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3Список скорочень

ЗМІ
засоби масової інформації

ЗНО
зовнішнє незалежне оцінювання

КМДА
Київська міська державна адміністрація

КМУ
Кабінет Міністрів України

МАФ
мала архітектурна форма

ОДА
обласна державна адміністрація

ОМС
органи місцевого самоврядування
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42 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»1. 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 щомісяця2. 

Вимірювання впливу відкритих даних є вкрай важливим, оскільки це дає можливість оцінити діяльність 
органів влади та забезпечує механізм для відстеження прогресу в часі. В Україні за сприяння Міністерства 
цифрової трансформації України вперше проводять серію тематичних досліджень про вплив відкритих даних 
на вирішення суспільних проблем, зокрема для боротьби з корупцією. 

У цьому дослідженні аналізують відкриті дані органів місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, автори 
звіту розглядають, яку цінність для громадськості, органів місцевого самоврядування та бізнесу становлять 
відкриті дані, що їх оприлюднюють органи місцевого самоврядування. Поява сервісів на основі відкритих 
даних стала можливою завдяки активній участі місцевих органів самоврядування в обробленні, підготовці та 
публікації наборів відкритих даних. Приміром:

● Локальні геопортали дозволяють місцевим мешканцям отримувати доступ до даних кадастру або 
інформацію з кадастру напряму, без звернення до місцевих органів влади із запитами. Також візуалізація 
даних дозволяє легко розібратись в інформації, тоді як робота з наборами відкритих даних потребує 
додаткових навичок і знань. Завдяки наявності у відкритому доступі інформації, що публікується на 
геопорталах, громадяни мають змогу в декілька кліків перевірити стан виконання ремонтних робіт або ж 
легальність розміщення рекламних носіїв чи точок із реалізації алкогольної продукції.

1  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text%20(%D1%81%D1%82.%2010) (ст. 10) 
2  https://cdn.regulation.gov.ua/f6/aa/ac/e6/regulation.gov.ua_GB%20Open%20data%20UA%20upd%20(2).pdf (с. 13)

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


5● Аналітика «ЛУН Місто» щодо доступності та наповненості дитячих садочків і шкіл у Києві актуалізує питання 
переповненості освітніх закладів у столиці та загалом привертає увагу до проблеми нерівномірного розподілу 
учнів між навчальними закладами міста. Також мешканці міста можуть використовувати аналітику як критерій 
при виборі як району проживання загалом, так і конкретного навчального закладу для своєї дитини.

● Інтерактивні карти тимчасових споруд і рекламних засобів дають змогу місцевим органам влади швидко та 
без зайвих часових і фізичних затрат контролювати наявність порушень з боку бізнесу, спроб ухиляння від 
сплати податків або намагання залишити нелегальні споруди чи рекламні конструкції на вулицях міст.

● Інтерактивні дашборди щодо стану справ та фінансування у сфері охорони здоров’я на рівні міст 
допомагають підвищувати поінформованість населення про ситуацію у цій сфері та сприяють збільшенню 
рівня прозорості й підзвітності у контексті використання бюджетних коштів.



63 Методологія 

Наразі є два основних методи дослідження відкритих даних: кількісний та якісний3. 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 розглядається4. 

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 
та 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 за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та 
підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» в Україні вперше проводять серію тематичних досліджень, 
що базуються на міжнародному досвіді — методології проєкту Open Data Impact5. Ця методологія передбачає 
вивчення окремих кейсів застосування відкритих даних через пряме спілкування з учасниками процесів, а також 
через аналіз урядових документів та інформації у ЗМІ. 

Першоджерелом цього дослідження стало безпосереднє спілкування з людьми, які працюють із відкритими 
даними органів місцевого самоврядування, — керівниками сервісів, створених на основі відкритих даних, а також 
із представниками місцевих органів влади та громадськості. 

3  https://www.stateofopendata.od4d.net/chapters/issues/measurement.html 
4  https://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=UKR 
5  http://odimpact.org/ 

https://www.stateofopendata.od4d.net/chapters/issues/measurement.html
https://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=UKR
http://odimpact.org/


7Це дослідження сфокусоване на вивченні практик використання відкритих даних органів місцевого самоврядування 
та виявленні впливу, який ці дані справляють на життя громадян. Протягом травня — червня 2021 року автори 
дослідження провели десять глибинних дистанційних онлайн-інтерв’ю з ключовими респондентами на цю тематику. 

Респонденти розповідали про свою діяльність і досвід використання даних органів місцевого самоврядування, про 
розроблені продукти, а також надавали рекомендації щодо покращення екосистеми даних, що публікують місцеві 
органи влади. 

Оброблену інформацію згрупували за типами проблем, які можна вирішити за допомогою відкритих даних. Звіт 
містить приклади використання даних, що їх оприлюднюють органи місцевого самоврядування, та супровідну 
інформацію: опис застосування даних та ефекти, яких вдалось досягнути. 

У зв’язку зі значною кількістю розпорядників, а також обсягом даних, які вони публікують, у розділах, що стосуються 
стану доступу до відкритих даних у сфері місцевого самоврядування, дослідники проаналізували лише ті дані, що 
публікують міста-обласні центри на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та/або на відповідних міських 
порталах відкритих даних. Водночас у сценаріях використання відкритих даних автори не обмежувалися лише 
обласними центрами.



84 Відповідальні органи  
та їхні повноваження
Відповідно до закону «Про місцеве самоврядування в Україні»6, місцеве самоврядування — це гарантоване 
державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та 
посадових осіб вирішувати питання місцевого значення у межах, визначених Конституцією і законами України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через 
сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Міська рада є органом, що представляє міську громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції та 
повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Міська рада складається 
з депутатів і обирається міською громадою. 

Міська рада відповідає за створення нормативної бази щодо відкритих даних на місцевому рівні7, що може 
охоплювати низку таких завдань: 

● Визначення відповідальних за відкриті дані структурних підрозділів (секторів, відділів, департаментів) та/або осіб. 

● Затвердження порядку оприлюднення наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних України, 
а також на власному порталі або сайті за наявності такого. 

● Проведення та впровадження результатів аудиту даних. 

● Створення, за потреби, робочої групи з впровадження та розвитку галузевих відкритих даних із залученням 
зацікавлених сторін. 

6  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (с. 2)  
7  https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-11-104353.234698Recomendation.pdf (слайд 12)

https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-11-104353.234698Recomendation.pdf


9● У межах створення нормативної бази міська рада може розробляти та затверджувати низку документів, що 
регламентують відкриття даних на місцевому рівні, а саме8: 

→ Розпорядження виконкому про заходи щодо реалізації політики відкритих даних у місті. 

→ План дій із реалізації політики відкритих даних на основі Хартії відкритих даних (ініціатива щодо співпраці 
урядів, приватного сектору та неурядових організацій для розвитку відкритих даних у світі9). 

→ Посадові інструкції, що містять перелік прав та обов’язків відповідальної особи/органу за відкриті дані. 

→ Меморандум про співпрацю щодо відкритих даних (у випадку залучення представників бізнесу або 
громадського сектору до розвитку відкритих даних у населеному пункті). 

→ Положення про відкриті дані для розвитку політики відкритих даних у місті.

8  https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-11-104353.234698Recomendation.pdf (слайди 12 та 13)
9  https://opendatacharter.net/who-we-are/ 

https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-11-104353.234698Recomendation.pdf
https://opendatacharter.net/who-we-are/


105 Стан доступу до відкритих даних  
у сфері місцевого самоврядування

Відповідно до постанови КМУ №83510, що регламентує перелік та формат даних для оприлюднення, органи 
місцевого самоврядування повинні публікувати 72 набори даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих 
даних11. Із них — 16 наборів, які публікують усі розпорядники інформації, та 56 специфічних наборів, які публікують 
ОМС. Дані стосуються різних аспектів життєдіяльності населених пунктів та громад. 

Умовно їх можна розподілити за такими напрямами:

1.  Інформація щодо використання бюджетних коштів населених пунктів (фінансова звітність суб’єктів 
господарювання, сплата за договорами оренди комунальної власності, перелік розпорядників  
бюджетних коштів тощо).

2. Інструменти контролю представників місцевої влади (поіменні результати голосування, дані про депутатів 
місцевих рад, графіки їхнього прийому тощо).

3. Дані щодо земельних питань (списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок, схеми планування 
територій та плани зонування територій, дані містобудівного кадастру тощо).

4. Інфраструктура та будівництво (дані щодо ремонту доріг, дані про здійснення державного архітектурно-
будівельного контролю, дані про видані будівельні паспорти тощо).

5. Робота комунальних підприємств, зокрема в секторі медицини, освіти, благоустрою, ремонтних робіт тощо.

6. Транспорт (розклад громадського транспорту, місцерозташування зупинок, перелік перевізників тощо).

7. Екологія (дані про зелені насадження, результати радіаційного контролю).

8. Торгівля (дані про об’єкти та засоби торгівлі, схеми розміщення засобів сезонної торгівлі, інформація про 
рекламні засоби).

10  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text 
11  https://data.gov.ua/ 

https://data.gov.ua/


11Оприлюднення даних зазвичай відбувається одним із перелічених нижче способів (або кількома одночасно):

1. На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. На порталі розміщені дані розпорядників із кожного 
обласного центру України.

2. На місцевих порталах відкритих даних. Такі портали є у Вінниці12, Дніпрі13, Запоріжжі14, Краматорську15, 
Кропивницькому16, Львові17, Києві18, Полтаві19, Тернополі20, Харкові21, Чернівцях22 та Хмельницькому23.

3. На сайтах міських рад (переважно вказують гіперпосилання, які ведуть на портал відкритих даних).

Існує кілька підходів до публікації даних розпорядником:

1. Відповідальний орган публікує всі дані, що стосуються життєдіяльності міста та є обов’язковими до розкриття. 
Таким органом переважно є міська рада або її виконавчий комітет.

2. Частина даних оприлюднюється центральним, головним розпорядником, деякі набори кожен відповідальний 
орган або підрозділ публікує самостійно.

3. Всі дані публікують децентралізовано: кожен відділ, підрозділ, комунальна одиниця самостійно оприлюднює дані, 
які є обов’язковими для розкриття.

12  https://opendata.gov.ua/ 
13  https://opendata.dniprorada.gov.ua/ 
14  https://opendata.zp.gov.ua/ 
15  https://odp.krm.gov.ua/     
16  https://data.kr-rada.gov.ua 
17  https://opendata.city-adm.lviv.ua/   
18  https://data.kyivcity.gov.ua/ 
19  http://odata.rada-poltava.gov.ua/ 
20  https://opendata.ternopilcity.gov.ua/ 
21  https://data.city.kharkov.ua/ 
22  https://data.city.cv.ua/mk/dataset 
23  https://mycity.khm.gov.ua/OpenData 

https://opendata.gov.ua/
https://opendata.dniprorada.gov.ua/
https://opendata.zp.gov.ua/
https://odp.krm.gov.ua/
https://data.kr-rada.gov.ua
https://opendata.city-adm.lviv.ua/
https://data.kyivcity.gov.ua/
http://odata.rada-poltava.gov.ua/
https://opendata.ternopilcity.gov.ua/
https://data.city.kharkov.ua/
https://data.city.cv.ua/mk/dataset
https://mycity.khm.gov.ua/OpenData


12Кількість розпорядників значною мірою варіюється. Так, наприклад, у Харкові дані оприлюднюють 
519 розпорядників, тоді як у Краматорську лише один. Однак не завжди кількість розпорядників корелює з кількістю 
оприлюднених наборів даних. Часто набори публікуються однією відповідальною установою. Наприклад, 
розпорядник Вінницька міська рада публікує всі набори даних щодо життєдіяльності міста, зокрема, й дані щодо 
діяльності комунальних підприємств (шкіл, зокрема). У деяких обласних центрах кожне комунальне підприємство 
є окремим розпорядником та публікує свої дані самостійно (наприклад, у Харкові або Чернігові).

Станом на грудень 2021 року на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних було оприлюднено понад 
12,5 тисяч наборів даних від 24 обласних центрів. До п’яти основних міст-розпорядників належать такі обласні центри:

1. Харків — 4 274 набори.

2. Вінниця — 1 138 наборів.

3. Дніпро — 1 058 наборів.

4. Миколаїв — 565 наборів.

5. Львів — 501 набір.

Найменше наборів оприлюднили такі обласні центри: Одеса (4), Чернівці (89), Хмельницький (141), Ужгород (169) 
та Сєвєродонецьк (189).



13Оцінка якості даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних

Структурованість наборів даних

Структурованість наборів була оцінювана на основі відповідності опису та назви наборів тим наборам, що мають бути 
оприлюднені згідно із законодавством. Загалом можна констатувати, що 86% відповідають вимогам щодо структури.

Оформлення ключових слів

У середньому більше половини наборів даних (62%) мають коректний опис та набір ключових слів для пошуку. 
Найкраще цей аспект налаштовано у таких містах, як Львів (100%), Вінниця (96%), Івано-Франківськ (79%), 
Краматорськ (77%), Запоріжжя (76%). Найгірше — в Ужгороді (32%), Херсоні (33%) та Чернігові (35%).

Формати даних

Переважно розпорядники використовують ті формати даних, які передбачені для відкритих даних Постановою КМУ 
№835. В окремих випадках виявлено використання сканованих зображень у форматі *pdf, однак такі документи 
становлять близько 3% від загальної кількості. 

Популярність даних 

Міста, розпорядники даних, які оприлюднюють найбільшу кількість наборів, є лідерами за кількістю переглядів та 
завантажень наборів. 

Так, наприклад, набори, розміщені Дніпровською міською радою, в середньому переглядають близько 300 тисяч 
разів на місяць, завантажують — близько 30 тисяч разів на місяць.



14Стан справ із відкритими даними  
у досліджуваних категоріях
Проаналізувати всі набори, які розміщують органи місцевого самоврядування, практично неможливо з таких причин24:

1. Загальна кількість наборів, що розміщені лише на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, перевищує 
10 тисяч. Щобільше, 12 обласних центрів мають власні міські портали відкритих даних (де доступна частина 
наборів не завжди перетинається з державним порталом).

2. Відсутній чіткий алгоритм щодо того, хто має розміщувати набори на порталах. Тож деякі міста мають понад 
100 розпорядників, кожен з яких публікує набори, що перебувають у сфері його відповідальності. На противагу 
цьому, в окремих містах визначено одного розпорядника, який публікує всі дані міста, і пошук та аналіз значно 
спрощується.

3. Недотримання алгоритму оновлення та публікації історичних даних: деякі розпорядники публікують кожне 
оновлення окремим документом за новим посиланням. 

Усі ці фактори унеможливлюють огляд усіх даних з метою оцінювання їхньої якості. З огляду на це, у цьому розділі 
буде проаналізовано стан справ із відкритими даними для пʼяти ключових напрямів, у яких такі дані використовують 
для створення сайтів, застосунків та сервісів, які будуть проаналізовані далі. Такими напрямами є:

● освіта;

● медицина;

● інформація про рекламні засоби та перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення 
зовнішньої реклами;

● ремонт, будівництво, реконструкція, благоустрій;

● містобудівні кадастри (геопортали).

24 У цьому звіті розглядають такі категорії відкритих даних, що оприлюднюються місцевими органами самоврядування: освіта, медицина,  
реклама, ремонт, будівництво, реконструкція, благоустрій, дані містобудівного кадастру — зокрема, геопросторові дані.

6



15Освіта

Серед наборів, які стосуються надання освітніх послуг у містах та мають бути оприлюднені згідно  
з Постановою КМУ №835, є такі:

● дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади;

● території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів.

Станом на грудень 2021 року на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних набір щодо черг у дошкільні 
заклади публікується в Івано-Франківську, Кропивницькому, Миколаєві, Сєвєродонецьку, Тернополі, Ужгороді, 
Харкові, Хмельницькому25.

Дані щодо територій обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів доступні в Запоріжжі, Івано-Франківську, 
Кропивницькому, Миколаєві, Сумах, Тернополі, Ужгороді, Харкові, Хмельницькому та Чернівцях.

Усі доступні набори оновлюють регулярно, вони мають коректний опис і формат тегів, що дозволяє легко 
їх знаходити на порталі відкритих даних. Практично всі набори доступні у форматі *xls, в окремих випадках 
використовують також *rtf та *json.

Медицина

Серед наборів, які стосуються надання освітніх послуг у містах та мають бути оприлюднені згідно  
з Постановою КМУ №835, є такі:

● Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти; відомості про розподілення таких ліків між 
закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них.

● Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я.

25  Перелік наборів із посиланнями — див. Додаток 1.



16Набори з відомостями про лікарські препарати публікують такі міста: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, 
Миколаїв, Полтава, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів26. Опубліковані дані є структурованими, 
доступні переважно у форматі *xls, рідше у форматі *csv. Набори оновлюють регулярно, однак лише близько 
половини мають коректний опис і формат тегів.

Набори з даними про медичне обладнання доступні у Вінниці, Івано-Франківську, Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі, 
Полтаві, Сумах, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернігові. Дані є структурованими, 
доступні переважно у форматі *xls, у Чернігові можуть бути завантажені у форматі *api. Проте формат тегів, 
ключових слів для пошуку практично у всіх випадках незадовільний, що ускладнює пошук наборів.

Реклама

Згідно із законодавством, міські органи самоврядування повинні розміщувати такі набори даних щодо інформації 
про рекламні засоби:

● Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування 
розповсюджувача зовнішньої реклами, номер телефону розміщувача реклами, адреса електронної пошти, дата 
видачі дозволу та термін його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу 
належить до комунальної власності).

● Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових 
споруд, розміщення рекламних засобів.

Набори з інформацією щодо розміщення рекламних засобів публікують такі міста, обласні центри: Вінниця, Дніпро, 
Житомир, Івано-Франківськ, Київ, Краматорськ, Полтава, Сєвєродонецьк, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, 
Хмельницький, Чернівці27. Львів публікує такі дані на своєму міському порталі відкритих даних28. 

26  Перелік наборів із посиланнями — див. Додаток 2. 
27  Перелік наборів з посиланнями — див. Додаток 3.
28  https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/reklama-lviv/resource/1ebe6a4f-4d0a-495a-bf5a-7803dc6bd5f2   

https://opendata.city-adm.lviv.ua/dataset/reklama-lviv/resource/1ebe6a4f-4d0a-495a-bf5a-7803dc6bd5f2


17Ключовою проблемою цього набору, властивою для більшості розпорядників, є регулярність оновлення. Згідно 
з інструкцією до розкриття набору, ці дані мають оновлювати протягом трьох робочих днів від моменту внесення 
змін або не менше, ніж щомісяця29. Жоден із розпорядників не оновлює набору щомісяця. Значна частина наборів 
міститься в єдиному застарілому екземплярі, часто датується 2019 роком.

Найчастіше такі дані публікують у форматі *xls та *csv. Харків, Чернівці, Хмельницький та Тернопіль надають доступ 
до таких даних у форматі *json. 

Коректне оформлення назв наборів та структура тегів доступна лише у половини наборів із такою інформацією, 
а решта оформлена неякісно.

Набір даних «Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення 
тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів» доступний у 15 містах: Дніпро, Житомир, Запоріжжя, 
Івано-Франківськ, Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Сєвєродонецьк, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон 
і Хмельницький. Практично всі дані доступні у форматі *xls. У Тернополі дані публікують в *json форматі. Один 
із наборів у Харкові публікується в *doc форматі, який непридатний для машинного оброблення. 

Майже в половині випадків структура тегів, ключових слів не є достатньо інформативною для успішного  
пошуку набору.

Ремонт, будівництво, реконструкція, благоустрій

До цього напряму належать такі набори, що підлягають оприлюдненню та розміщенню у формі відкритих даних:

● Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення 
будівельних і ремонтних робіт.

● Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення.

● Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою.

● Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою.

● Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень.

● Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

29  https://data.gov.ua/pages/835-recm-urban-ad   

https://data.gov.ua/pages/835-recm-urban-ad


18Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг,  
благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт

Цей набір доступний у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Краматорську, Кропивницькому, Миколаєві, 
Тернополі, Ужгороді, Харкові та Чернівцях. Усі набори доступні у форматі *xls та *csv, є структурованими та 
переважно придатними для машинного оброблення. Однак у більшості випадків список ключових слів для пошуку 
потребує уточнення та розширення, опис наборів не є достатньо інформативним, лише близько половини наборів 
оновлюють вчасно або оновлюють взагалі.

Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення

На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних вдалося виявити лише чотири набори даних, що публікують 
у Запоріжжі, Івано-Франківську, Тернополі та Сумах. Такі набори оприлюднюють у форматі *xls, вони переважно 
мають структурований вигляд та у більшості випадків — інформативний опис. Переважно набори оновлюють вчасно.

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту,  
будівництва, реконструкції та благоустрою

Цей набір публікують у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Краматорську, Кропивницькому, Миколаєві, 
Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях. Тож він є одним із таких, що публікують найчастіше серед 
наборів щодо ремонту та благоустрою30.

Набори найчастіше доступні у форматі *xls, в окремих випадках — *csv та *json. Практично завжди дані структуровані 
та придатні для машинного оброблення. Проте у третині випадків структура тегів не є достатньо широкою та 
зручною для пошуку. Також не всі набори містять детальний опис і зміст набору, що ускладнює розуміння структури 
даних. Більше половини наборів даних не оновлюють вчасно.

30  Перелік наборів з посиланнями — див. Додаток 4.



19Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою

Цей набір доступний лише у Запоріжжі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Сумах, Ужгороді, Харкові, 
Хмельницькому та Чернігові. Переважно оновлюється недостатньо регулярно, деякі набори оновлювали востаннє 
5-7 місяців тому, в окремих випадках наявні версії датуються 2019 роком. Усі набори доступні у форматі *xls та 
*csv, у Хмельницькому дані можна завантажити через *api. Також потребує вдосконалення опис наборів, який не 
є достатньо інформативним, часто дублює власне назву набору. Ключові слова для пошуку теж переважно не є 
ефективними або ж їхня кількість вкрай обмежена.

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню,  
відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Цей набір оприлюднюється у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Краматорську, Кропивницькому, 
Миколаєві, Сєвєродонецьку, Тернополі, Ужгороді, Харкові, Хмельницькому та Чернігові. Всі набори доступні у 
форматі *xls та *csv, у Тернополі — *json. Всі дані структуровані та придатні для машинного оброблення, хоча в 
окремих випадках мають деякі недоліки у структурі даних та потребують додаткового опрацювання. Опис наборів 
переважно неінформативний, в окремих випадках — неточний та некоректний. Оновлення переважно виконується, 
однак в окремих випадках набори доступні лише за 2019—2020 роки.

Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних вдалося виявити лише два набори даних, які публікують 
у Тернополі та Запоріжжі. Причиною цього може бути як загалом відсутність практики публікації цього набору 
міськими органами самоврядування, так і певні особливості його оформлення або назви.

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

Такі набори доступні у Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Сєвєродонецьку, Тернополі та Харкові. Частина міст публікує 
такі набори на своїх міських сайтах відкритих даних, наприклад, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Тернополі31. Всі дані 
структуровані, мають коректний опис та формат тегів, однак частота оновлення не є регулярною, деякі масиви 
доступні лише у форматі *docх, який не є придатним для машинного оброблення.

31  Перелік наборів з посиланнями — див. Додаток 5.
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7.1

Сценарії використання відкритих даних

Створення міських порталів та геоінформаційних систем міст

 Проблема

Містобудівний кадастр — це геоінформаційна система, що містить відомості про просторове розташування об’єктів 
міського середовища, які розміщені на земній поверхні, над і під нею, правовий статус цих територій і об’єктів, їхні 
характеристики тощо32. Згідно із чинним законодавством, саме на органи місцевого самоврядування покладають 
ведення містобудівного кадастру33, а також обов’язок оприлюднювати геопросторові дані та метадані на своїх 
офіційних вебсайтах та/або геопорталах34. 

Проте уповноважені органи з питань архітектури та містобудування виконували цю роботу по-різному, 
в нормативних документах не були прописані терміни, процедури контролю, не передбачене навчання працівників35. 
У презентації Національної інфраструктури геопросторових даних поточну ситуацію охарактеризували як 
«некерований геоінформаційний хаос» та зазначили, що відсутня єдина структура даних місцевого рівня та 
не реалізовані стандартизовані сервіси36. Водночас публічна кадастрова карта України37 має масштаб, який 
не задовольняє потреб міст у деталізації для точного відображення територіального зонування, інженерних мереж, 
а отже — загалом ефективного управління активами. 

Через брак повних детальних даних та їхню неузгодженість виникають ситуації, коли частина пішохідної зони 
перебуває у приватній власності, тому власник може встановити там МАФ, створюючи дискомфорт пішоходам. 
Інший приклад: інвестор, який купує землі під будівництво згідно із цільовим призначенням, лише згодом дізнається 
про наявність архітектурних чи інших обмежень (шумозахисна зона, магістральний трубопровід тощо). Це може 
бути як проявом корупції посадових осіб, які надають сумнівні дозволи, так і наслідком відсутності відповідальності 
міста за надання неякісної інформації38. 

32  https://www.dma.kh.gov.ua/planning/kadastr 
33  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text 
34  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#n2 (ст. 6 п. 5) 
35  Інформація з інтерв’ю.
36  https://nsdi.gov.ua/about_project_nsdi 
37  https://map.land.gov.ua/ 
38  Інформація з інтерв’ю. 
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21 На кого впливає

Мешканці населених пунктів, представники місцевих органів влади, місцевий бізнес та інвестори.

 Як відкриті дані органів місцевого самоврядування  
допомагають вирішити проблему

Відкриття даних органів місцевого самоврядування та створення на їхній основі динамічних геоінформаційних 
систем (таких, що автоматично оновлюються у режимі реального часу) дають змогу сформувати єдине 
інформаційне середовище міста. Це сприяє захисту інтересів бізнесу та громадян, більшій прозорості для 
інвесторів, оптимізації процесів та рішень муніципалітетів, а також частково розвантажує місцеві органи влади 
від запитів та звернень.

 Приклади використання відкритих даних 

Геопортал «Панель міста» у Львові

«Панель міста»39 — це відкрита платформа із показниками з різних сфер життя Львова. Метою проєкту є створення 
можливості безперешкодного доступу громадськості до основних показників розвитку міста у зручному форматі. 
Загалом на порталі «Панель міста» можна ознайомитись із даними, які описують такі сфери: населення, бюджет 
міста, показники економічного розвитку міста, благоустрій, комунальні послуги, транспорт, освіта, охорона здоров’я, 
безпека, культура, адміністративні послуги та інше, а також переглянути дані в динаміці від 2010 року. 

Усі показники, що відображені на «Панелі міста» у вигляді наборів відкритих даних, опубліковані на Порталі 
відкритих даних Львова. Адміністрування «Панелі міста» побудовано таким чином, що всі показники автоматично 
завантажуються з Порталу відкритих даних та візуалізуються у зручному для сприйняття форматі. Окрім того, 
обравши певний показник, можна не лише переглянути його в динаміці від 2010 року, а й завантажити ці дані 
у машиночитному форматі.

39 https://dashboard.city-adm.lviv.ua  



22Портал доволі популярний серед мешканців Львова. За словами Олени Гунько, начальниці Управління 
інформаційних технологій Львівської міської ради, щомісячно сайт відвідують близько 4-5 тисяч користувачів. 
Відкриті дані, що розміщені на сайті та доступні для оброблення та ознайомлення, регулярно використовують для 
підготовки аналітичних матеріалів, досліджень, розслідувань. Серед них такі:

● «1,3 мільярда гривень на школи міста: які джерела фінансування та статті видатків?»40 Використовуючи 
відкриті дані, здійснили детальний аналіз джерел фінансування та видатків львівських шкіл. У межах дослідження 
представили дані у форматі інтерактивної візуалізації з можливістю вивчення фінансових показників у розрізі 
окремих шкіл, джерел фінансування та категорій видатків. Публікацію підготували на основі фінансових звітів шкіл, 
опублікованих на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів41, а також додаткових даних від Управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

● «Де у Львові легше дихається?»42 Інтерактивна візуалізація результатів вимірювання концентрації чотирьох 
забруднювальних речовин у Львові, яку підготували у співпраці з Управлінням екології та природних ресурсів 
департаменту містобудування Львівської міської ради. Використали відкриті дані з результатами вимірювання 
концентрації забруднювальних речовин.

Відкрита мапа Дніпра

Відкрита мапа Дніпра43 — проєкт, що у зручній візуальній формі надає доступ до інформації про інфраструктурні 
об’єкти міста. Мапа надає можливість місцевим мешканцям, з одного боку, швидко та легко знайти інформацію 
про розміщення комунальних закладів, які їх цікавлять, а з іншого — підтримувати зв’язок із виконавчими органами 
влади. Наразі на мапі є близько 30 розділів, з-посеред яких, за словами засновників, найбільш популярними серед 
мешканців є такі: заклади культури, бібліотеки, школи, заклади позашкільної освіти, інформація про паркування, 
про об’єкти несанкціонованого продажу алкоголю. 

Ресурс використовує відкриті дані, що публікує міська рада Дніпра, зокрема, дані про роботу комунальних закладів, 
а також набори від навчальних закладів, що публікують в освітній сфері.

40  https://dashboard.city-adm.lviv.ua/analiz-budgetiv-shkil 
41  https://spending.gov.ua/new/ 
42  https://dashboard.city-adm.lviv.ua/air-pollutant-measurements-lviv 
43  https://mapa.dniprorada.gov.ua 
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23Станом на момент проведення дослідження інформацію оновлюють не за усіма розділами. На базі цього продукту 
планується підготовка концептуально нового інструменту — «Дніпро — розумне місто», де, серед іншого, реалізують 
автоматизацію процесу нанесення даних на карту, оскільки раніше це відбувалось у ручному режимі. При цьому 
виконавчі органи активно взаємодіють із мешканцями, які залишають власні скарги та пропозиції за допомогою 
мапи, реагують на випадки порушення законодавства або зловживання, що виявляють завдяки роботі з картою.

Геоінформаційна система містобудівного кадастру Миколаєва

Геопортал Миколаєва44 — це єдина платформа для збереження та візуалізації інформації про просторове 
розташування об’єктів містобудівного кадастру. Портал агрегує всі дані про стан і використання територій 
міста, а також надає користувачам доступ до базової топографічної карти, тематичних карт з інформацією про 
стан і використання територій різного рівня деталізації. Кадастр створено для планування розвитку території міста 
і його інфраструктури, спрощення погоджувальних процедур, формування аналітичної інформації, скорочення 
терміну надання муніципальних послуг.

Відкриті дані є основним джерелом інформації для функціонування порталу. Зокрема використовуються 
набори даних із геопросторовими координатами міста, що відображають розташування об’єктів комунальної 
інфраструктури. Активно задіяні й набори даних містобудівного кадастру.

За допомогою електронного відображення карт і схем, що поєднується з інформацією про статистичні дані 
об’єктів, формується потужний інструмент, що забезпечує пришвидшення ухвалення рішень у галузі землеустрою, 
будівництва та інвестицій. 

Станом на 2021 рік дані для геопорталу заповнюють та обробляють 108 суб’єктів, а кількість запитів від громадян 
щодо інформації, знайденої на порталі, становить близько ста на місяць.

Геопортал містобудівного кадастру Чернігівської області

Геопортал містобудівного кадастру Чернігівської області45 — це картографічний інтернет-ресурс, що є єдиною 
точкою доступу до великої кількості інформаційних джерел даних із системою інструментів перегляду та пошуку 
географічної інформації, її візуалізації, завантаження та поширення.  

44  https://mbk.mkrada.gov.ua/ 
45  http://mbk.cg.gov.ua/ 
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24За допомогою оприлюднених даних кожен охочий дізнається про режим використання земельної ділянки, а також 
плани розвитку населеного пункту. Накладаючи різні шари інформації, користувач може аналізувати та порівнювати 
дані. Крім того, в геопорталі закладений широкий функціонал — можливість лінійних та площинних вимірювань, 
перегляд атрибутивної інформації у вигляді таблиць тощо.

Нині геопортал містить 197 інформаційних наборів даних, згрупованих за 25 категоріями. Частина з них є 
візуалізацією відкритих даних від державних органів влади, зокрема, використовуються кадастрові реєстри, у тому 
числі геопросторові дані. Інша частина зібрана та оброблена в межах роботи відділу містобудівного кадастру 
та моніторингу Управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА. Також портал надає можливість 
користувачам надсилати запити з метою уточнення інформації та комунікувати із представниками органів влади 
для з’ясування актуальних питань щодо кадастру.

 Вплив відкритих даних міських порталів та геоінформаційних  
систем міст на прозорість та оптимізацію рішень муніципалітетів

Покращення доступу до даних геокадастру та спрощення взаємодії з такими даними

Локальні геопортали дають змогу місцевим мешканцям отримувати доступ до даних кадастру напряму, без 
звернення із запитами до місцевих органів влади. Візуалізація дозволяє легко розібратись з інформацією, тоді 
як робота з наборами відкритих даних потребує додаткових навичок і знань. Загалом такі портали популярні 
серед жителів міст. Наприклад, у Миколаєві середня місячна кількість відвідувань порталу становить 
1 500-2 000 унікальних відвідувань, у Чернігові — 1 000-1 50046.

Нові інструменти для контролю за виконанням робіт і дотримання законності

Завдяки наявності у відкритому доступі інформації, що публікується на геопорталах, громадяни мають змогу 
у декілька кліків перевірити стан виконання ремонтних робіт або ж легальність розміщення рекламних носіїв чи 
точок із реалізації алкогольної продукції. Платформи дають можливість в онлайн-режимі залишити звернення або 
скаргу у випадку виявлення невідповідностей або сумнівів у законності діяльності того чи іншого об’єкту. В Дніпрі 
мешканці активно використовують дані щодо стану ремонтних робіт та оформлюють запити у випадках невиконання 
або неповноцінного виконання ремонту дорожнього покриття.

46  Інформація з інтерв’ю.



25Правоохоронні органи у Миколаєві проводять аналітичну роботу з використанням даних порталу з метою 
визначення законності розподілу земельних ділянок і забудови та відповідності законодавству. Протягом 2020 року 
упорядники порталу отримали близько ста запитів від правоохоронних органів із метою уточнення та перевірки 
інформації, що міститься в геокадастрі.

Покращення врядування

Завдяки доступу до інформації в онлайн-режимі органи влади економлять час на оброблення звернень і прийом 
громадян з приводу земельних питань, оскільки тепер дані можна отримати значно швидше. 

Також економиться час на оброблення та збір даних щодо законності розміщення рекламних засобів та визначення 
необхідності їх демонтажу, оскільки тепер контролювати ці аспекти можна в онлайн-режимі, досліджуючи 
дозволи на розміщення реклами, їхню тривалість і легальність.

Покращення якості даних

Якщо раніше всі дані геокадастру лише накопичувалися у паперовій формі, однак жодним чином не 
узагальнювалися та не оброблялися, то зараз, завдяки переведенню в електронний формат та доступу до них 
широких верств населення, є можливість для їх уточнення, виправлення та покращення. Упорядники зазначають 
значну кількість виявлених помилок у старих масивах даних, які вдалося знайти лише на етапі підготовки 
до використання для геопорталів47.

47  https://korabelov.info/2019/09/136027/ 

https://korabelov.info/2019/09/136027/


267.2 Покращення доступу до інформації  
про комунальні освітні заклади

 Проблема

Вибираючи школу, батьки спираються на різні чинники: наближеність школи до місця проживання, рейтинги шкіл 
за результатами ЗНО, матеріальне забезпечення шкіл, наповнюваність класів тощо. Аналогічний підхід можна 
застосовувати до дошкільних та позашкільних закладів. Такої інформації або взагалі не оприлюднюють, або вона 
розпорошена по різних розділах сайтів місцевих рад і міститься в декількох окремих наборах даних.

Потребу у зведеній інформації також мають посадові особи під час ухвалення управлінських рішень, архітектори 
та інженери під час розроблення проєктної та містобудівної документації.

 На кого впливає

Сім’ї, які планують або вже мають малолітніх дітей, посадові особи ОМС, розробники проєктної та містобудівної 
документації.

 Як відкриті дані органів місцевого самоврядування  
допомагають вирішити проблему

Публікація відкритих даних дає можливість створити довідники організацій на онлайн-картах і різноманітні 
інструменти, які полегшують вибір навчального закладу та дозволяють батькам враховувати різні фактори для 
ухвалення зваженого рішення про вибір дитсадка чи школи. 



27 Приклади використання відкритих даних

Аналітика «ЛУН Місто» щодо доступності та наповнюваності  
дитячих садочків і шкіл у Києві

У 2019 році аналітики сайту «ЛУН Місто» опублікували низку матеріалів на тему доступності та наповнюваності 
дитячих садочків та шкіл у м. Київ: «Де в Києві найлегше влаштувати дитину до садка?»48, «Де у Києві найбільший 
вибір шкіл?»49 та «Де найлегше влаштувати до школи першачка?»50. Для цього вони використали «Освітню карту 
Києва»51, яка заснована на відкритих даних Департаменту освіти та науки КМДА52, Портал дошкільної освіти53, 
а також внутрішні дані проєктів «ЛУН».

Проблему переповненості шкіл та садочків у Києві часто порушують у ЗМІ та обговорюють на сайтах соціальних 
мереж. Мета публікацій «ЛУН Місто» полягала в тому, щоб: а) констатувати та проілюструвати конкретними даними 
проблему нерівномірної наповнюваності освітніх закладів Києва; б) допомогти сім’ям, які мають дітей (до)шкільного 
віку або планують народження дитини, оцінити різні райони міста з точки зору доступу до навчання.

Після публікацій «ЛУН» цю тему підхопили журналісти «Економічної правди»54, BBC News Україна55 та інші медіа. 
Загалом дослідження на основі відкритих даних актуалізують гострі теми та підштовхують органи влади вирішувати 
проблеми, а також сприяють ухваленню обґрунтованих (evidence-based) рішень щодо потреб міста та його розвитку.

48  https://misto.lun.ua/dytyachi-sadky  
49  https://misto.lun.ua/shkoly-rostashuvanya 
50  https://misto.lun.ua/shkola 
51  https://osvita-map.monitoring.in.ua/ 
52  https://data.gov.ua/dataset/doshkosvita та https://data.gov.ua/dataset/perelikzzso 
53  https://osvita.kyivcity.gov.ua/#/?_k=k6tgzi 
54  https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/26/645607/ 
55  https://www.bbc.com/ukrainian/features-55066006 
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https://data.gov.ua/dataset/perelikzzso
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/26/645607/
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55066006
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“Якщо 20 років тому можна було втілювати зміни у місті, просто орієнтуючись 
на свої відчуття і якесь там соціологічне дослідження у найкращому випадку, 
то зараз такий підхід є вже доволі застарілим. Це як ходити навпомацки. Зараз 
є багато інструментів для аналізу даних, є спеціалісти, які вміють аналізувати 
ці дані. Є штучний інтелект, який може все це врахувати. І було би чудово, 
якби певні зміни, які відбуваються у місті, орієнтувалися на ось таку аналітику. 
Я сподіваюсь, що саме такий підхід буде активно втілюватись в нашому місті. 
Просто дискутувати на ці теми, спираючись на політичні вподобання і на тих, 
хто найбільш голосно крикне, якось дивно.

” Анна Денисенко, 
координаторка проєкту міських досліджень «ЛУН Місто»

 Вплив відкритих даних на покращення доступу  
до інформації про комунальні заклади освіти

Проєкти, що акцентують увагу на доступності та наповненні дитячих садочків і шкіл, актуалізують питання 
переповненості освітніх закладів (у цьому випадку — Києва) та загалом привертають увагу до проблеми нерівномірного 
розподілу між навчальними закладами міста. У контексті Києва це питання є доволі актуальним і викликає інтерес 
серед широкої громадськості. Так, за словами координатора проєкту «ЛУН Місто», стаття «Економічної правди» 
викликала значний резонанс — її переглянуло близько 100 тисяч читачів інтернет-ЗМІ. Крім того, на проблему звернули 
увагу й представники влади, які актуалізували її та пообіцяли працювати над її вирішенням. Інформація щодо наявності 
навчальних закладів та рівня їх наповнюваності може бути використана мешканцями міста як один із критеріїв вибору 
житла та району проживання загалом і вибору конкретного навчального закладу для своєї дитини.



297.3 Перевірка законності розміщення тимчасових споруд

 Проблема

Відповідно до наказу «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності»56, підставою для розміщення тимчасових споруд є дозволи, що їх надають виконавчі 
органи сільських, селищних, міських рад57. Однак не всі підприємці дотримуються вимог законодавства та чинних 
правил розміщення тимчасових споруд. Так, наприклад, у Києві за 2020 рік прибрали 4 500 незаконно встановлених 
тимчасових споруд58. Однак, за різними оцінками, від шести до сіми тисяч МАФів досі працюють у Києві 
нелегально59.

Недоотримання податків за необліковані конструкції, а також витрати на їх демонтаж — це мільйони гривень, які 
втрачають місцеві бюджети. Надмірна кількість конструкцій псує вигляд міста, вони можуть заважати руху пішоходів 
та становити небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. 

 На кого впливає

Мешканці міст, підприємці, органи місцевого самоврядування.

 Як відкриті дані органів місцевого самоврядування  
допомагають вирішити проблему

Відкриті дані з переліком дозволів на розміщення тимчасових споруд дають змогу зробити висновки про законність 
тієї чи іншої конструкції, розвантажують органи місцевого самоврядування, які мають відповідно реагувати на 
звернення та запити громадян. Також інформація про кількість незаконно розміщених споруд та їх демонтаж дає 
можливість аналізувати ефективність роботи місцевої влади у цьому напрямі, може бути підставою для зміни 
наявних політик, комунікації з бізнесом тощо.

56  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1330-11#Text 
57  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text 
58  https://ua.interfax.com.ua/news/general/716914.html 
59  https://voxukraine.org/mafi-mista-kiyeva-ua/ 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/716914.html
https://voxukraine.org/mafi-mista-kiyeva-ua/
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Інтерактивна карта тимчасових споруд Рівненської міської ради

Інтерактивна карта тимчасових споруд Рівненської міської ради60 — інструмент, що дозволяє  легко визначити 
легальний статус усіх тимчасових споруд Рівного. Завдяки цій карті кожен рівнянин може в декілька кліків дізнатися, 
чи законно встановлений той чи інший кіоск. Проєкт базується на відкритих даних із переліком дозволів на 
розміщення тимчасових споруд, що дає змогу оперативно відстежувати зміни у статусі кожного конкретного об’єкту 
та реагувати на випадки порушення закону.

Карта є частиною геопорталу Рівного, де, серед іншого, є вісім інтерактивних карт, які, крім питання тимчасових 
споруд, охоплюють і план зонування, реєстр вулиць, пасажирський транспорт та інше.

Завдяки інформації з інтерактивної карти виявили низку тимчасових споруд, які встановлені незаконно та 
потребують знесення або перенесення. Так, наприклад, будівля фінансової установи в місті наразі перебуває 
в переліку незаконно встановлених тимчасових споруд та відображається на карті, а отже — підлягає знесенню61. 
Серед планів міської влади — демонтаж споруди, якому, однак, опираються власники конструкції. Наразі триває 
з’ясування обставин ситуації.

Наявність карти дала поштовх створенню низки аналітичних матеріалів, що розглядають питання незаконно 
встановлених тимчасових споруд у місті та акцентують увагу на інструментах, які допомагають боротися з такими 
порушеннями закону.

Так, наприклад, у статті «Автокави та лотки посеред тротуарів Рівного: коли вони зникнуть?»62,63 журналісти 
використовують статистику щодо кількості тимчасових споруд із карти та апелюють до неї під час розмови із 
начальником відділу генплану та розвитку міста Управління містобудування та архітектури.

60  https://arhrv.gov.ua/map/temp 
61  https://rivnepost.rv.ua/news/khoch-kafe-i-kreditne-aletezhzavazhae-bonarinku 
62  https://radiotrek.rv.ua/news/avtokavy_ta_garazhi_koly_vony_znykunt_z_vulyts_rivnogo_227957.html 
63  https://7d.rv.ua/iplus/2018-07-04/sporudy-tymchasovi-problemy-z-nymy-postiyni 

https://arhrv.gov.ua/map/temp
https://rivnepost.rv.ua/news/khoch-kafe-i-kreditne-aletezhzavazhae-bonarinku
https://radiotrek.rv.ua/news/avtokavy_ta_garazhi_koly_vony_znykunt_z_vulyts_rivnogo_227957.html
https://7d.rv.ua/iplus/2018-07-04/sporudy-tymchasovi-problemy-z-nymy-postiyni


31В іншій статті-розслідуванні журналісти розглядають ситуацію з монтажем нової тимчасової конструкції на пляжі 
міста та зазначають незаконність розміщення такої споруди, використовуючи карту64. Завдяки матеріалу, що 
використовує дані карти, започаткували обговорення про необхідність і легальність конструкції споруди та було 
ініційовано дискусію із бізнесменом, який розпочав виконання робіт, і місцевою владою, що є відповідальною за 
надання необхідних дозволів. 

Інтерактивна карта тимчасових споруд Житомирської міської ради

Аналогічний інструмент створено на базі житомирського геопорталу65, де є карта тимчасових споруд міста. Також 
на сайті доступні для завантаження та перегляду паспорти тимчасових споруд, створено зручну систему пошуку та 
фільтрації для ознайомлення з потрібними даними. Серед іншого, на порталі доступно понад десять різноманітних 
форматів, серед яких — візуалізація та набори даних щодо комунального майна, реєстру рекламних засобів, 
кадастрової карти тощо.

Інструмент викликав інтерес у місцевих журналістів, які слідкують за дотриманням законності у сфері забудови 
міста, зокрема в контексті розміщення тимчасових споруд. Так, на основі аналізу, зокрема, даних, що доступні 
на карті, було проведено декілька розслідувань щодо найбільших власників МАФів у Житомирі66. У межах 
розслідування журналісти з’ясували, серед іншого, що мораторій, запроваджений на видачу дозвільних документів 
на встановлення тимчасових споруд, не є достатньо ефективним бар’єром для появи нових об’єктів. Також у межах 
підготовки матеріалу журналісти провели аналіз сплати податків найбільшими власниками МАФів у місті. Становить 
інтерес і аналіз зв’язків власників такого бізнесу із політичними елітами міста.

64  https://4vlada.com/chomu-bilia-pliazhu-basiv-kuta-postavyly-derevianu-sporudu 
65  https://gis.zt-rada.gov.ua/ 
66  https://www.zhitomir.info/news_189198.html?fb_comment_id=2927567603922392_2927873717225114 

https://4vlada.com/chomu-bilia-pliazhu-basiv-kuta-postavyly-derevianu-sporudu
https://gis.zt-rada.gov.ua/
https://www.zhitomir.info/news_189198.html?fb_comment_id=2927567603922392_2927873717225114


32 Вплив відкритих даних на можливості перевірки  
законності розміщення тимчасових споруд

Удосконалення врядування

Наявність інтерактивних інструментів, що дають можливості для візуалізації даних про законність розміщення 
тимчасових споруд, дозволяють місцевим органам влади швидко та без зайвих часових і фізичних затрат 
контролювати наявність порушень з боку бізнесу, ухилень від сплати податків або намагань залишити нелегальні 
споруди на вулицях міст. Тепер для того, щоб уточнити статус будь-якого об’єкта, достатньо просто переглянути 
паспорт об’єкта та з’ясувати тривалість дії паспорту прив’язки споруди.

Покращення доступу до даних та поява нових  
інструментів для перевірки законності

Тепер завдяки наявності інструментів контролювати легальність встановлення тимчасових споруд можуть не лише 
правоохоронні органи та представники органів влади, а й звичайні мешканці міст, а також активісти та журналісти. 
Якщо раніше для уточнення статусу об’єкту необхідно було звернутися із відповідним запитом або скаргою до 
органів влади, то зараз це можна зробити швидко і без залучення третьої сторони.



337.4 Перевірка законності розміщення зовнішньої реклами

 Проблема 

Законодавство щодо розміщення зовнішньої реклами67 чітко визначає перелік правил, на основі яких формують 
дозволи та формати поширення реклами на вулицях міста. Цей процес керується та визначається місцевими 
органами влади у форматі видачі дозволів на розміщення рекламних засобів на вулицях міста.

Однак кількість незаконної реклами залишається стабільно високою. За 2021 рік лише в Києві було  
демонтовано 24 555 незаконних рекламних конструкцій та вивісок68, а загальна сума накладених штрафів 
перевищила 1,1 млн гривень.

Надлишок зовнішньої реклами негативно впливає на вигляд міст, візуально засмічуючи їх та псуючи фасади 
забудови. Крім того, місцева влада щорічно недоотримує мільйони гривень у вигляді податків, що мають 
сплачуватися за розміщення зовнішньої реклами до місцевих бюджетів.

 На кого впливає

Мешканці міст, підприємці, органи місцевого самоврядування.

 Як відкриті дані органів місцевого самоврядування  
допомагають вирішити проблему

Відкриті дані з переліком дозволів на розміщення рекламних засобів дозволяють зробити висновки про законність 
тієї чи іншої конструкції, даючи можливість громадянам лишати скарги для ефективної протидії таким порушенням. 
Також у цей спосіб спрощується сам процес перевірки законності розміщення конструкцій, а отже, завдяки 
відкритим даним з’являється можливість оптимізувати часові витрати співробітників місцевих органів влади.

67  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-п#Text 
68  https://suspilne.media/193596-u-kmda-stverdzuut-so-za-2021-rik-v-kievi-demontuvali-rekordnu-kilkist-reklamnih-konstrukcij/ 

https://suspilne.media/193596-u-kmda-stverdzuut-so-za-2021-rik-v-kievi-demontuvali-rekordnu-kilkist-reklamnih-konstrukcij/


34 Приклади використання відкритих даних 

Інтерактивна карта зовнішньої реклами Тернополя

Інтерактивна карта зовнішньої реклами Тернополя69 — сервіс, що на основі гугл-карт візуалізує весь спектр 
зовнішньої реклами в місті. Загалом на карті доступно понад 600 позначок рекламних об’єктів. Сервіс містить низку 
фільтрів для максимально зручної роботи та пошуку тих конструкцій, які цікавлять користувача. Зокрема, можна 
переглянути всі об’єкти, що розміщені тим чи іншим підрядником, який орендує рекламну площу. Доступна також 
інформація щодо типу конструкції (бігборд, сітілайт), адреси розміщення. У деяких випадках доступні фотографії 
рекламних об’єктів. 

Портал використовує відкриті дані, а саме набір «Інформація про рекламні засоби (дані про місце розташування 
рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер телефону 
розміщувача реклами, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення 
договору, якщо місце розташування рекламного засобу належить до комунальної власності)».

Карта доступна на геопорталі міських даних Тернополя. За весь час існування мапи (від 2019 року) її відвідали 
близько девʼяти тисяч користувачів.

Карта рекламних засобів Хмельницького

Карта рекламних засобів Хмельницького70 доступна на офіційному геопорталі міста71. Наразі на мапі доступна 
інформація щодо понад 1 000 рекламних об’єктів і конструкцій Хмельницького. Для кожного об’єкту створена 
і доступна інформаційна картка з широким переліком детальної інформації, а саме: місцерозташування, 
ознака розташування, площа, кількість, основні заміри. Також щодо кожного об’єкту легко визначити суб’єкт 
господарювання, майже до всіх карток вкладено витяг із договору, де можна перевірити законність розміщення 
конструкції та актуальність договірних стосунків. 

69  https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=49.555195651717156%2C25.584082572663085&z=12&mid=14uMUMytz_X03Dp3e9Y8yqxDOZn-BhYPI 
70  http://gis.khm.gov.ua 
71  https://mycity.khm.gov.ua 

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=49.555195651717156%2C25.584082572663085&z=12&mid=14uMUMytz_X03Dp3e9Y8yqxDOZn-BhYPI
http://gis.khm.gov.ua
https://mycity.khm.gov.ua


35Загалом на сайті розміщено 16 наборів даних про рекламні засоби міста, вказано інформацію щодо 972 видів 
договорів та викладено 292 рекламні договори. Також розпорядники публікують інформацію у форматі візуальної 
аналітики, де, зокрема, можна ознайомитись зі статистикою розподілу договорів за типом рекламних засобів, 
кількістю договорів та кількістю договорів у 10-ти основних контрагентів72. Набори даних регулярно оновлюють, 
остання дата оновлення — 09.12.2021. 

 Вплив відкритих даних на можливості перевірки  
законності розміщення тимчасових споруд

Удосконалення врядування

Інтерактивні інструменти дають можливість місцевим органам влади ефективно контролювати та оперативно 
реагувати на факт порушення законодавства у сфері розміщення рекламних засобів у місті. Таким чином, є 
можливість уникнути зайвих матеріальних та часових затрат. Іншим аспектом є можливість більш ефективно діяти 
в контексті демонтажу незаконних конструкцій та отримання коштів до бюджету у вигляді штрафів за порушення 
законодавства.

Покращення доступу до даних та поява нових  
інструментів для перевірки законності

Завдяки існуванню подібних інструментів будь-який мешканець міста може самостійно перевірити законність 
розміщення рекламного засобу на вулицях його міста та звернутись до правоохоронних органів у випадку виявлення 
порушення. Подібні сервіси є ефективними інструментами для роботи місцевих журналістів та активістів, які 
протидіють порушенням у цій сфері. Також такі інструменти дають можливість економити час завдяки мінімізації 
необхідних запитів до місцевих органів влади з метою перевірки законності того чи іншого об’єкту.

72  https://gis.khm.gov.ua/analitika 

https://gis.khm.gov.ua/analitika


367.5 Підвищення інформованості у сфері фінансування  
охорони здоров’я на місцевому рівні 

 Проблема

Загалом населення доволі погано інформоване про ситуацію у медичній сфері, особливо на регіональному рівні. 
Незважаючи на той факт, що відкриті дані про роботу та фінансування системи охорони здоров’я є доступними як 
на державному вебпорталі відкритих даних, так і на локальних порталах, переважна більшість населення не має 
достатніх знань та навичок, щоб ефективно з ними працювати. Тож використання інформації громадянами може 
бути обмеженим і не викликати інтересу.  

 На кого впливає

Пацієнти, органи влади, місцеві активісти та журналісти.

 Як відкриті дані органів місцевого самоврядування  
допомагають вирішити проблему

Наявність відкритих даних дає змогу моніторити рух коштів у сфері охорони здоров’я та здійснювати незалежний 
контроль і громадський нагляд за процесом витрат. Також відкриті дані та створені на їхній основі зручні та 
зрозумілі сервіси дають змогу вирішити низку проблем у контексті низького рівня інформованості у медичній 
сфері. Наприклад, громадяни отримують інформацію щодо підписання декларацій з лікарями у зрозумілому та 
інформативному форматі. Також сервіси на основі відкритих даних сприяють поширенню інформації щодо закупівлі 
медичної продукції лікарнями. Наявність таких даних у відкритому доступі покращує можливості для доступу 
пацієнтів до медичних засобів, а також зменшує простір для зловживань із боку співробітників медичних закладів.



37 Приклади використання відкритих даних

Медицина Харкова та Маріуполя в цифрах від Texty.org.ua 

Проєкти «Медицина Харкова в цифрах»73 та «Медицина Маріуполя в цифрах»74 — це проєкти Texty.org.ua у форматі 
інтерактивних дашбордів, що аналізують роботу системи охорони здоров’я на рівні цих міст у 2019—2020 роках. 
У їхній основі — відкриті дані Харківської75 та Маріупольської76 міських рад, Національної служби здоров’я України77 
та системи Prozorro78. Проєкт містить дані про роботу та фінансування комунальних закладів охорони здоров’я, 
найпоширеніші захворювання, закупівлю медичної продукції, обсяг, джерела та напрямки використання благодійної 
допомоги медичними закладами. 

Дашборди є ілюстрацією змін у системі охорони здоров’я, які відбулись на рівні міст, а також засвідчують 
відкритість і прозорість місцевих органів влади. За три роки команда ІТ-департаменту та Департаменту охорони 
здоров’я Маріупольської міської ради досягла суттєвих змін. Сфера первинної медицини повністю цифровізована. 
Кожен прийом пацієнта вносять до медичної інформаційної системи. У Харкові ж менш ніж за пів року команді 
Департаменту цифрової трансформації спільно з Департаментом охорони здоров’я вдалося перезапустити медичну 
інформаційну систему, поширити її на 100% медзакладів та лікарів.

Станом на 2022 рік проєкти не оновлюються, однак на дашбордах доступні історичні дані за 2019—2020 роки.

73  https://texty.org.ua/d/2020/med-kharkiv/ 
74  https://texty.org.ua/d/2020/med-mariupol/#nav-section 
75  https://data.city.kharkov.ua/users/user871.html?fbclid=IwAR0_AkjDox30PRt4WAvPqxZFSxWt6e7Q2jYU6XSMvfpKO3kXq02ZW8SVmfs 
76  https://data.gov.ua/organization/departament-okhorony-zdorovia-mariupolskoyi-miskoyi-rady 
77  https://data.gov.ua/organization/natsionalna-sluzhba-zdorovia-ukrainy 
78  https://prozorro.gov.ua/openprocurement 

https://texty.org.ua/d/2020/med-kharkiv/
https://data.city.kharkov.ua/users/user871.html?fbclid=IwAR0_AkjDox30PRt4WAvPqxZFSxWt6e7Q2jYU6XSMvfpKO3kXq02ZW8SVmfs
https://data.gov.ua/organization/departament-okhorony-zdorovia-mariupolskoyi-miskoyi-rady
https://data.gov.ua/organization/natsionalna-sluzhba-zdorovia-ukrainy
https://prozorro.gov.ua/openprocurement


38 Вплив відкритих даних на рівень інформованості  
у сфері фінансування охорони здоров’я на місцевому рівні 

Підвищення рівня обізнаності щодо роботи системи охорони здоров’я

Завдяки подібним дашбордам, які мають Маріуполь та Харків, громадяни можуть отримувати детальну інформацію 
про роботу системи охорони здоров’я в їхньому місті. Пацієнти мають легкий доступ до необхідної інформації, як-от: 
перелік лікарів, графіки прийому, види послуг, що їх надають різні заклади. Дані доступні в легкому для сприйняття 
візуальному форматі, робота з якими не створює жодних складнощів.

Підвищення рівня прозорості роботи медичних закладів

Фінансування закладів коштом державного бюджету стає цілком підзвітним через публікацію відкритих даних. 
Громадяни отримують інформацію про обсяг коштів, які надійшли у лікарню, та кількість послуг, що були надані. 
Можна легко перевірити, чи справді відбувається збір благодійної допомоги та на які потреби її витрачають. 

Дані забезпечують прозорість діяльності закладів охорони здоров’я. Користувачі можуть моніторити роботу 
сімейних лікарів щодо прийомів та надання медичних послуг. Це також допомагає уникнути додаткової плати за 
послуги, що фінансуються державою, запобігти маніпуляціям із записом на прийом тощо.



398 Рекомендації

 Опис проблеми  Рекомендація

Освіта

1 Значна кількість розпорядників не публікує наборів. Забезпечити виконання Постанови КМУ №835 та 
публікацію наборів даних на Єдиному державному 
вебпорталі відкритих даних або на міських порталах 
відкритих даних.

2 Ті розпорядники, які публікують набори у форматі 
*xls, оновлюють їх недостатньо регулярно.

Публікувати та оновлювати дані регулярно.

3 Не всі набори даних мають коректний опис та назви. Забезпечити опис наборів відповідно до вимог, що 
вказані в Постанові КМУ №835.

Медицина

4 Значна кількість розпорядників не публікує наборів. Забезпечити виконання Постанови КМУ №835 та 
публікацію наборів даних на Єдиному державному 
вебпорталі відкритих даних або на міських порталах 
відкритих даних.

5 Формат тегів, ключових слів для пошуку практично 
у всіх випадках незадовільний.

Розпорядникам інформації забезпечити повний та 
коректний опис наборів даних.



40 Проблема  Рекомендація

6 В окремих випадках дані організовані некоректно та 
непридатні для машинного оброблення.

Форматувати набори згідно з вимогами 
машиночитності, наведеними в Постанові КМУ №835.

Ремонт, будівництво та реконструкція

7 Значна кількість розпорядників не публікує наборів. Забезпечити виконання Постанови КМУ №835 та 
публікацію наборів даних на Єдиному державному 
вебпорталі відкритих даних або на міських порталах 
відкритих даних.

8 Жоден із розпорядників не оновлює наборів вчасно. ОМС необхідно оновлювати набори принаймні раз 
на місяць.

9 Не всі набори даних мають коректний опис та назви. ОМС необхідно забезпечити опис наборів відповідно 
до вимог, що вказані в Постанові КМУ №835.

Реклама

10 Значна кількість розпорядників не публікує наборів. Забезпечити виконання Постанови КМУ №835 та 
публікацію наборів даних на Єдиному державному 
вебпорталі відкритих даних або на міських порталах 
відкритих даних.



41 Опис проблеми  Рекомендація

11 Значна кількість розпорядників не оновлює наборів 
вчасно.

ОМС необхідно оновлювати набори принаймні раз 
на місяць.

Містобудівні кадастри

12 Значна кількість розпорядників не публікує набору з 
даними містобудівного кадастру.

Забезпечити виконання Постанови КМУ №835 та 
публікацію наборів даних на Єдиному державному 
вебпорталі відкритих даних або на міських порталах 
відкритих даних.

13 Частина наборів, що публікується, недоступна у 
машиночитному форматі, і оприлюднюється у 
форматах *pdf та *xls.

Забезпечити публікацію наборів у форматі, 
придатному для машинного оброблення, згідно з 
вимогами Постанови КМУ №835.

14 Значна кількість розпорядників не оновлює наборів 
вчасно.

ОМС необхідно оновлювати набори принаймні раз 
на місяць.



429 Перелік проведених інтерв’ю

  Назва організації/структурного відділу  Місто  Кількість інтерв’ю

Дніпровська міська рада,  
Департамент інформаційних технологій

Дніпро 1

Львівська міська рада, Управління інформаційних  
технологій Департаменту економічного розвитку 

Львів 1

Миколаївська міська рада,  
Департамент архітектури та містобудування 

Миколаїв 1

Чернігівська ОДА,  
Управління містобудування та архітектури 

Чернігів 1

Громадський рух «Чесно» Київ 1

«Ейдос», центр політичних студій та аналітики — 1

Проєкт міських досліджень «ЛУН Місто» Київ 1

Softpro, компанія-розробник програмного забезпечення  
для геоінформаційних продуктів

— 1

MagneticOne Municipal Technologies — компанія-розробник 
програмного забезпечення для геоінформаційних продуктів

— 1



43Додаток 1. 

Перелік наборів даних у сфері освіти,  
що публікують органи місцевого самоврядування

Дані про черги дітей у дошкільні 
навчальні заклади

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/40f27867-e84d-44fa-a04b-a8ee7d540779  

Кропивницький https://data.gov.ua/dataset/eaaa37be-93e6-4254-b735-7594700f71dd 

Миколаїв https://data.gov.ua/dataset/78001164-1c39-4725-bf5e-75d04546f22a 

Сєвєродонецьк https://data.gov.ua/dataset/09970fbe-8c34-4c03-a466-b0b06602a510 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/9ef94376-46af-4c97-b437-d9c20ea224a2 

Ужгород https://data.gov.ua/dataset/861480bd-73d5-4110-ae08-e1cc2c0e7011 

Харків https://data.gov.ua/dataset/fb04145d-9ed0-4ade-b1d8-5e340a0027a9 

Хмельницький https://data.gov.ua/dataset/f29de54d-fecb-490a-9a9d-b20e99368070 

Території обслуговування 
загальноосвітніх навчальних 
закладів

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/8497f84e-1060-4dfa-a6e0-1f3ed4c4bd95 

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/640952fc-3737-4bfb-80b3-3551e7081c9a 

Кропивницький https://data.gov.ua/dataset/6a78dc91-b54b-4bac-bac0-a84063cccf99 

Миколаїв https://data.gov.ua/dataset/6015405a-6fee-4490-b3cb-245a5f28c263 

Суми https://data.gov.ua/dataset/f185d670-db7c-40b3-a30c-85d87f1ad790 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/98e09267-b6e0-461f-ae94-5259b5fe0798 

Ужгород https://data.gov.ua/dataset/6f397bf8-983d-4a7b-9c3a-23fa444c185c 

Харків https://data.gov.ua/dataset/3baca981-b7aa-495a-8145-e84ed9a67993 

Хмельницький https://data.gov.ua/dataset/7cb9d6c0-c74b-461b-ac3e-32e2c74baa7a 

Чернівці https://data.gov.ua/dataset/1f4c4617-6807-4bd4-8874-c2fc30f77dee 

https://data.gov.ua/dataset/40f27867-e84d-44fa-a04b-a8ee7d540779
https://data.gov.ua/dataset/eaaa37be-93e6-4254-b735-7594700f71dd
https://data.gov.ua/dataset/78001164-1c39-4725-bf5e-75d04546f22a
https://data.gov.ua/dataset/09970fbe-8c34-4c03-a466-b0b06602a510
https://data.gov.ua/dataset/9ef94376-46af-4c97-b437-d9c20ea224a2
https://data.gov.ua/dataset/861480bd-73d5-4110-ae08-e1cc2c0e7011
https://data.gov.ua/dataset/fb04145d-9ed0-4ade-b1d8-5e340a0027a9
https://data.gov.ua/dataset/f29de54d-fecb-490a-9a9d-b20e99368070
https://data.gov.ua/dataset/8497f84e-1060-4dfa-a6e0-1f3ed4c4bd95
https://data.gov.ua/dataset/640952fc-3737-4bfb-80b3-3551e7081c9a
https://data.gov.ua/dataset/6a78dc91-b54b-4bac-bac0-a84063cccf99
https://data.gov.ua/dataset/6015405a-6fee-4490-b3cb-245a5f28c263
https://data.gov.ua/dataset/f185d670-db7c-40b3-a30c-85d87f1ad790
https://data.gov.ua/dataset/98e09267-b6e0-461f-ae94-5259b5fe0798
https://data.gov.ua/dataset/6f397bf8-983d-4a7b-9c3a-23fa444c185c
https://data.gov.ua/dataset/3baca981-b7aa-495a-8145-e84ed9a67993
https://data.gov.ua/dataset/7cb9d6c0-c74b-461b-ac3e-32e2c74baa7a
https://data.gov.ua/dataset/1f4c4617-6807-4bd4-8874-c2fc30f77dee


44Додаток 2. 

Перелік наборів даних у сфері медицини,  

що публікують місцеві органи самоврядування

Відомості про лікарські засоби 
(препарати, придбані за 
бюджетні кошти, та їх залишки)

Вінниця https://data.gov.ua/dataset/16f32415-9e4b-48af-8828-e0e23a0d5077 

Дніпро https://data.gov.ua/dataset/cdbff97b-b9a2-4d04-9904-06b50fb94f29 

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/0597d35e-ba30-479f-ad78-e63bf8f9915c 

Краматорськ https://data.gov.ua/dataset/4a429b7e-49bf-4e7e-802d-434ba60965fe 

Миколаїв https://data.gov.ua/dataset/19f406ef-7ca5-41e5-a702-c00d666b7b23 

Полтава https://data.gov.ua/dataset/d906f9c9-7cc1-4baa-9573-e85f1a3e8162 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/912474a1-b18b-41ba-b71f-720743c5a407 

Харків https://data.gov.ua/dataset/3fbe6451-56b9-4e22-9f4a-8a6a424450e7 

Херсон https://data.gov.ua/dataset/226434ab-0574-4530-a3fc-803e54c1bb6e 

Хмельницький https://data.gov.ua/dataset/f5a594e7-f089-41eb-9c8a-4976ee10f34d 

Чернігів https://data.gov.ua/dataset/c3788261-0544-442d-a7cc-cf9775911e4b 

https://data.gov.ua/dataset/16f32415-9e4b-48af-8828-e0e23a0d5077
https://data.gov.ua/dataset/cdbff97b-b9a2-4d04-9904-06b50fb94f29
https://data.gov.ua/dataset/0597d35e-ba30-479f-ad78-e63bf8f9915c
https://data.gov.ua/dataset/4a429b7e-49bf-4e7e-802d-434ba60965fe
https://data.gov.ua/dataset/19f406ef-7ca5-41e5-a702-c00d666b7b23
https://data.gov.ua/dataset/d906f9c9-7cc1-4baa-9573-e85f1a3e8162
https://data.gov.ua/dataset/912474a1-b18b-41ba-b71f-720743c5a407
https://data.gov.ua/dataset/3fbe6451-56b9-4e22-9f4a-8a6a424450e7
https://data.gov.ua/dataset/226434ab-0574-4530-a3fc-803e54c1bb6e
https://data.gov.ua/dataset/f5a594e7-f089-41eb-9c8a-4976ee10f34d
https://data.gov.ua/dataset/c3788261-0544-442d-a7cc-cf9775911e4b


45

Дані про медичне обладнання 
комунальних закладів охорони 
здоров’я

Вінниця https://data.gov.ua/dataset/cef07422-f7f8-4112-a1b8-588d1d8458f0 

Дніпро https://data.gov.ua/dataset/f18ad95f-b63b-4e22-bb89-eeb731b9ec11 

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/eac2ca56-2d4a-4ff4-a150-ad8372a3486a 

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/81a3ebba-5a75-46b0-950a-625b795f28d7 

Миколаїв https://data.gov.ua/dataset/07f85490-2b6d-4dea-b29d-10e21528efc9 

Полтава

https://data.gov.ua/dataset/cb564e9d-0b0a-4b08-89e9-a9edb9ad0b6a 

https://data.gov.ua/dataset/c2518ce5-bed2-4877-a898-b6b695d658b7 

https://data.gov.ua/dataset/388a9866-8d0e-44be-852d-c15c83f45dfa 

https://data.gov.ua/dataset/3ade0c0b-d512-4884-9849-5ac80f12b2de 

https://data.gov.ua/dataset/bcde7d04-1255-4158-9edc-f116a37570f9 

https://data.gov.ua/dataset/79f061e1-a60b-4aba-a6d8-cd7f50a224aa 

https://data.gov.ua/dataset/8aa073e9-fd6c-4421-9e8d-be8f61a11e59 

https://data.gov.ua/dataset/f28d2601-fa11-4f6a-bd34-a5cf8394cbd7 

Рівне https://data.gov.ua/dataset/abc523fe-a2af-4416-ac9e-cfa96860a2ce 

Суми https://data.gov.ua/dataset/e1149dbb-04bf-43b9-9322-ddb6b30ed96b 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/b38b5670-cc12-4523-b1a9-487727c542a9 

Ужгород https://data.gov.ua/dataset/b5376f44-2fe0-4359-a957-f157e6a7c74b 

Харків https://data.gov.ua/dataset/e3ca7ca5-5ccb-46f7-b982-b602d1e74e52 

Херсон https://data.gov.ua/dataset/ba738f32-dcde-48f2-bbea-bf8572ebaf99 

Хмельницький https://data.gov.ua/dataset/c7f21598-b1e2-43ca-9e20-9fc46f7df858 

Чернігів https://data.gov.ua/dataset/7ceec2b6-14aa-4847-9edf-398898947d2a 

https://data.gov.ua/dataset/cef07422-f7f8-4112-a1b8-588d1d8458f0
https://data.gov.ua/dataset/f18ad95f-b63b-4e22-bb89-eeb731b9ec11
https://data.gov.ua/dataset/eac2ca56-2d4a-4ff4-a150-ad8372a3486a
https://data.gov.ua/dataset/81a3ebba-5a75-46b0-950a-625b795f28d7
https://data.gov.ua/dataset/07f85490-2b6d-4dea-b29d-10e21528efc9
https://data.gov.ua/dataset/cb564e9d-0b0a-4b08-89e9-a9edb9ad0b6a
https://data.gov.ua/dataset/c2518ce5-bed2-4877-a898-b6b695d658b7
https://data.gov.ua/dataset/388a9866-8d0e-44be-852d-c15c83f45dfa
https://data.gov.ua/dataset/3ade0c0b-d512-4884-9849-5ac80f12b2de
https://data.gov.ua/dataset/bcde7d04-1255-4158-9edc-f116a37570f9
https://data.gov.ua/dataset/79f061e1-a60b-4aba-a6d8-cd7f50a224aa
https://data.gov.ua/dataset/8aa073e9-fd6c-4421-9e8d-be8f61a11e59
https://data.gov.ua/dataset/f28d2601-fa11-4f6a-bd34-a5cf8394cbd7
https://data.gov.ua/dataset/abc523fe-a2af-4416-ac9e-cfa96860a2ce
https://data.gov.ua/dataset/e1149dbb-04bf-43b9-9322-ddb6b30ed96b
https://data.gov.ua/dataset/b38b5670-cc12-4523-b1a9-487727c542a9
https://data.gov.ua/dataset/b5376f44-2fe0-4359-a957-f157e6a7c74b
https://data.gov.ua/dataset/e3ca7ca5-5ccb-46f7-b982-b602d1e74e52
https://data.gov.ua/dataset/ba738f32-dcde-48f2-bbea-bf8572ebaf99
https://data.gov.ua/dataset/c7f21598-b1e2-43ca-9e20-9fc46f7df858
https://data.gov.ua/dataset/7ceec2b6-14aa-4847-9edf-398898947d2a


46Додаток 3. 

Перелік наборів даних у сфері реклами,  

що публікують місцеві органи самоврядування

Планові та фактичні показники 
сплати за договорами оренди 
комунальної власності, 
розміщення тимчасових споруд, 
розміщення рекламних засобів

Дніпро https://data.gov.ua/dataset/b7024c8c-7fd7-4e1a-a771-97cc6d82d218 

Житомир https://data.gov.ua/dataset/4bf1f827-6013-4770-9bbf-a6dc98082636 

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/4fb2c3dd-177d-4714-b317-bcc49d63af18 

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/4efc3f5f-6227-44cd-aa25-680b6cec56e3 

Краматорськ https://data.gov.ua/dataset/0681b182-70d3-4955-9d3b-a89411711345 

Миколаїв https://data.gov.ua/dataset/a9e53fde-c2eb-47ff-91c0-1a858823957a 

Полтава https://data.gov.ua/dataset/9fa8e329-a423-4533-9f76-8ab6bdbebc3f 

Рівне https://data.gov.ua/dataset/a694d858-317a-4d39-bbcf-19f06ec61b3b 

Сєвєродонецьк https://data.gov.ua/dataset/2de0443f-f6df-4a5c-a90d-1bc9a111d9b3 

Суми https://data.gov.ua/dataset/52af0efc-1413-47c0-b865-618ec65bd122 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/4dd53736-e871-4b40-b5ee-f802cf60b299 

Ужгород https://data.gov.ua/dataset/9638c0b2-495a-4a63-a1f0-f04964772b3c 

Харків https://data.gov.ua/dataset/e1cce8ca-3414-4ab3-9a81-247efe00a30e 

Херсон https://data.gov.ua/dataset/b8a24282-1431-4440-83eb-9a6778b487d3 

Хмельницький https://data.gov.ua/dataset/1a7d1db2-8507-480d-b93a-2796f6e74d7b 

https://data.gov.ua/dataset/b7024c8c-7fd7-4e1a-a771-97cc6d82d218
https://data.gov.ua/dataset/4bf1f827-6013-4770-9bbf-a6dc98082636
https://data.gov.ua/dataset/4fb2c3dd-177d-4714-b317-bcc49d63af18
https://data.gov.ua/dataset/4efc3f5f-6227-44cd-aa25-680b6cec56e3
https://data.gov.ua/dataset/0681b182-70d3-4955-9d3b-a89411711345
https://data.gov.ua/dataset/a9e53fde-c2eb-47ff-91c0-1a858823957a
https://data.gov.ua/dataset/9fa8e329-a423-4533-9f76-8ab6bdbebc3f
https://data.gov.ua/dataset/a694d858-317a-4d39-bbcf-19f06ec61b3b
https://data.gov.ua/dataset/2de0443f-f6df-4a5c-a90d-1bc9a111d9b3
https://data.gov.ua/dataset/52af0efc-1413-47c0-b865-618ec65bd122
https://data.gov.ua/dataset/4dd53736-e871-4b40-b5ee-f802cf60b299
https://data.gov.ua/dataset/9638c0b2-495a-4a63-a1f0-f04964772b3c
https://data.gov.ua/dataset/e1cce8ca-3414-4ab3-9a81-247efe00a30e
https://data.gov.ua/dataset/b8a24282-1431-4440-83eb-9a6778b487d3
https://data.gov.ua/dataset/1a7d1db2-8507-480d-b93a-2796f6e74d7b
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Інформація про рекламні засоби

Вінниця https://data.gov.ua/dataset/712428cf-1eb3-4256-ab1d-083492f2611b 

Дніпро https://data.gov.ua/dataset/a317a704-3464-4924-a3bb-46373bc8b359 

Житомир https://data.gov.ua/dataset/ab5042c7-a6f4-43a9-9546-699f5c82b0cb 

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/263782dd-0dd1-4b76-a126-32f1f497e789 

Київ https://data.gov.ua/dataset/8e33ccb5-54f6-488f-a356-489833edc138 

Краматорськ https://data.gov.ua/dataset/3e45f999-e4fc-46f3-bbd6-15af95717628 

Полтава https://data.gov.ua/dataset/d0ced172-c80b-4d7d-afd7-5c1c5a88e67d 

Сєвєродонецьк https://data.gov.ua/dataset/deca5877-3b37-4433-a8b5-5b14bf38b859 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/49239247-23b4-44ab-9b47-0e0a42e2e072 

Ужгород https://data.gov.ua/dataset/add67000-5f40-4014-a1d4-ac4e3b264383 

Харків https://data.gov.ua/dataset/52fd54fb-f729-4ab0-99f3-44a24b2aac05 

Херсон https://data.gov.ua/dataset/ac20f435-f048-49af-93c2-ba38fa4bf154 

Хмельницький https://data.gov.ua/dataset/679ffdd9-1d8e-4575-ab2c-6fd2c73478f4 

Чернівці https://data.gov.ua/dataset/bec4a15a-786a-48de-b16e-766864e8ae71 

https://data.gov.ua/dataset/712428cf-1eb3-4256-ab1d-083492f2611b
https://data.gov.ua/dataset/a317a704-3464-4924-a3bb-46373bc8b359
https://data.gov.ua/dataset/ab5042c7-a6f4-43a9-9546-699f5c82b0cb
https://data.gov.ua/dataset/263782dd-0dd1-4b76-a126-32f1f497e789
https://data.gov.ua/dataset/8e33ccb5-54f6-488f-a356-489833edc138
https://data.gov.ua/dataset/3e45f999-e4fc-46f3-bbd6-15af95717628
https://data.gov.ua/dataset/d0ced172-c80b-4d7d-afd7-5c1c5a88e67d
https://data.gov.ua/dataset/deca5877-3b37-4433-a8b5-5b14bf38b859
https://data.gov.ua/dataset/49239247-23b4-44ab-9b47-0e0a42e2e072
https://data.gov.ua/dataset/add67000-5f40-4014-a1d4-ac4e3b264383
https://data.gov.ua/dataset/52fd54fb-f729-4ab0-99f3-44a24b2aac05
https://data.gov.ua/dataset/ac20f435-f048-49af-93c2-ba38fa4bf154
https://data.gov.ua/dataset/679ffdd9-1d8e-4575-ab2c-6fd2c73478f4
https://data.gov.ua/dataset/bec4a15a-786a-48de-b16e-766864e8ae71


48Додаток 4. 

Перелік наборів даних у сфері благоустрою,  

що публікують місцеві органи самоврядування

Дані про розміщення 
спецтехніки, що 
використовується для 
надання комунальних послуг, 
благоустрою, здійснення 
будівельних і ремонтних робіт

Вінниця https://data.gov.ua/dataset/d1573b5f-59d5-452b-8338-871c582b103a 

Дніпро https://data.gov.ua/dataset/a77bc7e6-b18f-4057-b2f4-33c8d7452d0e 

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/c89724ec-e0a0-46fd-b93d-c36c6ccb6bfc 

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/9037d63c-169e-455a-b052-20e2de05a82b 

Краматорськ https://data.gov.ua/dataset/ad48b5cc-c57f-4c87-a98e-42686d51b763 

Кропивницький https://data.gov.ua/dataset/104d4078-c609-436e-80bd-4d1bfc0e4a31 

Миколаїв https://data.gov.ua/dataset/5574e678-85ce-474b-a2e0-97a76d7280f3 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/65152945-27ca-4cd5-afe9-2e54a1c554ff 

Ужгород https://data.gov.ua/dataset/13a0dfad-f735-4a4d-9c79-1d666477a6c5 

Харків https://data.gov.ua/dataset/ad855a33-8ea6-401a-8237-d4a9e1563134 

Чернівці https://data.gov.ua/dataset/5ebbdaa8-1213-4e83-bac9-12c574d45b45 

Дані щодо ремонту 
автомобільних доріг місцевого 
значення

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/bdbf6c90-bc61-4afa-a61a-fb8c72a725c0 

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/7adab99f-3872-431b-98c2-8b28cfa6403b 

Суми https://data.gov.ua/dataset/5b6f493a-434a-49e0-8adc-9e9b6994d458 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/982d5c13-5338-4116-93f8-b252d2e683d8 

https://data.gov.ua/dataset/d1573b5f-59d5-452b-8338-871c582b103a
https://data.gov.ua/dataset/a77bc7e6-b18f-4057-b2f4-33c8d7452d0e
https://data.gov.ua/dataset/c89724ec-e0a0-46fd-b93d-c36c6ccb6bfc
https://data.gov.ua/dataset/9037d63c-169e-455a-b052-20e2de05a82b
https://data.gov.ua/dataset/ad48b5cc-c57f-4c87-a98e-42686d51b763
https://data.gov.ua/dataset/104d4078-c609-436e-80bd-4d1bfc0e4a31
https://data.gov.ua/dataset/5574e678-85ce-474b-a2e0-97a76d7280f3
https://data.gov.ua/dataset/65152945-27ca-4cd5-afe9-2e54a1c554ff
https://data.gov.ua/dataset/13a0dfad-f735-4a4d-9c79-1d666477a6c5
https://data.gov.ua/dataset/ad855a33-8ea6-401a-8237-d4a9e1563134
https://data.gov.ua/dataset/5ebbdaa8-1213-4e83-bac9-12c574d45b45
https://data.gov.ua/dataset/bdbf6c90-bc61-4afa-a61a-fb8c72a725c0
https://data.gov.ua/dataset/7adab99f-3872-431b-98c2-8b28cfa6403b
https://data.gov.ua/dataset/5b6f493a-434a-49e0-8adc-9e9b6994d458
https://data.gov.ua/dataset/982d5c13-5338-4116-93f8-b252d2e683d8
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Титульні списки на проведення 
капітального та поточного 
ремонту, будівництва, 
реконструкції та благоустрою

Вінниця https://data.gov.ua/dataset/a5d97548-c0f3-4d7e-a273-2c67237f8317 

Дніпро https://data.gov.ua/dataset/3ade2e25-518d-4458-a11b-b4230037d515 

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/a010973f-1518-4892-9bdc-b4e7ae987042 

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/88909235-b055-4527-9eb7-6e998f65121d 

Краматорськ https://data.gov.ua/dataset/fa39a404-f307-4bb8-ab2d-e868a6cd34cf 

Кропивницький https://data.gov.ua/dataset/4ccecdbd-f5a9-488b-b403-0ccbcaea3de8 

Миколаїв https://data.gov.ua/dataset/86a5dfe4-0fd9-464c-a98b-d3fd0c73f8da 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/2c343bfb-5d19-41ba-979c-18756e21d3ae 

Ужгород https://data.gov.ua/dataset/d90c3112-f1e7-442f-a732-d879f85f8310 

Хмельницький https://data.gov.ua/dataset/70549974-0a4c-4a22-8bb6-24ccee55044a  

Чернівці https://data.gov.ua/dataset/61fe0346-0b74-4ecb-b88b-15d5e5ae8e06 

Дані про видані дозволи на 
порушення об’єктів благоустрою

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/e7efdfa5-80ea-4d0e-b46f-c2ea9b61c2a6 

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/a07d08d2-4f50-4c9f-a86d-c8b8ae7c8b3a 

Кропивницький https://data.gov.ua/dataset/30dd238f-9488-42f3-9a29-e883ee0f1266 

Суми https://data.gov.ua/dataset/cdedff85-bbf1-42af-a9ca-98902dd388f6 

Ужгород https://data.gov.ua/dataset/6a9a573a-3eb1-4d47-a615-a211d4088f26 

Харків https://data.gov.ua/dataset/ed5292c2-d9bb-4d3d-a7b3-b2159a0d5875 

Хмельницький https://data.gov.ua/dataset/6bb8ba30-9ca9-4eac-9fa4-b7497a9ad6b4 

Чернігів https://data.gov.ua/dataset/0a9d5e1c-d232-4111-8dda-5c5adb5e3abb 

https://data.gov.ua/dataset/a5d97548-c0f3-4d7e-a273-2c67237f8317
https://data.gov.ua/dataset/3ade2e25-518d-4458-a11b-b4230037d515
https://data.gov.ua/dataset/a010973f-1518-4892-9bdc-b4e7ae987042
https://data.gov.ua/dataset/88909235-b055-4527-9eb7-6e998f65121d
https://data.gov.ua/dataset/fa39a404-f307-4bb8-ab2d-e868a6cd34cf
https://data.gov.ua/dataset/4ccecdbd-f5a9-488b-b403-0ccbcaea3de8
https://data.gov.ua/dataset/86a5dfe4-0fd9-464c-a98b-d3fd0c73f8da
https://data.gov.ua/dataset/2c343bfb-5d19-41ba-979c-18756e21d3ae
https://data.gov.ua/dataset/d90c3112-f1e7-442f-a732-d879f85f8310
https://data.gov.ua/dataset/70549974-0a4c-4a22-8bb6-24ccee55044a
https://data.gov.ua/dataset/61fe0346-0b74-4ecb-b88b-15d5e5ae8e06
https://data.gov.ua/dataset/e7efdfa5-80ea-4d0e-b46f-c2ea9b61c2a6
https://data.gov.ua/dataset/a07d08d2-4f50-4c9f-a86d-c8b8ae7c8b3a
https://data.gov.ua/dataset/30dd238f-9488-42f3-9a29-e883ee0f1266
https://data.gov.ua/dataset/cdedff85-bbf1-42af-a9ca-98902dd388f6
https://data.gov.ua/dataset/6a9a573a-3eb1-4d47-a615-a211d4088f26
https://data.gov.ua/dataset/ed5292c2-d9bb-4d3d-a7b3-b2159a0d5875
https://data.gov.ua/dataset/6bb8ba30-9ca9-4eac-9fa4-b7497a9ad6b4
https://data.gov.ua/dataset/0a9d5e1c-d232-4111-8dda-5c5adb5e3abb
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Дані про зелені насадження, 
що підлягають видаленню, 
відповідно до виданих актів 
обстеження зелених насаджень

Вінниця https://data.gov.ua/dataset/1e5309a4-0559-4fcd-9e25-189ee3ee1611 

Дніпро https://data.gov.ua/dataset/de88da07-8bd8-4f92-b827-354a0c41d89b 

Житомир https://data.gov.ua/dataset/e77ef186-e63d-4cb1-b8a4-5d3a69637aea 

Івано-Франківськ https://data.gov.ua/dataset/d0f379c4-fa2d-4859-ba9f-2f859fe4b3b1 

Краматорськ https://data.gov.ua/dataset/4c8dcb4a-4c94-46c0-9164-0a99506e5bf1 

Кропивницький https://data.gov.ua/dataset/657cbf2a-ac40-4bbb-92d1-2a8325cdf2d6 

Миколаїв https://data.gov.ua/dataset/5f3d33bf-cdb5-4ba5-af34-0c67f6447ef6 

Сєвєродонецьк https://data.gov.ua/dataset/d319ac60-95b1-4867-baae-df72a8225ee0 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/0950f370-263c-47a5-8598-3252e44b99b7 

Ужгород https://data.gov.ua/dataset/be7c4efb-9044-405f-a675-4d99b3fb227b 

Харків https://data.gov.ua/dataset/e0d80156-a644-445d-9284-f81d5548ac98 

Хмельницький https://data.gov.ua/dataset/0473dca3-e940-4950-b981-8ba42395d428 

Чернігів https://data.gov.ua/dataset/fddfa237-e735-42cd-87b6-68be8bf2c397 

Дані про розміщення 
тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/9e0a4d25-52eb-45ff-8350-4548180b9a8d 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/a7a99170-4de1-44ff-a765-5182b8e67d5b 

https://data.gov.ua/dataset/1e5309a4-0559-4fcd-9e25-189ee3ee1611
https://data.gov.ua/dataset/de88da07-8bd8-4f92-b827-354a0c41d89b
https://data.gov.ua/dataset/e77ef186-e63d-4cb1-b8a4-5d3a69637aea
https://data.gov.ua/dataset/d0f379c4-fa2d-4859-ba9f-2f859fe4b3b1
https://data.gov.ua/dataset/4c8dcb4a-4c94-46c0-9164-0a99506e5bf1
https://data.gov.ua/dataset/657cbf2a-ac40-4bbb-92d1-2a8325cdf2d6
https://data.gov.ua/dataset/5f3d33bf-cdb5-4ba5-af34-0c67f6447ef6
https://data.gov.ua/dataset/d319ac60-95b1-4867-baae-df72a8225ee0
https://data.gov.ua/dataset/0950f370-263c-47a5-8598-3252e44b99b7
https://data.gov.ua/dataset/be7c4efb-9044-405f-a675-4d99b3fb227b
https://data.gov.ua/dataset/e0d80156-a644-445d-9284-f81d5548ac98
https://data.gov.ua/dataset/0473dca3-e940-4950-b981-8ba42395d428
https://data.gov.ua/dataset/fddfa237-e735-42cd-87b6-68be8bf2c397
https://data.gov.ua/dataset/9e0a4d25-52eb-45ff-8350-4548180b9a8d
https://data.gov.ua/dataset/a7a99170-4de1-44ff-a765-5182b8e67d5b


51Додаток 5. 

Перелік наборів даних містобудівного кадастру,  

у тому числі геопросторові дані

Дані містобудівного кадастру,  
в тому числі геопросторові дані

Дніпро https://data.gov.ua/dataset/266c8edf-f6fe-4105-aef2-8582fe3caabc 

Запоріжжя https://data.gov.ua/dataset/62e1324c-f0e2-4456-b09c-ba6927e65ad1 

Миколаїв https://data.gov.ua/dataset/fc739f63-8ca3-42c5-836a-0ed886ae0be6 

Сєвєродонецьк https://data.gov.ua/dataset/b2294708-10c7-4be6-aa23-44140c0b36ea 

Тернопіль https://data.gov.ua/dataset/56f4c1a4-b73e-4384-87af-e4cb459614d5 

Харків https://data.gov.ua/dataset/48009cdf-da63-4f94-b4e9-bf195d468d3e 

https://data.gov.ua/dataset/266c8edf-f6fe-4105-aef2-8582fe3caabc
https://data.gov.ua/dataset/62e1324c-f0e2-4456-b09c-ba6927e65ad1
https://data.gov.ua/dataset/fc739f63-8ca3-42c5-836a-0ed886ae0be6
https://data.gov.ua/dataset/b2294708-10c7-4be6-aa23-44140c0b36ea
https://data.gov.ua/dataset/56f4c1a4-b73e-4384-87af-e4cb459614d5
https://data.gov.ua/dataset/48009cdf-da63-4f94-b4e9-bf195d468d3e
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ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ
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