Законопроєкт № 2110

«Про публічні електронні реєстри»
Статистика
Наразі нараховано
понад 350 публічних
електронних реєстрів

Реєстрами опікуються
понад 80 держателів
(Міністерства, служби,
агентства тощо)

Найбільша кількість
реєстрів належить
Міністерству

економіки (30),
Пенсійному фонду (26)
та Мін’юсту (24)

Законодавчі аспекти
Існує 190 актів,

що регулюють

діяльність

публічних

реєстрів

Існування реєстрів

базується на 11

кодексах, 150

законах та 31

нормативному акті

Найбільшу кількість

реєстрів створено

відповідно до Закону
України «Про
ліцензування видів
господарської
діяльності» (29)

Фінансування реєстрів
На щорічну підтримку

25 пріоритетних

державних реєстрів із
державного бюджету
витрачають понад

500 млн гривень

Понад 80% усіх
коштів іде на
закупівлю технічного
обладнання

для підтримки роботи
публічних реєстрів

Законопроєкт № 2110

«Про публічні електронні реєстри»
Ключові зміни, запропоновані законопроєктом

Зараз

Буде

Законодавство по-різному визначає, 

що таке електронний реєстр

Єдина термінологія для всіх державних

реєстрів

Майже 80% державних реєстрів містять

персональні дані

Заборона дублювання даних, які вже містяться

у базових реєстрах

Державні реєстри створюють хаотично, через
що складно контролювати їх кількість 

та призначення і вести облік

Обов’язкова державна реєстрація кожного
публічного реєстру із забороною фінансування

незареєстрованих

Держатель реєстрів самостійно вирішує, 

як функціонуватиме реєстр

Єдині вимоги до створення та функціонування
реєстрів

Значні витрати на утримання реєстрів

Запровадження бізнес-моделі обміну даними 

з метою комерції та самоокупності реєстрів

Державні органи змушені подавати запити 

на інформацію одне одному 

в паперовій формі

Обов’язковість використання органами влади
системи електронної взаємодії «Трембіта» для
самостійного отримання даних

Громадяни не можуть отримати дані про себе

з державних реєстрів

Право на безоплатний доступ до інформації

про себе з державних реєстрів

Громадяни для отримання послуг змушені
постійно подавати до держорганів копії
паспорта, податкового номеру та інших
документів

Заборона державним органам вимагати

інформацію, яка вже міститься у державних

реєстрах

Інформація у держреєстрах про громадян 

або їхнє майно змінюється без їхнього відома

Внесення інформації до реєстрів буде

супроводжуватися одночасним офіційним

сповіщенням правоволодаря

Незрозумілі правила щодо використання

державної інформації з метою комерції

Вільне користування інформацією 

від держави, отриманою у легальний спосіб

