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3Список скорочень

API
прикладний програмний інтерфейс

ГО
громадська організація
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державне підприємство
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засоби масової інформації
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Київський міжнародний інститут соціології
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комунальне підприємство

ЛКП
Львівське комунальне підприємство

ЛМР
Львівська міська рада

МАФ
мала архітектурна форма

МТГ
міська територіальна громада
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обласна державна адміністрація
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органи місцевого самоврядування

ОТГ
об’єднана територіальна громада

ТВК
територіальна виборча комісія

ЦВК
Центральна виборча комісія
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42 Вступ
Відкриті дані згідно з визначенням українського законодавства2 — це «публічна інформація у форматі, що дозволяє 
її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше 
використання». 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 щомісяця3.  

Вимірювання впливу відкритих даних є вкрай важливим, оскільки воно оцінює діяльність органів влади та 
забезпечує механізм для відстеження прогресу в часі. В Україні за сприяння Міністерства цифрової трансформації 
вперше триває серія тематичних досліджень про застосування відкритих даних для вирішення суспільних 
проблем, зокрема для боротьби з корупцією.

Це дослідження сфокусоване на відкритих даних органів місцевого самоврядування, а саме даних, що стосуються 
місцевих бюджетів і бюджетів участі, комунальних підприємств і державних аукціонів, які впроваджуються на 
місцях. Автори розглядають, яку цінність становлять відкриті дані та сервіси на їх основі. Наприклад:

● Моніторити здійснення повноважень депутатів можна за допомогою «Аналітики депутатської діяльності». Сервіс 
надає можливість мешканцям Дрогобича дізнатися останні оновлення щодо роботи депутатів на засіданнях. Таким 
чином, користувачі можуть перевіряти діяльність своїх представників і вчасно реагувати на просування рішень, які 
можуть нашкодити їхньому комфорту в місті.

● Контролювати продажі та здавання в оренду комунального майна можна за допомогою системи «Прозорро.Продажі»  
та «Інтерактивної карти реєстру комунального майна». Система онлайн-аукціонів та Карта реєстру сприяють  
прозорості щодо репрезентації надходжень від оренди та продажу комунального майна в місцеві бюджети.

2  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (с. 10)
3  https://cdn.regulation.gov.ua/f6/aa/ac/e6/regulation.gov.ua_GB%20Open%20data%20UA%20upd%20(2).pdf (с. 6) 

https://cdn.regulation.gov.ua/f6/aa/ac/e6/regulation.gov.ua_GB%20Open%20data%20UA%20upd%20(2).pdf


5● Слідкувати за впровадженням проєктів громадського бюджету допоможе «Інтерактивна карта реалізації 
проєктів». Завдяки моніторингу реалізації усіх ідей, які перемогли в конкурсі бюджету участі, є змога 
контролювати процеси як мешканцям, так і органу, який відповідав за впровадження та ефективність бюджету.

● Відслідковувати порушення благоустрою можна через сервіс «Комфортний Слов’янськ» чи перевіряти місто 
на доступність — завдяки ресурсу «Місто для всіх». Вони допомагають розвивати комфортне існування та 
інтеракцію в міському просторі, надаючи інформацію про порушення благоустрою та їх виправлення чи актуальну 
інформацію про інклюзивне обладнання доріг, будівель установ. До того ж, громадяни мають змогу стати 
співтворцями «Міста для всіх», доповнюючи мапу сервісу власними спостереженнями доступності у місті.

● А через сервіс «Карта ремонтів у Львові» можна перевіряти проведення ремонтних робіт. Завдяки цій карті 
львів’яни контролюють проведення ремонтних робіт у місті, а також прозорість використання коштів, виділених  
із міського бюджету.



63 Методологія
Існує низка ініціатив щодо оцінки готовності, впровадження та впливу відкритих даних, які використовують різні 
методи, зокрема опитування експертів, збір та детальне оцінювання даних. 

Наразі є дві основні групи методів дослідження відкритих даних4: 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 
розглядається5. 

Якісні підходи базуються на аналізі інформації, інтерв’ю та фокусуються на дослідженні способів використання 
даних і впливу політики відкритих даних. 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. 

За сприяння Міністерства цифрової трансформації України та підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та 
підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» в Україні вперше проводять серію тематичних досліджень, 
що базується на міжнародному досвіді — методології проєкту Open Data Impact6. Ці дослідження передбачають 
вивчення окремих кейсів застосування відкритих даних через пряме спілкування з учасниками процесів, а також 
через аналіз урядових документів та інформацію у ЗМІ. Першоджерелом стало безпосереднє спілкування з людьми, 
які працюють із відкритими даними у сфері державної фінансової прозорості, — керівниками сервісів, створених на 
основі відкритих даних, а також представниками громадськості та посадовцями. 

4 https://www.stateofopendata.od4d.net/chapters/issues/measurement.html
5 https://data.europa.eu/sites/default/files/country-factsheet_ukraine_2021.pdf
6 https://odimpact.org/

https://www.stateofopendata.od4d.net/chapters/issues/measurement.html
https://data.europa.eu/sites/default/files/country-factsheet_ukraine_2021.pdf
https://odimpact.org/


7Це дослідження сфокусоване на вивченні практик використання відкритих даних органів місцевого самоврядування 
для виявлення впливу, який вони справляють на життя громадян, суспільство та діяльність місцевої влади. Окрім 
того, розглядається антикорупційний та соціальний вплив API ДП «Прозорро.Продажі» про успішно проведені 
аукціони з продажу та оренди майна, яке перебуває на балансі органів місцевого самоврядування чи комунальних 
підприємств.

Упродовж червня–серпня 2021 року в межах знайомства з проєктами на основі відкритих даних автори дослідження 
використовували інформацію з відкритих джерел, користувалися сервісами та провели вісім глибинних 
дистанційних онлайн-інтерв’ю з ключовими респондентами з цієї тематики.

Респонденти дослідження розповідали про свою діяльність, досвід роботи з даними органів місцевого 
самоврядування та ДП «Прозорро.Продажі», про розроблені продукти та сервіси, а також надавали рекомендації 
щодо підвищення якості даних. 

Наприкінці звіту наведено рекомендації авторів і респондентів, що допоможуть повніше розкрити потенціал 
відкритих даних.



84 Відповідальні органи та їхні повноваження
Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»7, ухваленою у 2015 році, з урахуванням змін наступних років, 
розпорядники даних зобов’язані публікувати інформацію, зазначену в переліку на офіційному вебсайті розпорядника 
або на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних8. До розпорядників належать центральні органи державної 
влади (ВРУ, профільні міністерства, державні агентства, підприємства, служби, інспекції тощо), а також органи 
місцевого самоврядування.

Це дослідження сфокусоване на вивченні практик використання відкритих даних органів місцевого самоврядування, 
в ньому розглядається антикорупційний та соціальний вплив API ДП «Прозорро.Продажі» про успішно проведені 
аукціони з продажу та оренди майна, яке перебуває на балансі органів місцевого самоврядування чи комунальних 
підприємств.

ДП «Прозорро.Продажі»9 — державне підприємство, створене у 2016 році за ініціативи Міністерства економіки 
України, ГО «Transparency International Україна», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного Банку 
України з метою забезпечення функціонування та розвитку електронної торгової системи. Головна ціль реформи 
держпродажів — прозорий, швидкий та ефективний процес продажу активів державної та комунальної власності 
з високим рівнем громадського контролю та запобіганням корупції.

Органи місцевого самоврядування — органи, які утворюються територіальною громадою (територіальними 
громадами району, області) для виконання завдань і функцій місцевого самоврядування. До них належать 
сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ і міст; районні у містах ради та їхні виконавчі органи. Весь список місцевих 
розпорядників відкритих даних можна знайти на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних10.

7 https://www.kmu.gov.ua/npas/248573101
8 https://data.gov.ua
9 https://prozorro.sale
10 https://data.gov.ua/organization?type=2

https://www.kmu.gov.ua/npas/248573101
https://data.gov.ua
https://prozorro.sale
https://data.gov.ua/organization?type=2


95 Стан доступу до даних

Стан доступу до даних ДП «Прозорро.Продажі»

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»11, від 2020 року передання в 
оренду майна має відбуватися через електронні аукціони системи «Прозорро.Продажі». Якщо система «Прозорро» 
дозволяє державним замовникам відкрито та законно купувати товари, роботи та послуги, то «Прозорро.Продажі» 
відповідальна за відкритий продаж і здавання майна в оренду.

В оренду на аукціоні можна отримати будівлі, споруди, комплекси будівель, приміщення, єдині майнові комплекси, 
транспортні засоби, обладнання, устаткування та інше. Система дає змогу побачити кількість учасників аукціонів, 
дізнатися інформацію про замовника та лот, перевірити документацію, відслідкувати зростання цін. Пошуковий 
запит можна фільтрувати за регіоном, ціною, видом майна, організатором тощо.

«Прозорро.Продажі» надає доступ до даних розробникам через протокол API12, а для користувачів із базовим 
рівнем цифрових навичок існує модуль аналітики bi.prozorro.sale13, де можна подивитися зведені дані на 
графіках чи в таблицях, а також сформувати власну аналітику за параметрами. Аналітика дозволяє переглянути 
основні результати діяльності платформи, зведення щодо аукціонів, аналіз малої приватизації, динаміку торгів, 
географію тощо. На сьогодні продажі та оренда через систему принесли державним та місцевим бюджетам понад 
50 млрд гривень14.

11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#Text
12 https://docs.google.com/document/d/1H_l-kRn_hphzkD9G2Xq1YaoFh4Mz9Jo1iwvoObXYr0c/edit?usp=sharing
13 http://bi.prozorro.sale 
14 https://prozorro.sale/about

https://docs.google.com/document/d/1H_l-kRn_hphzkD9G2Xq1YaoFh4Mz9Jo1iwvoObXYr0c/edit?usp=sharing
http://bi.prozorro.sale
https://prozorro.sale/about


10Стан доступу до даних органів місцевого самоврядування

Відповідно до Постанови КМУ № 83515, органи місцевого самоврядування відповідальні за публікацію 56 наборів 
даних, а також іще 16 наборів, які є обов’язковими для всіх розпорядників даних. Серед них: інформація про 
організаційну структуру розпорядника інформації, звіти про використання бюджетних коштів, річні плани 
закупівель, перелік об’єктів комунальної власності, інформація про рекламні засоби та багато інших.

Деякі із цих наборів публікують на місцевих порталах відкритих даних ОМС, деякі — на сайтах міських, селищних 
і сільських рад, інші — на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, який містить понад 42 тисячі наборів 
даних. Однак не всі набори даних доволі якісні. Мінцифри продовжує роботу над підвищенням якості та повноти 
інформації, яка оприлюднюється у формі відкритих даних.

До прикладу, «Дані про депутатів місцевих рад, зокрема контактні дані та графік прийому»16 є обов’язковими до 
публікації, але таких наборів на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних17 опубліковано лише 217 (до 
того ж, не завжди оновлених), тоді як в Україні — близько 1 900 місцевих рад.

Поряд із проблемою невідповідності форматів існує інша — попри законні підстави, не всі розпорядники публікують 
інформацію. Причиною такої ситуації може бути недостатня поінформованість розпорядників про механізми 
публікації даних, а також думка про те, що інформація насправді не є затребуваною. Приміром, у 2018 році 
активісти Івано-Франківщини розпочали моніторинг18 діяльності 242 депутатів 10 місцевих рад. Вони виявили, 
що жоден із депутатів не звітував про свою діяльність у 2018 році, а інформації про особистий прийом громадян 
ніде не публікували. Такий стан речей є беззаперечним показником того, що брак інформації існує. Проте після 
оприлюднення результатів моніторингу 37 осіб прозвітували про свою роботу у 2019-му, а у двох громадах з’явився 
графік прийому мешканців.

15 https://www.kmu.gov.ua/npas/248573101
16 Приклад Слобожанської селищної ради: https://data.gov.ua/dataset/7881d9b1-2776-49ee-8536-2f5e72b3e2e6
17 https://data.gov.ua
18 http://decentralization.uacrisis.org/if_doslidzhennia?fbclid=IwAR3B-PaeedJhLdI1m1_p1ia0LiHTcZo9WDPo4vLlgrKM9paC_pW_33HMwF4

https://www.kmu.gov.ua/npas/248573101
https://data.gov.ua/dataset/7881d9b1-2776-49ee-8536-2f5e72b3e2e6
https://data.gov.ua/pages/835-recm-local-government-deputies
http://data.gov.ua
http://decentralization.uacrisis.org/if_doslidzhennia?fbclid=IwAR3B-PaeedJhLdI1m1_p1ia0LiHTcZo9WDPo4vLlgrKM9paC_pW_33HMwF4
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Сценарії використання відкритих даних

Моніторинг здійснення повноважень  
депутатами місцевого самоврядування

 Проблема

Мешканці населених пунктів не завжди знайомі із діяльністю своїх представників — місцевих депутатів. Без 
відповідних знань громадськість не може впливати на процеси ухвалення рішень на місцях, контролювати 
голосування депутатів, відслідковувати ймовірні корупційні ризики та долучатися до творення змін. Експерт із 
питань децентралізації Тарас Прокоп розповідає: «Виборці часто не знають, які повноваження мають місцеві 
депутати. І деякі кандидати маніпулюють цим, обіцяючи те, чого не зможуть виконати»19.

Необізнаність громади щодо повноважень місцевих депутатів може бути пов’язана із браком інформації про 
обов’язки та функції місцевих депутатів, яких у списку майже 60 пунктів: бюджет громади, розмір місцевих податків, 
виділення земель тощо20.

Окрім законодавства21, інформацію про повноваження депутатів можна знайти на вебсайтах місцевих рад22, однак 
такий пошук забирає багато часу та не завжди дає результати. Користуючись необізнаністю та низьким рівнем 
вимог громади до депутатів, останні також не ініціюють публікації інформації про свою діяльність, адже, ймовірно, 
не відчувають затребуваності такої інформації серед громадян23.

19 https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory_navyvorit/20159-vibori-navivorit-pro-mistsevi-vibori-kogo-obiraiemo-i-shcho-varto-znati-vibortsiam-pro-kompetentsiyi-
mistsevikh-deputativ

20 https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory_navyvorit/20159-vibori-navivorit-pro-mistsevi-vibori-kogo-obiraiemo-i-shcho-varto-znati-vibortsiam-pro-kompetentsiyi-
mistsevikh-deputativ

21 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#Text
22  Приклад: https://deputat.dubno-adm.gov.ua/deputati/prava-i-obovjazki-deputata.html
23 Як засвідчує нещодавній моніторинг діяльності депутатів Івано-Франківщини. http://decentralization.uacrisis.org/if_doslidzhennia?fbclid=IwAR3B-PaeedJhLdI1m1_

p1ia0LiHTcZo9WDPo4vLlgrKM9paC_pW_33HMwF4

https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory_navyvorit/20159-vibori-navivorit-pro-mistsevi-vibori-kogo-obiraiemo-i-shcho-varto-znati-vibortsiam-pro-kompetentsiyi-mistsevikh-deputativ
https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory_navyvorit/20159-vibori-navivorit-pro-mistsevi-vibori-kogo-obiraiemo-i-shcho-varto-znati-vibortsiam-pro-kompetentsiyi-mistsevikh-deputativ
https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory_navyvorit/20159-vibori-navivorit-pro-mistsevi-vibori-kogo-obiraiemo-i-shcho-varto-znati-vibortsiam-pro-kompetentsiyi-mistsevikh-deputativ
https://www.oporaua.org/news/vybory/vybory_navyvorit/20159-vibori-navivorit-pro-mistsevi-vibori-kogo-obiraiemo-i-shcho-varto-znati-vibortsiam-pro-kompetentsiyi-mistsevikh-deputativ
https://deputat.dubno-adm.gov.ua/deputati/prava-i-obovjazki-deputata.html
http://decentralization.uacrisis.org/if_doslidzhennia?fbclid=IwAR3B-PaeedJhLdI1m1_p1ia0LiHTcZo9WDPo4vLlgrKM9paC_pW_33HMwF4
http://decentralization.uacrisis.org/if_doslidzhennia?fbclid=IwAR3B-PaeedJhLdI1m1_p1ia0LiHTcZo9WDPo4vLlgrKM9paC_pW_33HMwF4


12 На кого впливає 

Широка громадськість: мешканці населених пунктів, громадські активісти, держслужбовці, депутати.

 Як відкриті дані допомагають вирішити проблему

Розуміння мешканцями обов’язків депутатів місцевих рад створює більше можливостей для вирішення проблем 
громади, оскільки зникає місце для маніпуляцій, натомість з’являється поле для обговорень і співпраці.

Набір відкритих даних «Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому»24 дозволяє 
громадянам дізнатися таку інформацію: біографічні дані, номер телефону, електронну адресу, сторінки в 
соцмережах, назву фракції та посаду в ній, назву постійної комісії та посаду в ній тощо25.

Відкриття даних про депутатів із графіком приймання та контактною інформацією, а також результатами 
депутатської діяльності може значно спростити процеси моніторингу діяльності та зворотного зв’язку. Інформація, 
зібрана в одному місці та подана у зручній формі, підвищує підзвітність представників у владі для своїх виборців.

 Приклади використання відкритих даних

Сервіс моніторингу голосування депутатів  
Дрогобицької міської ради «Аналітика депутатської діяльності»

«Аналітика депутатської діяльності»26 — сервіс, який забезпечує оприлюднення проєктів, ухвалених рішень, ходу 
голосувань та аналітики роботи депутатів ради. Розміщений на платформі «Дрогобич Smart City»27 та був запущений 
14 травня 2021 року.

24 Приклад Слобожанської селищної ради: https://data.gov.ua/dataset/7881d9b1-2776-49ee-8536-2f5e72b3e2e6
25 https://data.gov.ua/pages/835-recm-local-government-deputies
26 http://drohobych-rada.golos.net.ua
27 https://drohobych-rada.gov.ua/smart-city/

https://data.gov.ua/dataset/7881d9b1-2776-49ee-8536-2f5e72b3e2e6
https://data.gov.ua/pages/835-recm-local-government-deputies
http://drohobych-rada.golos.net.ua
https://drohobych-rada.gov.ua/smart-city/


13Історія проєкту розпочалася із завершенням історії іншого сервісу — «Rada4You». Він був створений для 
моніторингу голосувань народних депутатів, а також депутатів місцевих рад, зокрема і Дрогобицької. Втім, згодом 
«Rada4You» припинив своє існування на локальному рівні, а тому відділ інформаційних технологій Дрогобицької 
міської ради вирішив створити схожий сервіс. Депутати міської ради минулого, VII скликання проголосували 
за запровадження системи поіменного голосування «ГОЛОС» — апаратно-інформаційного комплексу, який 
забезпечує можливість автоматизації роботи ради: підготовка та проведення засідань, публікація результатів та 
аналіз роботи депутатів і ради. Саме ця система створила можливість для появи аналітичного модулю: депутати 
на сесіях голосують за допомогою планшетів, після чого інформація зберігається на сервері та формується база 
даних. Модуль «Аналітика депутатської діяльності» слугує сервісом, який генерує дані про голосування депутатів і 
надає доступ до них для інших розробників через протокол API28.

Система містить створений профіль кожного депутата з детальною інформацією щодо статистики голосувань, 
пропозиції проєктів і поправок та приналежності до фракцій. Це допомагає мешканцям бути в курсі голосувань та 
не дозволити депутатам вводити мешканців у оману стосовно проєктів, що реалізуються у місті.

“ Депутат буде ходити розказувати, що він за це вболіває,  
а потім із певних мотивів не голосує.

”Зеновій Квасній, 
очільник відділу інформаційної політики та комунікації  
виконкому Дрогобицької міської ради  

28 http://drohobych-rada.golos.net.ua/?p=json&sp=list

http://drohobych-rada.golos.net.ua/?p=json&sp=list


14 Вплив відкритих даних 

Підвищення рівня контролю депутатських голосувань з боку громадськості

Сервісом «Аналітика депутатської діяльності» користуються журналісти для написання аналітичних матеріалів. 
Наприклад, у травні 2021 року в Дрогобичі постало питання про приєднання гімназії №15 до ліцею №3. Батьки, 
діти яких навчаються як у гімназії, так і в ліцеї, виступали проти такого рішення, однак депутати все ж 
проголосували «за», тож у вересні у місті на одну школу стало менше. Журналісти опублікували знімок екрана 
із системи «ГОЛОС» із результатами поіменного голосування29. Так публічність такої інформації унеможливлює 
подальше ймовірне спекулювання щодо цього питання, адже дані чітко підтверджують позицію кожного 
депутата.

29 https://vartonews.com.ua/2021/05/27/24za/

https://vartonews.com.ua/2021/05/27/24za/


15Контроль продажів чи здавання  
в оренду комунального майна

 Проблема

Комунальне майно — це сукупність речей, а також майнові права та обов’язки, які належать до комунальної 
власності територіальної громади та використовуються для забезпечення економічного і соціального розвитку 
відповідної території. У 2018 році сума надходжень до місцевих бюджетів від орендної плати державної та 
комунальної власності становила 17,5 млрд гривень30. Тому для місцевих бюджетів продаж та оренда комунального 
майна є ефективним інструментом наповнення бюджету.

Однак балансоутримувачі комунального майна все ще вдаються до непрозорих форм договорів користування 
об’єктами. Наприклад, об’єкти можуть передавати у суборенду за договорами зберігання, передання робочих 
місць, співробітництва тощо. Частину комунального майна здають через «пільгову оренду за 1 гривню»: 
неприбуткові організації мають право оренди на пільговій основі (до того ж, поза конкурсом), а ціна, яку вони 
платять офіційно, є значно нижчою за ринкову. Це створює ризики незаконного збагачення чиновників, оскільки не 
всі неприбуткові організації створені із метою покращення добробуту громадськості. Відповідно, населений пункт 
втрачає величезну вигоду від здавання майна в оренду. Перешкодою також є те, що велика кількість комунального 
майна не є зареєстрованою належним чином в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень31 та Єдиному реєстрі об’єктів державної власності32, тож у відкритому доступі часто відсутня інформація 
про вільні орендні площі33. Така ситуація ускладнює моніторинг угод про оренду, а потенційним інвесторам важко 
дізнатися інформацію про майно, яке підлягає оренді чи приватизації.

 На кого впливає

Бізнес, органи місцевого самоврядування, громадськість і журналісти. Бенефіціарами є онлайн-майданчики, 
на яких відбуваються аукціони з продажу чи оренди комунального майна.

30 https://cost.ua/721-skilky-mistsevi-byudzhety-zarobyly-na-zemli/
31 https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1
32 https://data.gov.ua/dataset/af86e5d3-0176-440d-bda4-d537077c0635
33 https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/top20-200305074542.pdf (с.23)
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16 Як відкриті дані допомагають вирішити проблему

Закон України №157 «Про оренду державного і комунального майна»34 передбачає, що для того, щоб передати об’єкт 
в оренду, його потрібно спочатку включити до переліків державного або комунального майна I чи II типу. Майно 
має бути занесене в єдиний реєстр для того, щоб забезпечити усіх громадян доступом до інформації та надати 
рівні умови для участі в конкурсі на оренду майна35. Зокрема, перелік I типу містить об’єкти майна, які передають 
у користування через аукціон, перелік II типу — ті, які передають без аукціону бюджетним організаціям. Окрім 
норми щодо виконання профільного закону та зобов’язання використання платформи «Прозоро.Продажі», органи 
місцевого самоврядування повинні публікувати цю інформацію у формі відкритих даних. Постанова КМУ №83536 
містить такі обов’язкові набори: «Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право 
користування»37, «Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду»38. 

Наприклад, набір даних «Перелік незадіяних майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які 
можуть бути передані в користування Чопської міської ради»39 містить таку інформацію: цільове призначення майна, 
орендна ставка, строк оренди, інформація про об’єкт, інформація про орендодавця, код ЄДРПОУ, місцезнаходження.

 Приклади використання відкритих даних

Система онлайн-аукціонів із продажу та здавання  
в оренду майна «Прозорро.Продажі»

«Прозорро.Продажі»40 — це державне підприємство, яке адмініструє електронну торгову систему з продажу 
державного та комунального майна, а також слугує центральною базою даних для електронних торгів. Усі 
держоргани публікують інформацію у центральній базі, і вона відображається на 42-х підключених майданчиках41.

34 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#n12
35 https://ua.interfax.com.ua/news/blog/717508.html
36 https://www.kmu.gov.ua/npas/248573101
37 https://bit.ly/2TMY1oC
38 https://bit.ly/2Vsj8xa
39 https://data.gov.ua/dataset/majno-nezad-chmr
40 https://prozorro.sale
41 https://info.prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

https://ua.interfax.com.ua/news/blog/717508.html
https://www.kmu.gov.ua/npas/248573101
https://bit.ly/2TMY1oC
https://bit.ly/2Vsj8xa
https://data.gov.ua/dataset/majno-nezad-chmr
https://prozorro.sale
https://info.prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2


17У 2019 році команда Львівського регуляторного хабу42 стала офіційним партнером державного підприємства 
у Львівській та Волинській областях. Ще до змін законодавства органи місцевого самоврядування менш активно 
підключали та використовували платформу, адже їх до цього нічого не зобов’язувало. Попри це, команді Львівського 
регуляторного хабу вдалося підключити до системи понад 75 ОМС Львівщини, серед яких Червоноград, Рудки, 
Борислав, Воля-Баранецька, Моршин, Винники, Самбір, Сокаль, Дрогобич, Городок, Львів. Система «Прозорро.
Продажі» акумулює інформацію про всі об’єкти, що підлягають продажу чи оренді, та не спілкується з учасниками 
торгів безпосередньо. Так, замість формальних конкурсів, які мають більші корупційні ризики, запроваджують 
онлайн-аукціони, які проводять відкрито та прозоро у режимі реального часу. ДП «Прозорро.Продажі» надає 
статистику за результатами оренди чи продажу43. Дані системи «Прозорро.Продажі» можна отримати за допомогою 
API44, що містить інформацію про аукціони різних типів процедур. 

«Прозорро.Продажі» сприяє прозорій конкуренції, оскільки аукціон формує справедливу ринкову ціну та кожен 
охочий, який відповідає всім вимогам, може долучитися до торгів.

“ Тут не вийде зробити якийсь «договорняк» між особами, які 
виставляють на аукціон об’єкт, і тими, хто хоче обійти всіх інших 
зацікавлених людей і придбати цей об’єкт за заниженою ціною.

”Катерина Шуварська, 
координаторка напряму електронної демократії  
Львівського регуляторного хабу

42 https://lvivregulatoryhub.org
43 https://bi.prozorro.sale/#/
44 https://public.api.ea.openprocurement.org/api/2/auctions, https://public.api.ea2.openprocurement.net/api/2/auctions

https://lvivregulatoryhub.org
https://public.api.ea.openprocurement.org/api/2/auctions
https://public.api.ea2.openprocurement.net/api/2/auctions


18Інтерактивна карта реєстру комунального майна Тернополя

Інтерактивна карта реєстру комунального майна45 — це система обліку та відображення інформації про комунальне 
майно Тернопільської міської ради.

Ідея проєкту виникла у 2018 році, коли заступниця голови ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики», 
будучи тоді ще журналісткою, намагалася дослідити ринок комунального майна в Тернополі як потенційна 
орендарка. Виявилося, що деякі приміщення, виділені для громадських організацій, насправді слугують 
осередками для провладних політичних партій, які не сплачують відповідної суми за їх оренду. Або ж приміщення 
взагалі не функціонує, простоює і не приносить користі місту46. Таке відкриття стало поштовхом до створення 
сервісу моніторингу комунального майна у місті. Тоді влада, бізнес (ІТ-компанії) та громадський сектор Тернополя 
об’єдналися для відцифровування, оброблення та перевірки інформації про майно і, зрештою, створення 
інтерактивної карти. Сервіс використовує два набори відкритих даних: «Реєстр договорів Позички (безоплатного 
користування) майна комунальної власності»47 та «Реєстр договорів Оренди майна комунальної власності»48 
Тернопільської міської територіальної громади.

45 https://ternopilcity.gov.ua/municipal-data-map/interaktivna-karta-reestru-komunalnogo-mayna/
46 З інтерв’ю.
47 https://ternopilcity.gov.ua/poslugi-ta-mayno-gromadi/mayno-komunalnoi-vlasnosti/reestr-dogovoriv-pozichki/
48 https://ternopilcity.gov.ua/poslugi-ta-mayno-gromadi/mayno-komunalnoi-vlasnosti/reestr-dogovoriv-orendi/ 

https://ternopilcity.gov.ua/municipal-data-map/interaktivna-karta-reestru-komunalnogo-mayna/
https://ternopilcity.gov.ua/poslugi-ta-mayno-gromadi/mayno-komunalnoi-vlasnosti/reestr-dogovoriv-pozichki/
https://ternopilcity.gov.ua/poslugi-ta-mayno-gromadi/mayno-komunalnoi-vlasnosti/reestr-dogovoriv-orendi/


19 Вплив відкритих даних 

Підвищення рівня прозорості бюджетних надходжень   
від оренди чи продажу майна

У Львівській області дохід від продажів майна на платформі «Прозорро.Продажі» у 2020 році становив 
218 мільйонів гривень49. У 2020 році Львів поряд із Маріуполем потрапив у топ-5 міст у «Рейтингу прозорості 
100 найбільших міст України»50.

Населені пункти Львівщини також користуються інструментом «Прозорро.Продажі». До прикладу, м. Борислав 
Львівської області очолило рейтинг 10 міст, які найактивніше здавали майно в оренду в I кварталі 2021 року. Вони 
провели 10 успішних аукціонів і отримуватимуть 42 тисячі гривень доходу до міського бюджету щомісяця51.

Не лише нерухоме майно приносить прибутки. У квітні 2021 року Львівське комунальне підприємство «Зелене 
місто» оголосило про продаж сировини органічного походження для добрив через систему «Прозорро.Продажі»52. 
Підприємство виробляє компост, яке є корисним добривом; так, перша партія із 50 тонн була продана за 15 тисяч 
гривень на аукціоні. Окрім того, що таке поводження із відходами корисне для екології та економіки міста, у 
проєкті наявна і соціальна складова: на кошти, отримані з продажів, у ЛКП планували придбати кисень для однієї 
із лікарень міста Львів53. 

Додатково Львівський регуляторний хаб та ДП «Прозорро.Продажі» у різний спосіб сприяють поширенню знань 
про правильне користування платформою. Вони першими у країні розробили покрокову інструкцію для ОМС 
про те, як працювати із системою, дотримуватись правил підготовки та проведення електронних аукціонів і 
використовувати усі можливості системи54.

49 https://bi.prozorro.sale/#/analysisSSP
50 https://ti-ukraine.org/research/rezultaty-rejtyngiv-prozorosti-ta-pidzvitnosti-za-2020-rik-vid-ti-ukrayina/
51 https://info.prozorro.sale/news/borislav-kiyiv-i-borispil-najaktivnishe-zdavali-majno-v-orendu-cherez-prozorroprodazhi-i-ocholili-rejting
52 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-05-000008-1?fbclid=IwAR1CeKPtRAI3TXzFQWOJVB9RTUUd_5x3uU6CVFTGXtdIRgUWOirHgKPjkRE
53 https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/284966-vpershe-v-ukraini-kompost-prodadut-z-auktsionu-cherez-prozorro
54 http://tvoemisto.tv/news/lvivshchyna__prozorryy_region_yayak_instrumenty_ekonomichnogo_rozvytku_vprovadzhuyut_na_mistsyah_107737.html?fbclid= 

IwAR2Hb7tUtHLGsPsShNRHANA4FN9-aipwAasniI-7xpMihs8LySmXggKkdZ4

https://ti-ukraine.org/research/rezultaty-rejtyngiv-prozorosti-ta-pidzvitnosti-za-2020-rik-vid-ti-ukrayina/
https://info.prozorro.sale/news/borislav-kiyiv-i-borispil-najaktivnishe-zdavali-majno-v-orendu-cherez-prozorroprodazhi-i-ocholili-rejting
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-05-000008-1?fbclid=IwAR1CeKPtRAI3TXzFQWOJVB9RTUUd_5x3uU6CVFTGXtdIRgUWOirHgKPjkRE
https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/284966-vpershe-v-ukraini-kompost-prodadut-z-auktsionu-cherez-prozorro
http://tvoemisto.tv/news/lvivshchyna__prozorryy_region_yayak_instrumenty_ekonomichnogo_rozvytku_vprovadzhuyut_na_mistsyah_107737.html?fbclid=IwAR2Hb7tUtHLGsPsShNRHANA4FN9-aipwAasniI-7xpMihs8LySmXggKkdZ4
http://tvoemisto.tv/news/lvivshchyna__prozorryy_region_yayak_instrumenty_ekonomichnogo_rozvytku_vprovadzhuyut_na_mistsyah_107737.html?fbclid=IwAR2Hb7tUtHLGsPsShNRHANA4FN9-aipwAasniI-7xpMihs8LySmXggKkdZ4


20Посилення моніторингу за здаванням в оренду 
та продажем комунального майна

Під час створення проєкту відкритих даних щодо комунального майна в Тернополі не існувало — інформацію 
зберігали у форматі *DOC, а не *XLS чи *RTF, і її неможливо було опрацювати. 

“ Ми запитували працівників Управління комунального майна, 
чи вони моніторять використання майна, оскільки його 
використовували за зовсім іншим призначенням, ніж зазначено 
у документах. Вони сказали, що в них недостатньо людських 
ресурсів для того, щоб промоніторити все майно. Процес 
моніторингу відбувається, але не настільки систематично, щоб 
постійно виявляти неефективне використання майна.

”Марія Іщенко, 
заступниця голови  
ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики»



21Команда ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики» допомогла співробітникам Управління комунального майна 
організувати інформацію у структуровані набори відкритих даних та подати її у зручній формі — інтерактивній карті.

Громадські активісти та журналісти можуть використовувати карту як інструмент для розслідування: наприклад, 
з’ясувати, хто і скільки платить за оренду комунального майна. У Тернополі доволі поширена практика використання 
приміщень не за цільовим призначенням — політичні партії, щоб не платити грошей за оренду з власної кишені, 
працюють у приміщеннях урядових структур55. У таких ситуаціях може стати у пригоді сервіс.

Раніше, до появи системи «Прозорро.Продажі», карта була локальним ресурсом для перевірки строку дії оренди. 
Наприклад, підприємці, зацікавлені в оренді комунальної власності, могли переглянути дату закінчення оренди та 
претендувати на майно, запропонувавши орендодавцю більшу суму.

55 https://realno.te.ua/novyny/які-політичні-партії-у-тернополі-мают/

https://realno.te.ua/novyny/%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97-%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82/


22Інформування про проєкти бюджету участі

 Проблема

Громадський (партисипативний) бюджет, або бюджет участі — це частина бюджету міста, з якої обов’язково 
фінансують проєкти та пропозиції, подані безпосередньо мешканцями громади. Ідея громадського бюджету 
в Україні є доволі новим інструментом, оскільки була запроваджена лише у 2015 році у Черкасах, Полтаві та 
Чернігові56. За словами експертки із цифровізації ГО «Social Boost» Катерини Борисенко, громадський бюджет є 
одним із найефективніших інструментів електронної демократії у нашій країні57.

Найбільша проблема із громадськими бюджетами — нестача інформації про цей механізм серед громадськості. 
Не всі знають про можливість реалізації проєктів партисипативного бюджету, а тому не можуть взяти участі у 
голосуванні або ж подати власний проєкт на конкурс. За даними ГО «Центр спільних дій», найактивніше за проєкти 
громадського бюджету на 2020 рік голосували міста Львів (14.3% населення), Дніпро (10.6%) та Чернівці (8.4%)58. 
І хоча порівняно із 2019 роком існує позитивна тенденція до збільшення частки громадян, які долучаються до 
формування бюджету участі, така активність все ще низька для великих міст. Через це депутати місцевих рад 
можуть взагалі використовувати громадський бюджет як привід для самореклами59.

Крім того, залежно від рівня складності, реалізація проєктів забирає від кількох місяців до кількох років. Це 
створює плутанину для координаційної ради або іншого уповноваженого структурного підрозділу ОМС, які подають 
інформацію про перебіг реалізації проєктів громадського бюджету на розгляд міському голові.

 На кого впливає

Громадськість, учасники та переможці проєктів громадського бюджету.

56 https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/708/PLEDDG_Casestudy_Participatory_Budgeting_2020.pdf (с. 8)
57 https://centreua.org/mistsevi-vibori-2020/gromadskij-byudzhet-najefektivnishij-instrument-elektronnoyi-demokratiyi-v- 

ukrayini-katerina-borisenko-ekspertka-z-cifrovizaciyi/
58 https://centreua.org/mistsevi-vibori-2020/byudzhetnij-proces-vs-uchast-gromadyan-realiyi-gromadskih-byudzhetiv-u-mistah-ukrayini/
59 https://www.chesno.org/post/4212/
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https://centreua.org/mistsevi-vibori-2020/gromadskij-byudzhet-najefektivnishij-instrument-elektronnoyi-demokratiyi-v-ukrayini-katerina-borisenko-ekspertka-z-cifrovizaciyi/
https://centreua.org/mistsevi-vibori-2020/gromadskij-byudzhet-najefektivnishij-instrument-elektronnoyi-demokratiyi-v-ukrayini-katerina-borisenko-ekspertka-z-cifrovizaciyi/
https://centreua.org/mistsevi-vibori-2020/byudzhetnij-proces-vs-uchast-gromadyan-realiyi-gromadskih-byudzhetiv-u-mistah-ukrayini/
https://www.chesno.org/post/4212/


23 Як відкриті дані допомагають вирішити проблему

Видимість реалізованих проєктів громадського бюджету — сигнал про те, що голос кожного мешканця населеного 
пункту має значення, а його ідея може бути реалізована. На думку експерта Владислава Пучича, колишнього члена 
координаційної ради м. Житомира, поширення інформації про бюджет участі серед містян посилило б громадський 
контроль за діяльністю влади.

Дані громадського бюджету публікуються низкою органів на Єдиному державному порталі відкритих даних60. 
Приміром, у наборі відкритих даних «Бюджет участі (громадського бюджету) Слобожанської селищної 
територіальної громади»61 міститься інформація про усі подані проєкти, результати голосування, реалізацію 
підтриманих проєктів, автора та розмір бюджету.

До того ж, враховуючи те, що 53% українців володіють цифровими навичками базового рівня62, а набори даних 
публікують у доволі специфічному форматі, пересічний громадянин не завжди може самостійно використати 
інформацію з наборів. Тому інтеграція цих даних у сервіси допомагає презентувати ці дані у зручній і зрозумілій 
формі та розширити коло аудиторії користувачів, які зможуть переглянути загальну інформацію про проєкти. 
А також, наприклад, самостійно промоніторити зв’язок між авторами проєктів-переможців і депутатами місцевих 
рад або інші цікаві закономірності.

 Приклади використання відкритих даних

Інтерактивна мапа реалізації проєктів Житомирської міської ради63

Оскільки зміст бюджету участі в тому, щоб самі мешканці голосували та подавали проєкти на розгляд, 
координаційна рада бюджету участі міста Житомира шукала інструмент для поглиблення розуміння та довіри 
до громадського бюджету. Ним стала інтерактивна мапа реалізації проєктів, яка висвітлювала усі результати 
голосування та статус впровадження проєктів. 

60 https://data.gov.ua/global_search?q=Дані+громадського+бюджету%2C+результати+голосування%2C+реалізації+підтриманих+проєктів 
61 https://data.gov.ua/dataset/bc8f1537-0fa1-4498-a750-df61f11e0add
62 https://ua.interfax.com.ua/news/blog/746434.html
63 https://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=2864&fbclid=IwAR2wEvECjyb2NkCfCjHjutSApujjwbZ49BoAqHjMJCJF3TUP01aqlboOfmo

https://data.gov.ua/global_search?q=Дані+громадського+бюджету%2C+результати+голосування%2C+реалізації+підтриманих+проєктів
https://data.gov.ua/dataset/bc8f1537-0fa1-4498-a750-df61f11e0add
https://ua.interfax.com.ua/news/blog/746434.html
https://zt-rada.gov.ua/?3398%5B0%5D=2864&fbclid=IwAR2wEvECjyb2NkCfCjHjutSApujjwbZ49BoAqHjMJCJF3TUP01aqlboOfmo


24Створена у 2016 році, мапа дозволяла переглянути 43 проєкти переможців голосування громадського бюджету 
за геолокацією та перейти за посиланням на сторінку проєкту для більш детальної інформації. Інтерактивна мапа 
проіснувала три роки (від 2016 до 2018 рр.) і зараз не функціонує у зв’язку зі зміною самого формату громадського 
бюджету в місті. 

Мапа використовувала дані у форматі *XLS — інформація про проєктні пропозиції розміщена на сайті Житомирської 
міської ради64. Окрім того, інформацію про переможців можна знайти на сайті Громадського проєкту65, однак команда 
вирішила візуалізувати всі проєкти на мапі та зробити дані максимально простими у використанні.

“ Люди бачать, що бюджет участі — це нормальний і прозорий 
процес, що авторами ідей є навіть їхні сусіди, звичайні 
житомиряни, які хочуть щось змінити у місті. Відповідно, вони 
починають довіряти цьому процесу та включатися в нього.

”Владислав Пучич, 
колишній учасник робочої групи щодо «Бюджету участі»  
та «Інтерактивної мапи реалізації проєктів»

64 Приклад 2016 року. https://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=3731
65 https://zhytomyr.pb.org.ua/projects/archive/95

https://zt-rada.gov.ua/?3398%5B0%5D=3731
https://zhytomyr.pb.org.ua/projects/archive/95


25 Вплив відкритих даних

Підвищення обізнаності щодо проєктів бюджету участі  
та прозорості їх формування

За словами експерта, мапа полегшила роботу журналістів, які користувалися нею для написання своїх матеріалів 
про громадський бюджет. Візуалізація сприяла якості контролю з боку координаційної ради, а також зацікавленої 
громадськості. Мапа створила ефект уваги та контролю містян до громадського бюджету, щоб депутати відчували 
себе «як на долоні». Оскільки частка бюджету участі є доволі малою (1% від міського бюджету66), то ризик створення 
корупційних схем без прикутої уваги є високим. Натомість із запровадженням публічного інструменту моніторингу 
зменшується сама кількість спроб махінацій.

Мапа стала у пригоді і координаційній раді, яка відповідала за втілення громадського бюджету в Житомирі: оскільки 
кожен проєкт мав різну тривалість реалізації, «Інтерактивна мапа» слугувала своєрідною трекінговою системою 
проєктів бюджету участі.

У 2019 році у зв’язку із втручанням місцевих депутатів конкурс проєктів не був проведений, а у 2020 відбулося 
повернення у більш масштабному форматі. Зараз Житомирська міська рада самостійно пропонує перелік проєктів 
на голосування, а переможцем усієї суми бюджету стає один великий проєкт67. Так житомиряни можуть обирати 
його методом голосування, однак можливості подавати та реалізовувати власні ідеї більше не мають. На думку 
експерта, така зміна формату не зовсім виправдана: хоча мешканці створюють менш професійні проєкти, їхнє 
залучення у процес надважливе для посилення активності громади.

66 https://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1518444697.pdf
67 https://www.zhitomir.info/news_190623.html

https://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1518444697.pdf
https://www.zhitomir.info/news_190623.html


26Контроль порушень благоустрою 

 Проблема

Благоустрій населених пунктів — комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення й озеленення, а 
також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів та іншого, що здійснюється на території 
населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо 
захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля68.

Доволі часто регіональні медіа публікують інформацію про незаконне розміщення тимчасових споруд, сміття, 
МАФів, реклами та іншого. Порушення благоустрою населеного пункту призводить до неможливості ефективно 
здійснювати господарську діяльність. Наприклад, розриття, блокування доріг та в’їзних арок, накопичення відходів 
заважають проїзду аварійних та рятувальних машин; утримання у неналежному санітарно-технічному стані будівель 
та споруд призводить до їх передчасного зношення; незаконне встановлення МАФів псує зовнішній вигляд міста, а їх 
нагромадження перешкоджає руху містян тощо.

Першочергова мета підтримки благоустрою в належному стані — це створення комфортних умов для мешканців 
населених пунктів. Існує й позитивний економічний ефект для бюджету. Завдяки роботі інспекцій та комісій із 
перевірки благоустрою у бюджети надійшло понад 14 мільйонів гривень69. Аналіз стану виконання вимог, які 
передбачені законом про благоустрій, свідчить, що в Україні у 2020 році понад 18 тисяч разів у ЗМІ висвітлювали 
проведену роботу з благоустрою населених пунктів70.

Мешканці населених пунктів — це ті особи, які чи не найбільше зацікавлені у належному вигляді міста чи села, 
в якому вони проживають. Тому благоустрій часто перебуває у центрі їхньої уваги, також вони не завжди можуть 
довіряти ефективності роботи інспекції міста та прозорості процесів перевірки.

 У 2020 році до здійснення заходів із благоустрою було залучено майже 1,1 млн осіб71. Саме тому оприлюднення даних 
про результати виявлення та усунення порушень благоустрою може підвищити рівень довіри мешканців до міської 
влади, довести відсутність зловживань, законність встановлених конструкцій тощо. 

68 Закон України «Про благоустрій населених пунктів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text
69 https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/analiz-stanu-vykonannya-vymog-zakonu-ukrayiny-pro-blagoustrij-naselenyh-punktiv-za-2020-rik/
70 Станом на 2020 рік. https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/analiz-stanu-vykonannya-vymog-zakonu-ukrayiny-pro-blagoustrij- 

naselenyh-punktiv-za-2020-rik/
71 https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/analiz-stanu-vykonannya-vymog-zakonu-ukrayiny-pro-blagoustrij-naselenyh-punktiv-za-2020-rik/
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27 На кого впливає

Мешканці населених пунктів, громадськість, активісти.

 Як відкриті дані допомагають вирішити проблему

Постанова КМУ №83572 зобов’язує розпорядників даних (органи місцевого самоврядування) публікувати 
відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності (місцезнаходження, площа, тип, статус, план), інформацію про рекламні засоби73 (дані про місце 
розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер 
телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк дії, номер і дата укладення договору) та 
дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою74 (інформація про будь-які зміни, переобладнання 
чи реконструкцію, які були погоджені з органом місцевого самоврядування). Така інформація дозволяє легко 
перевірити легальність встановлених споруд, переглянути довідник розповсюджувачів зовнішньої реклами, 
дозволи на її встановлення тощо.

Сервіси, які надають можливість публічно висвітлити проблему з благоустрою чи опублікувати скаргу щодо 
цього є доволі популярними75, оскільки проблема, до якої прикута увага громадськості, з більшою ймовірністю, 
буде вирішена. Тож інформацію про тимчасові споруди, ремонтні роботи чи рекламні засоби подавати 
доцільніше не в окремих документах чи на сайті у формі тексту, а у сервісах із візуалізацією, які є зручним 
інструментом моніторингу змін у місці проживання.

72 https://www.kmu.gov.ua/npas/248573101
73 Приклад м. Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/9e65f3d8-0646-4410-bf36-a0a35d357cbc
74 https://bit.ly/2V6Yu61
75 Наприклад, міський Сіті-бот «Назар» https://citybot.pro

https://www.kmu.gov.ua/npas/248573101
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Інструмент моніторингу порушень благоустрою «Комфортний Слов’янськ»

Мета проєкту «Комфортний Слов’янськ»76 — зробити зручний інструмент для містян, який дозволить моніторити 
порушення у публічному просторі та статус щодо їх усунення, перевіряти наявність дозволу на розміщення 
рекламного носія, відповідність тимчасової споруди виданій технічній документації. Сервіс створений у 
січні 2021 року агенцією журналістики даних «Texty.org.ua» за підтримки Міністерства цифрової трансформації та 
USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS».

Візуалізація інформації в сервісі складається із трьох частин: порушення благоустрою, тимчасові споруди та рекламні 
конструкції. Сервіс використовує чотири набори відкритих даних, серед яких — два обов’язкових для оприлюднення 
згідно із Постановою КМУ №83577 («Інформація про рекламні засоби»78 та «Дані про розміщення тимчасових споруд у 
м. Слов’янськ»79), а ще два набори публікують з ініціативи міста («Дані про складені приписи про усунення порушень 
у сфері благоустрою»80, «Інформація про накладені штрафи за адміністративними протоколами про порушення 
благоустрою»81). Журналісти «Texty.org.ua» запропонували місту ці дані використати для того, щоб популяризувати 
серед громадськості. Від моменту запуску сервісом скористалися понад три тисячі осіб.

Вирішувати питання порушення благоустрою мають балансоутримувачі, тобто як фізичні та юридичні особи, так і 
комунальні підприємства, які утримують той чи інший об’єкт. Так, сервіс може допомогти мешканцям Слов’янська 
краще контролювати діяльність міської ради, роботу комунальних підприємств, які мають забезпечувати чистоту та 
порядок у місті, оскільки колір позначок на карті «Інструменту моніторингу» дозволяє перевірити статус виконання 
робіт. Також сервіс показує рейтинг організацій, яким видані приписи порушення благоустрою, та яку кількість 
порушень вони вже виправили.

76 https://texty.org.ua/d/2020/slovjansk/#/
77 https://www.kmu.gov.ua/npas/248573101
78 https://opendata.slavrada.gov.ua/dataset/86926065-2c11-443a-bb0c-6d0f6b444ae4
79 https://opendata.slavrada.gov.ua/dataset/b912b9c1-ea15-46fb-9a50-d92de564654c
80 https://opendata.slavrada.gov.ua/dataset/a2117df6-8776-404c-aa9d-7f0b9fe7e7bf
81 https://opendata.slavrada.gov.ua/dataset/26ddf0bc-af7f-4ceb-aa39-1d001995ee78
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Підвищення якості моніторингу роботи інспекцій з перевірки благоустрою  
та усунення проблем балансоутримувачами

Інструмент «Комфортний Слов’янськ» оновлюється раз на квартал і дає змогу зрозуміти, яких змін зазнало місто за 
цей час. Також громадськість може спостерігати за показниками нарахування штрафів за порушення благоустрою: 
так, від початку 2020 року нарахували 55 тисяч гривень штрафів за порушення благоустрою.

“ Ми показуємо ці дані, щоб мешканці міста зрозуміли, що 
порушення благоустрою — це комплексна сфера, де порушення 
необхідно встановити та виправити. Якщо цього не зробити, то 
може бути накладений штраф, який зараховується до бюджету 
міської територіальної громади.

”Денис Губашов, 
аналітик видання «Texty.org.ua»



30«Комфортний Слов’янськ» дає змогу уникнути непорозумінь міської влади із місцевими активістами, якщо ті 
стверджують, що реклама чи МАФ встановлені незаконно. Якщо ж споруда заважає, однак є законною, громадськість 
може ініціювати її усунення. Або ж місцевий житель може звернутися до інспекції з благоустрою з проханням про 
ретельну перевірку району чи вулиці, а за певний час промоніторити це на карті сервісу. Таким чином, уся інформація 
є відкритою, а сервіс — хорошим майданчиком для діалогу між міською владою та громадянами. 

Неочікуваною функцією для створювачів сервісу стало його використання бізнесом, який виготовляє рекламні 
конструкції. Вони використовують «Комфортний Слов’янськ» для того, щоб продавати свої послуги: кожен рекламний 
об’єкт на сайті має фотографію, яку вони демонструють замовникам.

Муніципальна інспекція із благоустрою також використовує інструмент. Раніше вони проводили перевірки, однак 
не здійснювали аналізу даних та не знали, в яких районах Слов’янська відбувається найбільша кількість порушень. 
За допомогою візуалізації працівники інспекції краще розуміють, які порушення усунуті, та ефективніше планують 
маршрути перевірок.



31Перевірка міст на доступність 

 Проблема

Останні кілька років під увагою громадськості перебуває доступність міст для різних соціальних груп, зокрема 
маломобільних: батьків із дитячими візочками, людей з інвалідністю, літніх людей тощо. Від 2015 року в Україні існує 
проєкт «Доступно.юа»82, який регулярно перевіряє міста України на створення максимально зручного міського 
простору для кожного мешканця.

Безперешкодний доступ до споруд для людей з інвалідністю гарантує низка документів83, а обов’язок піклуватися 
та забезпечувати доступність мають як органи виконавчої влади, так і представники ОМС. Останні розробляють 
проєктно-кошторисну документацію та втілюють проєкти, які відповідають Державним будівельним нормам, 
внаслідок чого з’являються світлофори зі звуковим сигналом, пониження бордюрного каменя тощо.

Наприкінці 2020 року Рейтинг доступності «Тостер» оприлюднив  перелік із 13 перевірених міст, серед яких першість 
здобув Чернігів із показником 19%84. У рейтингу цей показник є найвищим, однак насправді він означає те, що місто 
відповідає лише на 1/5 державним будівельним нормам.

Україна тільки рухається у напрямку інклюзивності, а тому багато державних та комунальних установ потребують 
переобладнання задля забезпечення доступності. У 2018 році Запорізька ОДА провела моніторинг міст на 
доступність і постановила, що на територіях проводять недостатню роботу для забезпечення доступності об’єктів 
для маломобільних груп населення85. Попри розвиток міст у напрямку інклюзії, мешканці часто не помічають цих 
змін та зосереджують увагу на проблемах, які існують. Так само, як із благоустроєм, недостатня кількість інформації 
про інклюзивні проєкти впливає на рівень довіри мешканців до місцевої влади. 

82 https://dostupno.ua
83 https://helsinki.org.ua/advices/zabezpechennya-dostupnosti-sporud-dlya-lyudej-z-invalidnistyu/
84 https://www.facebook.com/tosterranking/posts/218462692979507
85 https://www.zoda.gov.ua/news/41992/na-teritoriyah-provoditsya-nedostatnya-robota-dlya-zabezpechennya-dostupnosti--objektiv-dlya-malomobilnih- 

grup-naselennya.html
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32 На кого впливає

Маломобільні групи населення — люди з інвалідністю, батьки з дитячими візочками, літні люди, вагітні, люди із 
тимчасовими травмами; особи, які їх супроводжують.

 Як відкриті дані допомагають вирішити проблему

Відкритість і підзвітність органів місцевого самоврядування про їхню діяльність у межах інклюзивної політики — 
це можливість продемонструвати суттєві зміни, які відбуваються у цьому напрямі. Важливим ресурсом є набір 
відкритих даних «Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю»86, який має містити перелік будинків 
і споруд, в яких здійснені перевірки та моніторинг дотримання вимог доступності. Деякі громади87 публікують 
інформацію про доступність комунальних установ: шкіл, лікарень, бібліотек — місць, які потребують забезпечення 
інклюзивності чи не найбільше. Така інформація корисна всім тим, хто хоче дізнатися про можливість доступу 
споруд для маломобільної особи. Однак перелік адрес — це не надто наочна інформація, особливо для тих, хто 
перебуває у новому для себе місці. Натомість сервіс, що використовує такі відкриті дані для візуалізації адрес на 
карті, — це зручний інструмент для користувачів, щоб моніторити та перевіряти місця на інклюзивність.

 Приклади використання відкритих даних

Вебсервіс про засоби доступності у Запоріжжі «Місто для всіх»

Вебсервіс «Місто для всіх»88 відображає на мапі комунальні об’єкти міста. Користувач може фільтрувати об’єкти, 
залишивши галочку лише для того засобу доступності, який хоче побачити на карті: пандус, вбиральня, паркування 
тощо. Проєкт розпочав свою роботу у травні 2021 року.

86 Згідно з Постановою КМУ №553, ОМС зобов’язані інформувати осіб з інвалідністю про зміни та доповнення законодавства про соціальну  
захищеність осіб з інвалідністю. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-п#Text

87 Приклад Рівненської обласної ради. https://data.gov.ua/dataset/d2578019-c277-40a6-80eb-b1a4b7d96b89
88 https://texty.org.ua/d/2021/zaporizhzhia_inclusive/

https://data.gov.ua/dataset/d2578019-c277-40a6-80eb-b1a4b7d96b89
https://texty.org.ua/d/2021/zaporizhzhia_inclusive/


33У 2020 році Запорізька міська рада працювала спільно із Міністерством цифрової трансформації, USAID/UK aid 
проєктом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та Агенцією журналістики даних 
«Texty.org.ua» над політикою відкритих даних у місті. Після створення наборів відкритих даних завершальним 
етапом процесу співпраці стало створення сервісу на їхній основі. Команда вирішила започаткувати проєкт, який 
допомагав би людям із інвалідністю та іншим групам населення комфортно пересуватися містом. Сервіс «Місто для 
всіх» реалізували на основі таких наборів відкритих даних:

● Дані Запорізької міської ради про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення89

● Інформація щодо закупівель системи Prozorro90

● Дані Єдиного вебпорталу використання публічних коштів91

● Дані про декларативні документи з Реєстру будівельної діяльності92

Так, за допомогою цього вебсервісу представники маломобільних груп населення чи особи, які їх супроводжують, 
можуть перевірити засоби доступності (пандуси, електричні підйомники та ліфти, обладнані вбиральні тощо) та 
скласти найзручніший маршрут для пересування. За час існування сервісу його відвідали більше 1 000 унікальних 
користувачів.

 Вплив відкритих даних

Удосконалення інформування про покращення у сфері доступності міста

«Місто для всіх» демонструє, що ОМС постійно працюють над вирішенням проблем мешканців, — це мало би 
збільшити рівень довіри до міських структур загалом.

89 https://data.gov.ua/dataset/bd9a85a7-610d-40ed-962b-bb1cf509d796
90 https://prozorro.gov.ua/openprocurement
91 https://spending.gov.ua/new/
92 https://data.gov.ua/dataset/0c352c5f-786b-4407-9c3d-49cddd63452e
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“ Було багато негативної інформації з приводу того, що місто 
не розвивається у напрямку доступності. Однак за всі роки 
незалежності місто робить достатньо багато власними силами 
та коштами. Це поступова і дороговартісна робота, тому ми 
хотіли продемонструвати і вартість виконаних робіт. Можна 
побачити, що витрачено дуже великі кошти, і зрозуміти, що 
одразу зробити все місто абсолютно зручним ми не можемо.

”Юлія Бакланова, 
керівниця відділу правового моніторингу  
Департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

«Місто для всіх» має антикорупційний потенціал, адже користувачі можуть обирати на карті об’єкти, які їх цікавлять, 
переглядати фінансування, яке було виділено на забезпечення засобів доступності, а також перевірити факт 
наявності цього засобу. Таким чином, кожен може долучитися до перевірки використання коштів бюджету.

До того ж, мешканці Запоріжжя самостійно можуть долучатися до заповнення мапи: якщо певний об’єкт відсутній — 
сервіс пропонує внести інформацію вручну. Запорізька міська рада планує залучити до складу робочої групи 
«Міста для всіх» найбільш зацікавлених осіб, тобто тих мешканців Запоріжжя, які належать до маломобільних груп 
населення. Під час презентації проєкту команда отримала конструктивний зворотний зв’язок щодо коректності 
інформації на мапі, а тому планує оновлення складу робочої групи із залученням цільової авдиторії, щоб здійснити 
перевірку разом із мешканцями міста.



356.6 Моніторинг проведення ремонтних робіт

 Проблема

Із місцевих бюджетів здійснюють видатки на програми житлово-комунального господарства, благоустрою 
населених пунктів, ремонту та реконструкції житлових будинків93. Використання місцевих бюджетів завжди 
перебуває під пильним спостереженням громадськості, тому існують рейтинги прозорості та доступності міст.

До прикладу, місто Львів посідає друге місце у рейтингу прозорості 100 міст України (85,2 бала зі 100), а у рейтингу 
підзвітності 50 міст — третє місце (22,0 бали зі 100)94. Якщо прозорість, тобто рівень комунікації влади із громадою, 
є доволі високою, то підзвітність, тобто рівень доступу громадян до розробки політик і контролю, є ще доволі 
низькою в усій Україні. Рейтинг засвідчує, що мешканці не всіх громад можуть моніторити та коригувати процес 
використання бюджетних коштів, зокрема щодо проведення ремонтних робіт у населених пунктах.

На кого впливає

Громадськість, активісти, депутати місцевої влади.

93 https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/103230
94 https://transparentcities.in.ua
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https://transparentcities.in.ua


36Як відкриті дані допомагають вирішити проблему

Для належної прозорості та підзвітності ОМС повинні надавати доступ до інформації про свою діяльність, залучати 
мешканців до впровадження політик, інформувати, як, коли та стосовно якого питання ухвалюють рішення.

Наприклад, набір «Перелік ремонтних робіт за кошти бюджету розвитку»95 у Львові містить інформацію про 
категорію та суб’єкт ремонту / будівництва, адресу, відповідальну за фінансування установу, суму бюджетування, 
плановану дату завершення. Завдяки такій інформації мешканець може перевірити факт та якість виконання робіт, 
а в разі потреби написати відповідну скаргу чи звернутися до свого депутата.

Приклади використання відкритих даних

Карта ремонтів у Львові

Інструмент для моніторингу ремонтних робіт міста Львів можна відшукати на карті Геопорталу відкритих даних 
Львівської міської ради96, обравши позначки інформаційних шарів на основі відкритих даних — «Бюджет розвитку 
2017–2021»97 та «Громадський бюджет»98. 

Геопортал подає всю геопросторову інформацію на одній карті, а тому відслідкувати конкретну кількість користувачів 
шарів достеменно неможливо. У 2021 році картою загалом скористалися понад 3 000 унікальних користувачів.

95 https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/perelik-remontnykh-robit-za-koshty-byudzhetu-rozvytku_2020/resource/e7268d58-af0a-449d-8927-53857739ec56
96 https://map.city-adm.lviv.ua
97 https://map.city-adm.lviv.ua/map/main?fbclid=IwAR2XmCkxi5Ch_HS60CEXBZqoCSOqtqbc94SYT0vEzF14Xxk-HkmBxBPoCDQ#map=13//49.83100701759922// 

24.021949768066406&&layer=9635585433681688-1,100//1693557910904243978-1,100
98 https://map.city-adm.lviv.ua/map/main?fbclid=IwAR05VVRz3G3FBs-x7KBvjoje8KWJIocg42zAqxdCTFcOMl9pnXCr_

PAN8so#map=12//49.83731816924412//24.034996032714847&&layer=9635585433681688-1,100//12755966913576887-1,100

https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/perelik-remontnykh-robit-za-koshty-byudzhetu-rozvytku_2020/resource/e7268d58-af0a-449d-8927-53857739ec56
https://map.city-adm.lviv.ua
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https://map.city-adm.lviv.ua/map/main?fbclid=IwAR05VVRz3G3FBs-x7KBvjoje8KWJIocg42zAqxdCTFcOMl9pnXCr_PAN8so#map=12//49.83731816924412//24.034996032714847&&layer=9635585433681688-1,100//12755966913576887-1,100
https://map.city-adm.lviv.ua/map/main?fbclid=IwAR05VVRz3G3FBs-x7KBvjoje8KWJIocg42zAqxdCTFcOMl9pnXCr_PAN8so#map=12//49.83731816924412//24.034996032714847&&layer=9635585433681688-1,100//12755966913576887-1,100


37Комісія фінансів та планування бюджету ЛМР два скликання (VII та VIII) поспіль працювала над підвищенням 
прозорості всього циклу бюджетного процесу міста. Зосередивши увагу на бюджеті розвитку, комісія спільно із 
Міським центром інформаційних технологій99 розробила ідею «Карти ремонтів»100. Інструмент використовує три 
набори відкритих даних — «Перелік ремонтних робіт за кошти бюджету розвитку»101 за роками, «Титульні списки на 
проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою»102 за районами Львова 
за 2021 рік та «Інформація про проекти громадського бюджету Львова»103.

 Вплив відкритих даних

Підвищення рівня прозорості та підзвітності щодо ремонтних робіт у місті

Використання «Карти ремонтів» дозволяє переглянути ремонтні роботи у розрізі адрес, об’єктів, років, а також 
суми фінансування, виділеної на конкретний проєкт. Остання функція має антикорупційний потенціал. Наприклад, 
користувач може легко перевірити проєкт, кошти на який виділили, а ремонтні роботи проведені неякісно чи не 
завершені. Публічність бюджету є запобіжником зловживань із боку підрядника.

Також мешканець міста може подавати свої пропозиції стосовно ремонтів до міської ради, а карту використовувати 
для перевірки впровадження проєктів. Таким чином, інструмент сприяє процесу підзвітності.

99 https://city-adm.lviv.ua/lmr/utilities/lkp-miskyi-tsentr-informatsiinykh-tekhnolohii
100 https://map.city-adm.lviv.ua/map/main#map=12//49.83731816924412//24.035511016845707&&layer=9635585433681688-1,100//1693557910904243978-1,100
101 Приклад за 2020 рік. https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/perelik-remontnykh-robit-za-koshty-byudzhetu-rozvytku_2020?fbclid= 

IwAR2aZ16iWaIf17Rl8a7S6k7Q2didshp7EMcqoK8u0iwq7o3pzvz1RHp1xTw
102 Приклад Сихівської районної адміністрації. https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/sra-tytuly
103 https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/hromadskyi-budzhet-lvova

https://city-adm.lviv.ua/lmr/utilities/lkp-miskyi-tsentr-informatsiinykh-tekhnolohii
https://map.city-adm.lviv.ua/map/main#map=12//49.83731816924412//24.035511016845707&&layer=9635585433681688-1,100//1693557910904243978-1,100
https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/perelik-remontnykh-robit-za-koshty-byudzhetu-rozvytku_2020?fbclid=IwAR2aZ16iWaIf17Rl8a7S6k7Q2didshp7EMcqoK8u0iwq7o3pzvz1RHp1xTw
https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/perelik-remontnykh-robit-za-koshty-byudzhetu-rozvytku_2020?fbclid=IwAR2aZ16iWaIf17Rl8a7S6k7Q2didshp7EMcqoK8u0iwq7o3pzvz1RHp1xTw
https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/sra-tytuly
https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/hromadskyi-budzhet-lvova
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“ Якщо дивитися на розподіл бюджету у розрізі районів, у 
мешканців виникають запитання щодо несправедливого 
розподілу коштів. Інструмент допоможе зрозуміти, чому 
в певних районах міста заплановано більше ремонтних 
робіт, ніж в інших. До прикладу, Франківський район міста в 
радянські часи забудовувався найпізніше, а тому за 30 років має 
найменше інфраструктурних проблем, тож має меншу кількість 
запланованих проєктів.

” 
Вікторія Довжик, 
депутатка VIII скликання Львівської міської ради

Міська рада, своєю чергою, може скористатися картою для виявлення «гарячих точок» — мікрорайонів чи вулиць, 
де з певних причин ремонтів не проводять. Можливо, таким місцям не приділено достатньої уваги, а тому й відсутні 
рішення про виконання ремонтних робіт. У 2020 році у Львові було заплановано 1 178 проєктів, тож карта є зручним 
інструментом візуалізації, аналізу та знаходження «забутих ділянок».



397 Рекомендації

 Проблема  Рекомендація

ДП «Прозорро.Продажі»

1 На противагу електронній системі публічних 
закупівель «Прозорро», доступ до даних системи 
«Прозорро.Продажі» більш складний. Розробники 
надають API, однак знайти його доволі важко, 
до того ж, складно використовувати. Пошук API 
«Прозорро» можна здійснити одномоментно 
через будь-який пошуковий сервіс, а пакет API 
від «Прозорро.Продажі» вдалося відшукати лише 
за запитом до працівників ДП. Також дані можна 
отримати через сайт bi.prozorro.sale у вкладці 
«Аукціони», але за посиланням на вебсторінки 
окремих лотів, що погіршує можливість 
опрацювання сукупної інформації.

Надавати доступ до даних вебсайту «Прозорро.
Продажі» аналогічно прикладів «Прозорро»104 
чи Єдиного вебпорталу використання публічних 
коштів105.

104 https://prozorro.gov.ua/openprocurement
105 https://confluence.spending.gov.ua/display/ds/API

https://prozorro.gov.ua/openprocurement
https://confluence.spending.gov.ua/display/ds/API


40 Проблема  Рекомендація

Органи місцевого самоврядування

2 Відсутня у форматі відкритих даних інформація 
про депутатів місцевих рад. Інколи її публікують 
на Єдиному державному вебпорталі відкритих 
даних, однак навіть там набори не завжди оновлені. 
Наприклад, дані про депутатів Острозької міської 
ради востаннє оновлювали на держпорталі 
відкритих даних у 2019 році106, тобто ще до місцевих 
виборів у 2020, а на сайті ради інформація 
подана107 в HTML — невідповідному форматі для 
структурованих даних. До того ж, депутати не 
завжди надають актуальну контактну інформацію 
(номер телефону, електронну адресу чи години 
приймання в офісі).

ОМС необхідно надавати інформацію у форматі 
відкритих даних та регулярно оновлювати набори, 
а депутатам, своєю чергою, — подавати коректну 
контактну інформацію та інші дані, публікації яких 
вимагає Постанова № 835.

3 «Дані про складені приписи про усунення порушень 
у сфері благоустрою» та «Інформація про накладені 
штрафи за адміністративними протоколами про 
порушення благоустрою» не є обов’язковими до 
публікації органами місцевого самоврядування. 
Проте за прикладом сервісу «Комфортний 
Слов’янськ» стає зрозуміло, що така інформація 
необхідна для того, щоб громадськість могла 
відслідковувати роботу інспекцій із благоустрою.

Міністерству цифрової трансформації під час 
наступного планового оновлення «Переліку 
наборів даних, що підлягають оприлюдненню у 
форматі відкритих даних» розглянути можливість 
включення цих наборів до переліку, а ОМС надавати 
інформацію у форматі відкритих даних.

106 https://data.gov.ua/dataset/76676c45-6ba9-411b-830a-6993eb7706f1
107 https://www.ostroh.rv.ua/city_council/deputies

https://data.gov.ua/dataset/76676c45-6ba9-411b-830a-6993eb7706f1
https://www.ostroh.rv.ua/city_council/deputies


41 Проблема  Рекомендація

4 Набір «Дані про доступність будівель для осіб з 
інвалідністю» не є обов’язковим до оприлюднення 
згідно із законодавством України, але саме це 
робить запорізький сервіс «Місто для всіх» 
унікальним. Однак маломобільні групи населення 
існують у кожному населеному пункті України, 
а тому потребують детальної інформації про 
можливості пересування в громадських місцях і 
використання міського простору.

Міністерству цифрової трансформації під час 
наступного планового оновлення «Переліку 
наборів даних, що підлягають оприлюдненню у 
форматі відкритих даних» розглянути можливість 
включення цих наборів до переліку, а ОМС надавати 
інформацію у форматі відкритих даних.

Додатково, у процесі дослідження автори звіту познайомилися із двома проєктами — «Хто мій депутат» та «Результати 
виборів міського голови Луцька». Ці сервіси не містять відкритих даних, проте публікація наборів у форматі відкритих 
даних значно посилила б ці проєкти, адже вони мають значний антикорупційний та соціальний вплив.  

«Хто мій депутат»108 — сервіс від Сумської міської ради, що спрощує процедуру пошуку мешканцями 
міста свого виборчого округу, а також депутатів, що закріплені за ним. Перевагою платформи є можливість 
безпосередньо написати звернення до депутата на пошту або сконтактувати із ним через месенджери. Крім 
цього, на платформі можна побачити приналежність депутата до партії, перейти на сторінку про деталі його 
діяльності та промоніторити депутатські голосування за проєкти.

 Проблема. Для висвітлення інформації проєкт, зокрема, використовує «Протоколи сесій Сумської міської 
ради VIII скликання»109, однак такі дані не публікують у машиночитаному форматі, незважаючи на рекомендації 
Міністерства цифрової трансформації110, оскільки структуровані дані мають бути оприлюднені у форматі *XLS, 
а не *DOC. Відповідно, команда сервісу займається введенням інформації вручну, що ускладнює та сповільнює 
процес її опрацювання. 

108 https://deputat.sumy.ua 
109 https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/miska-rada/protokoli-sesij.html
110 https://data.gov.ua/pages/835-recm-local-government-voting%20%0d114 

https://deputat.sumy.ua
https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/miska-rada/protokoli-sesij.html
https://data.gov.ua/pages/835-recm-local-government-voting%20%0d114


42 Рекомендація. ОМС необхідно надавати дані про протоколи сесій у форматі відкритих даних. Окрім того, 
необхідно публікувати відкриті дані про розподіл МТГ на виборчі округи, перелік міських вулиць, перелік обраних 
депутатів, закріплення депутатів за виборчими округами, графіки приймання, контакти та адреси громадських 
приймалень депутатів, розподіл депутатів на фракції — ця інформація також інтегрована у функціонал «Хто мій 
депутат».

Інтерактивна карта «Результати виборів міського голови Луцька»111 — візуалізація Центру 
журналістських розслідувань «Сила правди» про результати голосування за кандидатів на посаду міського голови 
в розрізі 109 виборчих дільниць громади. У листопаді 2020 року відбувся другий тур виборів у Луцьку, де змагалися 
лише два кандидати, які попередньо дістали найбільшу підтримку мешканців. Після публікації результатів 
журналісти «Сили правди» зрозуміли, що загальна інформація є не надто зрозумілою, тому вирішили створити 
візуалізацію, щоб побачити реальний розподіл за дільницями.

 Проблема. Журналісти звернулися напряму в один із територіальних виборчих округів та отримали документи 
з офіційними даними про голосування, а тому вводили інформацію вручну. На сайті ЦВК112 оприлюднений лише 
загальний відсотковий розподіл результатів виборів. Протоколи ТВК із розподілом за виборчими дільницями 
неможливо знайти у будь-якому форматі. Тобто інтерактивна карта є, можливо, єдиним публічним джерелом 
інформації про розподіл голосів за виборчими дільницями.

 Рекомендація. Центральній виборчій комісії та органам місцевого самоврядування необхідно публікувати 
інформацію про голосування у повному обсязі у форматі відкритих даних. Наприклад, як опубліковані протоколи 
ТВК113 про обраних депутатів рад, проте і цей документ потребує доопрацювання — перетворення у формат  
відкритих даних.

111 https://sylapravdy.com/oficzijni-rezultaty-vyboriv-mera-luczka-de-golosuvaly-za-polishhuka-a-de-za-shybu/?fbclid= 
IwAR2bHZvq8CpwvMmdIINoLdikzclVjZSE3cdpf0ABvM-xSJbUWjchEzV_Cto

112 https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm048pt001f01=695pt005f01=0pid102=878pf7691=63792rej=0.html
113 https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=7rej=0.html

https://sylapravdy.com/oficzijni-rezultaty-vyboriv-mera-luczka-de-golosuvaly-za-polishhuka-a-de-za-shybu/?fbclid=IwAR2bHZvq8CpwvMmdIINoLdikzclVjZSE3cdpf0ABvM-xSJbUWjchEzV_Cto
https://sylapravdy.com/oficzijni-rezultaty-vyboriv-mera-luczka-de-golosuvaly-za-polishhuka-a-de-za-shybu/?fbclid=IwAR2bHZvq8CpwvMmdIINoLdikzclVjZSE3cdpf0ABvM-xSJbUWjchEzV_Cto
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm048pt001f01=695pt005f01=0pid102=878pf7691=63792rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=7rej=0.html


43Додаток 1. 

 Перелік проведених інтерв’ю

                 ПІБ респондента   Організація та роль у ній

Вікторія Довжик
Депутатка VIII скликання, членкиня комісії фінансів та комунальних 
бюджетів Львівської міської ради.

Владислав Пучич
Колишній член координаційної ради Житомира, відповідальної  
за проєкти «Бюджет участі» та «Інтерактивна мапа реалізації проєктів».

Денис Губашов
Аналітик видання «Texty.org.ua» громадської організації «Агенція 
журналістики даних».

Зеновій Квасній
Oчільник відділу інформаційної політики та комунікації виконкому 
Дрогобицької міської ради.

Катерина Шуварська
Менеджерка проєктів та програм, координаторка напряму електронної 
демократії Львівського регуляторного хабу, офіційного партнера 
«Прозорро. Продажі» у Львівській та Волинській областях.

Марія Іщенко Заступниця голови ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики».

Тарас Пинтач
Керівник відділу аналізу та планування Управління економіки  
Львівської міської ради.

Юлія Бакланова
Керівниця відділу правового моніторингу Департаменту правового 
забезпечення Запорізької міської ради.

Юрій Горбач Директор Центру журналістських розслідувань «Сила правди»
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ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ
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