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1. Список скорочень
АТ — акціонерне товариство

ЖКГ — житлово-комунальне господарство

ГО — громадська організація

КВЕД — класифікація видів економічної діяльності

ДІМ — Державна інспекція містобудування України

ЛКП — Львівське комунальне підприємство

ДІП — дочірнє іноземне підприємство

МАФ — мала архітектурна форма

ДАБІ — Державна архітектурно-будівельна інспекція України

МТГ — міська територіальна громада

ДП — державне підприємство

МФО — мікрофінансова організація

ДРС — Державна регуляторна служба України

НАБУ — Національне антикорупційне бюро України

Держгеокадастр — Державна служба України з питань геодезії,
картографії та кадастру

НАЗК — Національне агентство з питань запобігання корупції

ДерждорНДІ — Державний дорожній науково-дослідний інститут
ЄДР — Єдиний державний реєстр юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України

ОМС — органи місцевого самоврядування
ОСББ — об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
ОТГ — об’єднана територіальна громада
РНБО — Рада національної безпеки і оборони України
Укравтодор — Державне агентство автомобільних доріг України

ЄКА — Європейське космічне агентство

ФОП — фізична особа-підприємець

ЄСПЛ — Європейський суд з прав людини

ЦНАП — Центр надання адміністративних послуг

ЖБК — житлово-будівельний кооператив

ODCh — Open Data Challenge
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2. Вступ
Відкриті дані згідно з визначенням українського законодавства — це «публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване
оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання»01. Відкриті дані
допомагають контролювати роботу державних органів, покращувати державні сервіси та створювати нові послуги та інструменти.
На основі відкритих даних створено десятки продуктів: онлайн-сервісів та аналітичних модулів, застосунків і чат-ботів, якими
користуються мільйони людей щомісяця.  
Це дослідження присвячене найбільшому національному конкурсу у сфері відкритих даних в Україні — Open Data Challenge.
Це міжнародний формат конкурсу для проєктів на основі відкритих даних, створений Open Data Institute (Лондон), провідною
міжнародною інституцією, що займається пропагуванням відкритих даних у світі. Мета конкурсу — заохотити розробників,
підприємців, дизайнерів, дослідників і громадських активістів до використання відкритих даних для створення сервісів і продуктів, що
мають значну соціальну користь, підвищують ефективність і прозорість роботи влади.
Open Data Challenge вперше стартував в Україні 2017 року за підтримки Міністерства цифрової трансформації України (раніше —
Державне агентство з питань електронного урядування України) в межах USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах/TAPAS». Партнерами реалізації конкурсу є Фонд Східна Європа та 1991 Open Data Incubator.
Загалом за час існування конкурсу, від 2017 до 2020 року, отримали понад 700 заявок від проєктів, 54 команди пройшли інкубаційну
програму, обрали 19 переможців, що отримали сумарно 11,5 млн гривень грантової підтримки, і більшість із них успішно продовжують
розвиток своїх проєктів.

Проєкти учасників на всіх етапах конкурсу
щороку оцінювало журі за п’ятьма критеріями:
1

Антикорупційний вплив

Open Data Challenge спрямований на розвиток інноваційного потенціалу та підтримку проєктів, що використовують відкриті дані для
боротьби з корупцією в Україні. Учасники повинні були продемонструвати, наскільки їхній проєкт допомагає запобігти корупції та
підвищує ефективність і прозорість роботи владних структур на користь українського суспільства.

01

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (с. 10)
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2

Використання відкритих даних

Важливим критерієм відбору було ефективне та інноваційне використання/генерування проєктом відкритих даних, особливо тих, що
перелічені в Постанові КМУ №83502.

3

Інноваційність рішення

Проєкти оцінювали за їхньою новизною чи інноваційністю на ринку. Крім того, розглядали удосконалення та об’єднання вже наявних
рішень, а також способи їх нової реалізації.

4

Перспективи розвитку

Команда мусила презентувати чітке розуміння власної аудиторії та ринку, продемонструвати потенціал проєкту, конкретні можливості
для зростання і розвитку стійкої бізнес-моделі послуги чи сервісу, можливості його масштабування на всю країну.

5

Сильна та натхненна команда

Проєкти були оцінені за рівнем зацікавленості команди своєю справою, здатністю реалізувати ідею та розвивати її протягом всього
життєвого циклу, а також різноманітністю умінь/знань, які можна було застосувати.

02

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п
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Щороку етапи конкурсу ODCh були такими:
1

2

3

4

Онлайн-приймання заявок. Члени журі проводили інтерв’ю та запрошували найкращі проєкти до участі в інтенсив-вікенді.
Інтенсив-вікенд для команд-півфіналістів, що змагалися за участь в інкубаційній програмі у Києві. Під час інтенсив-вікенду
команди-півфіналісти мали змогу: протестувати свої проєкти; дістати загальну та індивідуальну менторську й експертну
підтримку щодо використання відкритих даних; удосконалити рішення для MVP (мінімально життєздатного продукту);
покращити навички презентації та пітчингу.
Інкубаційна програма — освітня програма розвитку проєктів для команд-фіналістів конкурсу ODCh в 1991 Open Data Incubator,
що складалася з лекційного і практичного компонентів. Представлена серією лекцій, зустрічей і особистих консультацій з
менторами програми. Мета інкубаційної програми — робота команд над розробленням прототипів, бізнес-планів та мінімально
життєздатних продуктів, а також тестування продуктів і сервісів з погляду користувачів.
Демодень — на заключному заході конкурсу команди-фіналісти презентували свої проєкти, а кваліфіковане журі обирало
переможців, що надалі отримували грантову підтримку.

Серед тематик, над якими працювали команди: екологія, агропромисловість, правосуддя, архітектурно-будівельна сфера, медицина,
інфраструктура та міські сервіси й інші.
Усі ці проєкти об’єднані спільною ціллю — здійснити соціально-економічний та антикорупційний вплив.
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Автори звіту на основі інтерв’ю з командами-переможцями, аналізу їхньої діяльності досліджували антикорупційний та соціальний
вплив, який мають проєкти-переможці конкурсу ODCh, що пройшли усі етапи відбору та інкубаційну програму, захистили свої ідеї
на фінальному пітчингу та отримали фінансування для реалізації власних проєктів.
Відповідно структура звіту містить загальну історію проєктів-переможців, що подані в алфавітному порядку, із такою супровідною
інформацією:
інформація про команду та участь у конкурсі Open Data Challenge
проблеми, які вирішує проєкт
використання відкритих даних
фінансування та бізнес-модель
соціально-економічний та антикорупційний вплив, який здійснює проєкт на його цільову авдиторію
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3. Методологія
Існує низка ініціатив щодо оцінки готовності, впровадження та впливу відкритих даних, які використовують різні методи, включаючи
опитування експертів, збір та детальну оцінку даних03.
Наразі є дві основні групи методів дослідження відкритих даних: кількісні та якісні.
Кількісні підходи (індекси, рейтинги тощо) слугують для вимірювання прогресу політики відкритих даних і порівняння результатів
з іншими країнами або встановленими показниками. Це дає змогу об’єктивно оцінювати діяльність держав у сфері відкритих даних.
Зазвичай такі дослідження проводять глобально, і Україна у них також розглядається04.
Якісні підходи базуються на аналізі інформації, інтерв’ю та фокусуються на дослідженні способів використання даних та їхнього
впливу. Такі дослідження аналізують досягнуті ефекти, типології ефектів і фактори, які сприяють успіху проєктів у сфері відкритих
даних. Обмеженням цих підходів є складність продемонструвати динаміку розвитку в часі.
Це дослідження передбачає вивчення окремих кейсів застосування відкритих даних через пряме спілкування з учасниками процесів,
а також через використання сервісів, аналіз урядових документів та інформацію у ЗМІ. Першоджерелом стало інтерв’ювання
представників команд, що перемогли у конкурсі Open Data Challenge від 2017 до 2020 року, та аналіз функціонування створених
сервісів та продуктів.
Упродовж березня-квітня 2021 року автори дослідження провели 18 глибинних онлайн-інтерв’ю із засновниками проєктів-переможців
конкурсу ODCh; частину інформації та статистичних даних отримали з письмових відповідей.
Респонденти розповідали про свою діяльність, досвід роботи з відкритими даними, про розроблені продукти та їхню користь
для суспільства.

https://www.stateofopendata.od4d.net/chapters/issues/measurement.html
https://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=UKR
та https://data.europa.eu/sites/default/files/country-factsheet_ukraine_2020.pdf
03

04
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4 Проєкти-переможці Open Data Challenge
4.1 Deep Green Ukraine
Лісове господарство
Екологія

Deep Green Ukraine05 — геопортал моніторингу
лісових природоохоронних зон із можливістю
проводити постійний супутниковий
моніторинг наявності незаконного
вирубування лісів та створення незалежної та
об’єктивної системи контролю за практикою
провадження лісового господарства в Україні.

05

https://www.facebook.com/DeepGreenUkraine/
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4.1 Deep Green Ukraine
Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Взяти участь у конкурсі ODCh представники Інституту космічних досліджень вирішили, коли познайомилися із ГО «Центр моніторингу
влади» на слуханнях громадськості зі створення екологічних стратегій для м. Києва. Команди зрозуміли, що можуть створити
спільний проєкт, поєднавши експертизи. Так з’явилася демоверсія продукту «Deep Green Ukraine», з якою команда заповнила заявку
на конкурс ODCh.
Інкубаційна програма, а надто співпраця з менторами та лекції від експертів, сприяли вдосконаленню продукту завдяки розробленню
нової концепції. Завдяки організаторам ODCh «Deep Green Ukraine» познайомилися із командою ГО «Лісові ініціативи і суспільство»,
які мали схожий проєкт, однак не пройшли до фіналу конкурсу. Команди об’єдналися, і таким чином ODCh дав можливість реалізувати
свої ідеї одразу двом конкурсантам.
У 2020 році проєкт «Deep Green Ukraine» став одним із переможців конкурсу ODCh та отримав найбільшу суму гранту за історію
конкурсу розміром 1 400 000 грн на розвиток геопорталу.
Наразі геопортал перебуває в розробленні, запуск у тестовому режимі планується у 2022 році. «Deep Green Ukraine» відображатиме у
відкритому доступі карти вирубувань, статистики вирубувань, інформації щодо лісорубних квитків тощо.

Команда
Над проєктом працюють три організації: Інститут космічних досліджень НАН України06 та ДКА України07, ГО «Центр моніторингу
влади»08 та ГО «Лісові ініціативи і суспільство»09. Організації відповідальні за проведення юридичного аналізу лісорубних квитків
та надають модуль, який класифікує вируб за законністю. Інститут космічних досліджень НАН України відповідальний за надання
інформації про супутникове виявлення вирубів.
На конкурсі команда складалася із семи осіб, зараз до роботи долучаються близько двадцяти осіб. Частина роботи над проєктом
виконується на волонтерських засадах, зокрема до проєкту долучалися волонтери для збору інформації, пов’язаної із вирубуваннями,
та розмітки лісів.

06
07
08
09

http://www.ikd.kiev.ua
https://www.nkau.gov.ua/ua/
http://monitoringcenter.com.ua/
https://www.facebook.com/Forest.Initiatives/?ref=page_internal
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4.1 Deep Green Ukraine
Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
неточна та прихована статистика в лісорубних квитках. У 2020 році обсяг незаконних вирубувань лісів в Україні, за даними
Державного агентства лісових ресурсів, становив 54,3 тисячі куб. м, а сума заподіяної шкоди — понад 444,1 млн гривень10. Окрім
економічних збитків, незаконні продажі деревини за кордон призводять до міжнародних скандалів і псування іміджу українських
виробників, а масштабне вирубування може спричинити виникнення екологічних проблем. Крім того, непрозорість розподілу
необробленої деревини створює можливості для зловживань.
Цільова авдиторія:
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державна екологічна інспекція України, державні органи.
Рішення:
за допомогою геопорталу державні органи проводитимуть верифікацію статистичних даних, отриманих від лісогосподарських
підприємств, та знаходитимуть незаконні вируби, зіставляючи факт вирубування із фактом наявності або відсутності дозволу.
Також державні органи зможуть брати активну участь у формуванні прозорого керування лісовими фондами через контроль
законності планування та розміщення санітарних вирубів. Геопортал надає інформацію про вируби, зафіксовані впродовж тижня
чи двох. Полігони відображаються на просторовій карті вебпорталу, тому їх можна переглянути в ретроспективі, а також дізнатися
всю інформацію з лісорубного квитка: дані про лісгосп та лісництво, квартал та виділ, систему і тип вирубів, їхній статус і період
проведення.
Команда проєкту підписала меморандум із РНБО11, які інтегруватимуть дані сервісу у власний вебпортал СОТА12, функціонал якого
планують розширювати інформацією про екологію.

https://drive.google.com/file/d/1gnksEnP3cbw5_G-vPklXzUV0lxG_EQoL/view
https://www.prostir.ua/?news=projekt-deep-green-ukraine-rozpochynaje-spivpratsyu-z-rnbo
12
Інформаційно-аналітична система, розроблена та введена в експлуатацію Апаратом РНБО України. Працює з Big Data, забезпечує зберігання,
поєднання та аналіз даних з різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки у понад
20 напрямах, з метою ефективної координації діяльності державних органів.
10
11
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4.1 Deep Green Ukraine
Проблема:
відсутність доступу до об’єктивної інформації для громадських організацій (екоактивістів) та громадян призводить до появи
корупційних зловживань і безкарного знищення лісового покриву. Відсутність сучасної системи моніторингу лісу не дає можливості
знизити рівень незаконних вирубів та звести до мінімуму кількість порушень у роботі лісогосподарських підприємств.
Цільова авдиторія:
громадські організації, громадяни.
Рішення:
користувачі зможуть вносити інформацію про зафіксований вируб за геолокацією та фотографіями, сформувати повідомлення про
порушення в правоохоронні органи. Запланований додатковий розділ із навчальними матеріалами, наприклад, інструкції стосовно
роботи із системою, і те, як повідомити про незаконні вируби.

Використання даних
Геопортал «Deep Green Ukraine» використовує відкриті дані реєстру лісорубних квитків, інтерактивну карту місць розташування
постійних лісокористувачів та схему розміщення об’єктів перероблення деревини, а також публічну кадастрову карту. Крім відкритих
державних даних, команда використовує радарні та оптичні знімки з глобальної програми Copernicus.

Фінансування та бізнес-модель
Проєкт існує коштом гранту, отриманого в межах конкурсу ODCh, який дав можливість долучитися до роботи над проєктом
розробників. До того ж, команда використовує на розвиток проєкту інший грант, отримання якого пов’язане із використанням хмарних
технологій, та шукає додаткове фінансування — тривають переговори з міжнародними організаціями. Проєкт є соціальним, тож
команда планує передання геопорталу на державний баланс.
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4.1 Deep Green Ukraine
Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Геопортал впливатиме на залученість громадян до змін у сфері екології та покращить життя пересічних
громадян, оскільки є запобіжником вирубування великої кількості лісів — «зелених легень» планети. Команда очікує, що обізнаність
і моніторинг вирубів за допомогою «Deep Green Ukraine» сприятиме зменшенню кількості зловживань та корупційних ризиків, адже
незаконні вирубування збільшують об’єми тіньових коштів, що своєю чергою завдає значних збитків державі.
Антикорупційний вплив. Розпорядники інформації можуть бути зацікавленими у зазначенні некоректних даних у лісорубних квитках.

«Відсоток санітарних вирубувань в Україні вдвічі, а то й у чотири рази більший,
ніж у сусідніх європейських країнах. Це свідчить про те, що у нас під виглядом
санітарних вирубів здійснюються технічні вируби на заготівлю деревини».
Леонід Шуміло,
керівник проєкту «Deep Green Ukraine»
Перевага в тому, що геопортал звіряє дані від розпорядників із незалежно отриманою статистикою, а тому правдивість легко
перевірити, а вируб важче приховувати. При залученні автоматизованих систем дані неможливо підробити, а тому поле для
корупційних діянь та маніпуляцій із показниками та об’ємами незаконних вирубувань зменшується.
Вплив на сферу відкритих даних. Команда проєкту «Deep Green Ukraine» активно займається адвокацією відкритих даних,
перевіряючи зазначені дані лісорубних квитків на предмет помилок (неправильні координати, геолокація) та правдивість інформації
про вируб. Від якості даних залежить швидкість опрацювання інформації, а тому команді важлива початкова правильність таких даних
та прискорення їхньої актуалізації.

14

4.2 FreelandUA
Земельна сфера

FreelandUA13 — інформаційний вебресурс, де зібрана вся
можлива інформація про земельні ділянки, від розміщення
і нормативного оцінювання — до судових рішень і
наявності потенційних інвесторів. За допомогою відкритих
даних користувачі FreelandUA зможуть перевірити,
продати, купити, орендувати земельний наділ без
заниження його реальної вартості й корупційних ризиків.

13

https://www.facebook.com/FreelandUA2020/
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4.2 FreelandUA
Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Ідея створення проєкту виникла з особистої потреби керівника проєкту дізнатися інформацію про земельні ділянки. Існував
інструмент для нормативного оцінювання землі на офіційному електронному порталі Держгеокадастру14, де розташування кожної
земельної ділянки можна було дізнатися за допомогою таблиці. Однак результати були подані у незручному форматі навіть для
користувачів із просунутим рівнем цифрових навичок. Команда зрозуміла, що подання інформації можна спростити, а нормативну
оцінку землі отримувати через точну адресу ділянки.
На конкурсі команда навчилася правильно сегментувати цільову аудиторію, щоб визначити свого користувача.
Завдяки перемозі на Open Data Challenge у 2020 році проєкт «FreelandUA» отримав грант розміром 500 000 грн на доопрацювання
інформаційного вебресурсу.
Проєкт перебуває на стадії альфа-версії15. Повноцінний запуск ресурсу планується у 2022 році у Київській та Львівській областях.

Команда
Команда проєкту складається з чотирьох осіб: керівник проєкту, backend-розробник, юрист і маркетолог. Додатково залучаються
комунікаційні менеджери.

14
15

https://e.land.gov.ua
Стадія існування продукту, на якій програмне забезпечення підлягає внутрішньому тестуванню.
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4.2 FreelandUA
Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
за даними НАБУ16, понад 450 млн грн Україна втратила через корупцію у земельній сфері за 2014–2017 роки. Також зазначаються спроби
певних осіб отримати земельні ділянки за безцінь — через взяття їх у довгострокову оренду чи отримавши їх на підставі фіктивного
обґрунтування без оплати.
Цільова авдиторія:
власники земельних ділянок, контрольні органи, учасники аграрного ринку.
Рішення:
користувач інформаційного вебресурсу може зробити запит на повний опис земельної ділянки, промоніторити власну земельну
ділянку на предмет зміни документів і мінімізувати ризик рейдерських захоплень або перевірити рішення рад різних рівнів щодо зміни
цільового призначення землі, що значно підвищить рівень прозорості операцій із землею.

Проблема:
використання програмного забезпечення для операцій із землею доступне лише спеціалістам земельної сфери. Наявні дані про
землю, що є доступними, розкидані серед багатьох інформаційних ресурсів і не є зрозумілими. Алгоритмів захисту від корупційних
ризиків не існує у вільному доступі.
Цільова авдиторія:
землевпорядники, власники земельних ділянок.

16

https://nabu.gov.ua/open-office/biblio/infographics/ponad-450-mln-grn-ukrayina-vtratyla-cherez-korupciyu-u-zemelniy
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4.2 FreelandUA
Рішення:
«FreelandUA» розраховує нормативну оцінку землі та швидко візуалізує відкриті дані, що доповнюється системою моніторингу за
земельними ресурсами і алгоритмом пошуку найкращого сценарію для господарських операцій за конкретною земельною ділянкою.

Використання даних
Інформаційний вебресурс «FreelandUA» використовує дані з Публічної кадастрової карти України, дані про зареєстровані земельні
ділянки, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиний державний реєстр
судових рішень та групу наборів даних, які стосуються рішень міських і районних рад про земельні ділянки.

Фінансування та бізнес-модель
Проєкт існує завдяки гранту, отриманому в межах конкурсу ODCh. Основні кошти вкладають у розроблення та лідогенерацію17.
Надалі планується застосування моделі Freemium: безкоштовна базова інформація про ділянку та платна підписка на сайті за більш
детальний аналіз.

Вплив проєкту
Оскільки вебресурс лише готується до запуску, команда поділилася планами щодо того, як «FreelandUA» може впливати на земельну,
антикорупційну та інші сфери в Україні.
Соціально-економічний вплив. Завдяки моніторингу інформації на сайті «FreelandUA», користувач зможе за ринковою вартістю
продати чи здати в оренду земельну ділянку або уникнути несумлінних ріелторів при купівлі ділянки самостійно. Вебресурс звіряє
дані про нормативні ціни та моніторить наявність надто низьких цін на земельні ділянки, що допоможе зменшити кількість випадків
ухилення від сплати податків.

17

Лідогенерування — маркетингова тактика, спрямована на пошук потенційних клієнтів із певними контактними даними.
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4.2 FreelandUA
Блог «FreelandUA» матиме просвітницький ефект: ознайомлення користувачів із процесами рейдерських захоплень, змінами цільового
призначення, заниження цін. Одним із завдань проєкту є підвищення рівня освіченості громадськості щодо проведення господарських
операцій із власною землею, а також завчасної підготовки документації та уникнення помилок в періоди, коли такі дії потрібно
виконати терміново (наприклад, у процесі спадкування).
До того ж, команда супроводжуватиме своїх користувачів із професійною допомогою юристів та геодезистів, які надаватимуть
консультації щодо будь-яких операцій із землею.
Антикорупційний вплив. Завдяки моніторингу реєстрів рішень «FreelandUA» допоможе знаходити незаконні призначення земельних
ділянок. Моніторинг цін знаходить ціну, нижчy нормативної, що може свідчити про корупційні механізми та перерозподіл державних
та комунальних земель.

«Змінити призначення ділянки неможливо без публікації на сайті або
реєстрів рішень територіальної громади, райради. Якщо кадастровий номер
не трапляється у списку цих рішень, отже, це було зроблено неофіційно
або задніми числами».
Володимир Притула,
керівник проєкту «FreelandUA»
Вплив на сферу відкритих даних. Команда активно займається адвокацією у сфері відкритих даних та співпрацює з державними
органами у напрямку покращення якості наборів відкритих даних через подання запитів на оновлення та виправлення інформації у
реєстрах.
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4.3 Greenval
Аграрна сфера

Greenval18 — платформа для пошуку безпечних
агропрепаратів. Аграрії мають складнощі при виборі
препаратів для захисту врожаю, тому що виробники
не завжди вказують ймовірну токсичність продукту
для людини та навколишнього середовища. На
порталі відображаються всі зареєстровані в Україні
агропрепарати.

18

https://greenval.org
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4.3 Greenval
Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
До створення платформи засновники проєкту вже тривалий час працювали у сфері агротехнологій. У 2017 році команда допомагала
виробникам із підбором пестицидів і зіштовхнулася зі складністю у здійсненні адекватного та швидкого пошуку необхідних добрив.
Саме так і зародилася ідея створення проєкту «Greenval».
Участь у конкурсі ODCh дала змогу обрати правильний вектор руху проєкту, адже на початку команда планувала створити мобільний
додаток для фермерів. Однак під час роботи з менторами стало зрозуміло, що основна цільова авдиторія проєкту не зможе
скористатися застосунком, натомість до онлайн-платформи у браузері доступ матиме більшість.
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge команда «Greenval» у 2018 році отримала грант розміром 500 000 грн на доопрацювання
свого проєкту.

Команда
На першому етапі роботи до реалізації проєкту було залучено 12 працівників. Більшість із них долучилися тимчасово, зокрема,
дизайнер, розробники та консультанти. Наразі над платформою працюють програміст і агроном. Надалі планується залучення нових
працівників для покращення функціоналу платформи.

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
згідно з інформацією від команди «Greenval», кожному третьому виробнику плодоовочевої продукції складно вирішити, яким саме
препаратом слід захистити культуру від хвороб і шкідників. Аграрії не мають єдиної платформи, де можна порівняти всі наявні
агрохімікати та придбати такі, що необхідні з урахуванням власних потреб, а також визначити легальність тих препаратів, які
пропонують на ринку.
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4.3 Greenval
Цільова авдиторія:
малі та середні виробники овочів, фруктів, ягід та інших нішових культур, виробники та дилери агрохімікатів.
Рішення:
наявна на платформі інформація має широкий спектр використання: від простого пошуку інформації про потрібний препарат — до
підбору найкращого рішення для вирощування безпечної харчової продукції. Станом на серпень 2021 року на платформі «Greenval»
доступні 4 485 зареєстрованих препаратів 10-ти різних груп. Відтак фермери отримують можливість швидко знайти препарат, що
стане ідеальною підтримкою вирощуваних культур та дасть змогу виробляти безпечні харчові продукти. Окрім набору препаратів,
на платформі представлені бази з можливими хворобами та шкідниками, які псують культури. Кожен із недугів містить перелік
зображень для ідентифікації, детальний опис хвороби та посилання на препарати, які допоможуть врятувати культури. У такий спосіб
фермери не лише економлять час на пошуку проблеми, а й отримують рішення для її усунення.

Проблема:
складність збуту власних добрив місцевими виробниками через тиск агропідприємств-гігантів.
Цільова авдиторія:
вітчизняні виробники добрив і пестицидів.
Рішення:
«Greenval» слугує маркетплейсом для місцевих підприємств із виготовлення добрив, розміщуючи їхні товари на сайті. Тож під час
вибору необхідних речовин фермери можуть знайти вітчизняні пропозиції в переліку релевантних препаратів. Окрім того, команда
проєкту проводить регулярні консультації для українських фермерів, під час яких звертає їхню увагу саме на якісні українські
пропозиції добрив.
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4.3 Greenval
Використання даних
Платформа побудована на основі Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, звідки
отримують відкриті дані про зареєстровані препарати. Уся інша інформація про хвороби, шкідників та культури є зібраною на основі
власних досліджень і консультацій з експертами.

Фінансування та бізнес-модель
Основним ресурсом до розвитку проєкту стали власні кошти засновників, а також грант, отриманий у межах конкурсу ODCh. У
перспективі для залучення фінансів команда передбачає залучення грантів і впровадження часткової монетизації для великих
компаній-виробників. Підписка на сервіс передбачатиме доступ до 12-ти додаткових фільтрів інформації, серед яких країна-виробник,
номер реєстраційного сертифікату, термін реєстрації, концентрація активної речовини та можливість порівняння цін на препарати.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Платформа має функціонал пошуку потрібних добрив, виявлення шляхів боротьби із захворюваннями
та вибору методів вирощування безпечної харчової продукції. А також допомагає виробникам підібрати найрелевантніші культури та
препарати для того, аби підтримати чи врятувати свій врожай.
Так, у 2018 році стало відомо про історію жінки, яка врятувала свій город завдяки рекомендаціям команди. На її фермі різко впала
врожайність помідорів та огірків. На платформі фермерка знайшла інформацію про вітчизняний біогумус і вирішила випробувати його
на своїх культурах. Добриво спрацювало чудово, тож жінці вдалося зберегти врожай та власний прибуток19.

19

https://www.youtube.com/watch?v=-MeszGNgOqU&ab_channel=AgroFM
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4.3 Greenval
Команді проєкту вдалося якісно вплинути на освітній процес у сфері сільськогосподарської діяльності. У результаті співпраці з
Херсонським державним аграрним університетом «Greenval» посприяв завершенню акредитаційної експертизи освітньої програми
«Захист і карантин рослин». У межах партнерства освітні працівники були залучені до розвитку «Greenval», а платформа, за даними
Національного агентства із забезпечення якості освіти, активно використовувалася в освітньому процесі20.

«З нашого досвіду: коли інформація зрозуміла, відкрита та доступна, у людей
з’являється більше можливостей дізнатися про бізнес, вибір нових технологій,
ринки збуту продукції. Наш портал — це про розуміння та розширення
свідомості виробників».
Христина Кузнецова,
співзасновниця проєкту «Greenval»
Антикорупційний вплив. «Greenval» створює рівні умови для поширення продукції всіх компаній — і малих підприємств, і
агрохолдингів. Єдина умова — офіційна реєстрація препарату чи добрива. У такий спосіб платформа не дає можливості гігантам
монополізувати ринок, а також обмежує доступ до збуту незареєстрованої продукції.
Зокрема, платформа була залучена під час впровадження системи якості фермерських господарств «Global Gap». Один із засновників
системи поділився, що користується «Greenval» для перевірки якості препаратів, які використовує господарство. Завдяки платформі
він має змогу знайти всю інформацію про речовину та визначити, чи відповідає ферма вимогам провадження сільського господарства.
Також початок робіт у сільському господарстві завжди супроводжується сезонним збільшенням на ринку попиту та пропозиції засобів
із захисту рослин, тому що кожен аграрій прагне отримати прибуток від своєї діяльності. Зі збільшенням попиту збільшується торгівля
фальсифікованими добривами, які не лише не ефективні, а й призводять до непередбачуваних наслідків для здоров’я споживачів
та довкілля. За допомогою платформи «Greenval» можна дізнатись про всі зареєстровані препарати в Україні та вберегтись від
використання фальсифікатів.

20

https://bit.ly/3eViLlS
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4.4 Inspect.in.ua
Сфера державного нагляду (контролю)

Inspect.in.ua21 – вебсервіс, який за результатами вже
проведених перевірок компаній формує перелік
розповсюджених порушень, генерує персоналізовані
рекомендації щодо усунення недоліків та виконує
підбір зовнішніх спеціалістів.

21

http://inspect.in.ua
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4.4 Inspect.in.ua
Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Історія проєкту розпочалася на конкурсі Open Data Campus22, де співзасновники познайомились один з одним, після чого розробили
ідею та подали заявку на конкурс ODCh. Ідея проєкту полягала в тому, щоб допомогти бізнесам підготуватися до перевірки
контрольними органами.
Команда вважає усі складові інкубаційної програми доволі цінними для себе, оскільки знання з різних сфер допомогли краще
концептуалізувати продукт. Вони брали участь у конкурсі з ідеєю прототипу, а після отримання гранту почали її реалізовувати.
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge команда «Inspect.in.ua» у 2019 році отримала грант розміром 450 000 грн на
доопрацювання вебсервісу.
Кількість користувачів за 2021 рік23 становить 1,9 тисяч осіб, кількість онлайн-сесій — 2,3 тисячі.

Команда
Команда проєкту налічує чотирьох спеціалістів: аналітик, який займається машинним навчанням та аналізом даних, проєктний
менеджер, відповідальний за бізнес-аналітику та комунікації, backend-розробник та спеціаліст із даних.

22
23

Інтенсив із роботи з відкритими даними та розроблення проєктів, корисних сервісів, візуалізацій та аналітичних матеріалів на їхній основі.
На момент проведення дослідження.
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4.4 Inspect.in.ua
Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
підприємці вважають, що перевірки використовуються контрольними органами для того, щоб заважати їхній діяльності та
стягувати великі штрафи. На такі висновки наштовхують скарги бізнесу24. У контрольних органів відсутня можливість контролювати
ефективність та законність дій інспекторів, відслідковувати потенційні корупційні ризики.
Цільова авдиторія:
підприємці, контрольні органи.
Рішення:
під час підготовки до перевірки підприємець може ознайомитися з результатами інших перевірок, які проводить відповідний орган
державного нагляду (контролю), а також порушеннями, які найчастіше виявляють. Підвищення ефективності діяльності органів,
що здійснюють перевірки. Використання відкритих даних вебсервісом дає змогу автоматизувати процеси органів держнагляду. Це
допомагає уникати неточностей під час формування планів перевірок, швидше планувати робочі процеси, готувати відповіді чи
реагувати на скарги тощо.

Використання даних
«Inspect.in.ua» використовує дані API Інспекційного порталу25, отримуючи історичну інформацію про перевірки: групує, аналізує та
генерує статистику і вказує, на що потрібно звернути увагу бізнесам. Окрім цього, використовує відкриті дані Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; порталу відкритих даних Верховної ради України.

24
25

https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Indeks-nastroyiv-malogo-biznesu-2020.pdf
https://inspections.gov.ua/article/view?id=30
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4.4 Inspect.in.ua
Фінансування та бізнес-модель
Проєкт існує коштом гранту, отриманого в межах конкурсу ODCh, та особистих внесків членів команди. Команда планує використання
бізнес-моделі Freemium зі створенням платної підписки із доступом до розширень продукту: спеціальна аналітика про перевірки у
певній сфері, яка є найбільш релевантною до діяльності користувача.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Вебсервіс сприяє кращому розумінню особливостей і правил перевірок підприємцями, дає можливість
своєчасного виправлення порушень та уникнення штрафів.

«Коли у вас триває перевірка, ви все одно нервуєте та переживаєте, правильно?
Що більше ти знаєш — то більше підготовлений та спокійний. Відповідно, більше
можна зробити завчасно, щоб все було правильно до перевірки. Це покращує
правильність провадження бізнесу і напевно, моральний стан».
Максим Тарнавський,
співзасновник «Inspect.in.ua»
Антикорупційний вплив. Проєкт підвищує обізнаність і готовність підприємців до перевірок завдяки інформуванню про типові
помилки, а також вимоги контрольних органів. Процес проведення перевірок стає набагато прозорішим та відкритішим, що своєю
чергою дозволяє уникнути потенційних штрафів, санкцій чи корупційних ризиків.
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4.5 LvivCityHelper
Місцеве самоврядування

LvivCityHelper26 — це чат-бот Львівської міської
ради, який швидко та легко надає доступ до
публічної інформації міста щодо руху громадського
транспорту, обслуговування будинків, запланованих
ремонтів, забрудненості повітря тощо, спрощуючи
та пришвидшуючи комунікацію між мешканцями та
владою з ключових питань життя міста.

26

https://t.me/lviv_city_helper_bot
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4.5 LvivCityHelper
Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
У 2016 році було запущено «Панель міста» — платформу з кількісними показниками з різних сфер життя Львова, на основі цих даних
Львівській міській раді вдалося створити чат-бот, який став доступним способом комунікації з мешканцями міста.
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge команда у 2018 році отримала грант розміром 250 000 грн на розроблення та
впровадження чат-боту «LvivCityHelper».

«На інкубаційній програмі в нас був блок по фінансах, і ми прикинули, які
мали б бути видатки: зарплата, інфраструктура, сервер для розміщення
чат-боту, оновлення програмного забезпечення, часові ресурси наші та
розробника. Щоб розробити продукт з нуля, треба все продумати, а на це
потрібні кошти. І ми ще більше захотіли перемогти».
Ярина Возняк,
речниця проєкту «LvivCityHelper»
Наразі сервіс функціонує на базі месенджерів Facebook і Telegram. Планується запуск на платформі Viber у найближчій перспективі.
За весь час існування чат-боту на двох платформах ним скористалися понад 10 тисяч унікальних користувачів.
Враховуючи успішність роботи боту у Львові, у квітні 2021 року разом із Львівським регуляторним хабом команда проєкту запускає
чат-бот у Червонограді27.

27

Львівський регуляторний хаб. Новина від 23 квітня 2021 року.
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4.5 LvivCityHelper
Команда
До роботи над LvivCityHelper залучені четверо людей: інженер-розробник, дизайнер і дві речниці, відповідальні за комунікацію.

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
низький рівень володіння цифровими навичками у значної частини львів’ян обмежує їхнє користування публічною інформацією міста.
Цільова авдиторія:
мешканці Львова.
Рішення:
зручний формат чат-бота структурує великі об’єми даних, а також використовує одразу кілька наборів відкритих даних, аби користувач
отримав максимально повну інформацію на свій запит. Повідомлення-підказки та поділ інформації на п’ять тематичних блоків, які
містять більше 20 підкатегорій, допомагають користувачам знаходити потрібні дані.

Проблема:
навантаження підрозділів Львівської міської ради та гарячої лінії муніципального контакт-центру через велику кількість звернень від
жителів міста, яке додатково посилилось під час пандемії.
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Цільова авдиторія:
мешканці Львова, Львівська міська рада.
Рішення:
електронна комунікація з користувачами через чат-бот знизила кількість звернень до структурних підрозділів міської ради. За перший
квартал 2020-року бот отримав та опрацював більше 20 тис. запитів. До того ж, він став одним із джерел інформації про протидію
коронавірусу у Львові. Користувачі почали шукати інформацію про протиепідеміологічні заходи, а також місця здачі тестів, що
позитивно вплинуло на статистику використання сервісу — приріст користувачів становить близько 300%.

Використання відкритих даних
На момент участі у конкурсі проєкт використовував шість наборів відкритих даних з Єдиного вебпорталу відкритих даних та Порталу
відкритих даних Львова, зараз їх близько 30, зокрема:
→ Дані щодо розкладу руху, маршрути громадського транспорту та місця розміщення зупинок, перелік перевізників
громадського транспорту у Львові дають можливість мешканцям міста щоденно моніторити прибуття транспорту за кодом
зупинки, а також слідкувати за інформацією про затверджені графіки руху громадського транспорту.
→ Дані про ремонтні роботи за кошти бюджету міста та чинні дозволи на встановлення літніх майданчиків, реєстр
містобудівних умов та обмежень дозволяють дізнатися деталі про дозволи на забудову та планові ремонтні роботи за
категоріями: дороги та тротуари, об’єкти благоустрою, будинки та мережі, майданчики, заклади освіти.
→ Дані про обслуговування житлових будинків, ОСББ, керівні компанії та сертифікованих управителів Львова, перебіг процесу
зняття житлових будинків із балансів ЛКП сервіс використовує для інформування про комунальні підприємства, які
відповідають за обслуговування будинків за адресами проживання.
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→ Дані про заклади дошкільної, шкільної та позашкільної освіти Львова, джерела фінансування та видатки шкіл, території
охоплення шкіл Львова використовуються, щоб мешканці міста дізнавалися контактну інформацію освітніх закладів, а також
шукали школи, враховуючи їхню закріплену територію при прийомі в перший клас.
→ Дані про структуру Львівської міської ради, депутатів і фракції, постійні депутатські комісії надають довідкову та контактну
інформацію про адміністрацію та депутатський корпус міста.

За схемою прикладного інтерфейсу передання даних (API) чат-бот надає інформацію від ЛКП «Львівавтодор» для прогнозування
прибуття транспорту до зупинки та від Гарячої лінії Львова для сповіщень від комунальних служб.

Фінансування та бізнес-модель
Проєкт фінансується за рахунок окремих договорів (зокрема, з Львівською міською радою) на доопрацювання та впровадження
нових функцій. Чат-бот є безкоштовним для користувачів. Команда розраховує на активне масштабування на інші міста, щоб отримати
додаткове фінансування та розвивати продукт.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. «LvivCityHelper» забезпечив мешканців Львова додатковим ефективним інструментом взаємодії
з міською адміністрацією, позбавляючи необхідності щоразу звертатися в міські структури чи на Гарячу лінію міста, та зменшив,
відповідно, навантаження на працівників цих структур, автоматизуючи процес надання відповідей. Таким чином, якщо раніше
мешканці витрачали час, потрібний для отримання офіційної відповіді, передбачений законодавством28, то тепер можуть отримати
відповідь у режимі реального часу.

28

До 30 днів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VІ.
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Окрім того, чат-бот дозволив підвищити поінформованість мешканців про такі додаткові інструменти комунікації з владою міста, як
подання електронних звернень, роботу міської комісії чи депутата в окрузі, зібравши цю інформацію у зручному для користувачів
вигляді.
У 2021 році чат-бот став одним з офіційних джерел інформації стосовно недопущення поширення епідемії коронавірусу у Львові.
Пандемія стала також приводом для підтримки бізнесу: у 2020-му команда створила в чат-боті категорію «Каталог бізнесу», який надає
контактну інформацію та короткий опис про малий та середній бізнеси Львова.
Антикорупційний вплив. Чат-бот впливає на прозорість і публічність видатків міського бюджету, оскільки інформує про закупівлі
та реалізацію проєктів; користувач може легко перевірити факт виконання робіт. Ця функція є корисною батькам, яких просять
профінансувати ремонти у школах. Декілька кліків у чат-боті допомагають батькам визначити, чи місто виділило фінанси на зазначені
роботи, та мінімізувати витрати часу на виявлення потенційних зловживань, а також не робити внесків на закупівлю того, на що
виділені бюджетні кошти.
Чат-бот також оприлюднює інформацію про дозволи (затверджені містобудівні умови та обмеження), так користувач може перевірити
законність забудов у місті; а також вказує на конкретний структурний підрозділ, в який необхідно звернутись.
Вплив на сферу відкритих даних. «LvivCityHelper» є муніципальним чат-ботом, тому є прикладом використання міських відкритих
даних на користь міста. Проєкт став прикладом успішного використання невеликих за своїм обсягом наборів даних, інформація з
яких може також бути корисною та цікавою для мешканців спершу однієї громади, а згодом, як відпрацьована модель інформування
мешканців, — для інших громад країни. До авторів проєкту звернулися представники більше п’яти міст щодо можливостей запуску
аналогічного сервісу.
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Будівництво
Нерухомість

Monitor.Estate29 – вебсервіс, який дозволяє
користувачам на основі відкритих даних державних
реєстрів перевірити, що інформація, яку вони
отримують від забудовника щодо нового проєкту
будівництва житла та при купівлі нерухомості на
вторинному ринку, є точною та непідробленою.

29

https://monitor.estate
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Команда подавалася з проєктом на конкурс ODCh у 2017 році, однак не пройшла відбору. Грант, який допоміг би розвивати продукт,
спеціалізація конкурсу на відкритих даних, а також можливість отримати консультації щодо роботи з відкритими даними стали
мотивацією взяти участь у конкурсі вдруге. Завдяки участі в ODCh команда завела нову мережу знайомств, отримала консультації
менторів у формуванні концепції, визначенні цільової авдиторії та побудові фінансової моделі.
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge вже у 2019 році команда «Monitor.Estate» отримала грант розміром 500 000 грн на
доопрацювання вебсервісу.
Сервіс моніторить інформацію про новобудови у семи містах України: Дніпро, Дрогобич, Харків, Львів, Одеса, Житомир, Київ та на
прилеглих територіях. У 2018 році кількість користувачів становила до 1 500 осіб щомісячно, у 2020 це число зросло до чотирьох тисяч.

Команда
Основу команди становлять двоє співзасновників: юрист та інженер-розробник. Розширення проєкту вимагало залучення ще шести
спеціалістів: маркетолог, SMM-спеціаліст, frontend-розробник, дизайнер, два юристи.
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Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
ненадійність первинного ринку нерухомості через те, що об’єкти нерухомості не завжди відповідають критеріям законного
будівництва. Навіть відомі житлові комплекси виявляються ненадійними, із проблемами з документами на будівництво, підключенням
комунікацій, що затягує строки введення в експлуатацію та загрожує повною зупинкою будівництва. Громадяни несуть ризики втрати
коштів під час інвестування у нерухомість та не мають інформації для перевірки забудовника.
Цільова авдиторія:
інвестори та покупці нерухомості, ріелтори.
Рішення:
сервіс агрегує велику кількість відкритих даних, моніторить більше півтори тисячі об’єктів і надає результат пошуку — довідку з
рекомендаціями з описом ризиків купівлі нерухомості в новобудовах. Можна скористатися онлайн-довідкою за назвою житлового
комплексу чи адресою та дізнатися базову інформацію про учасників будівництва, переглянути зразок довідки та замовити її. У
випадку ненадійності забудови команда не рекомендує інвестувати гроші. Також надаються послуги юриста у випадку, якщо клієнт
перевірив нерухомість і розпочинає процес придбання квартири.

Проблема:
вторинний ринок нерухомості має ризики, які пов’язані з юридичними аспектами, що вимагають детальної перевірки. Наприклад,
нерухомість може бути об’єктом судового спору. Часто таке майно може перебувати у спільній власності, а згоди співвласника на
продаж такого майна — не бути. Проблеми також можуть виникнути, якщо у такій квартирі прописані неповнолітні особи, а іншої
нерухомості у власників квартири немає, а також при оформленні спадщини тощо.

37

4.6 Monitor.Estate
Цільова авдиторія:
покупці нерухомості, ріелтери.
Рішення:
у січні 2021 року команда «Monitor.Estate» запустила новий сервіс — перевірку даних про вторинне житло. Він дає змогу перевірити
юридичну історію вторинного житла, яка містить таку інформацію, як дані про його власника, тип власності (житловий чи
нежитловий), незаконні перепланування, участь у судових процесах тощо. Проєкт отримує частину інформації від Opendatabot30,
разом вони створили програму перевірки вторинного ринку нерухомості. Окрім того, дані «Monitor.Estate» розміщені на
вебсайті DOM.RIA31.

Використання даних
В автоматичному режимі вебсервіс використовує набори та групи відкритих даних: Єдиний державний реєстр юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Публічна кадастрова карта України; Єдиний державний реєстр судових рішень;
Єдиний реєстр боржників; Реєстр Державної архітектурно-будівельної інспекції; Реєстри фіскальної служби; Автоматизована система
виконавчого провадження; Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
За допомогою відкритих реєстрів можна дізнатися інформацію про учасників будівництва, наявність дозвільної документації, судових
справ та виконавчих проваджень, податкового боргу, цільове призначення земельної ділянки та право користування земельною
ділянкою.

Фінансування та бізнес-модель
Проєкт існує за моделлю B2C32, оскільки всі послуги «Monitor.Estate» платні.

https://opendatabot.ua/?gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6KRH75cu0-Cm9LiKq8WX7iJuUOTrSF9KLzzTZcyPdBWXCG0jdhZL_
xoCrqMQAvD_BwE
31
https://dom.ria.com/uk/
32
Бізнес для споживача — модель, що позначає взаємодію компанії з кінцевим споживачем, яка має на меті продаж товарів і послуг.
30
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Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Завдяки можливості проаналізувати надійність забудовника та дозволи на будівництво сервіс
успішно запобігає втраті коштів своїх користувачів. Окрім того, команда проєкту надає послуги із супроводу клієнта від початку
пошуку квартири і аж до завершення процесу її купівлі та оформлення документів — перевірка документів юристами убезпечує від
ризиків, пов’язаних із неточно прописаними умовами. «Monitor.Estate» спрощує процес вибору квартир та економить часові ресурси
користувачів, оскільки швидко на основі відкритих даних перевіряє об’єкти та відсіює непотрібні варіанти.
Команда запустила на YouTube33 канал, створивши екосистему освіченої громадськості, яка знає про підводні камені ринку нерухомості.
На канал завантажено близько 150 відео з порадами від юристів, відповідями на типові запитання та інтерв’ю з експертами.
Антикорупційний вплив. Проєкт має на меті збереження заощаджень громадян від шахраїв-забудовників, тим самим сприяє чесній
конкуренції та прозорості на будівельному ринку.

«Завдяки Monitor.Estate нам вдалося започаткувати культуру інвестування
у нерухомість: не бездумна купівля, де можна і не можна, а зважене рішення
з обов'язковою перевіркою усіх документів. Звісно, це стало можливим завдяки
використанню відкритих даних, які ми заклали в основу і нового продукту
Pro.Monitor.Estate. Завдяки цьому інструменту наші клієнти наперед вже знають
всю історію з дозвільними документами, і чим далі — тим менше "спонсорують"
корупційних забудовників».
Володимир Копоть,
керівник вебсервісу «Monitor.Estate»

33

https://www.youtube.com/channel/UCdnW2ul0wdgO7DVGPElgYXA
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Будівництво

NORA34 — аналітична система, що виявляє
неочевидні зв’язки між учасниками
будівельного ринку та допомагає ухвалювати
правильні управлінські рішення в
будівельному бізнесі.

34

https://www.facebook.com/NORA.in.ua/
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Команда проєкту брала участь у конкурсі Open Data Challenge ще у 2017 році, однак із проєктом «BIMcity» — віртуальною моделлю
міста. Ідея полягала в об’єднанні всіх будівельних проєктів за населеними пунктами України в цифрову модель, щоб із неї отримувати
дані для лідогенерації35. Проєкт дійшов до фіналу, однак не переміг. Наступного року на конкурсі команда вирішила працювати
винятково із даними, які є в дозвільних документах на будівництво, візуалізувати та генерувати оприлюднену інформацію від 2013 року.
Помічними на ODCh команда вважає фаховість менторів, їхні рекомендації та бачення проєкту, який тільки зароджувався.
У 2018 році проєкт «NORA» став одним із переможців Open Data Challenge та отримав грант розміром 250 000 грн на розвиток.
Команда співпрацює із ДІМ, ДІП «ДНІПРОДОР», ДП «ДерждорНДІ», Укравтодором. Робота вебсайту призупинена, однак послуги
доступні на дашбордах. Розширення функціоналу відбувається залежно від потреб клієнта.

Команда
Наразі керівник проєкту самостійно працює над ним, за потреби долучаються технічні спеціалісти для розроблення сайту.

35

Маркетингова тактика, спрямована на пошук потенційних клієнтів із певними контактними даними.
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Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
непрозорість ринку нерухомості завдає значних фінансових збитків покупцям квартир і самим забудовникам. Відсутність якісної
інформації про забудовника та законність будівництва стримує покупців від інвестицій у нерухомість. Важкодоступна інформація з
державних контрольних органів уповільнює розвиток бізнесу.
Цільова авдиторія:
громадяни, забудовники.
Рішення:
«NORA» дозволяє з’ясувати інформацію про витрати виконавців будівельних робіт, зміни в назвах юридичних осіб, щоб з’ясувати
приховані зв’язки між співучасниками та викрити шахрайські схеми. Аналітична система надає аналітичні сторінки (дашборди) з
інформацією для забудовників та підрядних компаній щодо наявності та актуальності необхідних дозвільних документів і ліцензій на
будівництво. Для покупців квартир надається аналітика надійності забудовника, ґрунтуючись на досвіді та взаємозв’язках у галузі.

Проблема:
пошукові системи не здатні знайти інформацію про вузьких спеціалістів, які потрібні для виконання будівельних робіт. Наприклад,
серед учасників будівельного ринку можна виділити до 100 ролей, для яких доволі складно підключати лідогенерування.
Цільова авдиторія:
підприємці будівельного бізнесу, державні структури.
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Рішення:
аналітична система дозволяє переглянути рейтинг учасників будівельного ринку в кожному секторі разом зі статусом будівництва,
а також провести лідогенерування для будь-якої спеціальної послуги в будівництві і знайти відповідного фахівця.

«Якщо агрегувати по три учасники авторського і технагляду, можна викрити
всю схему будь-якої шахрайської забудови. Якщо за юридичними назвами
можна змінювати директорів, ховати компанії в офшорах, то звички працювати
з одними і тими ж виконавцями ніхто не змінить, тому що новий виконавець
не йтиме на маніпуляції. Це все можна з’ясувати за допомогою фіксованих
даних: прізвищ, назв компаній тощо».
Олександр Терещенко,
керівник проєкту «NORA»
Використання даних
Основою для функціоналу продукту є Реєстр будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Також використовується Єдиний державний реєстр судових рішень через інтеграцію із «Судом на долоні» через API, Єдиний
реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, реєстр декларативних та дозвільних документів
Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
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Фінансування та бізнес-модель
Монетизація відбувається за рахунок придбання користувачами річних ліцензій на користування дашбордами. У 2020 році проєкт
розпочав співпрацю з кількома клієнтами для комерційного використання продукту.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Команда наводить приклади використання системи для оптимізації роботи у державних органах. У 2021
році Міністерство фінансів України скористалося послугами «NORA» для того, щоб налаштувати роботу територіальних органів та їхній
штатний розклад: система допомогла структурувати вісім округів та розподілити 550 працівників. Завдяки правильному розподілу
персоналу та заробітної плати витрати держбюджету значно зменшилися. При створенні одного з державних органів «NORA»
допомогла зекономити близько 200 тисяч доларів, зменшивши необхідні обсяги штату підрозділів.
Ще один кейс використання дашбордів — аналіз тенденцій будівництва доріг для Київавтодор. У 2015–2017 роках пік початку
будівництва доріг припадав на початок осені, що надто пізно у зв’язку із погодними умовами, а тому багато об’єктів не вводили в
експлуатацію. За допомогою дашборду можна було зрозуміти етап, на якому відбувався збій, що спричиняв пізній початок робіт, та
виправити помилки, причиною яких найчастіше є людський фактор.
На початку квітня 2021 року «NORA» уклала Меморандум про співпрацю з ДП «ДерждорНДІ». Співпраця полягатиме у впровадженні
інструментів для ухвалення рішень сталого розвитку доріг, вимірюванні ефективності балансоутримувачів доріг, цифровізації
закупівель, моніторингу виконання проєктів у сфері транспорту та впровадженні фінансової звітності балансоутримувачів36.

36

Ситуаційний центр Укравтодору. Новина від 2 квітня 2021 року.
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У 2020 році команда запропонувала оптимізувати структуру ДІМ та її регіональних відділень, враховуючи навантаження за кількістю
об’єктів та документів у регіонах, а також об’єми та площі для того, щоб забезпечити якісний та системний контроль усіх об’єктів
будівельного ринку37.
Антикорупційний вплив. «NORA» виявляє недобросовісних учасників на ринку будівництва, аналізуючи їхні профілі за назвами
юридичних осіб, партнерствами тощо. Команда створила дашборди для тимчасово-слідчої комісії Верховної Ради України з питань
розслідування фактів корупції в ДАБІ. Вони користувалися дашбордами для проведення аналітики процесів всередині структури.
Вплив на сферу відкритих даних. Проєкт слугує прикладом того, як можна використовувати відкриті дані для оптимізації роботи
бізнесів і державних структур, а також знаходити корупційні схеми на будівельному ринку. Під час публікації даних у 2019 році за
рекомендацією команди були покращені набори даних: опублікована детальна інформація про об’єкти будівництва (поверховість,
загальна площа тощо). За сприяння «NORA» запроваджене нове поле в реєстрі дозвільних документів для коду сертифікату
авторського нагляду. Раніше такої інформації не існувало, і зазвичай вона була прихована за фейковими іменами, а відтепер учасники
будівництва підтверджуватимуть свою участь у будівництві електронним підписом.

37

https://www.facebook.com/notes/1008673366213080/
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4.8 PravoSud
Правосуддя

PravoSud38 — це платформа для пошуку, аналізу
та моніторингу судової практики, яка допомагає
юридичним компаніям готувати правові аргументи
для перемоги у суді. Алгоритми платформи не лише
шукають документи, а ще й аналізують інформацію
про те, як кожен суддя розглядає справи. Це дає змогу
громадським активістам робити власну аналітику,
державі — оцінювати ефективність роботи судді, а
вищим навчальним закладам — використовувати її при
підготовці правників.

38

https://pravosud.com.ua
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Зі слів керівника проєкту, ідея створення «PravoSud» виникла в нього під час підготовки до судів і використання державних реєстрів і
пошукових баз. Адже він витрачав десятки годин на систематизацію отриманої інформації та актуалізацію цих даних.
На конкурс ODCh команда прийшла із готовим продуктом, який постійно вдосконалювала у процесі участі. Зокрема, вони включили
до функціоналу продукту соціальну складову — в процесі інкубаційної програми розробили чат-бот «VartaBot»39 у Telegram та Viber.
Основною мотивацією взяти участь у конкурсі ODCh стали експертиза менторів і можливість отримання гранту на розвиток проєкту.
Грантова підтримка необхідна була на розроблення мобільного додатку, поглиблення системи аналітики, створення відділу продажів і
маркетинг.
Завдяки участі в конкурсі ODCh команда «PravoSud» у 2020 році отримала грант розміром 840 000 грн на доопрацювання платформи.
Станом на травень 2021 року 75 тисяч унікальних користувачів скористалися платформою «PravoSud», з них зареєстрованих — 12 тисяч.

Команда
Команда проєкту налічує шість осіб: керівник проєкту, два backend-розробники, frontend-розробник, тестувальник, а також UXдизайнер. Додатково залучаються: маркетолог, копірайтер, PR-менеджер, два менеджери з продажів.

39

https://www.pravosud.com.ua/bot.html
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Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
Державна судова адміністрація отримує недостатньо фінансування. Через відсутність коштів у судів для надсилання поштою
документів за судовими справами та викликів до суду не всі громадяни вчасно дізнаються про такі оповіщення, що може призвести до
фінансових втрат. Більш того, у законодавстві існують положення, які в окремих ситуаціях дозволяють викликати відповідача до суду
шляхом розміщення такого повідомлення лише на сайті суду.

Цільова авдиторія:
фізичні та юридичні особи.

Рішення:
чат-бот «VartaBot» відстежує появу нових судових засідань, документів, викликів до суду, виконавчих проваджень, боргів. Тобто щодо
будь-якої юридичної особи (або ФОП) можна налаштувати цілодобовий моніторинг. Так користувач може оперативно отримувати на
смартфон інформацію про будь-які зміни в державних реєстрах стосовно нього.
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Проблема:
в Єдиному державному реєстрі судових рішень налічується понад 90 млн документів. У них міститься велика кількість корисної
інформації: тенденції розгляду справ, показники ефективності роботи суддів, дані, які можуть вказувати на наявність корупційної
складової тощо. Водночас інструменти для аналізу цих даних в Україні відсутні, а є лише пошукові системи для документів.
Цільова авдиторія:
юристи, адвокати, судді, аналітики, журналісти.
Рішення:
на платформі «PravoSud» в одному місці розміщені всі ключові інструменти, необхідні, щоб аналізувати та відстежувати ключові
дані, необхідні для судової аналітики. Це допомагає юристам та адвокатам якісно підготуватися до судового процесу, державі та
суспільству — оцінити ефективність роботи судді, а журналістам — зрозуміти, як складається практика того чи іншого судді, та навіть
виявити тенденції, які можуть свідчити про наявність певних аномалій. Наприклад, у розділі «Профіль судді» у статистиці розгляду
можна побачити, скільки справ було розглянуто стосовно конкретної юридичної особи, позивачем чи відповідачем була ця особа, а
також чи перемогла вона у справі.

Використання даних
Обсяг даних на платформі «PravoSud» становить приблизно 70 млн документів за період від 2014 року, що отримуються з Єдиного
державного вебпорталу відкритих даних: Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі
про банкрутство; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; Список
судових справ, призначених до розгляду та інформація щодо стадій розгляду Порталу «Судова влада України».
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Фінансування та бізнес-модель
Команда орієнтується на корпоративних користувачів через платоспроможність ринку, а тому використовує бізнес-модель B2B40.
Оскільки авдиторія адвокатів в Україні налічує близько 60 тисяч осіб, частина функціоналу існує для фахівців з індивідуальною
практикою за моделлю B2C. Чат-бот існує в безкоштовній та платній версіях, які відрізняються частотою моніторингу інформації.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Компанії та організації, які мають професійний доступ до чат-боту, можуть відслідковувати наявність
проваджень чи судових справ у їхніх працівників, які можуть зашкодити репутації. Таким чином, платформа забезпечує фінансову
безпеку користувачів, оскільки вчасно попереджає про судові провадження, про які вони можуть навіть не здогадуватися, а також
безпеку громадян, якщо йдеться про кримінальні процеси. Так сталося із однією з користувачок, яка з цікавості ввела свої ПІБ у
пошуку «VartaBot» і з’ясувала, що на неї заведено аж три судових провадження на суму 64 тис. грн.41

«До нас зверталися громадяни, які завдяки боту дізналися про те, що вчора,
позавчора або кілька тижнів тому було відкрите провадження, і у них вже
заблоковані рахунки. Про це вони не знали, це суттєве порушення, а наші
адвокати про це дізнаються і починають допомагати».
Михайло Вертепа,
керівник проєкту «PravoSud»

40
41

Бізнес для бізнесу — модель, що позначає комерційні угоди між представниками бізнесу.
https://fb.watch/4_b9rqAzpC/
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«PravoSud» співпрацює з вищими навчальними закладами. У квітні 2020 року команда підписала меморандум про співпрацю із
Національним Університетом «Києво-Могилянська Академія»42 для надання безкоштовного доступу до платформи для студентів і
викладачів.
Антикорупційний вплив. Одним з ефектів використання платформи є підвищення прозорості судової влади, що впливає на систему
судочинства. На сайті у розділі аналітики є можливість порівнювати декларації про статки різних суддів та дізнатися динаміку за
останні п’ять років і принагідно виявити підозрілі тренди, які можуть означати незаконне збагачення.
Проєкт має вплив на підвищення прозорості українського судочинства через можливість доступу ширшого кола споживачів до
інформації про суди та суддів. Наприклад, команда «PravoSud» поділилась кейсом, коли адвокат на засіданні суду помітив, що суддя
схилявся до негативного результату справи, однак під час аналітики на платформі дослідив, що суддя вже розглядав схожу справу,
мав зовсім інше обґрунтування і ухвалив протилежне рішення. Це допомогло у процесі справи попередити суддю про загрозу
несправедливого рішення та, зрештою, виграти справу.

42

https://www.ukma.edu.ua
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Будівництво
Містобудування

UrbanData43 — це платформа, яка об’єднує всю доступну
інформацію у сфері будівництва, землеволодіння
та містобудування. Платформа має зручний
пошук, аналітику та надає можливість перевіряти
будь-який об’єкт і виявляти незаконне будівництво
в онлайн-режимі.

43

https://urbandata.online
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Ідея створення платформи зародилася в керівника проєкту давно, однак її реалізації заважали технічні обмеження та відсутність
необхідних навичок. Тож керівник проєкту відмовився від ідеї і тривалий час збирав дані «своїми ручками на аркуші чи в ексельці».
У 2020 році команда UrbanData подалася на конкурс Open Data Challenge із готовим Telegram-ботом (Dabi.bot) та ідеєю подальшого
розроблення повноцінної онлайн-платформи відкритих даних у сфері містобудування, яка б дозволила отримати інформацію про
будь-яке будівництво в Україні, а також виявляти незаконні та ризикові забудови.

«Надзвичайно корисними стали ідеї та поради, отримані від експертів: одне
зауваження дозволило повністю видозмінити систему монетизації та зробити
платформу більш продуманою і вигідною».
Юрій Брикайло,
співзасновник проєкту «UrbanData»
У 2020 році команда перемогла на конкурсі Open Data Challenge та отримала грант розміром 460 000 грн на доопрацювання проєкту.
Платформа має 7.5 тис. постійних користувачів та понад 2.2 млн запитів про об’єкти будівництва від початку її функціонування, а саме —
від березня 2020 року.

Команда
Команда складається із двох людей: засновника проєкту, який відповідає за комунікацію та юридичні потреби проєкту, та головного
розробника платформи.
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Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
дані про будівництво складно знайти, вони розкидані по різних базах та реєстрах, що не пов’язані між собою. Окрім того, немає
можливості автоматично відслідковувати зміни в документах та статусі об’єктів, а також отримувати архівні дані про об’єкти
будівництва.
Цільова авдиторія:
громадськість, журналісти, розслідувачі.
Рішення:
платформа дає змогу легко знаходити інформацію про будівельні проєкти та моніторити законність будівельної діяльності
забудовників. Вона фіксує всі неточності у проєктній документації, судові позови, недотримання термінів виконання проєкту тощо.
Від початку роботи в «UrbanData» проведено понад 250 тисяч пошукових запитів44, а у Dabi.bot — понад 50 тисяч45. Більшість із них були
здійснені саме громадськими діячами та журналістами.

Проблема:
використання третіми особами персональних даних спеціалістів у сфері будівництва для ведення документації, навіть якщо вони
не причетні до розроблення проєкту. Проблеми виникають тоді, коли споруда руйнується через неякісне будівництво, а однією із
відповідальних осіб вважається архітектор чи інженер, ім’я якого вказане в документації.
Цільова авдиторія:
архітектори.

44
45

https://www.facebook.com/photo?fbid=3941749792599719&set=a.2551661261608586
https://www.youtube.com/watch?v=7KX3jNIA7Jc&ab_channel=PeopleCity
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Рішення:
окремий блок платформи дає можливість моніторити всю доступну інформацію про державних спеціалістів та архітекторів:
зокрема, про їхню діяльність, участь у будівельних проєктах тощо. Окрім того, самі спеціалісти можуть отримувати сповіщення про
використання їхніх даних. Усього на платформі UrbanData зібрано дані про понад 15 тис. сертифікованих спеціалістів46.

Проблема:
ризик втрати грошей через купівлю нерухомості у недобросовісного забудовника. Покупці під час купівлі нерухомості можуть не знати
про наявність судових справ у забудовника, а це ставить під загрозу введення в експлуатацію майна.
Цільова авдиторія:
громадськість і бізнес.
Рішення:
перед купівлею клієнт може перевірити інформацію про цільове призначення землі та дозвільні документи на платформі. У разі
виявлення порушень у документах чи наявних судових позовах користувач може відмовитися від вибору і підібрати об’єкт для
безпечного капіталовкладення.

Використання даних
До платформи інтегровані сім наборів даних, два з яких повністю відкриті, інші ж надаються органами на запит розробників платформи.
Серед відкритих даних — дані Держгеокадастру та Єдиний державний реєстр судових рішень.

46

https://urbandata.online/
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Фінансування та бізнес-модель
Платформа функціонує за рахунок платної підписки. У безкоштовній версії користувач має доступ більш ніж до 90% усієї інформації,
а купівля преміумдоступу означає більш комфортне використання сервісу. Додатковим джерелом прибутку є надання юридичних
послуг і послуг із аналізу даних.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. В економічному вимірі проєкт став інноваційним інструментом для задоволення потреб бізнесів у
галузі будівництва. Представники компанії «Caparol» запропонували співпрацю, в процесі якої «UrbanData» налаштувала механізм
пошуку компаній на початкових стадіях забудови. Це дало можливість компанії «Caparol» формувати базу клієнтів і пропонувати їм
власну продукцію, спростивши процес збуту товарів.
Проєкт дозволяє підприємцям стратегічно підходити до провадження бізнесу. З його допомогою стає можливим підібрати найкращі
місця для провадження підприємницької діяльності. Наприклад, якщо підприємець має намір збудувати умовний супермаркет і шукає
найкраще місце для цього, то він може розпочати моніторинг ділянок у межах певної відстані. Якщо на цій території почнуть будувати
конкуренти, підприємцю одразу прийде повідомлення про початок будівництва з усіма доступними документами та дозволами.
Антикорупційний вплив. Функціонал платформи дозволяє швидко та легко виявити порушення, пов’язані із будівництвом, таким
чином надає необхідні докази для доведення корупції у процесі забудови. Команді не відомо про реальні випадки викриття корупції
користувачами платформи, однак самостійно вони виявляли порушення через «UrbanData». Наприклад, зведення магазину «Епіцентр»
на Оболоні в місті Києві. Виявилося, що за наявними документами забудову торговельного центру ще не було введено в експлуатацію,
хоча сам «Епіцентр» працював на Оболоні тривалий час.
Вплив на сферу відкритих даних. Наразі через брак відкритих даних розвиток платформи ускладнений, однак представники проєкту
активно адвокатують відкриття нових наборів даних.
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4.10 Za Parkanom
Прозорість та підзвітність органів влади та депутатів

Za Parkanom47 — інформаційно-аналітичний сервіс про
державних службовців України на основі електронних
декларацій, який визначає корупційні ризики
чиновників, візуалізує зв’язки між ними.

47

https://zaparkanom.com.ua
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challeng
Команда проєкту спеціалізується на розробленні програмних продуктів з ідентифікації шахрайства в комерційних організаціях, а тому
була зацікавлена у створенні сервісу, який знаходив би також підозрілі моменти в деклараціях чиновників, у випадку виявлення яких
інформація перевірялася б у мануальному режимі.
На основі відкритих даних команда розпочала роботу над сервісом, однак у 2018 році не пройшла відбір на конкурс ODCh. Упродовж
року вони удосконалювали свою ідею, успішно брали участь у хакатонах, а у 2019 знову подали заявку на ODCh.
Конкурс дав команді найцінніше — поштовх рухатися далі. Завдяки менторству та відчуттю конкуренції команді вдалося перетворити
ідею на реальний продукт.
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge у 2019 році команда «Za Parkanom» отримала грант розміром 550 000 грн на
доопрацювання сервісу.
Команда запустила бета-версію сервісу у жовтні 2019 року — ПК і мобільну версії вебсайту. Середня кількість відвідувань на місяць
становить приблизно 17 тисяч осіб, а у березні 2021 ця кількість сягнула рекордної позначки — більше 23 тисяч.

Команда
Команда складається із п’яти осіб: керівник проєкту, головний архітектор, головний розробник, розробник моделі інтегрованих оцінок
ризику, спеціаліст із маркетингу та SEO-просування.

58

4.10 Za Parkanom
Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
декларації, які заповнюють державні посадовці, не проходять етапу автоматичної верифікації, із 1.6 млн декларацій перевіряли 100; у
мануальному режимі таку кількість інформації перевірити неможливо.
Цільова авдиторія:
громадяни, активісти, журналісти-розслідувачі, правоохоронні органи, НАБУ.
Рішення:
дані декларацій подають без персональної інформації, тому сервіс аналізує сукупні дані за всіма деклараціями і шукає закономірності
за ПІБ, родичами, місцем роботи, посадою, місцем проживання, знаходить взаємозв’язки і з високою точністю визначає особу
декларанта та його декларації.
Сервіс має чотири основні функції:
→ дашбордна аналітика за ключовими показниками декларанта, яка містить інформацію про доходи, активи, транспорт, землю,
житло тощо;
→ графова візуалізація взаємозв’язків між декларантами, родичами, компаніями;
→ побудова правил характеристик чиновника: ознаки високих статків, нетипових показників і ризик-факторів, що розраховані
із врахуванням методології НАЗК;
→ формування рейтингів публічних службовців за переліком правил-фільтрів про пов’язаних осіб та об’єкти власності. За
півтора року існування продукту кількість правил зросла з 10 до 90.
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Використання даних
Сервіс використовує відкриті дані та платформи: Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, агрегує дані за всі роки електронного декларування; Єдиний вебпортал використання
публічних коштів «Spending» для відслідковування зв’язків між посадовцями, бенефіціарами та компаніями; Єдиний державний реєстр
осіб, які вчинили корупційні правопорушення; Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань для перевірки назв компаній за кодом ЄДРПОУ.
На основі оброблення відкритих даних сервіс надає інформацію за цільовими показниками, генерує агрегаційні, розрахункові
значення декларантів, перелік визначених ризик-правил за декларантами, а також зв’язки між декларантами та пов’язаними
компаніями.

Фінансування та бізнес-модель
Команда визначає «Za Parkanom» як соціальний проєкт. Усі функції сервісу є безкоштовними. Продукт існує за рахунок особистого
вкладу членів команди та гранту, отриманого в межах конкурсу ODCh.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Сервіс «Za Parkanom» має значення для становлення та здійснення демократичних процесів в Україні,
впливаючи на процес ухвалення рішень під час виборчого процесу. Проєкт має на меті зацікавити громадян користуватися сервісом та
розслідувати корупцію на місцях серед локальних чиновників. Таким чином, від нього залежить майбутній вибір мешканців міст і сіл,
які матимуть більше підґрунтя для усвідомленого голосування.
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Антикорупційний вплив. Проєкт ставить за мету зробити діяльність чиновників більш прозорою, політичний вибір громадян — більш
осмисленим, а владу — менш корумпованою. Сервіс виокремлює інформацію про декларантів, яка суттєво відрізняється за певним
показником від середнього значення конкретної групи. Він допомагає знайти потенційні корупційні зв’язки, які користувач може
самостійно перевірити.
Проєкт слугує одним із прикладів контролю корупції, а тому його існування створює бар’єри для зловживань та попереджає махінації.

«Якщо чиновник усвідомлює, що є певні точки контролю, це його зупиняє.
Наприклад, є посадова особа, рейтинг і подальша доля якої залежать від того, чи
будуть за неї голосувати, який у неї соціальний статус, рейтинг, імідж тощо. Якщо
з’являються якісь алогічності, ризиковані речі, які ми підсвічуємо в тому числі,
то для нього це питання. Врешті-решт такі люди чи їхні помічники шукають про
себе інформацію в інтернеті та натраплять так само на ці ресурси».
Юрій Хмеленко,
керівник проєкту «Za Parkanom»
Вплив на сферу відкритих даних. Виникають ситуації, коли чиновники свідомо заповнюють декларації, спотворюючи написання,
щоб його було важко прочитати та зіставити. Експерт наводить приклад із декларуванням майна: при декларуванні марки автомобіля
посадовці можуть зазначити «Сітроен» замість «Citroen». Оскільки сервіс працює автоматично, то написана марка автомобіля
кирилицею може лише створювати помилки, а потрібні дані не будуть виявлені. «Za Parkanom» також висвітлює проблеми, пов’язані із
уніфікацією подання даних, які надалі опрацьовуються державними органами.
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4.11 Відкрита влада
Прозорість та підзвітність органів влади та депутатів

Відкрита влада — аналітичний вебсервіс для
моніторингу роботи та виявлення корупційних
зв’язків серед політиків, чиновників, державних,
комунальних підприємств та організацій.
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4.11 Відкрита влада
Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Завдяки участі в конкурсі ODCh керівнику проєкту «Відкритої влади» вдалося доопрацювати ідею проєкту самостійно. Він відзначає
користь нетворкінгу, що допоміг йому провести роботу над помилками: відсутністю комунікації із користувачами для розуміння
потреб, а також неправильною ціллю на масштабування.
MVP продукту інтерактивної аналітичної дошки із 10 демоакаунтами для журналістів було розроблено за останній місяць інкубаційної
програми.
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge команда проєкту «Відкрита влада» у 2019 році отримала грант розміром 500 000 грн на
доопрацювання вебсервісу.
За пів року після перемоги в конкурсі та пошуку інвестицій робота над продуктом була призупинена. Команда планує відновлювати
«Відкриту владу» в разі побудови стійкої бізнес-моделі теперішнього продукту у фінтехнапрямку.
За період існування вебсервісом скористалися 1 500 користувачів, зареєстрованих — 190.

«Відкриті дані та доступні технології допоможуть посилити діяльність вашої
компанії. Вірю, що діджиталізація та відкритість на державному рівні значно
зменшить, ускладнить чи взагалі зробить корупцію неможливою».
Дмитро Ястремський
продакт менеджер та колишній
керівник проєкту «Відкрита влада»

63

4.11 Відкрита влада
Команда
Під час роботи проєкту «Відкрита влада» команда складалася із восьми осіб: керівник проєкту, продакт-менеджер, проєктний
менеджер, бізнес- і дата-аналітик, архітектор графів; із них троє були найманими працівниками: frontend- та backend-розробники,
спеціаліст із даних. Також було долучено трьох волонтерів для збору інформації та верстки вебсторінок.

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
велика кількість антикорупційних ресурсів, які лише структурують дані, що зазвичай неповні, а інструменти обмежені.
Цільова авдиторія:
журналісти-розслідувачі, рекрутингові структури, громадяни України.
Рішення:
створення інтерактивної дошки для розслідування потенційних корупційних схем за допомогою автоаналізу відкритих даних.
Сервіс виокремлює найважливіші зв’язки. Така функція допомагає у перевірці кандидатів на посаду; подивитися, з ким пов’язаний
чиновник, є власником яких підприємств тощо. У 2019 році на презентації проєкту «Відкрита влада» у фіналі конкурсу ODCh команда
проаналізувала профіль народного депутата, де сервіс виявив приховані зв’язки та встановив високий ризик корупційності. У лютому
2021 року після підписання Президентом указу про санкції проти цього народного депутата було розпочато серію журналістських
розслідувань, які виявили корупційні схеми48. За весь час функціонування вебсервісу ним скористалися більше 90 тисяч осіб.
Відновлення такого проєкту могло б значною мірою полегшити використання відкритої інформації та запобігати корупції на
державному рівні.

48

https://www.radiosvoboda.org/a/medvedchuk-taras-kozak-sankchiyi/31083721.html

64

4.11 Відкрита влада
Проблема:
незручність використання сервісів на мобільному пристрої, оскільки вони розроблені для браузерного користування на комп’ютері.
Цільова авдиторія:
журналісти-розслідувачі.
Рішення:
створення мобільної версії вебсайту, щоб у будь-який момент користувач міг скористатися ним через телефон. Інформація
оновлюється в реальному часі. Ця функція стала головною перевагою на конкурсі. Функцією пошуку аналітичного вебсервісу
скористалися більше 90 000 разів зa весь час його існування.

Використання даних
Сервіс використовував відкриті набори даних і платформи: відомості про кінцевих бенефіціарів із Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного державного реєстру декларацій осіб; Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиної системи
електронних закупівель «Prozorro»; Єдиного вебпорталу використання публічних коштів «Spending».

Причини припинення існування проєкту
→ Недостатня мотивація розвивати антикорупційний проєкт через брак експертизи за цим напрямом. Жоден із членів команди
не займався антикорупційною діяльністю, а був необхідний партнер, який би мав експертне розуміння цієї проблематики.
→ Команда не мала можливостей фінансової підтримки вебсервісу для подальшого розвитку.
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Будівництво
Містобудування
Культурна спадщина

Мапа Реновації49 — інтерактивна мапа, що надає
інформацію про стан закинутих будівель і просторів
міста, пов’язані виконавчі провадження, цільове
призначення землі, актуальну діяльність активістів
і забудовників.

49

https://renovationmap.org
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
У 2019 році дві архітекторки створили ГО «Мапа Реновації», бо бачили в місті Київ багато закинутих будівель, що потребували реновації.
Проблемою на шляху для засновниць стала відсутність чіткої візії, а також розуміння того, як саме потрібно захищати будівлі, які під
загрозою зникнення. Вони розпочали збір інформації, але робота на цьому етапі просувалась не дуже швидко, оскільки виконувалася у
мануальному режимі.
Пізніше команда розширилась: до ГО потрапив ІТ-спеціаліст, який запропонував працювати з відкритими даними та взяти участь у
Open Data Challenge. Під час челенджу ідея проєкту викристалізувалась, а команда розширилась: залучили більше ІТ-спеціалістів та
юристів. Особливо позитивно команда проєкту оцінює якість процесу інкубаційної програми, який простими словами надав розуміння
підходів і технік для розвитку продукту, наприклад, щодо фінансування чи стратегії комунікацій.

«Ми посилено працювали декілька місяців поспіль. Тестували моделі монетизації
(як на мене, це взагалі для соціального проєкту суперскладні матерії та взагалі
космос). Працювали зі спеціалістами з комунікації. Вони розказували, як вести
соціальні мережі, як спілкуватися з аудиторією. А в інший день нова програма —
і ти вже дивишся з дата саєнтистом, як можна автоматизувати процеси збору
даних. Мені більше за все сподобалось те, що впродовж інкубації було дуже багато
експертів із різних сфер, що дозволило комплексно пропрацювати проєкт з різних
ракурсів. Зараз розумію, що це дало капітальну базу для подальшого розвитку».
Дар’я Корба,
голова ГО «Мапа Реновації»
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge команда «Мапа Реновації» у 2019 році отримала грант розміром 550 000 грн на
доопрацювання проєкту.
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Команда
Окрім трьох засновників, які брали безпосередню участь у конкурсі, у команді є ще 13 людей, близько 20 волонтерів і 30 залучених
експертів (істориків, археологів, юристів тощо). Усі учасники команди лише частково зайняті у проєкті. Команда умовно поділена на
п’ять груп: архітектори, ІТ-фахівці, юристи, команда з освіти, комунікаційники. Кожен блок координує своїх волонтерів.

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
в Україні руйнуються сотні закинутих історичних будинків та пам’яток архітектури. Брак коштів, а також слабкість системи захисту
історичної чи архітектурної спадщини призводять до занедбаності будівель. Лише в Києві існує від 500 до 600 закинутих будинків, які
мають історичну цінність та економічний потенціал. Проте дані щодо цієї проблеми невідомі або неструктуровані, оскільки відсутня
єдина база даних щодо таких споруд.
Цільова авдиторія:
жителі міста; архітектори, урбаністи, журналісти.
Рішення:
створення бази закинутих будівель, де користувачі зможуть переглянути їхній статус, а також факт того, чи перебуває будівля під
загрозою знесення, чи зазнавала спалення. Команда «Мапи Реновації» надає супровід інвесторам і залучає бізнес до реновації
старих будівель, допомагає з пошуком приміщень. Окрім того, надається консультація від архітекторів та юристів щодо можливостей
використання будівлі.
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Використання даних
Проєкт є симбіозом історичної архітектурної довідки та відкритих даних. Архітектурну довідку команда часто самостійно опрацьовує в
архівах, досліджує стан будівель на місцях, а також надсилає запити на інформацію до відповідальних структур.
Відкриті дані — юридична основа проєкту, оскільки допомагають з’ясувати інформацію про власників будівель, охоронні статуси, дозволи
з таких джерел, як Реєстр речових прав, Державний реєстр нерухомих пам’яток, Інформаційно-аналітична система «Майно», Державна
архітектурно-будівельна інспекція (нині — Державна інспекція архітектури та містобудування) та відкриті дані Міністерства розвитку
громад та територій.

Фінансування та бізнес-модель
Фінансування проєкту не завжди стабільне: зазвичай добровільних внесків, які є основним джерелом прибутку, достатньо, однак
часом коштів бракує. Крім внесків, команда планує пропонувати інвест-експертизу — платні аналітичні послуги для інвесторів.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Архітектори проєкту не лише збирають і систематизують інформацію, а й досліджують занедбані
будинки з приводу їхньої цінності. Таким чином, мапа дозволяє зберігати архітектурне обличчя міста та окреслити реальну цінність
будівель як для жителів, так і для інвесторів. У 2020 році команда проєкту підготувала колективне рішення до Київської міської ради і
врятувала від знесення сім історичних будівель. До рятування будівлі залучили киян, які могли підписати звернення.
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Також проєкт успішно завершив роботу з особняком Баккалинського, якому планували добудувати сім поверхів адмінбудівлі, що
знищило б вигляд будівлі та її цінність. Команда «Мапи Реновації» організувала акцію протесту, і депутати Київради не проголосували
за будівництво. У квітні 2021 року Міністерство культури оголосило готовність надати особняку статус пам’ятки архітектури50.
Антикорупційний вплив. Досліджуючи дані про історичні будівлі, волонтери можуть виявляти порушення, здійснювати громадський
контроль і запобігати недбалим реконструкціям чи незаконним знесенням історичних будинків51.
Успішним прикладом боротьби з корупцією є кейс садиби на вул. Хорива, 2, що складається з п’яти споруд. Через вигідне
розташування на Подолі компанія, якій належить садиба, планувала її знесення та побудову торговельно-розважального центру на її
місці. Вона ініціювала вилучення садиби з Реєстру пам’яток ще у 2015 році. У 2020 році «Мапа реновації» зібрала та дослідила історичні
дані будівлі, описала її архітектурну цінність, що допомогло отримати додатковий охоронний статус кожній будівлі комплексу та
врятувати від знищення.

50
51

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3236283-istoricnij-osobnak-bakkalinskogo-na-lukanivci-otrimav-ohoronnij-status.html
https://bit.ua/2021/02/arhitekturna-koma/?fbclid=IwAR121FBz-BrK2NkKcS1strFF-5Wm70doYAX2EsCQVdEHxeB7TmrZg_f2c4o
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Прозорість та підзвітність органів влади та депутатів

Приховані інтереси52 — система для виявлення
конфліктів інтересів у роботі депутатів і чиновників
усіх рівнів (від ВРУ — до селищних рад), а також з
інформацією про всі компанії, приналежні до депутата
та чиновника, членів його родини, помічників.

52

https://interes.shtab.net
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Громадська організація «Антикорупційний штаб» була створена у 2014 році. Основна діяльність організації пов’язана зі створенням
цифрових інструментів боротьби та запобігання корупції на основі відкритих даних. У 2017 році команда створила прототип проєкту
«Приховані інтереси», однак у той час доступ до відкритих даних був обмеженим. Після оприлюднення відкритих даних вони
автоматизували процеси.
Команда проєкту прийшла на конкурс ODCh лише з ідеєю. Позитивним моментом участі у конкурсі для команди стали репутаційні
переваги, оскільки ODCh відомий широкому колу осіб і заслуговує на довіру. Цінним було і навчання, а особливо пітчинг — підготовка
проєкту до продажу, кристалізація цінності такого продукту.

«Цей досвід реально корисний, до того ж, на все життя, його в громадському
секторі ніде не можна отримати».
Юлія Гречка,
керівниця проєкту «Приховані інтереси»
Завдяки перемозі на конкурсі Open Data Challenge команда «Приховані інтереси» у 2020 році отримала грант розміром 500 000 грн на
доопрацювання свого проєкту.
Команда зобов’язалась передати готовий інструмент НАЗК. Крім того, користуватись системою планує Нацполіція. Правоохоронці
зможуть використовувати як відкритий інструментарій, доступний всім, так і додавати власні реєстри для аналізу у закритій формі.
Громадяни та активісти зможуть перевіряти і власні документи, знаходити там назви компаній депутатів і чиновників.
У травні 2021 року розпочався другий етап розроблення системи: інтеграція більшої кількості реєстрів відкритих даних. В листопаді
2021 року «Антикорупційний штаб» разом з Національним агентством з питань запобігання корупції презентували проєкт «Приховані
інтереси», який став першим діджитал інструментом, що допомагає знаходити можливі ризики та конфлікти інтересів у посадовців.
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Команда
Проєкт розвиває керівниця та п’ять розробників. За потреби залучаються працівники ГО «Антикорупційний штаб» для юридичної
підтримки та аналітичних робіт. Оплачуваних робочих місць у проєкті немає, здебільшого діяльність відбувається на волонтерських
засадах. Команда залучає студентів ІТ-шкіл для розроблення сервісу на волонтерських засадах, а також стажерів із Фундації вільного
університету реформ53 — до роботи з алгоритмами.

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
депутати лобіюють власні бізнес-інтереси при ухваленні рішень на сесіях міських рад і в комісіях. А обсяг нормативних документів,
які потребують аналізу, великий. Тому процес виявлення конфлікту інтересів становить три-чотири години для одного документу.
В Україні конфлікт інтересів виявляють вручну, і досі не існує диджитал-інструменту, який би пришвидшив виявлення конфлікту
інтересів. Національне агентство з питань запобігання корупції та Національна поліція є відповідальними органами у виявленні
порушення конфлікту інтересів, складанні протоколів про це і притягнення до відповідальності депутатів, які його порушили. Але
НАЗК і Нацполіцією за 2019 рік було складено тільки 1 490 протоколів про порушення конфлікту інтересів. При тому, що на одного
депутата Верховної ради припадає 10-12 компаній, і за нашими підрахунками конфлікт інтересів виявляється в нашій країні менше ніж
в 1% випадків.
Цільова авдиторія:
журналісти, НАЗК, Нацполіція.
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Рішення:
за рахунок відкритих даних збирається інформація про всіх декларантів, а також тендери та рішення міської ради. Автоматизована
база даних робить систему сталою у часі та забезпечує точність та відповідність інформації у реєстрах. А цільові групи отримують
інноваційну систему, що здатна автономно виявляти в базі даних випадки конфлікту інтересів і сповіщати про це співробітників, а
винних осіб притягати до відповідальності.
Команда активно розвиває два напрямки системи: перший — для громадськості, журналістів і громадських діячів, які досліджують
питання корупції; другий — для НАЗК і Національної поліції, уповноважених органів, які повинні контролювати та реагувати на випадки
корупції та лобіювання інтересів, а також притягати винних осіб до відповідальності.

Використання даних
«Приховані інтереси» використовують відкриті дані з таких джерел: Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування; Відкритий реєстр національних публічних діячів; Відкрита база даних
помічників народних депутатів України, створена на основі офіційної інформації Апарату Верховної Ради України; Єдина система
електронних закупівель «Prozorro»; Центральна виборча комісія України.
З розвитком проєкту планується використання даних з Інспекційного порталу; Автоматизованої системи виконавчого провадження;
дані про підприємства — Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України; Публічного сайту Єдиного реєстру
арбітражних керуючих; Реєстру судових рішень (не у форматі відкритих даних); даних про помічників депутатів.

Фінансування та бізнес-модель
«Приховані інтереси» фінансуються за рахунок грантових коштів, саме вони покривають витрати на роботу розробників. Проєкт не є
комерційним і спрямований на посилення роботи державних та правоохоронних органів, а тому користування є безкоштовним. Більше
того, умовою передання «Прихованих інтересів» НАЗК є безкоштовний доступ до платформи для всіх охочих.
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Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Викриття схем лобіювання інтересів чиновників сприятиме проведенню чесних прозорих тендерів
і конкурсів. Розголос таких махінацій може привернути увагу активістів і журналістів, які стежать за оптимальним використанням
бюджетних коштів. Усе це впливатиме на існування та впровадження корупційних схем і знизить можливості лобізму. Система
ускладнює відмивання коштів через власні компанії або компанії пов’язаних осіб. Команда очікує, що доступність інформації
спричинить притягнення винних до відповідальності, розголос таких справ, а також збереження бюджетних коштів завдяки усуненню
корупційних схем.
Антикорупційний вплив. Легкість перевірки депутатів та чиновників є одним із позитивних аспектів «Прихованих інтересів», що
допомагає журналістам проводити розслідування, знаходити докази та розголошувати випадки корупційних справ.
Одним із прикладів використання системи було виявлення конфлікту інтересів у Білій Церкві. Приватне товариство КАТП-1028
отримало дозвіл на розроблення технічної документації для експлуатації та обслуговування виробничої бази на ділянці площею
2,92 га на вулиці Мережна, 10. Власником цього підприємства є батько міського голови Білої Церкви. Міський голова підтвердив цю
інформацію та не брав участі у голосуванні. Інші депутати міської ради проголосували «за», тобто підтримали лобіювання інтересів
міського голови54. Незважаючи на те, що депутати підтримали рішення і надали дозвіл компанії, хоча сам голова утримався від
голосування, ситуація набула розголосу, що може мати наслідки у майбутньому. Оприлюднення корупційних схем і конфліктів
інтересів впливає на подальшу політичну кар’єру і самих учасників таких схем, і тих, хто їх підтримує.
Вплив на сферу відкритих даних. Система генерує нові набори відкритих даних та надає нові можливості для роботи із ними завдяки
завантаженню інформації за заданим параметром. Наприклад, стягування масиву інформації за всіма можливими конфліктами
інтересів у одній із адміністративних областей дозволятиме формувати нові аналітичні звіти, надаватиме можливості для нових
розслідувань і порівнянь.

54

https://www.facebook.com/shtab.net/posts/1473052392886345
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Інфраструктура

«Прозора інфраструктура»55 — вебпортал відкритих
даних про інфраструктурні проєкти, впорядкованих
згідно з міжнародним стандартом OC4IDS56, що
дозволяє отримувати інформацію про впровадження
інфраструктурних проєктів.

https://portal.costukraine.org/zviti/
Міжнародний стандарт даних, що дозволяє отримувати інформацію про впровадження інфраструктурних проєктів на усіх етапах
його життєвого циклу: від ухвалення рішення про реалізацію проєкту та планування — до закінчення гарантійного терміну.
55

56
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Важливою частиною порталу є аналітичний модуль, де вся інформація подана у вигляді зручних візуалізацій. А саме — на порталі
можна знайти інформацію: про розподіл ринку дорожніх робіт у різних областях, значення доріг і види робіт за сумою укладених
договорів, про підрядників, про вартість одного кілометра дорожніх робіт для різних категорій доріг і видів робіт та інше.
У 2018 році у вільному доступі з’явилася перша версія порталу, чому сприяла саме участь у конкурсі Open Data Challenge завдяки двом
речам: менторству експертів на інкубаційній програмі та просуванню проєкту в медіа за підтримки організаторів.
Проєкт є переможцем ODCh у 2018 році та отримав грант розміром 500 000 грн на реалізацію. Також у 2020 році проєкт переміг у
межах спецномінації «Open Data Challenge Alumni» з ідеєю розширення функціоналу. Розмір гранту становив 798 000 грн.
Від моменту публікації «Прозорої інфраструктури» порталом скористалися понад 20 тис. унікальних користувачів.
Наразі вебпортал доопрацьовується для передання Міністерству інфраструктури України, з яким уже укладений меморандум та
сформований драфт договору. Це дозволить отримувати регулярне фінансування та впроваджувати нові функції, які команді важко
було реалізувати самостійно відповідно до переліку вимог щодо захисту інформації. У перспективі «CosT Ukraine» — використання
технічних напрацювань і досвіду «Прозорої інфраструктури» для розроблення інструментів у інших галузях, зокрема, для об’єктів
соціальної структури.

Команда
У складі команди — менеджер проєкту, розробник, комунікаційний менеджер та аналітик із навичками у сфері ІТ.
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Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
ризик помилок при здійсненні державного аудиту під час вибору підрядника для інфраструктурних робіт. Через великі об’єми
неструктурованої інформації державні службовці не мають можливості перевіряти інформацію про виконавців: їхні попередні роботи,
документацію тощо.
Цільова авдиторія:
замовники та розпорядники державних коштів.
Рішення:
«Прозора інфраструктура» дає можливість моніторити всю доступну інформацію про підрядників, зокрема, переглядати їхні
попередні проєкти, терміни виконання, бюджет та інші деталі документів. Відтак з’являється можливість перевірити підрядника ще до
підписання контракту і уникнути ризиків замовлення послуг у недоброчесних виконавців.

Проблема:
нестача інформації про ринок дорожнього будівництва, важкість побудови бізнес-стратегії.
Цільова авдиторія:
бізнес.
Рішення:
вебпортал є інструментом бізнес-аналізу та побудови ринкової стратегії для підприємців. Містить ціну за один кілометр дороги в
кожній області, усі заплановані та виконані проєкти.

78

4.14 Прозора інфраструктура
Проблема:
попри відкритість інформації щодо закупівель у дорожній галузі, існує низка потенційних корупційних ризиків під час проведення
тендерів, таких як штучне завищення вартості послуг, відсутність конкуренції. Так, у 2019 році правоохоронні органи оцінили
корупційну складову, що закладена у вартість ремонту та утримання автомобільних доріг, на рівні 10-15%57.
Цільова авдиторія:
громадські організації, громадяни.
Рішення:
громадському суспільству вебпортал надає можливість здійснювати контроль за ефективністю використання публічних коштів під час
впровадження інфраструктурних проєктів та виявляти ризики корупції. Індикаторами корупційних ризиків можуть бути такі показники:
зміна проєктної документації найнижчої пропозиції призводить до збільшення ціни контракту; зміна проєктної документації
найнижчої пропозиції призводить до збільшення обсягів роботи. Додатково у процесі інтеграції знаходиться модуль подання скарг для
налагодження зв’язку між громадськістю та владою: це дає можливість контролювати процес ремонту та скаржитися на забудовників
у разі недотримання стандартів виконання.

Використання даних
Дані, зібрані на вебпорталі, агрегуються із трьох ключових джерел:
→ Єдиної системи електронних закупівель «Prozorro» та Єдиного вебпорталу використання публічних коштів «Spending». На
порталі розкрита інформація про тендерні закупівлі та використання публічних коштів у сфері інфраструктурних проєктів,
а це — понад 9 000 дорожніх контрактів58.

57
58

https://www.epravda.com.ua/publications/2021/01/13/669866/
https://costukraine.org/prozorist-v-sferi-infrastruktury-ta-shlyahy-yiyi-dosyagnennya-v-kontseptsiyi-cost-ukraine/
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→ Набори відкритих даних Міністерства економіки та Укравтодору. Завдяки геоміткам доріг портал дістав можливість
автоматично візуалізувати інформацію про проєкти на онлайн-мапі.
→ «Проактивна» та «реактивна»59 схеми розкриття інформації закупівельними організаціями, які є замовниками ремонтних /
будівельних робіт. Проактивна передбачає публікацію даних про замовників, підрядників, джерела фінансування та терміни
на всіх етапах проєктів, реактивна — всю додаткову інформацію, яка надається юридичній чи фізичній особі, що здійснює
верифікацію даних для ініціативи.

Фінансування та бізнес-модель
Основне фінансування проєкту відбувається за рахунок грантових коштів. У перспективі команда розглядає можливість монетизації
деяких послуг порталу для бізнесу, зокрема, використання інструментів бізнес-аналізу та формування інформаційних довідок для
подальшої участі в торгах. Усі інші функції залишатимуться у вільному доступі.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Вагомий вплив якісна інфраструктура має на економічний розвиток цілої держави, регіонів і
віддалених куточків країни. Від моменту створення проєкту «Прозора інфраструктура» регіональні координатори здійснили вісім
моніторингових виїздів, обстеження 26 доріг і 10 мостів.60 Зокрема, вже наявні успішні випадки вирішення проблем громади у
Київській, Львівській, Херсонській, Черкаській та Сумській областях за допомогою сервісу.

59
60

https://costukraine.org/about/
https://costukraine.org/prozorist-v-sferi-infrastruktury-ta-shlyahy-yiyi-dosyagnennya-v-kontseptsiyi-cost-ukraine/
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«За результатом нашої навчальної роботи деякі замовники зізнаються: "Ваші
учні надсилають такі звернення, що я не можу дати відписку, мені доводиться
вирішувати проблему". Фактично, CoST — це така секта, бо коли ти починаєш
із цим працювати, вже потім не можеш просто так залишити».
Святослав Абрамов,
менеджер проєкту «Прозора інфраструктура»
та виконавчий директор ініціативи CoST Ukraine
Проєкт сприяв підвищенню ефективності державного аудиту. Завдяки цьому стало можливим попередження ризиків під час
державних інфраструктурних закупівель. Так, у межах проведення тренінгу про прозорість і підзвітність при здійсненні дорожніх робіт
необхідні навички тендерних закупівель здобули понад 100 представників обласних державних адміністрацій та ОТГ61.
Антикорупційний вплив. Реалізація вебпорталу забезпечує прозорість проведення інфраструктурних робіт у країні: всі дані про
інфраструктурні закупівлі зібрані в одному місці та доступні публічно, відтак будь-яка аномалія в опублікованих даних стосовно
бюджетів і термінів виконання проєкту фіксується у базі і може вказувати на сумлінність у публічних закупівлях.
Під час аналізу реалізації проєктів із ремонту доріг Н-0162 та М-0363 експерти COsT зафіксували низку незбігання із початковими
планами: невідповідність і неточність тендерної документації, зміни вартості контракту та затримки платежів підряднику. За
результатами аналізу було представлено верифікаційний звіт за проєктами МФО, доступний у мережі64.

63
https://costukraine.org/vzhe-ponad-100-predstavnykiv-mistsevoyiКиїв – Харків – Довжанський – Полтава
Київ – Знам’янка
64
vlady-vdoskonalyly-navychky-zdijsnennya-publichnyh-zakupivel-vhttps://drive.google.com/file/d/1BbGiBY6kaA4cTJ7e4-qRSfMF_
63
Київ – Харків – Довжанський – Полтава
hodi-tsyklu-osvitnih-treningiv/
b23O9Qk/view
64
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https://drive.google.com/file/d/1BbGiBY6kaA4cTJ7e4-qRSfMF_b23O9Qk/view
Київ
– Знам’янка
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Крім того, дані на вебпорталі закладені в основу виведення індексу прозорості інфраструктури в Україні, публікація якого планується
у 2021 році. У вибірку увійшло 30 закупівельників і 60 їхніх інфраструктурних проєктів, які оцінювали більш ніж за сотнею індикаторів.
Результати продемонструють сучасний рівень прозорості реалізації інфраструктурних проєктів і будуть закладені в основу
впровадження державних реформ у галузі65.
Вплив на сферу відкритих даних. Формат проєкту започаткував новий стандарт агрегування інформації про інфраструктурні проєкти:
від 2020 року COsT Ukraine запровадив на порталі «Прозора інфраструктура» збір даних за стандартом OC4IDS. Наразі усі дані про
інфраструктурні об’єкти на вебпорталі уніфіковані та систематизовані.
Передбачається, що концепт «Прозорої інфраструктури» стане основою для реалізації подібних порталів у інших сферах: зокрема,
планується розроблення аналогічного сервісу для агрегування даних для об’єктів соціальної інфраструктури.
Щонайважливіше, реалізація проєкту дала поштовх до публікації нових наборів даних у галузях дорожнього господарства та
будівництва. Так, публікація даних за стандартом COsT уже здійснена за чотирма пілотними проєктами, серед яких:
→ проєкт «Дороги Карпатського краю»;
→ виконання ремонтних робіт на дорогах державного значення (2016 рік);
→ виконання робіт на автомобільній дорозі Н-01 Київ — Знам’янка;
→ проєкт реконструкції дороги М-03 Київ — Харків — Довжанський — Полтава66.

https://costukraine.org/indeks-prozorosti-infrastruktury-ukrayiny-bude-rozrahovano-na-osnovi-analizu-60-infrastrukturnyh-proyektiv-30zakupivelnyh-organizatsij-ukrayiny/
66
https://costukraine.org/about/
65
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4.15 Регуляторна мапа України
Регуляторна діяльність
Місцеве самоврядування

«Регуляторна мапа України»67–
інформаційно-аналітична система, що забезпечує
автоматизований збір, оброблення та розповсюдження
даних про регуляторну діяльність органів місцевого
самоврядування, для ширшого залучення до неї
громадськості та бізнесу, здійснення регуляторного
нагляду в автоматичному режимі та виявлення
неефективних і корупціогенних рішень, з метою
усунення бар’єрів економічного розвитку регіонів
і поширення кращих практик.

67

https://www.facebook.com/Регуляторна-мапа-України-858381311034799/
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4.15 Регуляторна мапа України
Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Для проєкту конкурс Open Data Challenge став своєрідним командотворенням: згуртував членів команди, які працювали в різних
сферах. Комунікаційна підтримка організаторів конкурсу сприяла впізнаваності проєкту, корисними були поради менторів.
Завдяки участі в ODCh у 2018 році команда «Регуляторна мапа України» отримала грант розміром 500 000 грн на доопрацювання свого
проєкту.
Реалізація «Регуляторної мапи» була призупинена у 2020 році. Open Data Публікатор68, який був розроблений у межах цього проєкту,
продовжує працювати і використовується органами місцевого самоврядування. Станом на серпень 2021 року система перебуває на
стадії перезапуску, планується відновлення співпраці з ДРС.

Команда
Зараз проєктом займаються дві особи, початково команда складалася з чотирьох учасників: керівник проєкту, технічний директор,
відповідальний за формування технічних завдань, реалізацією яких займалася компанія-підрядник, юрист і менеджер із комунікацій.
Для створення стандарту набору відкритих даних регуляторних органів був залучений один волонтер.

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
регуляторні органи публікують відкриті дані несистематизовано або оприлюднюють документи у невідповідному форматі на своїх
вебсторінках.

68

Сервіс, що допомагає регуляторним органам публікувати відкриті дані.
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4.15 Регуляторна мапа України
Цільова авдиторія:
органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-спільноти.
Рішення:
«Регуляторна мапа» допомагає вирішити проблеми публікації регуляторних документів і систематизувати дані. Функції полягають
у моніторингу оприлюднених наборів даних регуляторними органами та навчанні цього працівників секторів ДРС: на вебсайті
«Регуляторної Мапи» був створений кабінет керівника сектору для моніторингу публічної інформації у своїй області. Це є
можливістю виявлення порушення законодавства у регуляторній політиці. Оприлюднення даних регуляторними органами —
потужний інструментарій для громадськості та бізнес-спільноти, який дозволить тримати під постійним контролем діяльність
регуляторних органів та відстежувати факти порушень чинного законодавства їхніми посадовими особами, відстоювати власні права
та законні інтереси.
Перезапуск системи полягає у створенні чат-боту, який інформуватиме про дані від ДРС. Згодом відбудеться відновлення вебсайту
з аналітикою, яка передбачатиме функцію скринінгу, що оперативно здійснюватиме процеси перегляду та нагляду для державних
органів і місцевого самоврядування.

Проблема:
громадськість не завжди знає про заплановані перегляди регуляторної політики, хоча за законодавством69 може брати участь
у процесі відстеження результативності. Залучення бізнесу до регуляторної політики надважливе, оскільки остання може бути
неефективною та лише створювати додаткові перешкоди для провадження підприємницької діяльності.
Цільова авдиторія:
бізнес-спільноти.

69

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
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4.15 Регуляторна мапа України
Рішення:
система надає можливість легко з’ясувати рівень зарегульованості бізнесу у тому чи іншому місті й те, як органи місцевого
самоврядування виконують положення регуляторного законодавства і чи насправді дбають про те, аби підприємцям було простіше
провадити свою діяльність.

Використання даних
«Регуляторна мапа України» використовує два набори відкритих даних із Переліку чинних регуляторних актів та Плану регуляторних
діяльностей.
Для функціонування системи необхідне оприлюднення даних від місцевих регуляторних органів і Державної регуляторної служби.
Невдовзі база даних зменшиться в об’ємах через зміни в адміністративно-територіальному устрої, оскільки ОТГ виконуватимуть
функцію регуляторів.

Фінансування та бізнес-модель
Проєкт існував за рахунок гранту у межах конкурсу ODCh та особистого внеску членів команди. Від 2019 року він фінансувався за
рахунок проведення презентацій у регіонах та наданих консультацій командою.
Після запуску чат-бот буде доступний усім, а для вебсайту команда запровадить бізнес-модель Freemium: безкоштовні базові
можливості та платні спеціальні можливості — інформація, яка генерується за допомогою аналітичного модулю системи. Для
державних органів та місцевого самоврядування усі послуги залишаться безкоштовними.
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Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Проєкт впливає на діяльність усіх сфер господарювання, які підпадають під регулювання органами
державної влади або органами місцевого самоврядування. Його ключове завдання — автоматизувати процеси моніторингу регуляторної
діяльності органів місцевого самоврядування і з мінімальними витратами ресурсів встановити регуляторний нагляд, забезпечити
взаємодію зацікавлених сторін і сприяти зменшенню адміністративного навантаження на бізнес, а також корупційних проявів.
Антикорупційний вплив. Регуляційні впровадження можуть не мати прямого корупційного ефекту, однак можуть лобіювати інтереси
великого бізнесу, що є викривленням конкуренції. Система виявляє суперечливі та застарілі регуляторні акти та нові неопубліковані
рішення. Громадськість може звернутися з пропозиціями щодо змін у регуляторній політиці до відповідних органів. Так, оприлюднення
публічної інформації про регуляторну діяльність — запобіжник того, що в регуляціях з’являться корупційні норми.
Система має користь також для ОМС, оскільки дозволяє висвітлити застарілі норми й усунути антиконкурентні та корупційні практики.
«Регуляторна мапа» виявила, що розміщення рекламних вивісок у Вінниці регулювали чотири органи, що створювало плутанину для
підприємців. Відкрита регуляторна платформа, яка працювала на основі даних Регуляторної мапи, поставила за мету звести чотири
регулювання в одне і на початку 2020 року ухвалила таке рішення. Так, проєкт не лише оптимізував роботу регуляторних органів, а й
зробив інформацію для бізнесу зрозумілою, що допомогло уникнути корупційних домовленостей між ними.
Вплив на сферу відкритих даних. Однією з ключових проблем використання відкритих даних є їх якість, і за ініціативи проєкту
«Регуляторна мапа України» ДРС за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/
TAPAS» було розроблено перші в Україні стандарти наборів відкритих даних регуляторних органів70 та запропоновано готове рішення
для виконання вимог законодавства майже десяти тисячам регуляторних органів. Для ефективного обміну інформацією про
регуляторну діяльність між розпорядниками та користувачами даних запропоновано застосовувати рекомендації ДРС.
Команда співпрацювала зі Львівським регуляторним хабом для консультування представників органів місцевого самоврядування
стосовно підготовки та оприлюднення даних.

70

http://www.drs.gov.ua/press-room/rekomendatsiyi-dlya-oprylyudnennya-naboru-danyh-perelik-regulyatornyh-aktiv/
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4.16 Сіті-бот «Назар»
Місцеве самоврядування

Сіті-бот «Назар»71 — муніципальний чат-бот, який
дозволяє мешканцям міста автоматично отримувати
повідомлення про планові та аварійні відключення
за конкретною адресою та відстежувати інформацію
про ремонти і аварії для другої адреси (наприклад,
користувачі можуть підключити адреси своїх батьків,
які не мають змоги користуватися ботом). Серед
іншого — сіті-бот модуль «Антикорупція», через який
мешканці можуть звернутись у контрольні органи
у випадку корупційної ситуації.

71

https://citybot.pro

88

4.16 Сіті-бот «Назар»
Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
У 2018 році до IT-компанії Open Data Lab, що спеціалізується на розробках рішень на основі відкритих даних, звернулася місцева влада
Маріуполя із завданням розширити і покращити інформування жителів міста щодо поточних ремонтів і строків усунення аварій, при
цьому не розширюючи штату операторів і телефонних ліній. Так, у 2018 році виник сіті-бот «Назар», який успішно функціонував у
Маріуполі. А в 2019 команда взяла участь у челенджі з метою розширення географії боту на інші міста.

«Ми отримали багато цікавих знайомств, у тому числі з потенційними
замовниками, і вже під час інкубації мали декілька угод, тому сама участь у
конкурсі та інкубаційній програмі допомогли у налагодженні нових зв’язків».
Дмитро Сергеєв,
керівник команди розробників
проєкту «Сіті-бот Назар»
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge у 2019 році команда Сіті-боту «Назар» перемогла та отримала грант розміром
500 000 грн на доопрацювання чат-боту.
Чат-бот має стандартизований набір функцій, але відповідно до специфіки міст і різноманітності проблем і потреб розробники
впроваджують додаткові функції. «Назар» функціонує в месенджерах Viber та Telegram у семи містах: Маріуполь, Запоріжжя,
Тернопіль, Луцьк, Бердянськ, Дрогобич, Славутич. Станом на перший квартал 2021 року до нього підключилися 100 тисяч родин. За
2020 рік із комунальних питань до бота звернулися 207 тисяч разів, із соціальних питань — 91 тисячу, а за довідковою інформацією —
майже 300 тисяч разів.
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Команда
Зараз над чат-ботом працюють три члени команди, які займаються моніторингом та розробленням нового функціоналу, а при
підключенні нових міст за потреби долучають додаткових фахівців. Кількість створених робочих місць — два.

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
сильне навантаження муніципального контакт-центру у м. Маріуполь у зв’язку з великою кількістю звернень мешканців, через що
центр не встигав якісно та оперативно опрацьовувати запити.
Цільова авдиторія:
громадськість — мешканці міст і керівники ОСББ, комітети самоорганізації населення та активісти, бізнес.
Рішення:
чат-бот розпізнає велику кількість фраз за ключовими словами і надає допомогу користувачам. Спочатку «Назар» інформував щодо
всіх планових та аварійних відключень міських комунікацій. Згодом з’явилася можливість подавати заявки стосовно несправностей
в оселі чи на вулицях міста, слідкувати за статусом виконання робіт, що дозволяє мешканцям особисто вирішувати проблеми міста.
Додана можливість перевірити легальність МАФів72 з функцією геолокації, забудов та спилювання зелених насаджень. Також у чат-боті
наявні систематизована довідкова інформація від соціальних служб та юристів, інформування щодо депутатів міської ради, перелік
послуг ЦНАПу та електронний запис у чергу, тарифи на комунальні послуги.

72

Мала архітектурна форма.

90

4.16 Сіті-бот «Назар»
Проблема:
раптові відключення міських комунікацій заважають безперебійно працювати бізнесам, які не завжди готові до таких ситуацій.
Цільова авдиторія:
підприємці.
Рішення:
чат-бот інформує не лише про роботу комунальних служб і планові відключення комунікацій, що допомагає малому та середньому
бізнесу планувати робочі процеси, а й пояснює причини аварійних відключень і терміни їх відновлення.

Використання даних
У первинній версії чат-бот використовував три набори даних: адресні реєстри міст, реєстр адміністративно-територіального устрою,
місцеві реєстри містобудівних умов та обмежень і дані про зелені насадження.
Зараз «Назар» використовує десять базових наборів даних, а також, залежно від міста, від одного до трьох додаткових реєстрів,
завдяки яким чат-бот генерує дані щодо звернень мешканців та планово-аварійних робіт, дозволяє перевірити легальність забудови та
спилювання зелених насаджень, дізнатися інформацію про депутатів міської ради тощо.

Фінансування та бізнес-модель
Проєкт працює за бізнес-моделлю SaaS73. Права на чат-бот залишаються у розробників, а міста оплачують користування й технічне
обслуговування. Стандартні договори із замовниками укладають щороку, а сума оплати залежить від специфіки функціоналу. «Назар»
є безкоштовним для користувачів.

Software as a service — модель обслуговування, коли підписникам надають готове прикладне програмне забезпечення,
яке повною мірою обслуговується провайдером.
73
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Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Чат-бот знижує навантаження на працівників рад територіальних громад, які працюють з
інформуванням мешканців про роботу комунальних служб тощо. У 2018 році за шість місяців від початку роботи чат-боту у м.
Маріуполі майже вдвічі зменшилась кількість звернень за комунальними питаннями, які в контакт-центрі становили 80%, а це
приблизно 3 тис. звернень на місяць.
Завдяки оперативному інформуванню про аварійні ситуації та терміни виправлення проблем «Назар» впливає на побутову сферу
та підвищує комфортне проживання у містах. Інтегровані дані ЦНАПу допомагають зменшити складність і тривалість отримання
відповідей на адміністративні питання.
Міста ж заощаджують кошти на контакт-центрах, позбавлені необхідності встановлювати телефонні мережі. Це допомагає в
оптимізації процесів, що виконуються вручну, а заощаджені кошти можна використати на інші потреби міста.
Антикорупційний вплив. Модуль моніторингу зелених насаджень допомагає контролювати законність вирубувань. У системі наявна
інформація від служб про планові офіційні вирубування. Така інформація передається контакт-центром до відповідних відповідальних
структур.
Також наявне використання модулів перевірки законності забудови, незаконного розташування МАФів і рекламних споруд. Таким
чином, чат-бот залучає мешканців до загальноміських процесів, а також вказує на випадки корупції, виявляючи прецеденти
незаконних забудов та рекламних конструкцій.
Вплив на сферу відкритих даних. За рахунок масштабування команда залучила сім міст до використання відкритої інформації на
користь громади. Вони дали зрозуміти розпорядникам даних, що поширення даних насамперед потрібне для оптимізації роботи міст,
відтак створили попит на використання додаткових наборів даних індивідуально для потреб міста і громади.
Проєкт слугує прикладом поширення практики використання відкритих даних для муніципальних сервісів, таких як чат-бот.
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Правосуддя

«Суд на долоні»74 — це онлайн-інструмент для пошуку,
дослідження та візуалізації судових рішень.

74

https://conp.com.ua
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Інструмент допомагає юристам, журналістам, громадським активістам і всім, хто стежить за правовою системою України, візуалізувати
інформацію з реєстру судових рішень та 14-ти інших тематичних реєстрів, використовуючи ключові слова і близько 39 різних фільтрів.
Також є функція аналізу та прогнозування судових рішень Wincourt. Аналізатор дозволяє завантажити позов / відзив на позов,
апеляційну скаргу чи судове рішення, отримати прогноз щодо результатів справи, документ зі статистикою щодо схожих судових
рішень, а також рекомендації щодо адвокатів чи законодавства.
У 2017 році Судова адміністрація вперше опублікувала набори з текстами судових рішень. Команда зрозуміла, що ця інформація має
стандартизовані юридичні формулювання, а тому її можна проаналізувати, створивши набір правил, тим самим зменшивши час на
аналіз судової інформації.
Участь у Open Data Challenge була корисною для проєкту завдяки можливості нетворкінгу. Так, зокрема, вони дізнались про інші
конкурси75, в яких взяли участь та перемогли. Серед переваг конкурсу команда зазначає можливість тестування гіпотез у публічному
просторі перед різними аудиторіями.

«На конкурсі ми отримали менторську підтримку, можливість безпосередньо
спілкуватися з нашою цільовою авдиторією, і не лише значною мірою
розвинули початкову ідею, а й збільшили кількість наборів даних, з якими
працюємо. Вихідна гіпотеза, яка стосувалася лише одного-двох наборів даних,
розрослася до п’ятнадцяти наборів, з якими ми йшли до фіналу».
Кирило Захаров,
керівник проєкту «Суд на долоні»

75

«HiiL Innovating Justice Challenge» та «Aequo Legal Tech Challenge»
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Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge команда у 2017 році отримала грант розміром 500 000 грн на доопрацювання онлайнінструменту «Суд на долоні». Також у 2020 році проєкт переміг у межах спеціальної номінації Open Data Challenge Alumni з ідеєю
розширення функціоналу та використання 10 нових реєстрів та баз даних. Розмір гранту становив 500 000 грн.
Від моменту запуску інструменту в 2018 році аудиторія користувачів зросла майже у шість разів — з 2 600 у 2018 до понад 17 200 у
першій половині 2021 року.

Команда
Команда проєкту налічує трьох осіб: керівник проєкту / головний розробник, продакт-менеджер та менеджер із комунікацій. Усі троє є
фаундерами проєкту. За потреби залучаються бухгалтер, юристи, аналітики, тестувальники з контрактною оплатою за надані послуги.

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
пошук текстів судових рішень та їх опрацювання вручну забирають багато часу.
Цільова авдиторія:
юристи, працівники громадських організацій, журналісти, студенти, працівники НАЗК.
Рішення:
пошук на сайті відбувається у декілька кліків. Для більш коректного пошуку передбачено 39 фільтрів і пошук за ключовими словами. У
сервісі містяться усі судові рішення, опубліковані від початку 2018 року, щодня додається 20-60 тисяч рішень.
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Проблема:
ризики судових проваджень при закупівлі товарів та послуг в електронній системі «Prozorro» з точки зору учасника торгів.
Цільова авдиторія:
підприємці.
Рішення:
за допомогою ідентифікаторів системи «Prozorro» інструмент отримує інформацію про учасників торгів, переможців та кінцеву суму
закупівлі. Користувач, який планує брати участь у тендері, може перевірити судовий реєстр і визначити, наприклад, кількість судових
позовів для певних категорій товарів.

Використання даних
«Суд на долоні» використовує 12 наборів відкритих державних даних: Єдиний державний реєстр судових рішень; Єдиний державний
реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Нормативно-правова база України (База даних
«Законодавство України»); Єдиний реєстр арбітражних керуючих; Єдиний реєстр нотаріусів; Державний реєстр виборців; Реєстр
первинних законодавчих актів України; Реєстр атестованих судових експертів; Єдиний Державний Реєстр Декларацій; Відкриті дані
НБУ: Офіційний курс гривні щодо іноземних валют; Інформація щодо публічних закупівель Єдиної системи електронних закупівель
«ProZorro»; Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).
Дані з Єдиного державного реєстру судових рішень інтегровані з інформацією з інших відкритих реєстрів, що дозволяє проводити
фільтрований пошук за очищеними даними, діапазоном грошового відшкодування у справах, законодавством та рішеннями ЄСПЛ,
судами, фахівцями правового поля, юридичними особами, а також досліджувати справи, де фігурують нерухомість і земельні
ділянки тощо.
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Фінансування та бізнес-модель
Команда застосовує бізнес-модель Freemium: базовий функціонал онлайн-інструменту з обмеженою кількістю фільтрів надається
на безкоштовній основі, а підписка, яка містить професійний доступ до «Суду на долоні» та аналізатора WINCOURT, є платною.
Пропонуються підписки на день, місяць, рік. Кошти за підписки покривають витрати, пов’язані з утриманням проєкту, та окремі
витрати із залученням сторонніх фахівців.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. «Суд на долоні» працює із судовими рішеннями в усіх галузях права та сприяє ефективності роботи
юристів, адвокатів. Наприклад, знижує вартість послуг юриста для кінцевого користувача завдяки економії кількох годин мануального
пошуку, оскільки результати надаються моментально.
Інструмент має користь для тих, хто не має безпосереднього стосунку до юридичної практики, та дозволяє залучати ширше коло
осіб до ознайомлення із матеріалами резонансних справ, або ж справ, які становлять значний суспільний інтерес. Наприклад, за
допомогою «Суду на долоні» журналісти аналізували 65 судових справ, у яких фігурували випадки домашнього насилля з тяжкими
наслідками, а згодом використали інформацію для написання матеріалу76. Це привернуло увагу до проблеми гендерного насилля та
ефективності українського правосуддя.

https://lb.ua/society/2019/09/13/437190_ya_vbyu_tvogo_sina_i_potim_pobachimo_chi.html?fbclid=IwAR1ZkURzupVy4lMlH8n4YGgUcQrxxbLviXMHhjkuz6EbRBYqzcoKJoZ_0E
76

97

4.17 Суд на долоні
Антикорупційний вплив. Інструмент підвищує прозорість сфери правосуддя, надаючи інформацію для оперативного пошуку та
аналізу інформації юристам і журналістам. Аналіз допомагає з’ясувати закономірності у справах, визначити «типові» рішення та
знаходити порушення в судових рішеннях, якщо вони мають відхилення. Антикорупційні активісти можуть використовувати «Суд на
долоні» для виявлення зв’язків між учасниками судових процесів — приміром, між конкретним суддею та прокурорами.
Завдяки використанню даних електронної системи публічних закупівель «Prozorro» проєкт пропонує відстежувати судові справи
при закупівлях та з’ясовувати випадки корупції, які можуть випливати впродовж проведення судових процесів. Він також допомагає
працівникам НАЗК із повною перевіркою декларацій — таким чином легше виявити ознаки незаконного збагачення посадовців.
Вплив на сферу відкритих даних. Проєкт здійснив значний внесок у розвиток сфери відкритих даних, публікуючи у відкритий доступ
дані, зібрані та структуровані спеціально для його запуску. У межах функціонування інструменту здійснюють постійну адвокацію
відкриття додаткових наборів даних і надають рекомендації державним органам щодо покращення вже наявних наборів.
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Безпека дорожнього руху
Правопорушення

«Штрафи UA» — сервіс із перевірки та оплати штрафів
за порушення ПДР, також має функцію інформування
водія про стиль їзди, поради щодо покращення навичок
водіння, нагадування про необхідність оновити поліс
страхування.
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Проєкт з’явився у відкритому доступі у 2016 році, втім, на той момент у нього не було залучено жодних баз відкритих даних. Фактично з
його допомогою можна було оплатити свої штрафи. Залучення відкритих державних даних відбулося вже після участі у конкурсі ODCh.
До того проєкт уже брав участь у різних акселераційних програмах, однак ODCh мав для команди особливе значення. Серед
важливих аспектів конкурсу: отримання корисної інформації під час лекцій та тренінгів для подальшого розвитку проєкту. Зокрема,
вдалосяздобути навички ведення фінансової звітності та налаштувати процес контролю грошового капіталу.

«Конкурс дає додаткову мотивацію для стартапів, підприємців, різних
розумних хлопців для того, аби придумувати круті ідеї у різних сферах життя.
Це один із небагатьох конкурсів в Україні, ледве не єдиний, який присвячений
відкритим даним, зроблений у форматі змагання із можливістю отримання
гранту на розвиток проєкту».
Денис Дмитров,
керівник проєкту «Штрафи UA»
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge «Штрафи UA» у 2017 році отримали грант розміром 400 000 грн на доопрацювання проєкту.
Сервісом користується понад 1,5 млн водіїв, серед яких 800 тис. використовують активно.

100

4.18 Штрафи UA
Команда
Серед штатних працівників — керівник проєкту, операційний директор, технічний директор, директор із підтримки, директор із
комунікації з клієнтами, команда розробників, команда з просування проєкту, спеціаліст із комунікації з Урядом.
Працівники на аутсорсі: частина розробників, комунікаційні менеджери. Кількість створених робочих місць: 15.

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
складний процес оплати штрафів, що передбачає проходження низки інстанцій. Згідно досліджень команди «Штрафи UA», близько
70% водіїв, які не сплачують штрафів, не роблять цього саме з причин втрати протоколів, складності процесу сплати, відсутності часу
або просто забувають про існування штрафу. Також іноді кошти за сплату штрафів не зараховують на рахунок державного органу, про
що водії занадто пізно дізнаються, при цьому штрафи продовжують вважатися несплаченими і за ними згодом нараховується пеня.
Цільова авдиторія:
водії, держава.
Рішення:
завдяки автоматизованому інтерфейсу сервісу дані після першої оплати штрафів зберігаються в середовищі сервісу, і в подальшому
інформацію не потрібно вводити знову. Водій може самостійно ввести і перевірити всю інформацію та впевнитися, що гроші надіслані
за призначенням. У квітні 2020 року в сервісі з’явилася функція перевірки нових штрафів77. Відтепер користувач може слідкувати за
їхнім надходженням і налаштувати повідомлення, аби отримувати нагадування щоразу, коли з’являється новий штраф. Такий механізм
вирішує проблему комунікації та дозволяє оплачувати всі порушення без протермінувань. Очевидною є користь для держави —
оптимізація інформування водіїв у найближчому майбутньому призведе до значного зростання надходжень до бюджету.

77

https://www.facebook.com/shtrafua/photos/a.1076010095825947/2957385981021673/
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Проблема:
відсутність засобу для ефективного моніторингу штрафів співробітників, які користуються корпоративними автомобілями.
Цільова авдиторія:
бізнеси з автопарками.
Рішення:
доступна окрема CRM-система для власників кількох автомобілів дає можливість тримати під контролем весь автопарк незалежно
від його розміру. На панелі управління збирається вся інформація про штрафи, статус погашення, користувачів транспортного засобу
тощо. Зібрані дані можуть бути завантажені і використані для ведення внутрішньої звітності.

Використання даних
Наразі сервіс використовує такі відкриті дані:
→ Відомості про транспортні засоби та їхніх власників і реєстр штрафів. Це дозволяє агрегувати дані про наявні штрафи та
візуалізувати статистичні дані щодо ситуації на дорогах у вигляді графіків.
→ КОАТУУ (Державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України). Дозволяє визначити прописку
власника транспортного засобу та на основі цього, зокрема, розрахувати суму страхування.
→ Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дає змогу перевірити
компанії, що звертаються до команди із запитом на отримання даних. Так, вдається уникнути поширення інформації із
недоброчесними та фейковими організаціями, зацікавленими у незаконному використанні даних.
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Фінансування та бізнес-модель
Сервіс використовує три способи монетизації: транзакційна модель, що передбачає оплату користувачами додаткової комісії розміром
10% від суми штрафу за перерахування грошей через платформу; співпраця зі страховими компаніями за рахунок відсотку від суми
оформлення страхового полісу через «Штрафи UA» та платна підписка на сервіс за моніторинг штрафів від чотирьох автомобілів
одночасно.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Запуск сервісу посприяв збільшенню відрахувань у державний бюджет завдяки збільшенню частки
людей, які сплачують штрафи з його допомогою. За весь час існування було сплачено понад 42 тис. штрафів на суму більше ніж
12,3 млн грн78.
Сервіс також став підтримкою бізнесів в Україні, дозволивши економити гроші на сплаті штрафів за корпоративні авто. Можливість
вчасно отримувати повідомлення про порушення працівників і сплачувати штрафи в межах зазначених термінів дозволило скоротити
витрати й час.
Так, восени 2020 року одне підприємство продало три корпоративних авто, і виявилося, що на цей транспорт було оформлено
постанову на шість штрафів за перевищення швидкості. Втім, директор компанії не був проінформований вчасно, тому замість 765 грн
сума становила 5 тисяч грн79. Сервіс дозволяє уникати подібних ситуацій, оскільки розроблена CRM-система для бізнесів збирає та
інформує працівників про нові штрафи в момент їхнього надходження.
Наразі таким сервісом користується понад 50 великих українських компаній, серед яких Альфа-Лізинг, Efes, Sumitec Ukraine, Страхова
група TAС, Bella, СітіАвтоТранс та інші80. Від моменту появи функції для бізнесу було перевірено понад 50 тис. машин. Їх частка
становить понад 10% від загальної кількості зареєстрованого корпоративного транспорту в Україні.

78
79
80

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014790-ukrainski-vodii-teper-mozut-perevirati-pdrstrafi-u-mobilnomu.html
https://www.facebook.com/shtrafua/videos/168033765210910
https://b2b.shtrafy.ua/?fbclid=IwAR2_tBX9j9tczddqkthwYvKR56XeeVsqjuYE03WWvI3VN9aeqD-wcgZfIvc
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Інноваційний підхід команди створив умови для зростання та розширення українського ІТ-ринку. «Штрафи UA» постали як його лідери,
формуючи нові правила та тенденції розроблення подібних додатків і сервісів. Від моменту їх створення функція інтернет-оплати
штрафів за порушення ПДР та статусу їх погашення та закриття інтегрується у додатки багатьох провідних банків України: 1 червня
2020 року подібні функції з’явилася у ПриватБанку81, у червні — в Monobank82, у листопаді — в Raiffeisen Bank Aval83.
У розрізі соціального впливу робота проєкту «Штрафи UA» стала рушієм позитивних змін у звичках водіїв. Так, сервіс став одним
із проєктів, що спричинили збільшення частки своєчасної оплати штрафів. За словами директора державної ІТ-компанії «Інфотех»,
Артема Коробка, після отримання можливості українцями сплачувати штрафи через смартфон частка своєчасно сплачених штрафів
зросла від 40% до 77%. 75% із них було проведено саме через онлайн-сервіси84.
Поширення статистичної інформації про водіння, зібраної за допомогою сервісу «Безпечне водіння», дозволило команді долучитися до
розвитку соціальних та урбаністичних проєктів. Зокрема, під час співпраці з Хмельницькою адміністрацією вдалося надати державним
працівникам базу для зміни інфраструктурного простору в місті. З їхньою допомогою адміністрація має змогу вивчити потреби та
проблеми місцевих подій та підлаштувати міський простір так, аби вдалося зменшити кількість порушень і ДТП85.
Антикорупційний вплив. Потенціал сервісу активно залучається у боротьбу проти незаконної діяльності водіїв і перевізників на
дорогах. Так, нещодавно до команди звернулися працівники Міністерства інфраструктури України із запитом на розроблення функції,
що дозволить українцям повідомляти міністерству про виявлені порушення на маршрутах.
Новий функціонал буде інтегрований у межах проєкту «Активний громадянин». Завдяки сервісу кожен водій та користувач послуг
із транспортування зможе створити скаргу на перевізника, що не дотримується норм перевезень. Через сервіс можна повідомляти
про поганий стан транспортного засобу, відсутність необхідної документації, ліцензії на авто, пересування засобу не за визначеним
маршрутом. Після подання скарги дані передаватимуться Укратрансбезпезпеці, де запити пройдуть оброблення, а перевізники із
порушеннями будуть притягнуті до відповідальності.

84
https://privatbank.ua/news/2020/6/10/1222
https://platon.ua/news/proverka-i-oplata-shtrafov-za-pdd-v-dva-klikahttps://tech.24tv.ua/monobank-zapustiv-onlayn-servis-oplati-shtrafiv- uzhe-dostupna-ukrainczam.html
85
novini-tehnologiy_n1358810
https://www.youtube.com/watch?v=6jqQ505hNyE
83
https://platon.ua/news/proverka-i-oplata-shtrafov-za-pdd-v-dva-klikauzhe-dostupna-ukrainczam.html
81

82
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Вплив на сферу відкритих даних. За час роботи «Штрафи UA» посприяли відкриттю нових наборів даних. Зокрема, команда
співпрацює з Укртрансбезпекою над формуванням та публікацією нового набору даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих
даних86. Дані стануть згодом доступними для всіх користувачів платформи, а також будуть залучені і в роботи сервісу «Штрафи UA».
Проєкт також здійснив вплив на реформування процесу збору даних Міністерства внутрішніх справ. «Штрафи UA» налаштували
комунікацію із державними органами та розпочали моніторинг збору інформації. У разі помилок розробники надають рекомендації
щодо процесу парсингу та внесення даних, прискорюючи процес агрегування нових наборів.
«Штрафи UA» також розпочали активну співпрацю із державними органами задля поширення інформації про водіння. Статистика про
рейтинг водіння, відсоток перевищень швидкості, мінімальну та максимальну швидкість у регіонах уже зараз публікується на сайтах
обласних і місцевих рад та офіційних сайтах міст, серед яких Одеса87, Одеська ОДА88, Чорноморськ89, Білгород-Дністровський90, Южне91,
Кілія92, Житомир93, Хмельницький94 та Херсонська ОДА95.

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

https://data.gov.ua
https://omr.gov.ua/ua/citizens/bezopasnoe-vojdenie/
https://oda.odessa.gov.ua/gromadyanam/bezpechne-vodinnya
https://cmr.gov.ua/prozora/13854/riven-bezpeki-dorozhnogo-ruhu
http://bilgorod-d.gov.ua/page/4-vidget
http://yuzhny.gov.ua/bezpr/53567
https://kiliyska-gromada.gov.ua/bezpeka-dorozhnogo-ruhu-14-45-21-14-12-2020
http://zt-rada.gov.ua/jitomir
https://khm.gov.ua/uk/content/bezpeka-dorozhnogo-ruhu
https://khoda.gov.ua/r%D1%96ven-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-mozhna-bude-perev%D1%96riti-on-lajn

105

4.19 OpenMarket вугілля
Енергетична сфера

OpenMarket вугілля96 — це електронні аукціони з
продажу вугілля усіх типів. Доступ до продажу
мають усі типи продавців (виробники, імпортери) та
покупці (виробники тепла та електрики, комунальні
підприємства, побутові споживачі). Продаж
відбувається за принципом аукціону. Платформа
адмініструється ДП «СЕТАМ».

96

https://setam.net.ua/coal
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Про проєкт та участь у конкурсі Open Data Challenge
Участь у конкурсі дала змогу обрати правильний вектор руху проєкту. Завдяки менторам стало зрозуміло, що до проєкту можна
долучитити значно ширше коло користувачів, інтегрувавши платформу «OpenMarket вугілля» до майданчику «OpenMarket», усунути
людський фактор і зробити ринок продажу вугілля відкритим, конкурентним та доступним для всіх.
Завдяки участі в конкурсі Open Data Challenge команда «OpenMarket вугілля» відкорегувала основні етапи реалізації проєкту, стала
переможцем конкурсу й у 2018 році отримала грант у 600 000 грн на розвиток свого проєкту.

Команда
До реалізації проєкту залучили розгалужену мережу структурних підрозділів ДП «СЕТАМ», яка налічує 23 філії, та вже існуючі
потужності майданчику «OpenMarket», контакт-центр, IT-фахівців та маркетологів.  

Проблеми, які вирішує проєкт
Проблема:
ринок закупівлі вугілля є закритим та зі складним ціноутворенням. Продаж вугілля відбувається через цілу низку посередників, що
призводить до недоотримання прибутку виробниками та відсутності відкритих даних щодо цін продажу різних типів продукції. Недолік
такого способу — повна відсутність гнучкості у питаннях ціноутворення та неможливість проведення якісного аналізу угод.
Цільова авдиторія:
продавці та покупці вугілля, а саме — видобувні підприємства, шахти, енергогенеруючі підприємства, приватні споживачі.
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Рішення:
електроні торги вирішують задачу рівного доступу покупців та продавців до даних. Всі ринкові агенти можуть діяти в умовах
універсального доступу до інформації про порядок реалізації, ціну, характеристики товару. До того ж, під час проведення електронних
торгів усувається людський фактор — ніхто не може за власною примхою відхилити заявку, сприяти перемозі, надати пріоритет.

Використання даних
Електронний аукціон дає можливість отримати відкриті дані щодо учасників ринку вугілля, кількості та обсягів продажів, дані про
видобуток, якісні показники вибудованої вугільної продукції. Наразі платформа «OpenMarket вугілля» агрегує дані щодо проведених
аукціонів, які публікуються на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних97.

Фінансування та бізнес-модель
Основним ресурсом до розвитку проєкту стали власний досвід та потужності ДП «СЕТАМ», а також грант, отриманий у межах конкурсу
Open Data Challenge. У перспективі команда передбачає залучення коштів за проведення електронних аукціонів.

Вплив проєкту
Соціально-економічний вплив. Через відкритість та рівний доступ до торгів розвивається конкуренція, що сприяє пошуку
оптимальної ціни. Цьому допомагає одна з найбільших баз учасників та великий досвід. На сьогодні вже проведено
39 успішних торгів на понад 15,7 млн гривень з продажу вугільної продукції.

97

https://data.gov.ua/dataset/eda4e3cf-0dda-46a1-a78a-ee264ebbfe97
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Антикорупційний вплив. Аукціони з продажу вугілля надають відкритий доступ до продажів для малих та середніх гравців ринку, і у
такий спосіб вони можуть здійснювати моніторинг. Покупці мають чесний та ефективний майданчик для закупівлі вугілля.

«Завдяки Open Data Challenge нам вдалося провести широкомасштабну
інформаційну компанію і побачити, що ринок зацікавлений у розвитку і відкритості
даних щодо різних ринків. Результатом командної роботи держпідприємства
«СЕТАМ» став загальний обсяг реалізації майна, включаючи продаж вугілля, через
систему електронних торгів OpenMarket у 2021 році на суму 3,9 млрд гривень».
Олександр Іоффе
заступник генерального директора ДП «СЕТАМ»
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Найбільшим досягненням Open Data Challenge в Україні за чотири цикли конкурсу є спільнота із 19 команд-переможців та 40 командфіналістів. Більшість з них продовжує розвивати продукти та сервіси на основі відкритих даних, що мають значну соціальну та
економічну користь, підвищують ефективність та прозорість роботи органів влади.
У 2017–2018 рр. конкурс надав значний поштовх для початку публікації відкритих даних, оскільки фінал конкурсу відбувався із
залученням високопосадовців, які, побачивши результати роботи команд, почали ініціювати зміни. Конкурс є потужним каналом
комунікації, виступає посередником між громадськістю та чиновниками, які не завжди вбачають сенс у публікації відкритої
інформації.
У сфері відкритих даних адвокація стосується відкриття наборів даних, а також охоплює питання розвитку політики відкритих даних,
покращення якості даних.

«В Україні це один з небагатьох конкурсів, чи навіть єдиний конкурс, який і про
відкриті дані, і про челендж, і про змагання, і про певну грантову підтримку».
Денис Дмитров,
керівник проєкту «Штрафи UA»
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«Онлайн-інструментом "Суд на долоні" скористалися понад мільйон
користувачів. Це сталося також завдяки Open Data Challenge, бо саме конкурс
був "спусковим гачком". Цілком реально, що якби не було конкурсу, то і "Суду"
не було б як проєкту. До того ж, не було б додаткових функцій у сервісів, які на
сьогодні використовують дані "Суду на долоні"».
Кирило Захаров,
керівник проєкту «Суд на долоні»
«Коли я потрапив на Open Data Challenge, спершу помітив, що проєктів на
відкритих даних у різних сферах — просто величезна кількість. Починаючи від
сільського господарства та екології, закінчуючи транспортом, освітою, правом
та містобудуванням. Мені складно назвати сферу, в якій не було проєкту на
Open Data Challenge».
Леонід Шуміло,
керівник проєкту «Deep Green Ukraine»
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Додаток #1
Перелік проведених інтерв’ю
Володимир Копоть

керівник проєкту «Monitor.Estate»

Володимир Притула

керівник проєкту «FreelandUA»

Дар’я Корба

голова ГО «Мапа Реновації»

Денис Дмитров

керівник проєкту «Штрафи UA»

Дмитро Сергеєв

керівник команди розробників проєкту «Сіті-бот Назар»

Дмитро Ястремський

продакт-менеджер та колишній керівник проєкту «Відкрита влада»

Кирило Захаров

керівник проєкту «Суд на долоні»

Леонід Шуміло

керівник проєкту «Deep Green Ukraine»

Максим Тарнавський

співзасновник «Inspect.in.ua»

Михайло Вертепа

керівник проєкту «PravoSud»

Олександр Іоффе

заступник генерального директора ДП «СЕТАМ»

Олександр Пліва

керівник проєкту «Регуляторна мапа України»

Олександр Терещенко

керівник проєкту «NORA»

Святослав Абрамов

менеджер проєкту «Прозора інфраструктура»

Христина Кузнецова
співзасновниці порталу «Greenval»
та Олександра Гармаш
Юлія Гречка

керівниця проєкту «Приховані інтереси»

Юрій Брикайло

співзасновник проєкту «UrbanData»

Юрій Хмеленко

керівник проєкту «Za Parkanom»

Ярина Возняк

речниця проєкту «LvivCityHelper»
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