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Важливість питання для суспільства

◦ Більше 5 млн. людей використовують щомісячно відкриті дані та відповідні 

сервіси/системи

◦ Збільшується кількість суспільно важливих наборів даних 

◦ Зменшується рівень корупції, підвищується підзвітність органів влади 

◦ Збільшуються інвестиції завдяки підвищенню прозорості-бізнес-середовища 

◦ На основі відкритих даних створюються сервіси, системи, які мають ефекти: 

- Антикорупційний

- Бізнесовий

- Екологічний 
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Пріоритезація теми ВД

◦ Створення окремого відділу ВД в МінЦифрі за керівництвом Михайла 

Корнеєва (лише 2 співробытника)

◦ Прийняття оновленої Постанови 835 (раніше – 429 специфічних, з 01.05 – 898)

◦ Популяризація, комунікація теми Мінцифри – мінімум – 1-2 на тиждень про ВД

◦ Розуміння важливості залучення CDTO ЦОВВ, створення координаційної ради 

– на паузі

◦ Регулярна система навчання по ВД від МінЦифри, в тчт ВУЗів

◦ Проєкт стратегії «Відкриті дані»
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Що маємо з відкриттям даних? 

◦ Виконання оновленої Постанови – 54,9%

◦ Відкриття пріоритетних наборів даних – ФінЗвітність, ДЗК лише 10%. 

ДержСтат взагалі не публікує дані, нехтуючи рішенням КабМіну, 

Віце-прем’єр міністра Федорова М.

◦ Із відкритих наборів більше 40% - несвоєчасно оновлюються/ не 

машиночитабельний формат/
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100% виконання Постанови

НКЦПФР

Держрибагентство

Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості”

Фонд державного майна

Антимонопольний комітет

Держекоінспекція

Національне агентство з питань запобігання корупції

Офіс Генерального прокурора

Держенергоефективності

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

МЗС

ДФС

НАДС
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0% виконання Постанови

Національний банк

ДАЗВ

Рахункова палата

Верховна Рада України

Держаудитслужба

Держфінмоніторинг

Держпраці

Держкіно

Державне підприємство “Український державний центр радіочастот”

Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”

Мінреінтеграції

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

АРМА

Національне антикорупційне бюро України

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Конституційний суд України

КРАІЛ

Моторне (транспортне) страхове бюро

Національна академія наук

Національна асоціація адвокатів

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Національний фонд досліджень

ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”

Український гідрометеорологічний центр
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В чому проблема не виконувати 
Постанову? 

◦1) недовіра суспільства

◦2) зменшення інвестиційної привабливості 

◦3) не потрапити в міжнародні рейтинги

◦3) повернення в 90? 
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Що пропонуємо? 

◦ Створити координаційну раду за участі CDTO з регулярними зустрічами, навчанням. 
Пріоретизувати 100% виконання Постанови 

◦ Взяти під особистий контроль Міністра ПОВНЕ відкриття пріоритетних наборів –
фінансова звітність та Дані Земельного кадастру

◦ Прийняти Дорожню карту із відкриття пріоритетних наборів даних (близько 100)

◦ Пріоритезувати прийняття законопрєкту 2110 про інтероперабельність реєстрів 

◦ Проаналізувати новий проєкт закону «Про захист персональних даних» – баланс 
персональних та відкритих даних 

◦ Впровадити комунікаційну стратегію яка передбачена Стратегією з метою 
популяризації ВД 

◦ Впровадити регулярні моніторингові заходи за участі Міністра, заступника Міністра 
щодо статусу діяльності по ВД 
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