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SUMMARY

З 7 по 25 жовтня 2017 року Офіс ефективного регулювання проаналізував роботу 61 центрального 
органу виконавчої влади на предмет висвітлення їхньої діяльності, публічної інформації та розкриття 
відкритих баз даних. Дослідження проводиться на регулярній основі в межах публічного діалогу, 
спрямованого на підвищення ефективності регуляторного поля. 

За результатами дослідження складено рейтинг «Відкритість уряду». Об’єктом аналізу стали 
офіційні сайти установ. За основу взяті концептуальні положення законодавства про публічну 
інформацію, відкриті дані, постанови Кабінету Міністрів України (надалі – КМУ) про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, а також затверджений Кабміном 
порядок ведення веб-сайтів державних органів влади й оприлюднення у мережі Інтернет інформації 
про діяльність органів виконавчої влади. Максимальний бал, який можна було виставити під час 
рейтингування, – 77.

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СКЛАДАЄТЬСЯ З П’ЯТИ ЧАСТИН/МАРКЕРІВ:
 висвітлення основної інформації про орган влади та його діяльність – 18 балів;
 доступ до нормативно-правових актів, регуляторних актів та відкритих баз даних – 11 балів;
 фінансова звітність та боротьба з корупцією – 14 балів;
 висвітлення інформації про комунікацію з громадянським суспільством та експертним 

середовищем, максимально – 24 бали;
 технічні характеристики сайтів – 10 балів.

За підсумками аналізу лідерами виявились Міністерство екології та природних ресурсів 
України (71 бал), Державна служба України з надзвичайних ситуацій (71 бал), Пенсійний фонд 
(70 балів), Міністерство економічного розвитку і торгівлі (63 бали) та Міністерство освіти і 
науки (63 бали).

Аутсайдерами стали Міністерство інформаційної політики України (41 бал), Міністерство аграрної 
політики та продовольства (41 бал) та Український інститут національної пам’яті (33 бали).

Загальний відсоток відкритості центральних органів виконавчої влади на базі цієї методології 
становить 66%. 

Слід також зазначити, що це дослідження проводилося за удосконаленою методологією рейтингу 
«Відкритість уряду», який був складений у лютому 2017 року. Це дозволяє зробити логічні висновки 
стосовно удосконалень у веденні сайтів міністерств, що відбулися за цей час. Міністерство екології 
та природних ресурсів відкрило новий офіційний сайт, в якому враховані всі рекомендації Офісу. 
Відповідно, у рейтингу «Відкритість уряду» орган влади посідав 12 місце з 18, в той час як у новому 
дослідженні посів 1 місце. Таку ж позитивну динаміку було виявлено у Міністерства з питань 
внутрішньо переміщених осіб: було 18 місце, стало 13-15. Міністерство внутрішніх справ піднялося 
з 15 на 7-8. 

Разом з тим, низка міністерств демонструє зворотну динаміку. Міністерство фінансів посідало 3 місце, 
а у новому дослідженні опинилось на 10-му. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України було на 4 місці, опинилось на 5-му. Такі рішучі зміни у 
позиції міністерств трапилися через відсутність уваги на наданні та розкритті поточних планів робіт, 
звітів за попередні періоди, інформації про адміністративні послуги, слабкому висвітленні діяльності 
громадської ради та результатів щодо публічних громадських обговорень.



ЗМІСТ:

1  Довідка

2  Висвітлення основної інформації про орган влади та його діяльність.

3  Доступ до нормативно-правових актів, регуляторних актів та відкритих баз даних.

4  Фінансова звітність та боротьба з корупцією.

5  Висвітлення інформації про комунікацію з громадянським суспільством та експертним 
середовищем.

6  Технічні характеристики сайтів.

7  Загальні результати.

8  Методологія дослідження.



ДОВІДКА:

З 7 по 25 жовтня 2017 року Офіс ефективного регулювання проаналізував ефективність використання 
веб-сайтів для забезпечення відкритості й інформаційної доступності 61 центрального органу 
виконавчої влади. Результатом став рейтинг «Відкритість уряду».

Об’єктами формалізованого аналізу стали офіційні веб-сайти центральних органів виконавчої 
влади.

Методологічною основою – виконання формальних процедур, зазначених у нормативному 
законодавстві України, а саме – у таких документах, як:

 Закон України «Про доступ до публічної інформації«;

 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності»;

 Закон України «Про адміністративні послуги»;

 Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3 «Про 
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади»;

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

 Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики»;

 Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки;

 Типове положення «Про громадську раду при міністерстві», затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

 Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затверджений Наказом 
Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, 
Державного комітету зв’язку та інформатизації України 25 листопада 2002 №327/22.

Максимальний бал, який можна було набрати, – 77.



ВИСВІТЛЕННЯ ОСНОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО ОРГАН ВЛАДИ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ

Головною складовою сайту будь-якого державного органу є висвітлення основної інформації про 
установу. Основою оцінювання даного розділу є Закони України «Про доступ до публічної інформації» 
та «Про адміністративні послуги».

Основними критеріями є висвітлення інформації стосовно функцій та завдань установи, її керівни-
цтва та структури, планів та звітів щодо зробленої роботи за рік, нормативної та регуляторної діяль-
ності, а також адміністративних послуг, що надаються фізичним та юридичним особам.

Лідерами у даному напрямку стали Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державна служба з надзвичайних ситуацій, 
Міністерство освіти і науки, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, 
Державна архівна служба, Державна служба статистики.

Максимальний бал – 18.

Міністерства

Міністерство фінансів України 

Міністерство соціальної політики України  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство юстиції України 

Міністерство охорони здоров’я України  

Міністерство молоді та спорту України 

Міністерство культури України 

Міністерство внутрішніх справ України 

Міністерство інформаційної політики України 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства України 

Міністерство закордонних справ України 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій  
та внутрішньо переміщених осіб України 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

17 балів

17 балів

17 балів

16 балів

16 балів

16 балів

16 балів

16 балів

15 балів

14 балів

14 балів

13 балів

13 балів

13 балів

13 балів



Міністерство інфраструктури України 

Міністерство оборони України  

Міністерство енергетики та вугільної промисловості  
України 

Інші органи центральної виконавчої влади

Державне агентство рибного господарства України 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій  

Державне агентство водних ресурсів України 

Державна служба статистики України 

Державна архівна служба України  

Пенсійний фонд України 

Національне агентство України з питань державної служби 

Державна служба фінансового моніторингу України  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України  

Державне агентство з енергоефективності та  
енергозбереження України  

Державне космічне агентство України  

Державна служба України у справах ветеранів війни та  
учасників антитерористичної операції 

Державна служба України з питань праці  

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

Державна регуляторна служба України  

Державна міграційна служба України  

Національне агентство з питань запобігання корупції 

Державна авіаційна служба України 

Державна інспекція навчальних закладів України 

Державна служба України з питань геодезії, картографії  
та кадастру 

Державне агентство з питань електронного урядування  
України 

Національна поліція України 

Державна екологічна інспекція України  

Державне агентство України з управління зоною  
відчуження 

Державна служба геології та надр України 

11 балів

11 балів

9 балів

18 балів

17 балів

17 балів

17 балів

17 балів

16 балів

16 балів

16 балів

16 балів

16 балів

16 балів

16 балів

16 балів

16 балів

15 балів

15 балів

15 балів

15 балів

15 балів

15 балів

15 балів

15 балів

15 балів

14 балів

14 балів



Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку  
та захисту інформації 

Державна служба експортного контролю України  

Державне агентство лісових ресурсів України  

Державна фіскальна служба України  

Державне агентство України з питань кіно  

Державна служба України з лікарських засобів та  
контролю за наркотиками 

Український інститут національної пам’яті 

Фонд державного майна України 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

Антимонопольний комітет України 

Державна інспекція енергетичного нагляду України 

Державне агентство автомобільних доріг України  

Державна служба України з безпеки на транспорті  

Державна інспекція ядерного регулювання України 

Державна казначейська служба України 

Державне агентство резерву України 

Державна служба України з питань безпечності харчових  
продуктів та захисту споживачів 

Державна аудиторська служба України 

Порушення та рекомендації:

1   Статтю 15 пункт 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – розпорядники 
інформації зобов’язані оприлюднювати: інформацію про організаційну структуру, місію, функції, 
повноваження, основні завдання – порушили наступні установи:

 Державна служба України з безпеки на транспорті;

 Державне агентство резерву України;

 Національна поліція України.

  Аби виконати норми закону, рекомендуємо вищезазначеним установам розмістити у себе 
на сайті інформацію про власні місію, функції, повноваження та основні завдання.

2   Статтю 15 пункт 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – розпорядники 
інформації зобов’язані оприлюднювати: інформацію про організаційну структуру, місію, 
функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру 
та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їхнього витрачання тощо) – порушили наступні 
установи:

14 балів

14 балів

14 балів

14 балів

14 балів

14 балів

14 балів

13 балів

13 балів

13 балів

13 балів

12 балів

12 балів

12 балів

12 балів

12 балів

11 балів

10 балів



 Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 Міністерство внутрішніх справ України;

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

 Міністерство оборони України;

 Державна авіаційна служба України;

 Державна архівна служба України;

 Державна казначейська служба України;

 Державна міграційна служба України;

 Державна служба геології та надр України;

 Державна служба експортного контролю України;

 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

 Державна служба України з безпеки на транспорті;

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру;

 Державна аудиторська служба України;

 Державне агентство автомобільних доріг України;

 Державне агентство України з питань кіно;

 Державне космічне агентство України;

 Український інститут національної пам’яті;

 Антимонопольний комітет України;

 Фонд державного майна України;

 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

  Аби виконати норми закону, рекомендуємо вищезазначеним установам розмістити у себе 
на сайті актуальну інформацію про плани діяльності на поточний рік.

3   Статтю 15 пункт 1 підпункт 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – 
розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: звіти, в тому числі щодо задоволення 
запитів на інформацію – порушили наступні установи: 

 Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Міністерство культури України;

 Міністерство оборони України;

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України;

 Міністерство фінансів України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України;



 Державна архівна служба України;

 Державна казначейська служба України;

 Державна міграційна служба України;

 Державна служба України з безпеки на транспорті;

 Державне агентство автомобільних доріг України;

 Державне агентство водних ресурсів України;

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

 Державне агентство резерву України;

 Державне агентство рибного господарства України;

 Державне агентство України з управління зоною відчуження;

 Державне агентство України з питань кіно;

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України; 

 Державна інспекція ядерного регулювання України;

 Пенсійний фонд України;

 Антимонопольний комітет України;

 Фонд державного майна України;

 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

  Аби виконати норми закону, рекомендуємо вищезазначеним установам розмістити у себе 
на сайті звіти за здійснену діяльність минулого року.



ДОСТУП ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, 
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ТА ВІДКРИТИХ БАЗ ДАНИХ

Невід’ємною складовою сайту будь-якого державного органу є висвітлення основної інформації 
про нормативні та регуляторні акти, які приймаються установою чи за її участі та безпосередньо 
впливають на її сферу діяльності. Окрім того, мають бути доступними публічні реєстри та бази даних, 
які формуються у ході роботи установи. Основою оцінювання даного розділу є Закони України 
«Про доступ до публічної інформації» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», а також Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню 
у формі відкритих даних, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 
р. №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних».

Основними критеріями є висвітлення переліків діючих нормативних і регуляторних актів, їхніх 
проектів, аналізів регуляторного впливу, звітів з повторного відстеження регуляторних актів, а також 
публічних реєстрів та баз даних у формі публічних даних. 

Лідерами у даному напрямку стали Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство 
юстиції, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державна служба з надзвичайних ситуацій, 
Державна регуляторна служба, Пенсійний фонд, Державна авіаційна служба.

Максимальний бал – 11.

Міністерства

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Міністерство юстиції України 

Міністерство фінансів України 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства України 

Міністерство інфраструктури України 

Міністерство охорони здоров’я України  

Міністерство культури України 

Міністерство закордонних справ України 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство інформаційної політики України 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

11 балів

11 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

9 балів

9 балів

9 балів

8 балів

8 балів

8 балів



Міністерство оборони України  

Міністерство енергетики та вугільної промисловості  
України  

Міністерство соціальної політики України  

Міністерство молоді та спорту України 

Міністерство внутрішніх справ України 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій  
та внутрішньо переміщених осіб України 

Інші органи центральної виконавчої влади

Державна служба України з надзвичайних ситуацій  

Пенсійний фонд України 

Національне агентство України з питань державної служби 

Державна регуляторна служба України  

Державна міграційна служба України  

Національне агентство з питань запобігання корупції 

Державне агентство з питань електронного урядування  
України  

Український інститут національної пам’яті 

Державна служба України з питань безпечності харчових  
продуктів та захисту споживачів 

Державне агентство водних ресурсів України 

Державна служба статистики України 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України  

Державна служба України з питань праці  

Державна авіаційна служба України 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та  
захисту інформації 

Державна інспекція ядерного регулювання України 

Державна аудиторська служба України 

Державне агентство рибного господарства України 

Державна архівна служба України  

Державна служба фінансового моніторингу України  

Державне агентство України з управління зоною  
відчуження  

Державна фіскальна служба України  

11 балів

11 балів

11 балів

11 балів

11 балів

11 балів

11 балів

11 балів

11 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

9 балів

9 балів

9 балів

9 балів

8 балів

8 балів

7 балів

7 балів

7 балів

7 балів



Фонд державного майна України 

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

Державна інспекція навчальних закладів України 

Національна поліція України 

Державна екологічна інспекція України  

Державна служба геології та надр України 

Державна служба експортного контролю України  

Державне агентство України з питань кіно  

Державна служба України з лікарських засобів та  
контролю за наркотиками 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

Державна інспекція енергетичного нагляду України 

Державне агентство з енергоефективності та  
енергозбереження України  

Державне агентство лісових ресурсів України  

Антимонопольний комітет України 

Державне агентство автомобільних доріг України  

Державна служба України у справах ветеранів війни та  
учасників антитерористичної операції 

Державна служба України з питань геодезії, картографії  
та кадастру  

Державна служба України з безпеки на транспорті  

Державне космічне агентство України  

Державна казначейська служба України 

Державне агентство резерву України 

Порушення та рекомендації:

1   Статтю 15 пункт 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням 
пунктів 3-9, 15-26 положення «Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних» порушили наступні установи: 

 Міністерство аграрної політики та продовольства України – інформацію про обов’язкові 
набори даних, що мають бути опубліковані на сайті; переліки баз даних, які веде міністерство; 
реєстр виробників насіння і садивного матеріалу; реєстр сертифікатів на насіння та/або 
садивний матеріал; інформацію про сертифіковані ліси підприємств; інформацію про лісові 
пожежі; дані моніторингу лісів.

 Міністерство внутрішніх справ України – інформацію про обов’язкові набори даних, що 
мають бути опубліковані на сайті; необхідно опублікувати в форматі відкритих даних всі 

9 балів

9 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

7 балів

7 балів

7 балів

7 балів

6 балів

6 балів

5 балів

6 балів

5 балів

4 бали



бази даних, які веде міністерство; розмістити наступну інформацію та реєстри не у якості 
пошукових систем, а відкритих баз даних: інформацію про осіб, які переховуються від органів 
влади, інформацію про викрадені (вилучені) культурні цінності, інформацію про транспортні 
засоби, що перебувають у розшуку через їхнє незаконне заволодіння, інформацію про 
викрадену, втрачену зброю, інформацію про стан аварійності на автомобільних дорогах, 
інформацію про зареєстровані порушення Правил дорожнього руху, інформацію про 
дислокацію стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної 
інспекції МВС та їхні телефонні номери; розмістити на сайті реєстр суб’єктів проведення 
обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Аби виконати норми закону, рекомендуємо вищезазначеним установам розмістити у себе 
на сайті зазначену в порушенні інформацію у дружніх форматах DOC або EXCEL.

2   Рекомендуємо усім органам виконавчої влади опублікувати виключні переліки регуляторних 
актів, які були розроблені та затверджені відповідними органами виконавчої влади або діють у 
сфері їхніх повноважень. Перш за все, це стосується:

 Міністерства аграрної політики та продовольства України;

 Міністерства внутрішніх справ України;

 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

 Міністерства інфраструктури України;

 Міністерства культури України

 Міністерства оборони України;

 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України;

 Міністерства молоді та спорту України;

 Міністерства освіти і науки України;

 Державної авіаційної служби України;

 Державної архівній службі України;

 Державної казначейської служби України;

 Державної міграційної служби України;

 Державної служби геології та надр України;

 Державної служби експортного контролю України;

 Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

 Державної служби України з безпеки на транспорті;

 Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

 Державної аудиторської служби України;

 Державного агентства автомобільних доріг України;

 Державного агентства лісових ресурсів України;



 Державного агентства України з управління зоною відчуження;

 Державного агентства України з питань кіно;

 Державного космічного агентства України;

 Антимонопольного комітету України;

 Фонду державного майна України;

 Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.



ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

Важливою частиною звітності та планування будь-якого державного органу є висвітлення інформації 
про бюджети, звіти стосовно використання бюджетних коштів, висвітлення інформації з приводу 
державних закупівель та боротьби з корупцією в межах відомства. Основою оцінювання даного 
розділу є Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Державна програма щодо реалізації 
засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки.

Основними критеріями є висвітлення бюджетів відомств на поточний рік, звітів стосовно використання 
коштів за минулі періоди, планів державних закупівель, діючих тендерів та звітів стосовно тендерів, 
що відбулися, планів антикорупційної діяльності, комунікаційна лінія для повідомлень про корупційні 
злочини, декларації керівництва установ.

Лідерами даного напрямку роботи стали Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство 
освіти та науки, Міністерство закордонних справ, Державне агентство водних ресурсів, Державна 
міграційна служба та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Максимальний бал – 14.

Міністерства

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Міністерство закордонних справ України 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства України 

Міністерство молоді та спорту України 

Міністерство юстиції України 

Міністерство оборони України  

Міністерство внутрішніх справ України 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій  
та внутрішньо переміщених осіб України 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості  
України  

Міністерство фінансів України 

Міністерство інфраструктури України 

Міністерство охорони здоров’я України  

14 балів

12 балів

10 балів

14 балів

12 балів

10 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

7 балів

6 балів

6 балів

4 бали



Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Міністерство соціальної політики України  

Міністерство культури України 

Міністерство інформаційної політики України 

Інші органи центральної виконавчої влади

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Державне агентство водних ресурсів України  

Державна міграційна служба України 

Державне агентство автомобільних доріг України 

Фонд державного майна України 

Антимонопольний комітет України 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

Державне космічне агентство України  

Державна служба експортного контролю України 

Національне агентство України з питань державної служби 

Пенсійний фонд України 

Державна служба фінансового моніторингу України 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та  
захисту інформації  

Державна служба статистики України  

Державна екологічна інспекція України  

Державне агентство рибного господарства України  

Державна регуляторна служба України  

Державне агентство України з управління зоною  
відчуження   

Державна служба геології та надр України 

Державна аудиторська служба України  

Національна поліція України 

Державна служба України з питань безпечності харчових  
продуктів та захисту споживачів  

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

Державне агентство з енергоефективності та  
енергозбереження України  

14 балів

14 балів

14 балів

12 балів

12 балів

12 балів

12 балів

12 балів

12 балів

12 балів

11 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

10 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

8 балів

7 балів

6 балів

6 балів

4 бали

2 бали

3 бали

1 бал



Державна авіаційна служба України 

Державна служба України у справах ветеранів війни та  
учасників антитерористичної операції 

Державне агентство України з питань кіно  

Державна казначейська служба України  

Державна архівна служба України  

Державна інспекція ядерного регулювання України  

Державне агентство резерву України  

Державна служба України з лікарських засобів та  
контролю за наркотиками  

Державна служба України з безпеки на транспорті  

Національне агентство з питань запобігання корупції 

Державне агентство з питань електронного урядування  
України   

Державне агентство лісових ресурсів України 

Державна фіскальна служба України 

Державна служба України з питань геодезії, картографії  
та кадастру  

Державна інспекція навчальних закладів України 

Державна служба України з питань праці  

Державна інспекція енергетичного нагляду України 

Український інститут національної пам’яті  

Порушення та рекомендації:

1   Статтю 15 пункт 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – розпорядники 
інформації зобов’язані оприлюднювати: інформацію про організаційну структуру, місію, 
функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру 
та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їхнього витрачання тощо) – порушили наступні 
установи:

 Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 Міністерство інформаційної політики України;

 Міністерство оборони України;

 Міністерство охорони здоров’я України;

 Міністерство соціальної політики України;

 Міністерство фінансів України;

 Державна авіаційна служба України;

6 балів

6 балів

6 балів

6 балів

6 балів

6 балів

6 балів

5 балів

4 бали

4 бали

4 бали

3 бали

3 бали

3 бали

2 бали

2 бали

0 балів

0 балів



 Державна архівна служба України;

 Державна казначейська служба України;

 Державна міграційна служба України;

 Державна служба України з безпеки на транспорті;

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державна служба України з питань праці;

 Державна служба фінансового моніторингу України;

 Державна фіскальна служба України;

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державна аудиторська служба України;

 Державне агентство водних ресурсів України;

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

 Державне агентство з питань електронного урядування України;

 Державне агентство лісових ресурсів України;

 Державне агентство резерву України;

 Державне агентство рибного господарства України;

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

 Державна екологічна інспекція України;

 Державна інспекція навчальних закладів України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України;

 Адміністрація Державної прикордонної служби України;

 Пенсійний фонд України;

 Національна поліція України;

 Національне агентство України з питань державної служби;

 Український інститут національної пам’яті;

 Антимонопольний комітет України;

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

  Аби виконати норми закону, рекомендуємо вищезазначеним установам розмістити у себе 
на сайті актуальну інформацію про бюджет відомства на поточний рік.

2   Статтю 15 пункт 1 підпункт 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  – 
розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: інформацію про організаційну 
структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові 
ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їхнього витрачання тощо) – 
порушили наступні установи: 



 Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Міністерство інформаційної політики України;

 Міністерство інфраструктури України;

 Міністерство культури України;

 Міністерство молоді та спорту України;

 Міністерство оборони України;

 Міністерство освіти і науки України;

 Міністерство охорони здоров’я України;

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України;

 Міністерство соціальної політики України; 

 Міністерство фінансів України;

 Міністерство юстиції України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України;

 Державна авіаційна служба України;

 Державна архівна служба України;

 Державна казначейська служба України;

 Державна міграційна служба України;

 Державна регуляторна служба України;

 Державна служба геології та надр України;

 Державна служба експортного контролю України; 

 Державна служба статистики України; 

 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

 Державна служба України з безпеки на транспорті;

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру;

 Державна служба України з питань праці;

 Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

 Державна фіскальна служба України;

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державна аудиторська служба України;

 Державне агентство автомобільних доріг України;



 Державне агентство водних ресурсів України;

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

 Державне агентство з питань електронного урядування України;

 Державне агентство лісових ресурсів України;

 Державне агентство резерву України;

 Державне агентство рибного господарства України;

 Державне агентство України з управління зоною відчуження;

 Державне агентство України з питань кіно;

 Державне космічне агентство України;

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

 Державна екологічна інспекція України;

 Державна інспекція навчальних закладів України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України;

 Державна інспекція ядерного регулювання України;

 Адміністрація Державної прикордонної служби України;

 Пенсійний фонд України;

 Національна поліція України;

 Національне агентство України з питань державної служби;

 Український інститут національної пам’яті;

 Антимонопольний комітет України;

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

 Фонд державного майна України;

 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

 Національне агентство з питань запобігання корупції.

  Аби виконати норми закону, рекомендуємо вищезазначеним установам розмістити у себе 
на сайті актуальну інформацію про фінансовий звіт за попередній рік.

3   Рекомендуємо наступним центральним органам виконавчої влади розмістити у себе на сайті 
актуальну інформацію (плани, актуальні тендери та звіти за проведеними тендерами) про 
державні закупівлі:

 Міністерству аграрної політики та продовольства України;

 Міністерству оборони України;

 Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державній службі України з питань праці;

 Державному агентству лісових ресурсів України;

 Державному агентству резерву України;



 Державному агентству рибного господарства України;

 Державному агентству України з управління зоною відчуження; 

 Державному агентству України з питань кіно;

 Державній інспекції навчальних закладів України;

 Державній інспекції енергетичного нагляду України;

 Державній інспекції ядерного регулювання України;

 Адміністрації Державної прикордонної служби України;

 Пенсійному фонду України;

 Національній поліції України; 

 Національному агентству України з питань державної служби;

 Українському інституту національної пам’яті;

 Національному агентству з питань запобігання корупції. 

4   Рекомендуємо опублікувати на офіційних веб-сайтах наступних центральних органів 
виконавчої влади номер телефону та електронну адресу для повідомлень про факти корупції:

 Міністерства культури України;

 Міністерства соціальної політики України;

 Державної регуляторної служби України;

 Державної служби фінансового моніторингу України;

 Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державної інспекції енергетичного нагляду України;

 Національного агентства України з питань державної служби;

 Українського інституту національної пам’яті.

5   Рекомендуємо опублікувати на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади 
антикорупційну програму на 2017 рік:

 Міністерства закордонних справ України;

 Міністерства інформаційної політики України;

 Міністерства культури України;

 Міністерства фінансів України;

 Міністерства юстиції України;

 Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

 Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

 Державної служби фінансового моніторингу України;

 Державної фіскальної служби України;



 Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державного агентства лісових ресурсів України;

 Державної інспекції енергетичного нагляду України;

 Національного агентства України з питань державної служби;

 Українського інституту національної пам’яті.

6   Керівництву наступних центральних органів виконавчої влади рекомендуємо опублікувати 
у відповідних розділах офіційних веб-сайтів декларації (або посилання на заповнені та 
оприлюднені декларації у реєстрі НАЗК) за 2016 рік, а саме:

 Міністерства внутрішніх справ України;

 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

 Міністерства закордонних справ України;

 Міністерства інформаційної політики України;

 Міністерства інфраструктури України;

 Міністерства культури України;

 Міністерства молоді та спорту України;

 Міністерства оборони України;

 Міністерства охорони здоров’я України;

 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України;

 Міністерства соціальної політики України;

 Міністерства юстиції України;

 Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України;

 Державної архівної служби України;

 Державної казначейської служби України;

 Державної міграційної служби України;

 Державної регуляторної служби України;

 Державної служби геології та надр України;

 Державної служби статистики України;

 Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

 Державної служби України з безпеки на транспорті;

 Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;



 Державної служби України з питань праці;

 Державної служби фінансового моніторингу України;

 Державної фіскальної служби України;

 Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державної аудиторської служби України;

 Державного агентства автомобільних доріг України;

 Державного агентства з питань електронного урядування України;

 Державного агентства лісових ресурсів України;

 Державного агентства резерву України;

 Державного агентства рибного господарства України;

 Державного агентства України з управління зоною відчуження;

 Державного агентства України з питань кіно;

 Державного космічного агентства України;

 Державної архітектурно-будівельної інспекції України;

 Державної екологічної інспекції України;

 Державної інспекції навчальних закладів України;

 Державної інспекції енергетичного нагляду України; 

 Державної інспекції ядерного регулювання України; 

 Національної поліції України;

 Національного агентства України з питань державної служби;

 Українського інституту національної пам’яті;

 Антимонопольного комітету України;

 Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

 Фонду державного майна України. 



ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОМУНІКАЦІЮ З 
ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ ТА ЕКСПЕРТНИМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ

Основним елементом роботи органів державної влади є комунікація з громадським середовищем 
та залучення останнього до розробки нормативних актів та політик. Основою оцінювання даного 
розділу є Закон України «Про доступ до публічної інформації» та порядок проведення консультацій 
з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затверджений постановою 
КМУ від 3 листопада 2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики».

Основними критеріями є наявність розділів, присвячених громадським радам та консультаціям з 
громадськістю, а також відповідні плани, анонси, звіти з проведеної діяльності. У разі громадської 
ради – публікація актуального персонального складу органу. 

Лідерами даного напрямку залишаються Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство 
інфраструктури, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Пенсійний фонд. 

Максимальний бал – 24.

Міністерства

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Міністерство інфраструктури України 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Міністерство оборони України  

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства України 

Міністерство внутрішніх справ України 

Міністерство охорони здоров’я України  

Міністерство юстиції України 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості  
України  

Міністерство культури України 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій  
та внутрішньо переміщених осіб України 

Міністерство закордонних справ України 

20 балів

20 балів

20 балів

19 балів

18 балів

18 балів

18 балів

18 балів

16 балів

18 балів

16 балів

15 балів

14 балів



Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Міністерство соціальної політики України  

Міністерство інформаційної політики України 

Міністерство молоді та спорту України 

Міністерство фінансів України 

Інші органи центральної виконавчої влади

Пенсійний фонд України 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій  

Державна служба України з питань безпечності харчових  
продуктів та захисту споживачів 

Державна інспекція навчальних закладів України 

Державне агентство лісових ресурсів України  

Державне агентство автомобільних доріг України  

Державна регуляторна служба України  

Державне агентство рибного господарства України 

Національне агентство України з питань державної служби 

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

Державне агентство України з управління зоною  
відчуження  

Фонд державного майна України 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

Державна міграційна служба України  

Державне агентство водних ресурсів України 

Державна служба фінансового моніторингу України  

Державне агентство з енергоефективності та  
енергозбереження України  

Державна фіскальна служба України  

Державна служба геології та надр України 

Державна служба України з безпеки на транспорті  

Національне агентство з питань запобігання корупції 

Державна авіаційна служба України 

Державне агентство України з питань кіно  

Державна служба України у справах ветеранів війни та  
учасників антитерористичної операції 

14 балів

23 бали

21 бал

13 балів

12 балів

13 балів

10 балів

20 балів

19 балів

19 балів

18 балів

17 балів

17 балів

16 балів

17 балів

17 балів

16 балів

17 балів

16 балів

16 балів

15 балів

15 балів

15 балів

14 балів

14 балів

14 балів

14 балів

19 балів

18 балів



Державна служба України з питань геодезії, картографії  
та кадастру  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України  

Державна служба України з лікарських засобів та  
контролю за наркотиками 

Антимонопольний комітет України 

Державна аудиторська служба України 

Державна казначейська служба України 

Державна служба України з питань праці  

Державна інспекція ядерного регулювання України 

Державна архівна служба України  

Державна інспекція енергетичного нагляду України 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та  
захисту інформації 

Державна служба експортного контролю України  

Державне космічне агентство України  

Державне агентство резерву України 

Державне агентство з питань електронного урядування  
України  

Державна служба статистики України 

Національна поліція України 

Державна екологічна інспекція України  

Український інститут національної пам’яті 

Порушення та рекомендації:

1   Пункт 8 порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади – відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади – 
порушили наступні установи: 

 Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 Міністерство внутрішніх справ України;

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Міністерство інформаційної політики України;

 Міністерство інфраструктури України;

 Міністерство культури України;

14 балів

13 балів

13 балів

13 балів

12 балів

12 балів

11 балів

11 балів

11 балів

11 балів

10 балів

10 балів

9 балів

10 балів

9 балів

10 балів

9 балів

7 балів

5 балів



 Міністерство молоді та спорту України;

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України;

 Міністерство соціальної політики України;

 Міністерство фінансів України;

 Міністерство юстиції України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України;

 Державна авіаційна служба України;

 Державна архівна служба України;

 Державна казначейська служба України;

 Державна міграційна служба України;

 Державна регуляторна служба України;

 Державна служба геології та надр України;

 Державна служба експортного контролю України;

 Державна служба статистики України;

 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

 Державна служба України з безпеки на транспорті;

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру;

 Державна служба України з питань праці;

 Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

 Державна фіскальна служба України;

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державна аудиторська служба України;

 Державне агентство автомобільних доріг України;

 Державне агентство водних ресурсів України;

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

 Державне агентство з питань електронного урядування України;

 Державне агентство лісових ресурсів України;

 Державне агентство резерву України;

 Державне агентство рибного господарства України;

 Державне агентство України з управління зоною відчуження;

 Державне агентство України з питань кіно;



 Державне космічне агентство України;

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

 Державна екологічна інспекція України;

 Державна інспекція навчальних закладів України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України;

 Державна інспекція ядерного регулювання України;

 Адміністрація Державної прикордонної служби України;

 Пенсійний фонд України;

 Національна поліція України;

 Український інститут національної пам’яті;

 Антимонопольний комітет України;

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

 Фонд державного майна України;

 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

 Національне агентство з питань запобігання корупції.

  Аби виконати норми, рекомендуємо вищезазначеним установам розмістити у себе на сайті 
актуальну інформацію про плани робіт громадських рад на поточний рік та звіти стосовно 
їхньої діяльності за минулий рік.

2   Пункт 6 порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затвердженого постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, а саме – 
орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю затверджується до початку 
року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший 
прийнятний спосіб – порушили наступні органи виконавчої влади: 

 Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 Міністерство екології та природних ресурсів України;

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Міністерство соціальної політики України; 

 Міністерство фінансів України; 

 Міністерство юстиції України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України;

 Державна авіаційна служба України;

 Державна архівна служба України;

 Державна служба статистики України;



 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державне агентство автомобільних доріг України;

 Державне агентство лісових ресурсів України;

 Державне агентство України з питань кіно; 

 Державне космічне агентство України;

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

 Державна екологічна інспекція України;

 Державна інспекція навчальних закладів України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України;

 Адміністрація Державної прикордонної служби України;

 Пенсійний фонд України;

 Національне агентство України з питань державної служби;

 Український інститут національної пам’яті;

 Національне агентство з питань запобігання корупції.

  Аби виконати норми, рекомендуємо вищезазначеним установам розмістити у себе на сайті 
актуальну інформацію про плани проведення консультації з громадськістю за поточний рік.

3   Пункти 14 та 15 порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 
реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996 – 
оприлюднення в обов’язковому порядку інформації про проведення обговорення на 
офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб – порушили 
наступні органи виконавчої влади:

 Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

 Міністерство екології та природних ресурсів України;

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Міністерство інформаційної політики України;

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України;

 Міністерство соціальної політики України; 

 Міністерство фінансів України; 

 Міністерство юстиції України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України;

 Державна авіаційна служба України;



 Державна архівна служба України;

 Державна служба статистики України;

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державне агентство автомобільних доріг України;

 Державне агентство лісових ресурсів України;

 Державне агентство України з питань кіно; 

 Державна служба геології та надр України;

 Державна служба України з безпеки на транспорті;

 Державне космічне агентство України;

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

 Державна екологічна інспекція України;

 Державна інспекція навчальних закладів України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України;

 Адміністрація Державної прикордонної служби України;

 Пенсійний фонд України;

 Національне агентство України з питань державної служби;

 Український інститут національної пам’яті;

 Національне агентство з питань запобігання корупції.

  Аби виконати норми, рекомендуємо вищезазначеним установам розмістити у себе на сайті 
актуальну інформацію про звіти щодо проведення консультацій з громадськістю за поточний 
рік.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ САЙТІВ

Розвиток технологій дає змогу розширювати засоби комунікації з громадянами за рахунок веб-
сайтів, а також пришвидшувати їхню власну діяльність. Це досягається за рахунок залучення нових 
сервісів, що покращують та пришвидшують роботу міністерств і полегшують життя безпосередніх 
користувачів – громадян та бізнесу. Основними елементами таких покращень є створення версії 
для людей з обмеженими можливостями зору; розширення можливостей пошукової системи на 
веб-сайті; створення електронних та віртуальних громадських приймалень; забезпечення прийому 
необхідних документів для надання адміністративних послуг шляхом електронних форм.

Лідерами з модернізації сайтів стали Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство 
інфраструктури, Адміністрація Державної прикордонної служби, Державна служба з надзвичайних 
ситуацій, Державне агентство водних ресурсів та Національне агентство з питань запобігання 
корупції.

Максимальний бал – 10.

Міністерства

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Міністерство інфраструктури України 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство юстиції України 

Міністерство соціальної політики України  

Міністерство фінансів України 

Міністерство внутрішніх справ України 

Міністерство охорони здоров’я України  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства України 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості  
України  

Міністерство культури України 

Міністерство інформаційної політики України 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій  
та внутрішньо переміщених осіб України 

Міністерство оборони України  

10 балів

8 балів

7 балів

7 балів

6 балів

7 балів

7 балів

6 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

4 бали

4 бали

3 бали



Міністерство закордонних справ України 

Міністерство молоді та спорту України 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Інші органи центральної виконавчої влади

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій  

Державне агентство водних ресурсів України 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

Державне агентство України з управління зоною  
відчуження  

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

Державна служба України з питань геодезії, картографії  
та кадастру  

Пенсійний фонд України 

Державна інспекція навчальних закладів України 

Державне агентство автомобільних доріг України  

Державна регуляторна служба України  

Фонд державного майна України 

Державна міграційна служба України  

Державна служба України з питань праці  

Державне агентство з питань електронного урядування  
України  

Державна служба України з питань безпечності харчових  
продуктів та захисту споживачів 

Державна служба геології та надр України 

Державна служба України з безпеки на транспорті  

Державна авіаційна служба України 

Антимонопольний комітет України 

Державна аудиторська служба України 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та  
захисту інформації 

Національна поліція України 

Національне агентство України з питань державної  
служби  

Державна служба фінансового моніторингу України  

9 балів

8 балів

8 балів

8 балів

7 балів

7 балів

7 балів

6 балів

6 балів

6 балів

6 балів

6 балів

6 балів

6 балів

6 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

4 бали

4 бали

3 бали

3 бали

2 бали



Державне агентство з енергоефективності та  
енергозбереження України  

Державна фіскальна служба України  

Державна служба України у справах ветеранів війни та  
учасників антитерористичної операції 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України  

Державна казначейська служба України 

Державна архівна служба України  

Державна інспекція енергетичного нагляду України 

Державне космічне агентство України  

Державне агентство резерву України 

Державна екологічна інспекція України  

Державне агентство рибного господарства України 

Державне агентство лісових ресурсів України  

Державне агентство України з питань кіно  

Державна інспекція ядерного регулювання України 

Державна служба статистики України 

Український інститут національної пам’яті 

Державна служба експортного контролю України  

Державна служба України з лікарських засобів та  
контролю за наркотиками 

Порушення та рекомендації:

Статтю 4, підпункт 3 пункту 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» + Порядок 
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади – забезпечити версію сайту для людей з 
обмеженими можливостями зору – порушили наступні центральні органи виконавчої влади:

 Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 Міністерство внутрішніх справ України;

 Міністерство екології та природних ресурсів України;

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Міністерство культури України;

 Міністерство молоді та спорту України;

 Міністерство оборони України;

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

3 бали

3 бали

3 бали

3 бали

3 бали

2 бали

1 бал



 Міністерство освіти і науки України;

 Міністерство охорони здоров’я України;

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України;

 Міністерство фінансів України;

 Міністерство юстиції України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України;

 Державна авіаційна служба України;

 Державна архівна служба України;

 Державна регуляторна служба України;

 Державна служба геології та надр України;

 Державна служба експортного контролю України;

 Державна служба статистики України;

 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

 Державна служба України з безпеки на транспорті;

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державна аудиторська служба України;

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

 Державне агентство лісових ресурсів України;

 Державне агентство резерву України;

 Державне агентство рибного господарства України;

 Державне агентство України з управління зоною відчуження;

 Державне агентство України з питань кіно;

 Державне космічне агентство України;

 Державна екологічна інспекція України;

 Пенсійний фонд України;

 Національна поліція України;

 Національне агентство України з питань державної служби;

 Український інститут національної пам’яті;

 Антимонопольний комітет України;

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.



ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

З 7 по 25 жовтня 2017 року Офіс ефективного регулювання проаналізував роботу 61 центрального 
органу виконавчої влади на предмет висвітлення їхньої діяльності, публічної інформації та розкриття 
відкритих баз даних. Дослідження проводиться на регулярній основі в межах публічного діалогу, 
спрямованого на підвищення ефективності регуляторного поля. 

За результатами дослідження складено рейтинг «Відкритість уряду». Об’єктом аналізу стали 
офіційні сайти установ. За основу взяті концептуальні положення законодавства про публічну 
інформацію, відкриті дані, постанови Кабінету Міністрів України (надалі – КМУ) про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, а також затверджений Кабміном 
порядок ведення веб-сайтів державних органів влади й оприлюднення у мережі Інтернет інформації 
про діяльність органів виконавчої влади. Максимальний бал, який можна було виставити під час 
рейтингування, – 77.

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СКЛАДАЄТЬСЯ З П’ЯТИ ЧАСТИН/МАРКЕРІВ:

 висвітлення основної інформації про орган влади та його діяльність – 18 балів;

 доступ до нормативно-правових актів, регуляторних актів та відкритих баз даних – 11 балів;

 фінансова звітність та боротьба з корупцією – 14 балів;

 висвітлення інформації про комунікацію з громадянським суспільством та експертним 
середовищем, максимально – 24 бали;

 технічні характеристики сайтів – 10 балів.

За підсумками аналізу лідерами виявились Міністерство екології та природних ресурсів 
України (71 бал), Державна служба України з надзвичайних ситуацій (71 бал), Пенсійний фонд 
(70 балів), Міністерство економічного розвитку і торгівлі (63 бали) та Міністерство освіти і 
науки (63 бали).

Аутсайдерами стали Міністерство інформаційної політики України (41 бал), Міністерство аграрної 
політики та продовольства (41 бал) та Український інститут національної пам’яті (33 бали).

Загальний відсоток відкритості центральних органів виконавчої влади на базі цієї методології 
становить 66%. 

Слід також зазначити, що це дослідження проводилося за удосконаленою методологією рейтингу 
«Відкритість уряду», який був складений у лютому 2017 року. Це дозволяє зробити логічні висновки 
стосовно удосконалень у веденні сайтів міністерств, що відбулися за цей час. Міністерство екології 
та природних ресурсів відкрило новий офіційний сайт, в якому враховані всі рекомендації Офісу. 
Відповідно, у рейтингу «Відкритість уряду» орган влади посідав 12 місце з 18, в той час як у новому 
дослідженні посів 1 місце. Таку ж позитивну динаміку було виявлено у Міністерства з питань 
внутрішньо переміщених осіб: було 18 місце, стало 13-15. Міністерство внутрішніх справ піднялося 
з 15 на 7-8. 



Разом з тим, низка міністерств демонструє зворотну динаміку. Міністерство фінансів посідало 3 міс-
це, а у новому дослідженні опинилось на 10-му. Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України було на 4 місці, опинилось на 5-му. Такі рішучі зміни 
у позиції міністерств трапилися через акцентування уваги на наданні та розкритті поточних планів 
робіт, звітів за попередні періоди, інформації про адміністративні послуги, слабкому висвітленні 
діяльності громадської ради та результатів щодо публічних громадських обговорень.

Основними причинами суттєвої відмінності рейтингу порівняно з попереднім роком стали відсутність 
електронних декларацій керівництва більшості відомств за 2016 рік на їхніх веб-сайтах, відсутність 
антикорупційних програм за 2017 рік, слабке інформування стосовно бюджетів інституцій на 
поточний рік та звітів за попередні періоди. Більшою мірою всі органи виконавчої влади намагаються 
дотримуватись норм стосовно публікації відомостей про державні закупівлі. Але в одних це набуває 
вигляду лише посилання на сайт ProZorro, а інші публікують плани державних закупівель, зміни до 
них, актуальні тендери, звіти за попередніми тендерами. Це розширює поінформованість суспільства 
та дозволяє виявляти та запобігати корупційним ризикам.

Відкритості уряду також безпосередньо заважає погана поінформованість громадян про публічні 
консультації з владою. У більшості випадків відомства не публікують орієнтовні плани проведення 
публічних консультацій та оголошення про актуальні події. 

Ці мінуси обумовлюють зниження відсотку відкритості міністерств. Усунення даних проблем 
дозволить забезпечити прозорість на рівні 75-80% вже наступного року.

Максимальний бал – 77.



Міністерство екології 
та природних 

ресурсів України
71
бал

Міністерство освіти і 
науки України

63
бали

Міністерство 
економічного 

розвитку і торгівлі 
України

63
бали

Міністерство юстиції 
України

60
балів

Міністерство 
регіонального 

розвитку, будівництва 
та житлово-

комунального 
господарства України

56
балів

Міністерство 
інфраструктури 

України
55

балів

Міністерство 
внутрішніх справ 

України
53

бали
Міністерство охорони 

здоров’я України 
53

бали

Міністерство 
закордонних справ 

України
51
бал

Міністерство 
соціальної політики 

України 
47

балів
Міністерство 

культури України
47

балів

Міністерство з 
питань тимчасово 

окупованих територій 
та внутрішньо 

переміщених осіб 
України

47
балів

Міністерство фінансів 
України

50
балів

Міністерство 
оборони України 

49
балів

Міністерство молоді 
та спорту України

48
балів

Міністерство 
енергетики 
та вугільної 

промисловості 
України

45
балів

Міністерство 
інформаційної 

політики України
41
бал

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 

України
41
бал

Міністерства



Державна 
служба України 
з надзвичайних 

ситуацій 
71
бал

Пенсійний фонд 
України

66
балів

Державне агентство 
водних ресурсів 

України 
65

балів

Адміністрація 
Державної 

прикордонної служби 
України 

63
бали

Державна міграційна 
служба України

62
бали

Державне 
агентство рибного 

господарства України 
60

балів

Національне 
агентство України з 

питань державної 
служби 

59
балів

Державна 
регуляторна служба 

України 
58

балів
Фонд державного 

майна України
57

балів

Державний комітет 
телебачення і 

радіомовлення 
України 

55
балів

Державна служба 
України з питань 

безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів 
54

бали

Національне 
агентство з питань 

запобігання корупції
52

бали

Державне агентство 
автомобільних доріг 

України 
56

балів

Державна служба 
фінансового 

моніторингу України 
55

балів

Державне агентство 
України з управління 

зоною відчуження 
55

балів

Державна 
архітектурно-

будівельна інспекція 
України 

51
бал

Державна авіаційна 
служба України

50
балів

Державна служба 
геології та надр 

України
50

балів

Інші органи центральної виконавчої влади



Державна інспекція 
навчальних закладів 

України
50

балів
Антимонопольний 

комітет України
50

балів
Державна служба 

статистики України 
49

балів

Державне агентство з 
енергоефективності 

та енергозбереження 
України 

49
балів

Адміністрація 
Державної служби 

спеціального зв’язку 
та захисту інформації 

49
балів

Державна архівна 
служба України 

47
балів

Державне космічне 
агентство України 

47
балів

Державна служба 
експортного 

контролю України
46

балів

Державна служба 
України у справах 

ветеранів війни 
та учасників 

антитерористичної 
операції

46
балів

Державна фіскальна 
служба України

45
балів

Державна 
аудиторська служба 

України 
45

балів

Державне агентство з 
питань електронного 

урядування України 
45

балів

Державне агентство 
лісових ресурсів 

України 
46

балів

Державна служба 
України з питань 

геодезії, картографії 
та кадастру 

45
балів

Державна служба 
України з питань 

праці 
45

балів

Державне агентство 
України з питань кіно 

45
балів

Національна поліція 
України

45
балів

Державна екологічна 
інспекція України 

44
бали



Державна служба 
України з безпеки на 

транспорті 
42

бали

Державна 
інспекція ядерного 

регулювання України 
42

бали

Державна служба 
України з лікарських 
засобів та контролю 

за наркотиками 
41
бал

Державна 
казначейська служба 

України 
39

балів
Державне агентство 

резерву України
36

балів

Державна інспекція 
енергетичного 

нагляду України
36

балів

Український інститут 
національної пам’яті

33
бали



Виконання рекомендацій дослідження «Відкритість уряду»

За результатами дослідження «Відкритість уряду» було сформовано 154 рекомендації для 18 
міністерств. З них за цей період міністерствами було повністю виконано 54 рекомендації, частково 
виконано 25 та не реалізовано 75 рекомендацій. Найкращим у реалізації рекомендацій виявилось 
Міністерство екології та природних ресурсів України – воно створило новий сайт, на якому враховано 
всі рекомендації Офісу ефективного регулювання.

МІНІСТЕРСТВО СУТЬ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТАТУС

Міністерство внутрішніх 
справ

Опублікувати бази відкритих даних відповідно до 
вимог методичних рекомендацій. Враховано повністю

Міністерство внутрішніх 
справ

Опублікувати звіт за 2016 рік про закупівельну 
діяльність відповідно до плану-графіка, в тому числі 
інформацію про хід розміщення держзамовлення, 
середню кількість учасників, відсоток економії тощо.

Не враховано

Міністерство внутрішніх 
справ

Опублікувати інформацію про бази відкритих даних, 
що зберігає Міністерство. Не враховано

Міністерство внутрішніх 
справ

Опублікувати інформацію про кошти на забезпечення 
виконання його функцій, в тому числі відомості: 
витратні зобов'язання і формування доходів; 
розподіл витрат за цілями, завданнями і програмами.

Враховано частково

Міністерство внутрішніх 
справ

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
відкриття публічних даних.

Не враховано

Міністерство внутрішніх 
справ

Опублікувати плани нормативно-правової роботи 
Міністерства на 2016 та 2017 роки. Не враховано

Міністерство внутрішніх 
справ

Організувати зберігання минулих наборів публічних 
даних. Не враховано

Міністерство внутрішніх 
справ Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Не враховано

Міністерство внутрішніх 
справ

Пристосувати сторінку для екранних розмірів, при-
строїв та забезпечити практичність користування і 
швидкість пошуку інформації на сайті.

Враховано повністю

Міністерство внутрішніх 
справ

Розмістити план-графік роботи громадської ради при 
Міністерстві. Не враховано

Міністерство внутрішніх 
справ

Розробити та впровадити на сайті електронну 
громадську приймальню з уніфікованими формами 
для звернень громадян.

Не враховано

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі

Опублікувати бази відкритих даних відповідно до 
вимог методичних рекомендацій. Враховано повністю

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі

Опублікувати звіт стосовно діяльності за 2014, 2015 
та 2016 роки. Враховано частково



МІНІСТЕРСТВО СУТЬ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТАТУС

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Опублікувати інформацію про бази відкритих даних, 
що зберігає Міністерство. Враховано повністю

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Опублікувати план роботи громадської ради при 
Міністерстві. Не враховано

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Опублікувати план-графік заходів для боротьби з 
корупцією у Міністерстві на 2017 рік. Враховано повністю

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Опублікувати плани нормативно-правової роботи 
Міністерства на 2016 та 2017 роки. Не враховано

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
відкриття публічних даних.

Враховано частково

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
роботу зі зверненнями громадян.

Враховано повністю

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 
Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Не враховано

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Опублікувати інформацію про кошти на забезпечення 
виконання його функцій, в тому числі відомості: 
витратні зобов'язання і формування доходів; 
розподіл витрат за цілями, завданнями і програмами.

Враховано частково

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Пристосувати сторінку для екранних розмірів, при-
строїв та забезпечити практичність користування і 
швидкість пошуку інформації на сайті.

Враховано повністю

Міністерство 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Розробити та впровадити на сайті електронну 
громадську приймальню з уніфікованими формами 
для звернень громадян.

Враховано повністю

Міністерство 
закордонних справ

Опублікувати бази відкритих даних відповідно до 
вимог методичних рекомендацій. Враховано частково

Міністерство 
закордонних справ

Опублікувати звіт за 2016 рік про закупівельну 
діяльність відповідно до плану-графіка, в тому числі 
інформацію про хід розміщення держзамовлення, 
середню кількість учасників, відсоток економії тощо.

Враховано повністю

Міністерство 
закордонних справ

Опублікувати інформацію про бази відкритих даних, 
що зберігає Міністерство. Враховано повністю

Міністерство 
закордонних справ

Опублікувати інформацію про кошти на забезпечення 
виконання його функцій на 2017 рік, в тому числі 
відомості: витратні зобов'язання і формування 
доходів; розподіл витрат за цілями, завданнями і 
програмами.

Враховано повністю



МІНІСТЕРСТВО СУТЬ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТАТУС

Міністерство 
закордонних справ

Опублікувати на сайті план-графік держзакупівель за 
2016 рік. Враховано повністю

Міністерство 
закордонних справ

Опублікувати на сайті план-графік держзакупівель за 
2017 рік. Враховано повністю

Міністерство 
закордонних справ

Опублікувати плани нормативно-правової роботи 
Міністерства на 2016 та 2017 роки. Не враховано

Міністерство 
закордонних справ

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
відкриття публічних даних.

Враховано повністю

Міністерство 
закордонних справ Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Не враховано

Міністерство 
закордонних справ

Пристосувати сторінку для екранних розмірів, 
пристроїв та забезпечити практичність користування 
і швидкість пошуку інформації на сайті.

Не враховано

Міністерство 
закордонних справ

Розробити та впровадити на сайті електронну 
громадську приймальню з уніфікованими формами 
для звернень громадян.

Не враховано

Міністерство юстиції Встановити модуль пошукової системи на сайті для 
зручного пошуку інформації. Враховано повністю

Міністерство юстиції
Опублікувати звіти з опрацювання звернень 
громадян за листопад та грудень 2016 року і січень 
2017 року.

Не враховано

Міністерство юстиції Опублікувати плани нормативно-правової роботи 
Міністерства на 2016 та 2017 роки. Враховано частково

Міністерство юстиції
Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
відкриття публічних даних.

Враховано частково

Міністерство юстиції
Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
роботу зі зверненнями громадян.

Враховано частково

Міністерство юстиції Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Враховано повністю

Міністерство юстиції

Представити на сайті інформацію про кошти на 
забезпечення виконання функцій Міністерства, в тому 
числі відомості: витратні зобов'язання і формування 
доходів, розподіл витрат за цілями, завданнями і 
програмами.

Враховано повністю

Міністерство юстиції
Пристосувати сторінку для екранних розмірів, 
пристроїв та забезпечити практичність користування 
і швидкість пошуку інформації на сайті.

Враховано повністю



МІНІСТЕРСТВО СУТЬ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТАТУС

Міністерство юстиції

Розмістити на веб-сайті закритий перелік інформації 
про діяльність, доступ до якої обмежено законодав-
ством, із зазначенням реквізитів НПА, відповідно до 
яких це обмеження встановлено, і вказати всі мож-
ливі випадки відмови у наданні заявнику інформації, 
доступ до якої обмежується законами.

Не враховано

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості

Опублікувати бази відкритих даних відповідно до 
вимог методичних рекомендацій. Враховано повністю

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості

Опублікувати інформацію про бази відкритих даних, 
що зберігає Міністерство. Враховано повністю

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості

Опублікувати інформацію про місію, функції, 
повноваження, основні завдання, напрями діяльності 
та фінансові ресурси Міністерства (структуру та обсяг 
бюджетних коштів, порядок та механізм їхнього 
витрачання, цільові програми тощо).

Враховано повністю

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості

Опублікувати огляди звернень громадян, що містять 
узагальнену інформацію про результати розгляду 
звернень, що надійшли, і вжитих стосовно них 
заходів, за 2015-й, 2016-й та січень 2017-го року.

Не враховано

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
відкриття публічних даних.

Враховано частково

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
роботу зі зверненнями громадян.

Враховано повністю

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості
Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Враховано повністю

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості

Пристосувати сторінку для екранних розмірів, 
пристроїв та забезпечити практичність користування 
і швидкість пошуку інформації на сайті.

Враховано повністю

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості

Розмістити на веб-сайті закритий перелік інформації 
про діяльність, доступ до якої обмежено законодав-
ством, із зазначенням реквізитів НПА, відповідно до 
яких це обмеження встановлено, і вказати всі мож-
ливі випадки відмови в наданні заявнику інформації, 
доступ до якої обмежується законами.

Не враховано

Міністерство 
енергетики та вугільної 

промисловості

Розробити та впровадити на сайті електронну 
громадську приймальню з уніфікованими формами 
для звернень громадян.

Не враховано

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства України

Опублікувати бази відкритих даних відповідно до 
вимог методичних рекомендацій. Враховано повністю



МІНІСТЕРСТВО СУТЬ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТАТУС

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства України

Опублікувати звіт за 2016 рік про закупівельну 
діяльність відповідно до плану-графіка, в тому числі 
інформацію про хід розміщення держзамовлення, 
середню кількість учасників, відсоток економії тощо.

Не враховано

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства України

Опублікувати інформацію про бази відкритих даних, 
що зберігає Міністерство. Враховано повністю

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства України

Опублікувати інформацію про кошти на забезпечення 
виконання його функцій, в тому числі відомості: 
витратні зобов'язання і формування доходів; 
розподіл витрат за цілями, завданнями і програмами.

Не враховано

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства України

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
відкриття публічних даних.

Враховано частково

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства України
Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Не враховано

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства України

Пристосувати сторінку для екранних розмірів, 
пристроїв та забезпечити практичність користування 
і швидкість пошуку інформації на сайті.

Не враховано

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства України

Розмістити план-графік роботи громадської ради при 
Міністерстві. Не враховано

Міністерство 
аграрної політики та 

продовольства України

Розробити та впровадити на сайті електронну 
громадську приймальню з уніфікованими формами 
для звернень громадян.

Не враховано

Міністерство культури
Виправити функціональні помилки та забезпечити 
повний доступ до сторінки «СИСТЕМА ОБЛІКУ 
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ».

Не враховано

Міністерство культури

Опублікувати звіт про задоволення запитів на 
інформацію за травень, червень, липень, серпень, 
вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 та січень 
2017 року.

Враховано повністю

Міністерство культури Опублікувати звіт стосовно виконання річного плану 
закупівель на 2016 рік. Не враховано

Міністерство культури Опублікувати план-графік заходів для боротьби з 
корупцією у Міністерстві на 2017 рік. Враховано повністю

Міністерство культури
Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
відкриття публічних даних.

Враховано частково

Міністерство культури Опублікувати річний план закупівель на 2016 та 2017 
роки. Не враховано

Міністерство культури Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Не враховано
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Міністерство культури
Пристосувати сторінку для екранних розмірів, 
пристроїв та забезпечити практичність користування 
і швидкість пошуку інформації на сайті.

Враховано повністю

Міністерство культури

Розмістити на веб-сайті закритий перелік інформації 
про діяльність, доступ до якої обмежено законодав-
ством, із зазначенням реквізитів НПА, відповідно до 
яких це обмеження встановлено, і вказати всі мож-
ливі випадки відмови в наданні заявнику інформації, 
доступ до якої обмежується законами.

Не враховано

Міністерство молоді та 
спорту Опублікувати огляд звернень громадян за 2016 рік. Враховано частково

Міністерство молоді та 
спорту

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
відкриття публічних даних.

Враховано повністю

Міністерство молоді та 
спорту

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
роботу зі зверненнями громадян.

Враховано повністю

Міністерство молоді та 
спорту Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Не враховано

Міністерство молоді та 
спорту

Пристосувати сторінку для екранних розмірів, 
пристроїв та забезпечити практичність користування 
і швидкість пошуку інформації на сайті.

Не враховано

Міністерство молоді та 
спорту Публікувати огляди звернень громадян у 2017 році. Враховано частково

Міністерство молоді та 
спорту

Розробити та впровадити на сайті електронну 
громадську приймальню з уніфікованими формами 
для звернень громадян.

Не враховано

Міністерство оборони Анонсувати графік та місця проведення засідань 
громадської ради при Міністерстві. Не враховано

Міністерство оборони

Опублікувати звіт за 2016 рік про закупівельну 
діяльність відповідно до плану-графіка, в тому числі 
інформацію про хід розміщення держзамовлення, 
середню кількість учасників, відсоток економії тощо.

Враховано повністю

Міністерство оборони

Опублікувати інформацію про кошти на забезпечення 
виконання його функцій, у тому числі відомості: 
витратні зобов'язання і формування доходів; 
розподіл витрат за цілями, завданнями і програмами.

Враховано частково

Міністерство оборони Опублікувати огляд звернень громадян за 2016 рік. Враховано повністю

Міністерство оборони
Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого 
представника Міністерства, відповідального за 
відкриття публічних даних.

Враховано частково
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Міністерство оборони
Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за роботу зі 
зверненнями громадян. 

Враховано частково

Міністерство оборони Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Враховано повністю

Міністерство оборони
Пристосувати сторінку для екранних розмірів, 
пристроїв та забезпечити практичність користування 
і швидкість пошуку інформації на сайті.

Не враховано

Міністерство оборони Публікувати огляди звернень громадян у 2017 році. Враховано повністю

Міністерство оборони
Розробити та впровадити на сайті електронну 
громадську приймальню з уніфікованими формами 
для звернень громадян.

Враховано частково

Міністерство соціальної 
політики

Опублікувати план-графік нормативної роботи 
Міністерства за 2016 рік. Не враховано

Мінприроди Опублікувати бази відкритих даних відповідно до 
вимог методичних рекомендацій. Враховано повністю

Мінприроди Опублікувати інформацію про бази відкритих даних, 
що зберігає Міністерство. Враховано повністю

Мінприроди Опублікувати план протидії корупції у Міністерстві на 
2017 рік. Враховано повністю

Мінприроди Опублікувати план роботи громадської ради при 
Міністерстві за 2016 та 2017 роки. Враховано повністю

Мінприроди
Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за відкриття 
публічних даних.

Враховано повністю

Мінприроди
Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за роботу зі 
зверненнями громадян.

Враховано повністю

Мінприроди Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Враховано повністю

Мінприроди
Розробити та впровадити на сайті електронну 
громадську приймальню з уніфікованими формами 
для звернень громадян.

Враховано повністю

Мінрегіонбуд Розмістити на сторінці громадської ради план-графік 
роботи ради. Не враховано

Мінрегіонбуд
Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за відкриття 
публічних даних.

Враховано частково

Мінрегіонбуд Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Не враховано

Міністерство соціальної 
політики

Викласти план-графік нормативної роботи Міністер-
ства за 2017 рік у доступнішому вигляді. Не враховано
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Міністерство соціальної 
політики

Опублікувати інформацію про кошти на забезпе-
чення виконання його функцій, в тому числі відо-
мості: витратні зобов'язання і формування доходів; 
розподіл витрат за цілями, завданнями і програмами.

Не враховано

Міністерство соціальної 
політики

Опублікувати номер гарячої лінії для повідомлень 
про факти корупції. Також розробити порядок роботи 
даної лінії.

Не враховано

Міністерство соціальної 
політики

Опублікувати план роботи громадської ради при 
Міністерстві. Не враховано

Міністерство соціальної 
політики

Опублікувати план та звіт (і за 2016, і за 2017 роки) 
протидії корупції, подати інформацію про регулю-
вання конфлікту інтересів та рішень відносно них, 
окремо висвітлити хід проведення антикорупційної 
експертизи поточних та раніше прийнятих НПА.

Враховано частково

Міністерство соціальної 
політики

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за відкриття 
публічних даних. 

Враховано повністю

Міністерство соціальної 
політики

Оформити публічні дані відповідно до вимог 
методичних рекомендацій. Враховано повністю

Міністерство соціальної 
політики

Створити окремий розділ для плану-графіка 
нормативної роботи Міністерства. Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати бази відкритих даних відповідно до 
вимог методичних рекомендацій. Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати інформацію про бази відкритих даних, 
що зберігає Міністерство. Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати інформацію про кошти на забезпечення 
виконання його функцій на 2017 рік, в тому числі 
відомості: витратні зобов'язання і формування 
доходів; розподіл витрат за цілями, завданнями і 
програмами.

Враховано частково

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати інформацію про робочий склад, план-
графік роботи та актуальні питання громадської ради 
при Міністерстві.

Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати на сайті номер телефону лінії, за яким 
можна отримати інформацію довідкового характеру. Враховано повністю
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Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати на сайті план-графік держзакупівель за 
2016 рік. Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати на сайті план-графік держзакупівель за 
2017 рік. Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати план та звіт протидії корупції за 2016 
рік. Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати плани нормативно-правової роботи 
Міністерства на 2016 та 2017 роки. Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за відкриття 
публічних даних.

Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за роботу зі 
зверненнями громадян.

Враховано частково

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Пристосувати сторінку для екранних розмірів, 
пристроїв та забезпечити практичність користування 
і швидкість пошуку інформації на сайті.

Не враховано

Міністерство з питань 
тимчасових окупованих 
територій та внутрішньо 

переміщених осіб

Створити на сайті окремий розділ, присвячений 
нормативно-правовим актам у сфері повноважень 
Міністерства.

Враховано частково

Міністерство 
інфраструктури

Оновити розділ «Публічна інформація» та 
опублікувати звіти стосовно звернень. Не враховано

Міністерство 
інфраструктури

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за відкриття 
публічних даних.

Враховано частково

Міністерство фінансів Вирішити проблеми з підключенням до сторінки з 
переліком публічної інформації. Враховано повністю

Міністерство фінансів Розмістити на сторінці громадської ради план-графік 
засідань. Не враховано

Міністерство фінансів Опублікувати звіт стосовно виконання річного плану 
закупівель 2016 року. Не враховано
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Міністерство фінансів
Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за відкриття 
публічних даних.

Не враховано

Міністерство фінансів Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Не враховано

Міністерство фінансів

Розмістити на веб-сайті закритий перелік інформації 
про діяльність, доступ до якої обмежено законодав-
ством, із зазначенням реквізитів НПА, відповідно до 
яких це обмеження встановлено, і вказати всі мож-
ливі випадки відмови в наданні заявнику інформації, 
доступ до якої обмежується законами.

Не враховано

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати бази відкритих даних відповідно до 
вимог методичних рекомендацій. Враховано повністю

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати звіт за 2016 рік про закупівельну 
діяльність відповідно до плану-графіка, в тому числі 
інформацію про хід розміщення держзамовлення, 
середню кількість учасників, відсоток економії тощо.

Не враховано

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати інформацію про бази відкритих даних, 
що зберігає Міністерство. Не враховано

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати інформацію про кошти на забезпечення 
виконання його функцій на 2017 рік, в тому числі 
відомості: витратні зобов'язання і формування 
доходів; розподіл витрат за цілями, завданнями і 
програмами.

Не враховано

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати на сайті план-графік держзакупівель за 
2016 рік. Не враховано

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати на сайті план-графік держзакупівель за 
2017 рік. Не враховано

Міністерство 
інформаційної політики Опублікувати огляди звернень громадян за 2016 рік. Враховано повністю

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати план та звіт протидії корупції за 2016 
рік. Не враховано

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати плани нормативно-правової роботи 
Міністерства на 2016 та 2017 роки. Враховано частково

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за відкриття 
публічних даних.

Не враховано

Міністерство 
інформаційної політики

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за роботу зі 
зверненнями громадян.

Враховано частково

Міністерство 
інформаційної політики

Пристосувати сторінку для екранних розмірів, 
пристроїв та забезпечити практичність користування 
і швидкість пошуку інформації на сайті.

Не враховано
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Міністерство 
інформаційної політики

Розробити та впровадити на сайті електронну 
громадську приймальню з уніфікованими формами 
для звернень громадян.

Враховано повністю

Міністерство охорони 
здоров’я

Опублікувати бази відкритих даних відповідно до 
вимог методичних рекомендацій. Враховано частково

Міністерство охорони 
здоров’я

Опублікувати звіт стосовно виконання річного плану 
закупівель 2016 року. Не враховано

Міністерство охорони 
здоров’я

Опублікувати інформацію про бази відкритих даних, 
що зберігає Міністерство. Враховано повністю

Міністерство охорони 
здоров’я

Опублікувати план-графік заходів для боротьби з 
корупцією у Міністерстві на 2017 рік. Враховано повністю

Міністерство охорони 
здоров’я

Опублікувати плани нормативно-правової роботи 
Міністерства на 2016 та 2017 роки. Не враховано

Міністерство охорони 
здоров’я

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за відкриття 
публічних даних.

Враховано частково

Міністерство охорони 
здоров’я

Опублікувати ПІБ та контакти уповноваженого пред-
ставника Міністерства, відповідального за роботу зі 
зверненнями громадян.

Не враховано

Міністерство охорони 
здоров’я

Опублікувати річний план державних закупівель на 
2016 та 2017 роки. Враховано повністю

Міністерство охорони 
здоров’я Оформити версію веб-сайту для осіб з вадами зору. Не враховано

Міністерство освіти та 
науки

Оновити розділ «Консультації з громадськістю» 
та опублікувати звіти стосовно звернень за друге 
півріччя 2016 року.

Не враховано

Міністерство освіти та 
науки

Розмістити на веб-сайті Міністерства план-графік та 
звіт стосовно закупівельної діяльності. Враховано повністю



МЕТОДОЛОГІЯ

ОСНОВНА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – перевірити ефективність використання веб-сайтів для забезпе-
чення відкритості та інформаційної доступності центральних органів виконавчої влади.

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ – формалізований порівняльний аналіз. Максимальна кількість балів – 77.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 Закон України «Про доступ до публічної інформації«;

 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності»;

 Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3 «Про 
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади»;

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

 Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики»;

 Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки;

 Типове положення «Про громадську раду при міністерстві», затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

 Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затверджений Наказом 
Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, 
Державного комітету зв’язку та інформатизації України 25.11.2002 №327/22.

Основні критерії та питання для оцінювання:

1   Висвітлення основної інформації про орган влади та його діяльність (26 балів):

1.1. Наявність інформації про структуру та основні функції органу – 2 бали:

1.1.1. На сайті опубліковано структуру органу влади – 1 бал (ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», стаття 15, пункт 1);

1.1.2. На сайті опубліковано інформацію про основні функції та завдання органу влади 
з посиланнями на норми законодавства – 1 бал (ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», стаття 15, пункт 1);

1.2. Наявність інформації про керівництво та персональний склад органу – 2 бали:



1.2.1. На сайті опубліковано інформацію про керівника органу влади та його заступників 
(біографія, контактна інформація) – 1 бал (ЗУ «Про доступ до публічної інформації», 
стаття 15, пункт 1);

1.2.2. На сайті опубліковано телефонний довідник – 1 бал, цільового законодавства 
немає;

1.3. Наявність плану діяльності органу влади на календарний рік – 1 бал, ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації», стаття 15, пункт 1; 

1.4. Публікація актуальних новин органу влади – 1 бал, цільового законодавства немає;

1.5. Наявність звіту про проведену діяльність органу влади на календарний рік – 1 бал,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1; 

1.6. Наявність інформації про підвідомчі організації (перелік та посилання) – 1 бал,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1; 

1.7. Наявність розділу з переліком та умовами отримання адміністративних послуг від органу 
влади (10 балів):

1.7.1. На сайті наявні інформаційні картки надання адміністративних послуг – 1 бал,  
ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 8, пункт 1;

 Пояснення: бал ставиться у випадку розміщення відповідної картки у розділі з адміністративною 
послугою, що надається органом влади.

1.7.2. На сайті наявні технологічні картки адміністративних послуг – 1 бал, ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації», стаття 15, пункт 3;

 Пояснення: бал ставиться у випадку розміщення відповідної картки у розділі з адміністративною 
послугою, що надається органом влади.

1.7.3. На сайті у розділі адміністративних послуг наявні нормативні акти, якими 
регламентується надання адміністративних послуг – 1 бал; 

1.7.4. Перелік послуг на сайті є актуальним з точки зору чинного законодавства – 1 бал, 
ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.5. На сайті наявна інформація про порядок надання адміністративних послуг – 1 бал, 
ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.6. На сайті наявна інформація про режим доступу до приміщення, в якому здійс-
нюється прийом суб’єктів звернень, органу виконавчої влади – 1 бал, ЗУ «Про 
адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.7. На сайті наявна інформація про наявність громадського транспорту, яким можна 
дістатися до приміщення органу виконавчої влади – 1 бал, ЗУ «Про адміністративні 
послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.8. На сайті наявна інформація про під’їзні шляхи до приміщення органу виконавчої 
влади – 1 бал, ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.9. На сайті наявна інформація про наявність місць паркування біля приміщення органу 
виконавчої влади – 1 бал, ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

 Пояснення: бал ставиться у випадку наявності на сайті інформації про місця паркування біля 
приміщення органу виконавчої влади включно з повідомленням про їхню відсутність.

1.7.10. На сайті опубліковано графік прийому суб’єктів звернення органом влади, що надає 
послуги – 1 бал.



2   Доступ до нормативно-правових актів, регуляторних актів та відкритих баз даних 
(11 балів):

2.1. Наявність розділу із планами, повідомленнями, обговореннями нормативних та 
регуляторних актів – 7 балів:

2.1.1. На сайті наявний розділ для публікації проектів нормативних актів – 1 бал,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

 Пояснення: бал зараховується у випадку наявності на сайті органу виконавчої влади окремого 
підрозділу для публікації нормативно-правових актів у розділі, присвяченому нормативно-правовій 
діяльності.

2.1.2. На сайті публікуються актуальні плани з підготовки органом влади нормативних 
актів – 1 бал; 

 Пояснення: бал зараховується у випадку наявності на сайті органу виконавчої влади окремого 
розділу, присвяченого нормативно-правовій діяльності міністерства, та публікації у ньому планів 
нормативно-правової роботи на 2017 рік.

2.1.3. На сайті опубліковано перелік та тексти нормативно-правових актів зі сфери діяль-
ності органу – 1 бал, ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1 
(порівняти з 2.1);

2.1.4. На сайті наявний розділ для публікації проектів регуляторних актів – 1 бал,  
ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
статті 9 та 13;

2.1.5. На сайті публікуються актуальні плани з підготовки регуляторних актів – 1 бал,  
ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
статті 9 та 13;

 Пояснення: бал зараховується у двох випадках. Перший – у випадку наявності у розділі, присвяченому 
регуляторній діяльності, підрозділу, присвяченому планам регуляторної діяльності, та розміщених 
планів з підготовки регуляторних актів на 2017 рік. Другий –  якщо у розділі, присвяченому 
регуляторній діяльності, у підрозділі, присвяченому планам регуляторної діяльності, наявне 
повідомлення, що орган виконавчої влади не займається розробкою регуляторних актів у 2017 році.

2.1.6. На сайті публікуються аналізи регуляторного впливу – 1 бал, ЗУ «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 9 та 13;

 Пояснення: бал зараховується у трьох випадках. Перший – на сайті органу виконавчої влади у розділі 
про регуляторну діяльність наявні проекти регуляторних актів за 2017 рік з посиланнями на 
аналіз регуляторного випливу. Другий – на сайті органу виконавчої влади у розділі про регуляторну 
діяльність наявний підрозділ, присвячений аналізам регуляторного впливу, з розміщеними там 
відповідними документами за 2017 рік. Третій – у разі наявності повідомлення, що орган виконавчої 
влади не займається розробкою регуляторних актів у 2017 році.

2.1.7. На сайті наявні звіти з повторного відстеження результативності регуляторних ак-
тів – 1 бал, ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», статті 9 та 13;

 Пояснення: бал зараховується у випадку наявності на сайті органу виконавчої влади у розділі 
про регуляторну діяльність у підрозділі «Звіти з повторного відстеження результативності 
регуляторних актів» опублікованих відповідних актуальних документів.

2.1.8. На сайті опубліковано перелік та тексти регуляторних актів, розроблених або 
прийнятих органом влади – 1 бал, ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 
15, пункт 1; (порівняти з 2.1);



 Пояснення: бал зараховується у двох випадках. Перший – на сайті наявний окремий розділ, 
присвячений виключно регуляторним актам у сфері діяльності органу виконавчої влади. Другий – 
на сайті у розділі «Нормативна база» наявний окремий перелік назв регуляторних актів у сфері 
діяльності органу виконавчої влади.

2.2. На сайті публікуються відкриті бази даних, розпорядником яких є орган влади – 1 бал,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 5;

2.3. Відкриті бази даних публікуються на сайті у дружніх форматах Excel та Word – 2 бали, 
цільового законодавства немає;

2.4. На сайті розміщується інформація стосовно відповідального за відкриття публічної інфор-
мації – 1 бал, ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 11.

3   Висвітлення фінансової та антикорупційної діяльності (14 балів):

3.1. Наявність фінансової звітності – 10 балів:

3.1.1. На сайті публікується фінансовий план (бюджет) на поточний рік – 2 бали,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

 Пояснення: 2 бали зараховуються у випадку наявності на сайті органу влади інформації про план 
розподілу коштів, виділених у межах державного бюджету на функціонування органу, за 2017 рік.

3.1.2. На сайті публікується звіт з виконання фінансового плану за минулий рік,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації» – 2 бали, стаття 15, пункт 1;

3.1.3. На сайті публікуються плани держзакупівель – 2 бали, ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», стаття 15, пункт 1;

3.1.4. На сайті публікуються актуальні держзакупівлі – 2 бали, ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», стаття 15, пункт 1;

 Пояснення: на сайті у розділі про державні закупівлі публікується інформація про усі актуальні на 
даний момент аукціони або тендери з державних закупівель. 

3.1.5. На сайті публікуються звіти стосовно держзакупівель – 2 бали, ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

3.2. Наявність інформації про антикорупційну діяльність – 4 бали:

3.2.1. На сайті публікується телефонний номер або електронна пошта для повідомлень 
про факти корупції – 1 бал, Державна програма щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки;

3.2.2. На сайті публікується план-графік заходів щодо боротьби з корупцією – 1 бал, 
Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки;

3.2.3. На сайті публікуються відомості про доходи, витрати, про майно і зобов’язання 
майнового характеру керівного складу міністерства відповідно до законодавства – 
2 бали, Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки;

 Пояснення: бал зараховується у двох випадках. Перший – у відповідному розділі (зазвичай – «Керівний 
склад установи») розміщені відомості про доходи, витрати, про майно і зобов’язання майнового 
характеру керівного складу за 2017 рік. Другий – у відповідному розділі наявне посилання на відповідну 
декларацію посадової особи на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за 
2017 рік. 



4   Висвітлення інформації про комунікацію з громадянським суспільством та експертним 
середовищем (24 бали):

4.1. Ведення соціальних мереж органу влади (8 балів):

4.1.1. На сайті опубліковано посилання на соціальні мережі органу влади – максимум 4 
бали (по 1 балу за кожну соцмережу), цільового законодавства немає;

 Пояснення: у даному питанні ставиться по одному балу за кожне посилання на соціальну мережу, де 
орган влади веде висвітлення власної діяльності. Посилання має бути розміщене на сайті органу 
влади.

4.1.2. Актуальні новини органу влади публікуються у кожній з соціальних мереж (за 
кількістю соціальних мереж, наявних у органу) – максимум 4 бали (по 1 балу за 
кожну соцмережу), цільового законодавства немає. 

 Пояснення: у даному питанні по одному балу ставиться за кожну мережу, де орган влади регулярно 
висвітлює власну діяльність, у випадку, якщо посилання на цю мережу розміщене на сайті органу 
влади.

4.2. Наявність громадських рад при органах влади – максимум 5 балів:

4.2.1. На сайті наявний розділ, присвячений діяльності громадської ради – 1 бал, ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

4.2.2. На сайті наявна інформація про актуальний склад громадської ради – 1 бал, ЗУ 
«Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1, «Типове положення про 
громадську раду при міністерстві», пункт 9;

 Пояснення: бали зараховуються у випадку наявності окремого підрозділу «Склад громадської ради» з 
актуальною інформацією у розділі «Громадська рада» на сайті органу виконавчої влади. 

4.2.3. На сайті публікуються протоколи та анонси засідання – 2 бали, ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

 Пояснення: бали зараховуються у випадку наявності відповідних підрозділів у розділі «Громадська 
рада» з актуальним контентом на 2017 рік. 

4.2.4. На сайті публікуються плани діяльності громадської ради – 1 бал, ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації», стаття 15, пункт 1, «Порядок оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», пункт 8;

 Пояснення: бали зараховуються у випадку наявності плану діяльності громадської ради за 2017 рік у 
відповідному підрозділі розділу «Громадська рада» на сайті органу виконавчої влади. 

4.2.5. На сайті публікуються звіти про діяльність громадської ради – 1 бал, цільового 
законодавства немає;

 Пояснення: бали зараховуються у випадку наявності звіту діяльності громадської ради за 2016 рік у 
відповідному підрозділі розділу «Громадська рада» на сайті органу виконавчої влади. 

4.3. Наявність на сайті оглядів звернень громадян, що містять узагальнену інформацію про 
результати розгляду звернень, що надійшли, і вжиті щодо них заходи – 1 бал, ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 10;

4.4. Наявність контактних даних відповідального за роботу із зверненнями громадян – 1 бал, 
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 3, пункт 2, стаття 15, пункт 1;

4.5. Наявність номеру телефону, за яким можна отримати інформацію довідкового характеру, 
в т.ч. з питань надання послуг – 1 бал, ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, 
пункт 1, пункт 11;



4.6. Наявність інформації про проведення консультацій з громадськістю з питань формування 
та реалізації державної політики – 7 балів:

4.6.1. На сайті наявний розділ, присвячений консультаціям з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики – 1 бал, «Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, пункт 5;

4.6.2. На сайті публікуються орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики – 1 бал, «Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, пункт 6;

4.6.3. На сайті публікуються повідомлення про проведення консультацій з громадськістю 
з питань формування та реалізації державної політики – 4 бали, «Порядок 
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, 
пункти 15, 16 та 17; 

 Пояснення: 1 бал зараховується за наявність самих повідомлень за 2017 рік. 2 бали зараховується 
за наявність і електронних, і публічних громадських обговорень за 2017 рік. 4 бали ставиться за 
дотримання всіх норм пунктів 15, 16 та 17 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики», затвердженого постановою КМУ від 3 
листопада 2010.

4.6.4. На сайті публікуються звіти про результати публічного громадського обговорення 
та електронних консультацій з громадськістю – 1 бал, «Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, пункт 15.

5   Технічні характеристики сайтів (10 балів):

5.1. Наявність версії для осіб з обмеженими можливостями зору – 1 бал, ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації», стаття 4, підпункт 3 пункту 1 + «Порядок функціонування веб-сайтів 
органів виконавчої влади», пункт 1.3;

5.2. Наявність на сайті функціоналу простого та розширеного пошуку – 2 бали;

5.2.1. Наявність на сайті функції простого пошуку за контентом – 1 бал, «Порядок 
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», пункт 1.3;

5.2.2.  Наявність на сайті функції розширеного пошуку за контентом – 1 бал, «Порядок 
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», пункт 1.3;

5.3. На сайті реалізовано адаптований веб-дизайн – 1 бал, цільового законодавства немає;

5.4. На сайті діє електронна громадська приймальня – 1 бал, цільового законодавства немає;

5.5. На сайті наявний розділ електронних громадських консультацій – 1 бал, «Порядок 
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, пункт 16;

5.6. На сайті забезпечена можливість надання документів в електронній формі для отримання 
послуг (наявне технічне забезпечення чи посилання на сайт надання послуги) – 1 бал,  
ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 9;

5.7. Інформація (у тому числі – відео та фотографії) на сайті вільна для використання (наявне 
відповідне повідомлення) – 1 бал, цільового законодавства немає;



5.8. На сайті розміщено посилання на мобільні додатки довідкового характеру або для надання 
певних послуг розроблені органом влади або для органу влади – 2 бали;

 Пояснення: бали зараховуються за наявність посилань для завантаження мобільних додатків, розроблених 
органом влади або для органу влади.

Примітки:

1   Наступні органи не надають адміністративних послуг (згідно з реєстром адміністративних 
послуг, розміщеним на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі):

 Державне агентство України з управління зоною відчуження;

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Антимонопольний комітет України;

 Державне агентство з питань електронного урядування України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України;

 Державна екологічна інспекція України;

 Адміністрація Державної прикордонної служби України;

 Державна служба статистики України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Державна казначейська служба України;

 Державна інспекція навчальних закладів України;

 Державна регуляторна служба України;

 Державна служба фінансового моніторингу України;

 Державне агентство резерву України;

 Український інститут національної пам’яті;

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

 Міністерство оборони України;

 Державне агентство автомобільних доріг України;

 Національне агентство України з питань державної служби;

 Міністерство фінансів України;

 Національне агентство з питань запобігання корупції;

 Міністерство інформаційної політики України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України. 

Для забезпечення рівних можливостей їм автоматично зараховано 6 балів за критеріями 1.7.1.-1.7.5. 
та 5.6. 



2   Наступні органи не беруть участі у розробці регуляторної політики та не мають регуляторних 
актів, що діяли б у їхній сфері діяльності:

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державне агентство України з управління зоною відчуження;

 Державна архівна служба України;

 Державна служба України з питань праці;

 Державне агентство з питань електронного урядування України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України;

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державна служба статистики України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Державна інспекція навчальних закладів України;

 Державна міграційна служба України;

 Український інститут національної пам’яті;

 Національне агентство України з питань державної служби;

 Національне агентство з питань запобігання корупції;

 Міністерство інформаційної політики України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України.

Для забезпечення рівних можливостей їм автоматично зараховано 5 балів за критеріями 2.1.4.-2.1.8. 

Основні об’єкти дослідження:

 Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики)

 Міністерство внутрішніх справ України (МВС)

 Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди)

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку)

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля)

 Міністерство закордонних справ України (МЗС)

 Міністерство інформаційної політики України (МІП)

 Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури)

 Міністерство культури України (Мінкультури)

 Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт)

 Міністерство оборони України (Міноборони)



 Міністерство освіти і науки України (МОН)

 Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ)

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України (Мінрегіон)

 Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики)

 Міністерство фінансів України (Мінфін)

 Міністерство юстиції України (Мін’юст)

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України (МТОТ)

 Державна авіаційна служба України (Державіаслужба)

 Державна архівна служба України (Укрдержархів)

 Державна казначейська служба України (Казначейство)

 Державна міграційна служба України (ДМС)

 Державна регуляторна служба України (ДРС)

 Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)

 Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль)

 Державна служба статистики України (Держстат)

 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба)

 Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
(Держпродспоживслужба)

 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)

 Державна служба України з питань праці (Держпраці)

 Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

 Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)

 Державна фіскальна служба України (ДФС)

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції

 Державна аудиторська служба України (Держаудитслужба)

 Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

 Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство)

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 
(Держенергоефективності)

 Державне агентство з питань електронного урядування України (Держінформнауки)

 Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство)

 Державне агентство резерву України (Держрезерв)



 Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство)

 Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ)

 Державне агентство України з питань кіно (Держкіно)

 Державне космічне агентство України (ДКА)

 Державне агентство інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект)

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція)

 Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція)

 Державна інспекція навчальних закладів України (ДІНЗ)

 Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд)

 Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)

 Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація 
Держприкордонслужби)

 Пенсійний фонд України

 Національна поліція України

 Національне агентство України з питань державної служби (Нацдержслужба)

 Український інститут національної пам’яті (УІНП)

 Антимонопольний комітет України

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо)

 Фонд державного майна України

 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (Адміністрація 
Держспецзв’язку)

 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)
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