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Анотація
В рамках урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання
корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» розроблені
та затверджені заходи щодо запобігання корупції, одним із заходів (№ 72)
передбачено «Забезпечення оприлюднення розпорядниками інформації суспільноважливих наборів даних у формі відкритих даних».
Мета аналітичної записки: розкрити проблемні питання діючих механізмів контролю
та моніторингу за оприлюдненням відкритих даних, серед таких факторів, зокрема,
звернути увагу на невідповідність законодавчої бази та неможливість належним
чином здійснювати державний контроль, відсутність механізму моніторингу,
недієвий механізм відповідальності. Окрему увагу приділити також необхідності
організаційного регулювання електронного доступу до публічної інформації та
відкритих даних. Надати розширений опис наявних у цій сфері проблем та
запропонувати можливі варіанти їх усунення.
Аналітичну записку сформована командою урядово-громадської ініціативи «Разом
проти корупції» станом на 28 лютого 2018 року.

Цей документ став можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні
«Взаємодія!». Окремі думки, висловлені під час заходу та у матеріалах, є відповідальністю організаторів і не
обов’язково відображають погляди Агентства USAID або Уряду США.

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!» — п’ятирічна ініціатива
USAID, яка має на меті допомогти Україні у зменшенні рівня корупції та підвищенні підзвітності та прозорості
управління. Проект спрямований на розширення повноважень ключових урядових інституцій у боротьбі з
корупцією, побудові громадської підтримки та участі в антикорупційних зусиллях та зменшенні толерантності
громадян до корупції.

Вступ:
Відкриті дані в Україні є одним із інструментів громадських активістів, що допомагає
у протидії корупції. Питання доступу до публічної інформації та відкритих даних в
Україні має розгалужене та деталізоване регулювання (Додаток 1). В тій чи іншій
мірі реалізація права суспільства на інформацію розкрита в Конституції України та
законах "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист
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інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про звернення
громадян", "Про відкритість використання публічних коштів", а також у великій
кількості підзаконних нормативно-правових актів.
Примітка: Базовий нормативно-правовий акт у системі
регулювання інформаційних відносин в Україні Закон України «Про
інформацію» був прийнятий у 02.10.1992 р. закріплював право громадян
України на інформацію та закладав правові основи інформаційної
діяльності. Вже в 2005 році з метою надання широкого доступу
громадянам та юридичним особам усіх форм власності до проектів
офіційних документів та визначення правових і організаційних засад
розміщення проектів нормативно-правових актів у глобальній
інформаційній мережі Інтернет було розроблено і подано до Верховної
Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
інформацію" (щодо оприлюднення проектів нормативно-правових актів
шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах) (реєстраціний № 7309 від
06.04.2005 р.). Це можна вважати початком розроблення правових
механізмів забезпечення конституційних прав громадян на публічну
інформацію, їх участі в управлінні державними справами та подальша
розбудова відкритого інформаційного суспільства. Наступним кроком
стала розробка проекту Закону України "Про доступ до публічної
інформації" (реєстраційний № 2763 від 11.07.2008), у підготовці якого
взяли участь представники семи громадських організацій, зокрема,
Центру політико-правових реформ, Харківської правозахисної групи,
Асоціації Медіа Юристів України, Інституту медіа права, Інституту
масової інформації, Асоціації Видавців Періодичної Преси, Академії
Української Преси, Всеукраїнської професійної спілки "Незалежна медіа
профспілка" (в рамках РГ проекту MSI "Гідна Україна").
Інформаційне законодавство України у 2011 році було оновлено з
прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації» та
нової редакції Закону України «Про інформацію», які були прийняті 13 січня
2011 року Верховною Радою України та набрали чинності 10 травня 2011
року. Нова редакція Закону України «Про інформацію» встановила нове
визначення інформації – як будь-які відомості та/або дані, які можуть
бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді. Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначив
механізм реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Закріпив перелік гарантій дотримання прав на надання публічної
інформації, встановив поетапний порядок доступу до неї, надав
визначення таким поняттям, як конфіденційна, таємна та службова
інформація, зарегламентував порядок її отримання, визначив порядок і
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строки подачі та задоволення запиту на інформацію, а також процедуру
оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.
У квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про
внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної
інформації у формі відкритих даних». Законом встановлено: публічна
інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі,
що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами,
вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше
використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну
інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і
регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих
даних та на своїх веб-сайтах. Перелік наборів даних, що підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури
таких наборів, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади
визначено Порядком відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
№3-2002-п та Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення
№24-26 від 16 лютого 2015 року.

Більшість інформації та даних, якими оперують громадяни та державні інституції, в
розумінні Закону України "Про інформацію", є відкритими, загальнодоступними та
безоплатними.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна
інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будьяких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Законодавство визначає обов'язкове оприлюднення певної інформації, строки
оприлюднення – невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження
документа, в якому міститься інформація, що підлягає оприлюдненню, а проекти
нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені
відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих
днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Невідкладному оприлюдненню підлягає
будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб,
і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.
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Наступним кроком формування загальнодержавної політики відкритих даних стало
затвердження Урядом Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню
у формі відкритих даних (Постанова Кабінету Міністрів № 835/2015), у 2015 році.
Особливістю відкритих даних, що відрізняє їх від просто публічної інформації, є їх
відкритий формат – такий формат, що забезпечує автоматизований доступ до
даних. Ця особливість істотно прискорює роботу з даними та на кілька порядків
підвищує масштаб їх використання в усіх сферах життєдіяльності.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна
інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та
безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного
використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати,
поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою
інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з
обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого
подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх
отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних
розпорядника інформації).
На основі відкритих даних суспільство має можливість побачити, наскільки
ефективно працює Уряд, забезпечуючи належний контроль та прозорість, а бізнес
та стартапи створюють нові моделі роботи, продукти та сервіси. На базі державних
даних реалізуються успішні соціальні та комерційні проекти, оборот яких у тому ж
ЄС становить сотні мільйонів євро на рік.
У 2015 році було розроблено «Принципи відкритих даних по боротьбі із корупцією –
G20” як перший крок у використанні відкритих даних як важливого інструменту для
забезпечення культури прозорості та підзвітності у боротьбі із корупцією1. Група G20
погодилась із тим, що їхні принципи мають засновуватися на принципах
Міжнародної хартії відкритих даних 2013 року, цілями якої є поширення демократії,
боротьба із корупцією та сприяння економічному зростанню у всьому світі.
Основними принципами хартії є: відкриті дані за замовченням; якість та кількість;
можливість використання всіма; публікація даних для покращення управління;
публікація даних для розвитку інновацій.
Запроваджена в Україні Ініціатива “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2012 році
дозволила в рамках виконання плану дій започаткувати надання доступу до
публічної інформації у формі відкритих даних і продовжувати подальше
впровадження в у 2016—2018 роках заходів формування та реалізації державної
політики в частині забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень, їх
відповідності очікуванням громадян (розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 № 909-р).

1

G20 Anti-corruption Open Data Principles [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.g20.utoronto.ca/2015/G20-Anti-Corruption-Open-Data-Principles.pdf
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Україна приєдналась до Міжнародної хартії відкритих даних у 2016 році на
виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року
№686-р.
Із запровадженням Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних (далі – Положення), Україна зробила перший крок до
лідерських позицій у сфері відкритості публічної інформації. Згідно з рейтингом
Global Open Data Index Україна посіла 31 місце і покращила свій результат на 23
позиції порівняно із 2016 роком. У рейтингу Open Data Barometer Україна посіла 44
місце, піднялася на 18 пунктів, обігнавши Італію, Грецію, Португалію, Хорватію,
Болгарію та Польщу.
На сьогодні на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua
розміщено 33 тисячі наборів даних від більш як двох тисяч розпорядників
інформації.
У грудні 2017 року Кабінет Міністрів, завдяки спільним зусиллям Державного
агентства з питань електронного урядування, Урядово-громадської ініціативи
"Разом проти корупції", TAPAS та експертів подвоїв кількість наборів відкритих
даних (з 300 до 600). Було прийнято постанову про внесення змін до Положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Зокрема,
актом визначено принципи оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних,
уточнено деякі терміни, що використовуються у Положенні. Також розширено
формати оприлюднення наборів даних, у тому числі додано геопросторові дані.
Уточнено періодичність оновлення наборів даних та зазначено, що завантаження
наборів даних здійснюється користувачами безоплатно та без додаткової
реєстрації. Також зазначеним рішенням оновлено перелік пріоритетних наборів
даних, які розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати у формі відкритих
даних, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
Для України відкриті дані набули також антикорупційного потенціалу.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі
питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади» затверджено розроблені в рамках урядово-громадської ініціативи «Разом
проти корупції» заходи щодо запобігання корупції в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади. Відповідно до цього документа міністерства
та інші центральні органи виконавчої влади взяли зобов’язання у формі окремих
заходів щодо підвищення відкритості і прозорості суспільно-важливої інформації.
Разом з тим, сучасний стан реалізації політики відкритості даних органів державної
влади в Україні свідчить про необхідність контролю з боку уповноважених органів
влади та інститутів громадянського суспільства за впровадженням відповідних
заходів оприлюднення відкритих даних та необхідність вдосконалення правового
регулювання даного питання. Зокрема, наприклад, на рівні Києва інформація про
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рекламні засоби оприлюднена на ресурсах КМДА у вкрай урізаному вигляді,
непридатному для замовлення у користування рекламних площ та створює
численні можливості для зловживань (зокрема на ресурсі «Відкритий бюджет»
оприлюднюється агрегована інформація про надходження від реклами яка не
дозволяє виявляти конкретні порушення, а інформація про рекламу на транспорті,
в метрополітені у форматі відкритих даних повністю відсутня). Завданням відкритих
даних, серед іншого, є протидія таким практикам.
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Проблема 1: Неналежний стан
оприлюднення відкритих даних

законодавчої

бази

викликам

щодо

Корупційний чинник – неналежне визначення в Положенні про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України № 835 від 21.10.2015 прав, обов'язків і відповідальності
розпорядників інформації, наслідком чого є невиправдане встановлення
дискреційних повноважень та можливостей для зловживання наданими їм
повноваженнями.
Загальний опис проблеми:
Основним показником якості публічної інформації у формі відкритих даних – є
машиночитаний формат, тобто, придатність даних до подальшого ідентифікування,
розпізнання, перетворення і отримання конкретних даних інформаційними
системами без участі людини. Разом з тим, доводиться констатувати, що
суспільство, бізнес, громадськість та публічні інституції не в достатній мірі можуть
скористатися відкритими даними. Власне відкриті дані розміщені на відповідному
порталі хаотично та часто не в машиночитаному форматі. За даними представників
проекту TAPAS «Відкриті дані» велика кількість опублікованих даних є неякісними
(не підлягають автоматичній обробці)2.
Примітка: DataSet у текстових форматах, котрі тяжко обробляти (txt, rtf, odt,
doc, docx, pdf) приблизно більш ніж половина - 61%. Напів-структурованих менш
ніж чверть - 23% (xls, xlsx, ods). Десь 3% це графічні дані (gif, tiff, jpg, jpeg, png). І
всього 13% це дані у форматах, котрі можна віднести до структурованих (xml,
csv, json)3. Разом з тим, "можна віднести до структурованих" ще не означає,
що такі дані можна легко обробляти. Наприклад, дані відділу освіти, культури і
туризму, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області по звіту
про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 року, оприлюднені
на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 27.02.2018 у не
призначених для структурованих даних файлових форматах PDF і DOC(X), з
яких неможливо автоматично обробити інформацію.
Користувачі даних наголошують, що чиновники ухиляються від публікації даних,
офіційно пояснюючи це відсутністю фінансування, спеціалістів. Поширеною
практикою є і невиправдане накладання грифу «для службового користування»4.

2

Катерина Оніліогву, керівник напряму «Відкриті дані» проекту TAPAS Експертний круглий стіл «Яким має
бути механізм контролю та моніторингу за оприлюдненням відкритих даних?» // ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ №
4/Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
3

за даними: https://www.facebook.com/sorokin.artem/posts/1427466467263389

4

90% органів влади не розуміють, що таке "відкриті дані". Звідси - низька якість даних на DATA.gov.ua
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://texty.org.ua/ (дата звернення 26.02.2018) – Назва з екрана
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Нерідко розпорядники інформації наповнюють портал із запізненням, коли дані
втрачають свою актуальність5.
Розпорядники інформації, фахівці та спеціалісти відомств не розуміють різницю між
"публічною інформацією" і "публічною інформацією у формі відкритих даних" та
яким чином використання даних полегшить виконання їх поточних завдань6.
Практика застосування Положення дає підстави стверджувати, що нормативноправовий припис п. 5 про «можливість здійснювати оприлюднення наборів даних,
які не включені до переліку» приводить до так званого «засмічення» порталу,
оскільки розпорядник ніяким чином не зобов’язаний обумовлювати високий
суспільний інтерес таких даних і вирішує це питання на власний розсуд.
Поняття «регулярно оновлює» (абз. 1 п. 4, абз. 3 п. 5 Положення) не встановлює
чітких строків проведення оновлення даних, п. 15 надає розпорядникам інформації
право на власний розсуд визначати періодичність оновлення наборів даних, які
перебувають у його володінні та оприлюднюються. Разом з тим, невиконання
періодичності оновлення набору даних не є підставою для відповідальності, так
само як і оприлюднення наборів даних, який не відповідає формату даних,
визначених п.9 Положення.
Розпорядники інформації несуть відповідальність лише за достовірність і
актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних (п.25 Положення).
«Розпорядник інформації забезпечує оприлюднення нового набору даних
відповідно до вимог цього Положення протягом 10 календарних днів» правовий
припис не конкретизує юридичного факту, який може бути індикатором відліку
терміну для забезпечення оприлюднення нового набору даних
Вищезазначене може розглядатися як індикатор безпідставного встановлення
дискреційних повноважень та недосконалості адміністративних процедур. Що, в
свою чергу, може розцінюватися як корупціогенний фактор.
Механізм мінімізації корупційних ризиків:
- конкретизація вимог процедури оприлюднення наборів даних, що підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних в частині термінів оновлення та порядку їх
оприлюднення;
- заборона приймати файли у форматі графічного PDF і Word;
- оновлення системи ведення баз даних в органах державної влади, впровадження
електронного документообігу;

5

Андрій Білоус, аналітик DiXi Group Експертний круглий стіл «Яким має бути механізм контролю та
моніторингу за оприлюдненням відкритих даних?» // ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ № 4/Секретаріат
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
6

Андрій Білоус, аналітик DiXi Group Експертний круглий стіл «Яким має бути механізм контролю та
моніторингу за оприлюдненням відкритих даних?» // ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ № 4/Секретаріат
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
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- запровадження стандартів оформлення електронних документів;
- перевірка валідності файлу, у тому числі кодування та наявність порожніх комірок;
- підвищення рівня професійної компетенції відповідальних осіб розпорядника
інформації.
Рекомендується:
- розробка і прийняття КМУ типової інструкції ведення баз даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних;
- надати повноваження Державному агентству з питань електронного урядування
погоджувати проекти інструкцій ведення баз даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних розпорядників інформації;
- розпорядникам інформації розробити відповідно до типової інструкції і затвердити
у тримісячний строк за погодженням із Державним агентством з питань
електронного урядування власні інструкції ведення баз даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних;
- за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сферах
інформатизації, електронного урядування, формування і використання
національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного
суспільства, власні інструкції ведення баз даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних;
- внесення змін до Положення в частині термінів оновлення і порядку їх
оприлюднення та проведення обов’язкового навчання для відповідальних осіб
розпорядника інформації.
Очікувані результати впровадження механізмів мінімізації корупційних
ризиків:
Підвищення якості наборів даних, що дасть можливість фахової обробки даних та
створення аналітики як антикорупціогенних факторів.

Проблема 2: Недосконалість
оприлюднення відкритих даних

контролю

та

моніторингу

Корупційний ризик – несвоєчасне, необ’єктивне оцінювання забезпечення доступу
до публічної інформації у формі відкритих даних та невжиття відповідних заходів до
усунення виявлених недоліків.
Загальний опис проблеми:
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Законодавством визначено три види контролю за дотриманням права людини на
інформацію, невід'ємною частиною якого є електронний доступ до публічної
інформації та відкритих даних, а саме:
1) державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до
інформації;
2) парламентський контроль, що здійснюється Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України,
народними депутатами України;
3) громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до
публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими
організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення
відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.
Механізмів об’єктивної оцінки оприлюднення розпорядниками інформації наборів
даних у формі відкритих даних на офіційних веб-сайтах та єдиному державному
веб-порталі відкритих даних, електронного доступу до публічної інформації та
відкритих даних законодавством не визначено.
Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої
влади може бути здійсненим інститутами громадянського суспільства, зокрема в
порядку проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади
(відповідно до постанови КМУ від 05.11.2008 р. № 976 Про затвердження Порядку
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади)
а також Держкомтелерадіо в рамках завдання – моніторингу інформаційного
наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та надання пропозицій зазначеним
органам (постанова КМУ від 13.08.2014 № 341 Про затвердження Положення про
Державний комітет телебачення і радіомовлення України). Метою даного
моніторингу є оцінка рівня інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів
виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які
регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах (Наказ
Держкомтелерадіо від 08.06.2015 № 118 Про затвердження Порядку проведення
Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів
органів виконавчої влади).
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України в Порядку проведення
Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів
органів виконавчої влади визначено основні засади та встановлено методологію
проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних
веб-сайтів органів виконавчої влади. За результатами моніторингу готується
аналітична довідка з даними щодо:
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- відповідності інформаційного наповнення веб-сайтів вимогам нормативноправових актів;
- забезпечення повноти, актуальності та доступності інформації на веб-сайтах;
- рекомендацій щодо вдосконалення інформаційної структури веб-сайтів.
Така аналітична довідка надається на розгляд Кабінету Міністрів України та
розміщується на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (http://comin.kmu.gov.ua/)
у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ». Ознайомлення із представленими на сайті
документами свідчить про те, що рекомендацій Держкомтелерадіо щодо
удосконалення механізмів електронного доступу не надається.
Відповідно до постанови КМУ від 21.10.2015 р. № 835 на Державне агентство з
питань електронного урядування покладається забезпечення проведення із
залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості
періодичного моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на
офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних із наступною публікацією його результатів на Єдиному державному
веб-порталі відкритих даних.
Отже, визначена норма не містить формально визначені строки проведення
відповідного моніторингу. Також на сьогодні відсутні нормативно встановлені
процедура проведення моніторингу та критерії оцінювання оприлюднення
інформації у формі відкритих даних, що дозволяє проводити моніторинг
інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади на
підставі власного розсуду, невмотивовано змінити хід моніторингу (закінчити або
поновити контроль стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних
веб-сайтах державних органів).
Механізм мінімізації корупційних ризиків:
- посилення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації
доступу до інформації у формі відкритих даних;
- забезпечення здійснення державного контролю на засадах системності;
об’єктивності; публічності; постійності; дієвості;
- запровадження процедури моніторингу діяльності Єдиного державного вебпорталу відкритих даних;
- визначення механізму здійснення моніторингу та оцінки,
періодичності;

їх фіксованої

- визначення відповідальної особи за розпорядниками інформації, яка
здійснюватиме контроль, моніторинг та оцінку забезпечення доступу до інформації
у формі відкритих даних.
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Рекомендується:
- розробити методику моніторингу та оцінки за оприлюдненням інформації у формі
відкритих даних;
- зобов’язати Державне агентство з питань електронного урядування України
відповідно до покладених на нього завдань проводити не рідше ніж два рази на рік
із залученням громадської ради при Державному агентстві з питань електронного
урядування України та інститутів громадянського суспільства моніторингу стану
оприлюднення та оновлення наборів даних розпорядників інформації на офіційних
веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих
даних;
- Державному агентству з питань електронного урядування України за результатами
проведеного моніторингу протягом наступних п’ятнадцяти календарних днів,
починаючи з дати початку моніторингу, розміщувати його звіт на Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних для обговорення та надання зауважень
представників громадськості;
- Державному агентству з питань електронного урядування України, в межах
повноваження інформування громадськості про стан розвитку інформаційного
суспільства та пропагування переваги його побудови, розширити можливості
незалежного громадського контролю за застосуванням дискреційних повноважень
розпорядників інформації шляхом організації щорічних круглих столів за участі
експертів щодо питань оцінювання ефективності регулювання електронного
доступу до публічної інформації і відкритих даних законодавством та рівня
інформаційного наповнення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.
Очікувані результати впровадження механізмів мінімізації корупційних
ризиків:
правильне і своєчасне оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних,
зміцнення дисципліни, відповідальності розпорядників інформації, впровадження
постійно діючого незалежного громадського контролю.

Проблема
3:
Неефективність
забезпечення
відповідальності
неоприлюднення/неналежне оприлюднення відкритих даних

за

Корупційний ризик – відсутність системи відповідальності та заходів реагування на
неналежну діяльністю розпорядників інформації щодо оприлюднення і подальшого
оновлення наборів даних у формі відкритих даних, підвищує можливість посадових
осіб діяти на власний розсуд, руйнування основ правопорядку та порушення
суб’єктивного права на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів
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владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації і як наслідок
приводить до різкого ослаблення легітимації таких державних інституцій як
Державне агентство з питань електронного урядування, Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини.
Загальний опис проблеми:
Порушення права на доступ до інформації в Україні передбачає лише
адміністративну відповідальність, при цьому навіть якщо порушення даного права
заподіяло істотну шкоду, оскільки вважається, що дане право є індивідуальним
правом певного громадянина і не може порушувати інтереси великої кількості
людей.
Неоприлюднення відкритих даних в Україні також вважається адміністративним
правопорушенням та карається штрафом для винних посадових осіб в розмірі 425850 грн. (ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП)). Сам по собі, розмір санкцій не є достатнім для стимулювання
розпорядників інформації не нехтувати обов'язком оприлюднювати інформацію у
разі практичного їх застосування. Повноваженнями ініціювати притягання до
відповідальності відповідно до ст. 212-3 КУпАП за не опублікування інформації,
зокрема, відкритих даних наділений інститут Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (далі – Уповноважений).
Примітка: Ураховуючи, що інститут Уповноваженого з прав людини не
відноситься до жодної гілки влади і здійснює свою діяльність незалежно від
інших державних органів, що відповідає міжнародним стандартам
незалежності, його було визначено тим самим державним органом контролю
за додержанням права на доступ до інформації 7. Так, 26.10.2014 р., тобто з
дати набрання чинності окремими положеннями Закону України «Про
прокуратуру» від 14.10.2014 р., уповноваженим особам Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини були передані
повноваження
щодо
складання
протоколів
про
адміністративні
правопорушення, зокрема, за порушення Закону України «Про доступ до
публічної інформації».
З прийняттям Закону України «Про прокуратуру» до сфери повноважень працівників
Секретаріату було передано не тільки складення протоколів про адміністративне
правопорушення у сфері доступу до публічної інформації. Відповідно до п. 8-1 статті
255 КУпАП уповноважені особи Секретаріату Уповноваженого з прав людини
набули повноважень складати протоколи щодо адміністративних правопорушень,

7

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту
прав і свобод людини і громадянина в Україні 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.ombudsman.gov.ua
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передбачених статтями 188-39, 188-40, 212-3 (крім порушень права на інформацію
відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
За період з 2014 року перелік адміністративних правопорушень, які передбачені
ст. 212-3 КУпАП та за якими складають адміністративні протоколи виключно
уповноважені працівники Секретаріату Уповноваженого з прав людини, значно
розширено.
При цьому слід зауважити, що штат працівників фізично не здатний забезпечити
складання протоколів і матеріалів для передачі їх до суду, зокрема, через
обмеженість в часі таких дій, адже строк притягнення до адміністративної
відповідальності з моменту вчинення до винесення відповідної постанови суду не
повинен перевищувати 3 місяців. Так, у 2016 році за інформацією щодо складених
представниками Уповноваженого та уповноваженими посадовими особами
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за статтею
порушення права на інформацію та права на звернення 212-3 КУпАП було складено
434 протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, в тому числі:
- вісім за ч.1 ст.212-3 Неоприлюднення інформації, обов'язкове оприлюднення якої
передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про
особливості доступу до інформації у сферах постачання гарячої води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення", "Про доступ до
архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років",
"Про відкритість використання публічних коштів" та "Про засади запобігання і
протидії корупції" тоталітарного режиму 1917-1991 років";
- двісті вісімдесят один за ч.2 ст.212-3 Порушення Закону України "Про доступ до
публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації
з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання
інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне
надання інформації, надання недостовірної інформації;
- п’ятдесят один за ч.4 ст.212-3 Обмеження доступу до інформації або віднесення
інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено
законом;
- дев’яносто один за ч.7 ст.212-3 Незаконну відмову у прийнятті та розгляді
звернення, інше порушення Закону "Про звернення громадян";
- три за ч.8 ст.212-3 Повторне протягом року вчинення будь якого з порушень,
передбачених частинами першою-сьомою цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню (додаток 3).
Отже, на фоні подекуди ігнорування права громадян на доступ до наборів даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних та їх періодичного оновлення
розпорядники інформації, винні у таких порушеннях, не несуть за це
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відповідальності. Ключова причина такого стану справ криється у перевантаженості
та концентрації зусиль інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини на захисті більш важливих прав людини (життя, здоров'я, вибору і т.д.),
Омбудсмен не має достатніх ресурсів для дієвого контролю за оприлюдненням
відкритих даних. На експертному круглому столі: «Яким має бути механізм контролю
та моніторингу за оприлюдненням відкритих даних?», який проводився за спільної
участі «Разом проти корупції», Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Державного агентства з питань електронного урядування та
громадських експетів було акцентовано увагу, що для ефективної роботи Єдиного
державного порталу відкритих даних, треба забезпечити його постійний системний
моніторинг. На сьогодні ресурси у Уповноваженого проводити цей моніторинг
відсутні.
Щодо механізму забезпечення реалізації електронного доступу до інформації в
частині забезпечення створення і підтримки веб-сайту та його наповнення
інформацією, ситуація є досить складною з точки зору права – неможливо
встановити суб’єкт правопорушення у разі постійного недофінансування державних
органів на реалізацію даного права. Якщо у Державному бюджеті України постійно
не вистачає коштів (навіть за умови передбачення у бюджетному запиті певним
органом) на оцифрування архівів, розробку та підтримку інформаційних систем
(веб-сайтів) та постійне оновлення веб-сайту суб’єкта владних повноважень, чи
можна говорити про встановлення кримінальної відповідальності за дане
правопорушення з боку посадових чи службових осіб – питання залишається
відкритим. Отже, доводиться констатувати про відсутність ефективних інструментів
притягнення посадових осіб до юридичної, персональної відповідальності за
порушення інформаційного законодавства.
Механізм мінімізації корупційних ризиків:
- встановлення чітких критеріїв оцінки ефективності і результативності професійної
службової діяльності осіб, уповноважених забезпечити розміщення набору даних на
Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
- визначеність змісту службової діяльності особи, уповноваженої на виконання
функцій відповідальної особи розпорядника інформації, зокрема видів і категорій
справ, які вона має розглядати, самостійності при прийнятті управлінських та інших
рішень, обсягу службових повноважень, які підлягають виконанню (службових
обов'язків і прав);
- забезпечення порядку взаємодії відповідальних осіб розпорядників інформації,
уповноважених оприлюднювати інформацію та посадових осіб адміністратора
Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, та Державного агентства з
питань електронного урядування;
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- врегулювання процедури позавідомчого контролю за виконанням особою,
уповноваженою оприлюднювати інформацію, службових обов'язків.
Рекомендується:
- уточнення обсягу службової діяльності відповідальних осіб розпорядників
інформації;
- встановлення додаткових механізмів взаємодії відповідальних осіб розпорядників
інформації, уповноважених оприлюднювати інформацію, посадових осіб
адміністратора Єдиного державного веб-порталу відкритих даних та Державного
агентства з питань електронного урядування;
- нормативно передбачити відповідальність керівника розпорядника інформації та
відповідальної посадової особи за збір і публікацію відкритих даних.

Висновки:
1) На законодавчому рівні необхідно:
- посилити контроль у сфері нагляду та контролю за доступом до публічної
інформації шляхом створення окремого регулятора (наприклад, інститут
Інформаційного контролера / комісара);
- визначити відповідальних за оприлюднення інформації у формі відкритих даних
(на рівні не нижче заступника керівника ЦОВВ або державного секретаря);
- розробити та прийняти проект закону про спрощення притягнення розпорядників
інформації до відповідальності за неоприлюднення, несвоєчасне або неповне
оприлюднення відкритих даних (можливі варіанти: посилення додатковими
ресурсами інституційної спроможності Омбудсмена, надання інспекційних
повноважень Держагентству з питань електронного урядування, впровадження
інституту громадських контролерів тощо).
- посилити контроль з боку держави та розробити ефективні заходи і організаційні
механізми державного регулювання доступу до публічної інформації та відкритих
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даних, в тому числі заходи щодо ідентифікації запитувачів при необхідності
отримання конфіденційної інформації у електронному вигляді, наприклад,
інформації щодо себе, яка є наявна у розпорядників публічної інформації у розумінні
Закону України "Про доступ до публічної інформації".
2) Розробити та затвердити методологію моніторингу та оцінки інформації у формі
відкритих даних.
3) Розробити та впровадити спеціальний дистанційний курс / онлайн-тренажер
навчання державних службовців з обробки та оприлюднення інформації у формі
відкритих даних.
Розпорядники інформації, фахівці та спеціалісти відомств не розуміють різницю між
"публічною інформацією" і "публічною інформацією у формі відкритих даних" та
яким чином використання даних полегшить виконання їх поточних завдань. Нерідко
наповнюють портал із запізненням, коли дані втрачають свою актуальність.
4) Доопрацювати Єдиний державний портал відкритих даних: вирішення проблеми
його "засміченості", забезпечення, аби даний сайт став глобальним, зручним
електронним сервісом для населення та бізнес-cередовища.
5) Впровадити програмне забезпечення для автоматичного блокування даних у
форматі, що не дозволяє їх автоматизовану обробку.
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Додаток 1: законодавство про доступ до публічної інформації:


Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;



Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;



Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання
Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету
Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;



Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про
затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію»;



Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277
«Питання системи обліку публічної інформації;



Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних»;



Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 686-р
«Деякі питання приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних»;



Наказ Міністерства юстиції України від 26.05.2011 № 1434/5 «Про затвердження
форм для подання запиту на отримання публічної інформації»;



Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1521/5 «Про затвердження
Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником
якої є Міністерство юстиції України»;



Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1522/5 «Питання
виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві
юстиції»;



Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1536/5 «Про затвердження
Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію
у Міністерстві юстиції України»;



Наказ Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2011 року № 3116/5 «Про
затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником
якої є Міністерство юстиції України»



Наказ Міністерства юстиції від 30 листопада 2011 року № 3430/5 «Про
затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
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надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство
юстиції України, та Порядку відшкодування цих витрат»


Наказ Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 846/5 «Про
систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його
територіальних органах»



Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних



Наказ Міністерства юстиції України від 02 березня 2016 року № 71/7 «Про
затвердження Плану заходів із забезпечення виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»



Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року № 897/5 «Про
затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі
відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України



Наказ Міністерства юстиції України від 14.07.2017 № 1277/5 «Про затвердження
Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві
юстиції України»
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Додаток 2: рекомендації «Разом проти корупції» для звіту Уряду:
1. Підготувати спільно з громадськістю та подати до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо підвищення інституційної спроможності моніторингу й контролю
оприлюднення відкритих даних та притягнення до відповідальності
розпорядників за неоприлюднення, несвоєчасне, неякісне (немашиночитане)
або неповне оприлюднення відкритих даних.
2. Провести навчання профільних державних службовців, спеціалістів з обробки та
оприлюднення інформації у формі відкритих даних.
3. Доопрацювати Єдиний державний портал відкритих даних data.gov.ua,
передбачивши інструменти контролю якості наборів відкритих даних, ведення
реєстру оприлюднених наборів, виконання вимог Постанови № 835,
ідентифікацію розпорядників – порушників, інтеграцію з місцевими порталами
відкритих даних, розвиток пов’язаних даних.
4. Держагентству з питань електронного урядування – впровадити програмне
забезпечення для автоматичного блокування даних у форматі, що не дозволяє
їх автоматизовану обробку.
5. Держагентству з питань електронного урядування – за допомогою програмних
можливостей порталу data.gov.ua автоматично генерувати список органів порушників законодавства про відкриті дані, який невідкладно направляти до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для притягнення винних
осіб до відповідальності.
6. Розробити спільно з громадськістю зміни до Постанови № 835 з метою
зобов’язання керівників ЦОВВ призначати осіб, відповідальних за належне та
своєчасне оприлюднення відкритих даних (на рівні не нижче заступника
керівника органу влади або державного секретаря), а в іншому випадку – нести
таку відповідальність особисто.
7. Розпорядникам інформації спільно з представниками громадськості провести
уточнення паспортів окремих наборів даних (що потребують такого уточнення).
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Додаток 3: Інформування щодо складання представниками
Уповноваженого та уповноваженими посадовими особами
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини
протоколів
про
вчинення
адміністративного
8
правопорушення у 2016 році

кількість протоколів
0%
21%

ч.1 ст.212-3

2%

ч.2 ст.212-3

12%

ч.4 ст.212-3

65%
ч.7 ст.212-3
ч.8 ст.212-3

8

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту
прав і свобод людини і громадянина в Україні 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
www.ombudsman.gov.ua
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