроки

Розроблення програмного забезпечення онлайн-платформи та забезпечення її належного функціонування.

14. Забезпечення переходу на електронне впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей з розкриттям даних у 
режимі он-лайн

Дати початку і закінчення зобов‘язання
(грудень 2018 – серпень 2020)

Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

Міненерго

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

Мінфін, Міндовкілля, Держгеонадра,
Мінцифри

Міжнародний фонд “Відродження”, 
Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ),

Американська торговельна палата в Україні, громадська організація “Діксі груп”, 
асоціація “Енерготранспарентність”

Основна мета 
заходу

Скорочення строків подання та опрацювання даних у рамках звітності Ініціативи прозорості видобувних галузей; 
забезпечення розкриття та публікації найбільш актуальних даних у видобувних галузях у формі відкритих даних, 
вчасної публікації звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей; скорочення витрат на підготовку звітів. 

Короткий 
зміст заходу 

Розроблення онлайн-платформи для розкриття даних видобувних галузей.

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Проведення техніко-
економічної оцінки проекту

грудень 2018 р. травень 2019 р. Виконано.
ТОВ «Ернст енд Янг» на замовлення ГО “Діксі груп” за 
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погодженням з Міненерговугілля проведено техніко-
економічну оцінку проекту та підготовлено відповідний 
звіт.

2. Визначення вимог до 
онлайн-платформи для 
розкриття даних видобувних 
галузей

лютий 2019 р. вересень 2019 р. Виконано.
За участю представників Міненерговугілля, ДФС, Мінфіну, 
Держгеонадра, Секретаріату ІПВГ, Німецького товариства 
міжнародного співробітництва (GIZ), громадської 
організації “Діксі груп”, інших громадських організацій та 
експертів, місцевих громад, протягом квітня – травня 2019 
року проведено цикл стратегічних сесій та робочих нарад. 
Їх результатом стало визначення концептуального бачення 
моделі та попередніх вимог до онлайн-платформи для 
розкриття даних видобувних галузей, що були презентовані 
на стратегічній сесії 22 травня 2019 року. 
Затверджено концепцію побудови онлайн-платформи та 
сформульовано вимоги до технічного завдання. Визначено 
ІТ координатора онлайн-платформи.
ІТ координатором розроблено проект технічного завдання.

3. Розроблення онлайн-
платформи для розкриття 
даних видобувних галузей

вересень 2019 р. серпень 2020 р. Підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством 
енергетики та захисту довкілля України та Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва (GIZ).
Розроблено функціональну частину онлайн-платформи. 
24 лютого 2020 р. презентовано тестову версію онлайн-
платформи, здійснюється доопрацювання розробниками.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 
№ 858 «Деякі питання забезпечення прозорості у 
видобувних галузях» затверджено форми звітів про 
платежі, які складаються видобувними підприємствами та 
отримувачами платежів, і визначають обсяг інформації, що 
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буде надаватися суб’єктами розкриття інформації. 
Відповідно до затверджених зазначеною постановою форм 
звітування буде здійснюватися з використанням 
електронної системи звітності.

Подальші 
кроки

Доопрацювання тестової версії онлайн-платформи та інтеграція її з вже існуючими системами. Передача онлайн-
платформи Міненерго та забезпечення її належного функціонування. 

15. Забезпечення учасників освітнього процесу сучасними електронними освітніми ресурсами і сервісами
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(січень – грудень 2019)
Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

МОН

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

Мінцифри Асоціація “ІТ України”, 
інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета 
заходу

Забезпечення використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі для доступу 
кожного до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, зокрема електронних підручників, у тому 
числі в Інтернеті; впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

Короткий 
зміст заходу 

Створення Національної освітньої електронної платформи. 

Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Введення в дію січень 2019 р. березень 2019 р. Виконано.
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експериментальної версії 
Національної освітньої 
електронної платформи

Експериментальну версію Національної освітньої 
електронної платформи прийнято на баланс МОН (наказ від 
21.12.2018 № 1428). Внесено зміни до Положення про 
національну освітню платформу (наказ МОН від 19.04.2019 
№ 521).

2. Забезпечення 
функціонування Національної 
освітньої електронної 
платформи

січень 2019 р. грудень 2019 р. Створено робочу групу з розроблення Порядку формування 
та функціонування Національної освітньої електронної 
платформи (наказ МОН від 14.03.2019 № 350), якою 
напрацьовано проект порядку. 
Державною науковою установою «Інститут модернізації 
змісту освіти» розроблені пропозиції  щодо змін до 
Положення про Національну освітню електронну 
платформу.

Подальші 
кроки

Затвердження Порядку формування та функціонування Національної освітньої електронної платформи.

16. Забезпечення можливості проведення онлайн-перевірки документів про освіту
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(грудень 2018 – липень 2019)
Орган виконавчої влади, 
відповідальний за 
виконання заходу

МОН

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

державне підприємство “Інфоресурс” урядово-громадська ініціатива “Разом проти корупції”, інші інститути громадянського 
суспільства та міжнародні організації (за згодою)

Основна мета 
заходу

Забезпечення оперативної перевірки достовірності документів про освіту; сприяння власникам документів про 
освіту в реалізації їх прав. 

Короткий 
зміст заходу 

Розроблення та введення в експлуатацію онлайн-сервісу перевірки документів про освіту.
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Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Визначення вимог до 
онлайн-сервісу перевірки 
документів про освіту

грудень 2018 р. лютий 2019 р. Виконано.
Наказом МОН від 13.03.2019 № 346 затверджене 
Доповнення № 2 до Технічного завдання на створення 
програмного забезпечення Єдиної державної електронної 
бази з питань освіти (затвердженого наказом МОН від 
23.12.2016 № 1606), що встановлює, зокрема, технічні 
вимоги до онлайн-сервісу перевірки документів про освіту. 

2. Розроблення онлайн-сервісу 
перевірки документів про 
освіту

березень 2019 р. травень 2019 р. Виконано.
21.05.19 укладено договір про закупівлю послуг, 
пов’язаних з програмним забезпеченням (послуг з 
модернізації комп’ютерної програми «Програмний 
комплекс «Програмне забезпечення для функціонування 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Версія 
2.х»), що передбачає, зокрема, розробку онлайн-сервісу 
перевірки документів про освіту.
Онлайн-сервіс розроблений, програмне забезпечення 
інстальоване.

3. Введення онлайн-сервісу 
перевірки документів про 
освіту в дослідну 
експлуатацію

червень 2019 р. Завершується відпрацювання технологічних процесів 
онлайн-сервісу перевірки документів про освіту та 
розробка інструкції щодо використання зазначеного 
онлайн-сервісу.
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4. Введення онлайн-сервісу 
перевірки документів про 
освіту в експлуатацію

липень 2019 р. Онлайн-сервіс перевірки документів про освіту в частині 
перевірки документів про вищу освіту функціонує 
належним чином. Після набрання чинності Положення про 
Реєстр документів про освіту, що затверджується наказом 
МОН (заплановано до кінця року), онлайн-сервіс 
перевірки документів про освіту розпочне функціонування 
в повному обсязі (з формуванням запитів та надсиланням 
запитувачам виписок з документів про загальну середню 
та професійну (професійно-технічну) освіту).

Подальші 
кроки

Набрання чинності Положення про Реєстр документів про освіту; забезпечення функціонування онлайн-сервісу 
перевірки документів про освіту в повному обсязі.

17. Забезпечення вільного доступу користувачів до Національного репозитарію академічних текстів
Дати початку і закінчення зобов‘язання

(грудень 2018 – грудень 2020)
Орган виконавчої влади, відповідальний 
за виконання заходу

МОН

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

державна наукова установа 
“Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації”

урядово-громадська ініціатива “Разом проти корупції”, Національна рада з питань 
розвитку науки і технологій,

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні,
програма Європейського Союзу 

“Еразмус +”, інші інститути громадянського суспільства та міжнародні організації (за 
згодою)

Основна мета 
заходу

Спрощення доступу до академічних текстів та активізація їх використання усіма заінтересованими 
користувачами; забезпечення багатофункціональності пошуку інформації, спрощення доступу до повнотекстових 
версій або їх джерел, можливості комплексного аналізу і порівняння; сприяння розвитку освітньої, наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності; просування політики відкритої науки в Україні. 

Короткий Формування Національного репозитарію академічних текстів.
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зміст заходу 
Відповідність 
цінностям 
Ініціативи

Доступ до публічної 
інформації

Участь громадськості Підзвітність Технології та інновації у 
забезпеченні прозорості та 
підзвітності

✓ ✓

Стан 
виконання

Невиконаний Частковий Значний Завершений
✓

Основні кроки Дата початку Дата завершення Опис результатів
1. Формування технічного 
завдання на створення 
Національного репозитарію 
академічних текстів

грудень 2018 р. квітень 2019 р. Виконано.
Підготовлено проект технічного завдання. Проведено 
серію консультацій з членами робочої групи та 
представниками урядово-громадської ініціативи «Разом 
проти корупції», під час яких обговорені ключові 
характеристики Національного репозитарію академічних 
текстів (далі – НРАТ), що мають бути відображені у 
технічному завданні.
Інформація про призначення, загальну характеристику, 
функціонал НРАТ обговорювалась під час: 
- круглого столу на тему: «Розвиток цифрових сервісів 
української науки та можливості співпраці із цифровими 
платформами Європейського дослідницького простору» 
(20.02.2019);
- науково-практичної конференції «Національний 
репозитарій академічних текстів та цифрові сервіси 
відкритої науки» (15.03.2019).

2. Розроблення та реалізація 
технічного проекту із 
створення Національного 
репозитарію академічних 

грудень 2018 р. вересень 2019 р. Виконано.
Розроблено програмну модель та введено у тестову 
експлуатацію офіційний веб-портал Національного 
репозитарію академічних текстів. Тестування здійснюється 
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текстів розробниками та користувачами. Виявляються недоліки, 
розробляються пропозиції з їх усунення.

3. Введення в експлуатацію 
пускового комплексу 
Національного репозитарію 
академічних текстів (перша 
черга)

вересень 2019 р. грудень 2019 р. Виконано.
Здійснюється доопрацювання пошукових модулів НРАТ 
(простий та розширений пошук академічних текстів) та 
роботи, необхідні для авторизації користувачів НРАТ.
Введено у дослідну експлуатацію НРАТ (перша черга).
Виконано комплекс робіт з переведення частини архіву 
повних текстів наукових звітів (проміжних, заключних / 
остаточних), авторефератів та дисертацій з фонду НДДКР і 
ДР до формату .pdf з текстовим шаром та здійснене їх 
завантаження до НРАТ разом із метаданими академічних 
текстів (всього 127,5 тис. метаданих академічних текстів, 
понад 40 тис. електронних версій повних текстів).
Підготовлено проєкт паспорту набору даних НРАТ, 
сформовано ресурс, що містить набір даних з інформацією 
щодо реєстру академічних текстів НРАТ для розміщення 
на порталі відкритих даних (data.gov.ua/). Підготовлено 
проєкт Порядку функціонування офіційного вебпорталу 
НРАТ.
Виконано комплекс підготовчих робіт до приймання у 
промислову експлуатацію НРАТ (перша черга) згідно 
результатів дослідної експлуатації.

4. Створення системи 
локальних репозитаріїв

січень 2020 р. грудень 2020 р. Розробляється програмне забезпечення модулю взаємодії 
центрального та локальних репозитаріїв. Проаналізовано 
формати запланованих для реалізації протоколів SWORD 
v2 та OAI-PMH та програмні модулі серверної частини 
підтримки заданих протоколів з урахуванням, у першу 
чергу, взаємодії з системами DSpace та EPrints.
Розпочато підготовку методичних рекомендацій для 
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локальних репозитаріїв. Також розпочато опитування для 
з’ясування інституційної готовності закладів вищої 
освіти/наукових установ до інтеграції з центральним 
репозитарієм НРАТ та запитів майбутніх користувачів 
Національного репозитарію.
Ведеться пошук майбутніх інституціональних учасників, 
які у тестовому режимі здійснюватимуть апробацію 
модулю взаємодії та методичних рекомендацій.
Проаналізовано функціональні можливості майбутнього 
кабінету локального репозитарію, його можливості та 
першочергові завдання по реалізації. З трьома закладами 
вищої освіти досягнуто попередні домовленості про 
долучення до тестування модулю взаємодії центрального 
репозитарію і локального репозитарію в межах НРАТ.
Підготовлено угоду про приєднання локального 
репозитарію.

5. Формування екосистеми 
інструментів підтримки 
академічної доброчесності

січень 2020 р. грудень 2020 р. На робочій нараді обговорено план заходів щодо відкриття 
доступу до НРАТ пошукових систем Google. 
Проаналізовано вимоги системи Google для забезпечення 
максимально легкої інтеграції змістовної частини НРАТ до 
пошукової машини Google і системи Google Scholar. 
Розробляються програмні модулі автоматизованої 
підготовки та публікації змісту банків даних НРАТ. 
Проведено консультації з вітчизняним розробником 
антиплагіатного модулю щодо перспектив співпраці.
Здійснено аналіз існуючих алгоритмів та моделей 
побудови програмних систем аналізу текстів на наявність 
збігів текстових фрагментів для підготовки технічного 
завдання формування власного антиплагіатного модулю, 
що працює безпосередньо в системі НРАТ. Визначено 
перспективи створення власного “антиплагіатногоˮ 
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модулю як елемента НРАТ. 
Проведено консультації з іноземним власником 
антиплагіатного модулю щодо перспектив співпраці.

Подальші 
кроки

Перехід до стадії промислової експлуатації системи.

V. ВИСНОВКИ

Ініціатива Партнерство “Відкритий Урядˮ сьогодні – це понад 75 країн-учасниць, які впроваджують реформи відкритого 
урядування, враховуючи національний та політичний контекст, а також запит громадянського суспільства.

Україна здійснила низку реформ в рамках цього процесу. Зокрема, Ініціатива стала стимулом для проведення реформ у сфері 
державних закупівель, запровадження електронних послуг, відкриття інформації про бенефіціарних власників, інфраструктурні 
проекти, видобувні галузі та публічні фінанси. Реалізація Плану дій у 2018 - 2020 роках дозволила впровадити низку інновацій для 
забезпечення відкритості бюджетної інформації, запровадження електронних торгів та аукціонів, використання онлайн-сервісів у 
сфері безпеки та оборони, освіти, протидії корупції. 

Реалізація Ініціативи в Україні також зробила значний внесок у впровадження кращих практик партнерства між Урядом та 
інститутами громадянського суспільства як в процесі підготовки планів дій, так і під час їх безпосереднього виконання. 

Серед подальших пріоритетів у напрямку розвитку відкритого урядування в Україні є напрацювання нових трансформаційних 
зобов'язань у різних сферах державної політики, що консолідуватимуть зусилля держави та громадянського суспільства для 
створення позитивних змін, які будуть незворотними та відчутними для громадян. Також пріоритетом залишається подальший 
розвиток інструментів громадської участі, забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності діяльності органів виконавчої влади. 


