
ПРОЕКТ  
 

План заходів з реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд” 
у 2014 – 2015 роках 

 

 № 
з/п Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальний за 
виконання 

 

Партнери  
 

Індикатори 

Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики  
 

1.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проекту 
постанови Кабінету Міністрів щодо 
удосконалення процедур проведення 
консультацій з громадськістю, 
створення та діяльності громадських 
рад при органах виконавчої влади, 
сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів 
виконавчої влади  
 

жовтень  
2014 р.  

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

Прийняття відповідної 
постанови Кабінету Міністрів  

2.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проектів 
Законів України про внесення змін до 
Закону України «Про благодійництво та 
благодійні організації» та до 
Бюджетного кодексу України з метою 
передбачення можливості благодійних 
організацій отримувати фінансову 
підтримку для виконання завдань 
державної політики, надання 
соціальних послуг 
 

жовтень 
2014 р.  

 

Мінфін,  
Мінсоцполітики,  
Мінкультури,  
Мін’юст 

Незалежний центр 
політичних досліджень, 
інші інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідних проектів Законів 
України, направлення їх до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття  

3.  Створення умов для реєстрації 
громадських об'єднань та отримання 
ними статусу неприбутковості за 

  
 
 

  
 
 

Незалежний центр 
політичних досліджень, 
Програма розвитку ООН 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідних проектів Законів 
України,  направлення їх до 



принципом «єдиного вікна», визначення 
строків розгляду документів та підстав 
для відмови у внесенні громадських 
об'єднань до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, а також 
передбачення вільного доступу з 
використанням Інтернету до цього 
Реєстру: 
 
- підготовка та подання в 
установленому порядку Кабінетові 
Міністрів проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України; 
 
 
- підготовка та подання в 
установленому порядку Кабінетові 
Міністрів проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про 
громадські об’єднання» та «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

квітень 
2015 р. 

 
 
 
 
 

квітень  
2015 р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Державна фіскальна 
служба, 
Мінфін, 
Мін’юст, 
Мінекономрозвитку, 
Укрдержреєстр 
 
Мін’юст, 
Укрдержреєстр, 
Мінфін, 
Державна фіскальна 
служба 
 
 
 

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

Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 

4.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проекту 
Закону України щодо участі 
громадськості у процесі формування та 
реалізації державної політики, 
вирішенні питань місцевого значення 
 

травень 
2015 р. 

 
 
 
 

Мін’юст,  
Мінрегіон, 
Держінформнауки, 
Держспецзв’язку 
 
 
 

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

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Закону 
України, направлення його до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 
 
 

Забезпечення доступу до публічної інформації  
 
5.  Максимальне зняття обмежень у     
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доступі громадськості до публічної 
інформації: 
 
- підготовка та подання в 
установленому порядку Кабінетові 
Міністрів проекту нормативно-
правового акта щодо затвердження 
порядку обліку, зберігання і 
використання документів та інших 
матеріальних носіїв інформації, які 
містять службову інформацію, зібрану в 
процесі оперативно-розшукової, 
контррозвідувальної діяльності, у сфері 
оборони країни; 
 
 
- забезпечення вільного доступу 
громадськості до містобудівної 
документації та геоінформаційних 
даних, створених за рахунок держави (в 
т. ч. в електронному форматі); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

вересень 
2014 р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

грудень  
2014 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мін’юст, 
МВС,  
Міноборони,  
СБУ (за згодою), 
Укрдержархів,  
Держспецзв’язку,  
Держкомтелерадіо, 
Мінфін, 
Мінекономрозвитку,  
Служба зовнішньої 
розвідки України (за 
згодою) 
 
Мінрегіон, 
Мінприроди, 
Міноборони, 
Держземагентство,  
Держлісагентство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 
 
 
 
 
 
 
Східноукраїнський 
центр громадських 
ініціатив, інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Прийняття відповідної 
постанови Кабінету Міністрів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забезпечення перегляду грифів 
«ДСК» на містобудівній 
документації, зокрема на 
генеральних планах міст; 
оприлюднення генеральних 
планів міст у спосіб, 
передбачений Законом України  
«Про регулювання 
містобудівної діяльності»; 
приведення нормативно-
правових актів центральних 
органів виконавчої влади з 
питань службової інформації, 
зокрема переліків відомостей, 
що становлять службову 
інформацію, у відповідність до 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» та «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у 
зв’язку з прийняттям Закону 
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- підготовка та подання в 
установленому порядку Кабінетові 
Міністрів проекту Закону України, який 
регулюватиме доступ до архівів органів 
внутрішніх справ та спецслужб СРСР 
1917 – 1991 років; 
 
 
 
- підготовка та подання в 
установленому порядку Кабінетові 
Міністрів проекту Закону України щодо 
приведення законодавчих актів у сфері 
регулювання доступу до архівів у 
відповідність до інформаційного 
законодавства  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

листопад 
2014 р.  

 
 
 
 
 
 
 

червень 
2015 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мін’юст, Укрдержархів, 
Український інститут 
національної пам’яті 
 
 
 
 
 
Мін’юст, Укрдержархів, 
Український інститут 
національної пам’яті  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр досліджень 
визвольного руху, інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 
Центр досліджень 
визвольного руху, інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

України «Про інформацію» та 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», зокрема 
у частині забезпечення доступу 
громадян до геоінформаційних 
даних, створених за рахунок 
держави, в т. ч. 
великомасштабних карт та 
планів 
 
Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Закону 
України, направлення його до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 
 
 
 
Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Закону 
України, направлення його до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 
 

6.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проекту 
Закону України про обов’язкову 
фіксацію та оприлюднення інформації 

вересень 
2014 р.  

Мін’юст,  
Укрдержреєстр  

Представництво 
«Transparency 
International» в Україні, 
Міжнародний Фонд 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Закону 
України, направлення його до 
Верховної Ради України та 
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про фізичних осіб – бенефіціарних 
власників юридичних осіб 
 

«Відродження»,  
громадська організація 
«Центр протидії 
корупції»,  
інші інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

супроводження до прийняття 

7.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проекту 
Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо доступу до інформації у вигляді 
“відкритих даних” та повторного 
використання інформації 

жовтень 
2014 р. 

Мін’юст,  
Мінрегіон,  
Держкомтелерадіо, 
Держстат,  
Держінформнауки, 
Держспецзв’язку 
 

Програма розвитку 
ООН в Україні,  
Міжнародний Фонд 
«Відродження»,  
інші інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Закону 
України, направлення його до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 

8.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проекту 
Закону України про здійснення 
державного нагляду у сфері реалізації 
права на доступ до публічної інформації  
 

грудень  
2014 р. 

Мін’юст, 
Держкомтелерадіо, 
Уповноважений 
Верховної ради України 
з прав людини (за 
згодою) 

Міжнародний Фонд 
«Відродження», інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Закону 
України, направлення його до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 
 

9.  Виконання заходів з метою досягнення 
Україною статусу відповідності 
стандартам Ініціативи з прозорості 
видобувних галузей (Extractive 
Industries  Transparency Initiative) 

грудень  
2015 р. 

Міненерговугілля, 
Мінекономрозвитку, 
Мінфін,  
Мінприроди 
 

Міжнародний Фонд 
«Відродження», Діксі 
Груп, Київський 
міжнародний 
енергетичний клуб «Q-
Club»,  
громадська організація 
«Аналітичний центр 

Приведення законодавчої бази 
України до Стандарту ЕІТІ; 
підготовка двомовного Звіту 
згідно Стандарту ЕІТІ; 
затвердження статусу країни-
послідовника Міжнародною 
радою правління ЕІТІ 
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регіонального 
співробітництва», 
міжнародна ініціатива 
«Publish What You 
Pay»/«Публікуй, що 
платиш», інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Запобігання і протидія корупції  
 
10.  Підготовка та подання в установленому 

порядку Кабінетові Міністрів проекту 
Закону України «Про запобігання 
корупції», що визначає інституційний 
механізм запобігання корупції, правила 
запобігання і врегулювання конфлікту 
інтересів та інші превентивні 
антикорупційні інструменти 
 

грудень 
2014 р. 

Мін’юст Представництво 
«Transparency 
International» в Україні, 
Програма розвитку 
ООН в Україні, 
Міжнародний Фонд 
«Відродження», 
інші інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Закону 
України, направлення його до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 

11.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проекту 
Типового положення про 
моніторинговий комітет 
інфраструктурних проектів, що містить 
процедури формування наглядових рад 
за реалізацією інфраструктурних 
проектів загальнодержавного та 
регіонального рівня 

грудень 
2014 р. 

Мінінфраструктури, 
Мінрегіон, 
Мінфін 
 

Представництво 
«Transparency 
International» в Україні, 
інші інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Прийняття відповідної 
постанови Кабінету Міністрів  
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12.  Розробка із залученням громадськості 

регіональних (відомчих) програм 
запобігання та протидії корупції 
 

грудень  
2014 р. 

 

Обласні,  
Київська міська 
державні адміністрації, 
Мін’юст  

Всеукраїнська 
спеціальна колегія з 
питань боротьби з 
корупцією та 
організованою 
злочинністю, інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Розробка відповідних програм 
та їх затвердження обласними 
радами 

13.  Розробка із залученням громадськості 
методичних рекомендацій з виявлення 
корупційних ризиків в діяльності 
працівників органів юстиції та способів 
їм протидії  
 

грудень  
2014 р. 

 

Мін’юст 
 

Представництво 
«Transparency 
International» в Україні,  
Міжнародний Фонд 
«Відродження», 
Всеукраїнська 
спеціальна колегія з 
питань боротьби з 
корупцією та 
організованою 
злочинністю, 
інші інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Затвердження Методичних 
рекомендацій з виявлення 
корупційних ризиків в 
діяльності працівників органів 
юстиції 
 

14.  Створення єдиного веб-порталу для 
подання в електронній формі та 
оприлюднення у відкритому доступі 
декларацій про доходи, майно і витрати 
державних службовців 
 
 

грудень  
2015 р. 

Державна фіскальна 
служба,  
Мін’юст, 
Нацдержслужба,  
Держінформнауки,  
Держспецзв’язку 
 

Представництво 
«Transparency 
International» в Україні,  
Міжнародний Фонд 
«Відродження», 
інші інститути 
громадянського 

Створення Порталу декларацій 
про доходи, майно і витрати 
державних службовців 
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суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг  
 
15.  Підготовка та подання в установленому 

порядку Кабінетові Міністрів проекту 
Адміністративно-процедурного кодексу 
України 
 

вересень 
2014 р.  

Мін’юст  Центр політико-правових 
реформ, інші інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Кодексу, 
направлення його до Верховної 
Ради України та супроводження 
до прийняття 
 

16.  Законодавче впорядкування відносин 
щодо оплати адміністративних послуг 

червень  
2015 р. 

Мінекономрозвитку, 
Мін’юст,  
Мінрегіон, 
Мінфін 

Центр політико-правових 
реформ, інші інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Закону 
України,  направлення його до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 
 

17.  Забезпечення доступу суб’єктів 
звернення до інформації про 
адміністративні послуги та про 
суб’єктів надання адміністративних 
послуг через Єдиний державний портал 
адміністративних послуг (пілотна 
версія)  
 

жовтень 
2015 р. 

Мінекономрозвитку, 
Мінфін  

Інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Впровадження пілотної версії 
Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг (у разі 
передбачення необхідного 
фінансування) 
 

18.  Децентралізація повноважень з надання 
найбільш важливих для громадян 
адміністративних послуг, у тому числі з 
метою їх надання через центри надання 
адміністративних послуг, зокрема, у 
сферах: 
- реєстрації місця проживання (місця 
перебування) особи, оформлення 

протягом 
2014 – 2015 

років 

Мінрегіон, 
Мін’юст, 
МВС,  
Мінагрополітики, 
Мінекономрозвитку, 
Укрдержреєстр, 
ДМС, 
Держземагентство 

Інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою)  

Передача органам місцевого 
самоврядування, в 
обґрунтованих випадках – 
райдержадміністраціям 
відповідних повноважень  
(за окремими планом)  
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документів, що посвідчують особу, у 
тому числі для виїзду за кордон; 
- державної реєстрації юридичних та 
фізичних осіб – підприємців, речових 
прав, об’єднань громадян та актів 
цивільного стану; 
- державної реєстрації земельних 
ділянок, внесення та отримання 
інформації з Державного земельного 
кадастру; 
- реєстрації автотранспортних засобів, 
оформлення посвідчень водія 
 

19.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проекту 
нової редакції Закону України «Про 
соціальні послуги» задля забезпечення 
рівних підходів при наданні соціальних 
послуг для різних соціальних груп  
 

грудень  
2014 р.  

Мінсоцполітики  Всеукраїнський 
благодійний фонд 
«Коаліція ВІЛ-сервісних 
організацій», 
міжнародний 
благодійний фонд 
«Карітас України», інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного проекту Закону 
України, направлення його до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 
 

Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії  
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20.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проектів 
Законів України, що є першочерговими 
для приведення законодавчої бази 
України у відповідність до 
європейського законодавства:  
 
- проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
адміністративні послуги» (щодо 
можливості засвідчення суб’єктом 
звернення чинності електронних 
(сканованих) копій документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, власним 
електронним цифровим підписом та 
встановлення відповідальності суб’єкта 
звернення за подання 
недостовірних документів та 
відомостей); 
 
- проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про електронний цифровий підпис» 
(урахування норм Положення 
Європейського Парламенту та Ради 
Європи щодо електронної ідентифікації 
та послуг довіри для електронних 
транзакцій на внутрішньому ринку); 
 
- проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
звернення громадян»; 
 
- проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 

грудень 
2014 р. 

Мінрегіон, 
Мін’юст, 
Мінекономрозвитку, 
Держспецзв’язку, 
НКРЗІ, 
Держінформнауки  
 

Інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідних проектів Законів 
України, направлення їх до 
Верховної Ради України та 
супроводження до прийняття 
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захист персональних даних» 
 

21.  Створення інтерактивної системи 
«Оцінка електронної готовності 
України» та проведення оцінки  

грудень 
2014 р. 

Держінформнауки 
  

Національний центр 
електронного 
урядування (ДП 
«Держінформресурс»), 
Координатор проектів 
ОБСЄ в Україні, 
Асоціація органів 
місцевого 
самоврядування «Міста 
електронного 
врядування», інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Створення інтерактивної 
системи та проведення  
Оцінки-2014 

22.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проекту 
нормативно-правового акта, що 
визначатиме засади оприлюднення в 
мережі Інтернет урядових «відкритих 
даних» 

травень 
2015 р.  

Мінрегіон,  
Держінформнауки, 
Держкомтелерадіо 
 

Національний центр 
електронного 
урядування (ДП 
«Держінформресурс»), 
Програма розвитку ООН 
в Україні,  
Міжнародний Фонд 
«Відродження», 
інші інститути 
громадянського 

Схвалення Кабінетом Міністрів 
відповідного нормативно-
правового акта 
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суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

23.  Розробка Дорожньої карти розвитку 
електронної демократії  
 
 
 
 

червень  
2015 р. 

Держінформнауки, 
Мінрегіон,  
Мін’юст 
 

Національний центр 
електронного 
урядування (ДП 
«Держінформресурс»), 
представництво 
«Transparency 
International» в Україні, 
Міжнародний фонд 
«Відродження», 
Програма Розвитку ООН 
в Україні, Асоціація 
органів місцевого 
самоврядування «Міста 
електронного 
врядування», громадська 
організація «Подільське 
агентство регіонального 
розвитку», інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Формування пропозицій щодо 
шляхів реалізації потенціалу 
інструментів електронної 
демократії як засобів, що 
підвищать можливість громадян 
впливати на прийняття 
державних рішень та 
контролювати владу 
 

24.  Партнерське впровадження пілотних 
ініціатив в рамках тематики «відкрите 
бюджетування» на національному, 
обласному та місцевому рівнях 
 
 

грудень  
2015 р.  

 
 
 
 
 
 

Мінфін, 
Мінрегіон, 
Держінформнауки 
 
 
 
 
 

Національний центр 
електронного 
урядування (ДП 
«Держінформресурс»), 
Фонд «Східна Європа», 
Представництво 
Європейської Комісії в 
Україні, Програма 

Створення веб-порталу 
«Скільки коштує держава?»; 
впровадження платформи  
«Відкрите місто»  
у 15 адміністративно-
територіальних одиницях  
України; реалізація не менш як 
5 комплексних ініціатив для 
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розвитку ООН в Україні, 
USAID, громадська 
організація «Центр 
політичних студій і 
аналітики», інші 
інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації, 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)  
 

підвищення обізнаності 
громадськості в сфері 
бюджетування, створення 
бюджетної інформації, 
дружньої до користувача 

25.  Підготовка та подання в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів проекту 
постанови щодо затвердження Порядку 
роботи з електронними зверненнями 
громадян  
 

червень 
2015 р. 

 

Держінформнауки, 
Мін’юст,  
Мінрегіон,  
Держспецзв’язку 
 

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

Прийняття відповідної 
постанови Кабінету Міністрів  
 

26.  Реалізація Національної інформаційно-
просвітницької кампанії «Публічні 
бібліотеки – мости до електронного 
урядування» 
 

протягом 
2014 – 2015 

років 

Мінкультури,  
Мінрегіон 

Національний центр 
електронного 
урядування (ДП 
«Держінформресурс»), 
програма «Бібліоміст», 
Українська бібліотечна 
асоціація, інші інститути 
громадянського 
суспільства та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
 

Розроблення дистанційного 
курсу «Основи е-урядування» 
та проведення навчання 
представників районних та 
селищних рад 
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