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ПРО ПРОЕКТ 
 

З 1 жовтня 2010 року ГО «Інститут розвитку регіональної преси» (ІРРП) за сприяння 

Національного фонду підтримки демократії (National Endowment for Democracy), США, 

реалізує проект «Моніторинг веб-сайтів центральних органів державної виконавчої влади 

України». 

 

Проект спрямований на забезпечення громадянам та ЗМІ легкого й зручного отримання  

інформації, розміщеної на веб-сайтах органів влади. Також проект покликаний сприяти 

органам влади у розумінні потреб суспільства в отриманні інформації про їхню діяльність та 

розвитку електронного врядування.  

 

Метою моніторингу змісту офіційних сайтів центральних органів виконавчої влади є 

визначення кількісних і якісних характеристик поточного рівня інформаційної відкритості 

відповідно до вимог чинного законодавства України з питань оприлюднення в мережі 

Інтернет інформації по діяльність органів виконавчої влади. 

 

Моніторинг проводиться на постійній основі та передбачає щорічне дослідження офіційних 

веб-сайтів центральних органів виконавчої влади України (надалі — ЦОВВ України). ІРРП 

докладає зусиль до збільшення кількості веб-сайтів для моніторингу.  

 

Ми вважаємо, що офіційні веб-сайти органів влади є одним з найефективніших способів 

донесення інформації про їхню діяльність. Розміщення інформації на веб-сайтах згідно з 

параметрами Моніторингу зменшує навантаження на апарат органів влади, оскільки 

громадяни можуть отримати необхідну для них інформацію 24 години на добу 7 днів на 

тиждень. 

 

Окрім того, веб-сайти ЦОВВ слугують важливим інструментом для громадян та юридичних 

осіб, які мають намір отримати адміністративні послуги або сервіси. При цьому для 

споживача є важливим отримання повної та достовірної інформації саме з першоджерела — 

офіційних веб-сайтів органів влади.  

 

Методологія моніторингу створена Фондом «Інститут розвитку свободи інформації» (Санкт-

Петербург, Російська Федерація) та адаптована для умов України відповідно до чинного 

національного законодавства.  

 

Згідно з технічним завданням проекту, ІРРП проводить моніторинг 56 офіційних веб-сайтів 

центральних органів виконавчої влади України. Зокрема, досліджуються офіційні веб-сайти 

Кабінету Міністрів України, як вищого органу у системі органів виконавчої влади, усіх 

міністерств України, 35 центральних органів виконавчої влади та 3 органів виконавчої влади 

зі спеціальним статусом. 

 

У 2013 році було проведено третій щорічний Моніторинг 56 офіційних веб-сайтів 

центральних органів виконавчої влади України.  
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ПРЕДМЕТ МОНІТОРИНГУ 2013 РОКУ 
 

У 2012-2013 роках відбулися наступні зміни в системі центральних органів виконавчої влади 

України: 

 утворено Державну службу України з надзвичайних ситуацій, яка є правонаступником 

Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції техногенної 

безпеки України; 

 утворено Міністерство доходів і зборів, яке є правонаступником Державної 

податкової служби України та Державної митної служби України, що 

реорганізуються; 

 утворено Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту 

України, які є правонаступниками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України та Державної служби молоді та спорту України. 

 

Вперше до Предмету Моніторингу включено: 

 Державне агентство України з туризму та курортів: http://www.tourism.gov.ua/; 

 Державна санітарно-епідеміологічна служба України: http://www.dsesu.gov.ua/. 

 

Відповідно у 2013 році дослідженню підлягали наступні веб-сайти: 

1) Урядовий портал (Кабінет Міністрів України): http://kmu.gov.ua/; 

Міністерства: 

2) Міністерство аграрної політики та продовольства України: http://minagro.gov.ua/; 

3) Міністерство внутрішніх справ України: http://mvs.gov.ua/; 

4) Міністерство доходів і зборів України: http://minrd.gov.ua/;  

5) Міністерство екології та природних ресурсів України: http://menr.gov.ua/; 

6) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: http://me.kmu.gov.ua/; 

7) Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: http://mpe.kmu.gov.ua/; 

8) Міністерство закордонних справ України: http://mfa.gov.ua/; 

9) Міністерство інфраструктури України: http://mtu.gov.ua/; 

10) Міністерство культури України: http://mincult.kmu.gov.ua/; 

11) Міністерство молоді та спорту України: http://dsmsu.gov.ua/; 

12) Міністерство оборони України: http://www.mil.gov.ua; 

13) Міністерство освіти і науки України: http://mon.gov.ua/; 

14) Міністерство охорони здоров`я України: http://moz.gov.ua/; 

15) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України: http://minregion.gov.ua/; 

16) Міністерство соціальної політики України: http://mlsp.gov.ua/; 

17) Міністерство фінансів України: http://minfin.kmu.gov.ua/; 

18) Міністерство юстиції України: http://minjust.gov.ua/. 

http://www.tourism.gov.ua/
http://www.dsesu.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/
http://minagro.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
http://minrd.gov.ua/
http://menr.gov.ua/
http://me.kmu.gov.ua/
http://mpe.kmu.gov.ua/
http://mfa.gov.ua/
http://mtu.gov.ua/
http://mincult.kmu.gov.ua/
http://dsmsu.gov.ua/
http://www.mil.gov.ua/
http://mon.gov.ua/
http://moz.gov.ua/
http://minregion.gov.ua/
http://mlsp.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://minjust.gov.ua/


4 

Центральні органи виконавчої влади: 

19) Державна архівна служба України: http://www.archives.gov.ua/; 

20) Державна архітектурно-будівельна інспекція України: http://www.dabi.gov.ua/; 

21) Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України: http://vet.gov.ua/; 

22) Державна виконавча служба України: http://dvs.gov.ua/; 

23) Державна інспекція ядерного регулювання України: http://www.snrc.gov.ua/; 

24) Державна казначейська служба України: http://treasury.gov.ua/; 

25) Державна пенітенціарна служба України: http://kvs.gov.ua/; 

26) Державна прикордонна служба України: http://dpsu.gov.ua/; 

27) Державна реєстраційна служба України: http://drsu.gov.ua/; 

28) Державна санітарно-епідеміологічна служба України: http://www.dsesu.gov.ua/; 

29) Державна служба геології та надр України: http://geo.gov.ua/; 

30) Державна служба експортного контролю України: http://www.dsecu.gov.ua/;  

31) Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України: http://dsiv.gov.ua; 

32) Державна служба інтелектуальної власності України: http://sips.gov.ua/; 

33) Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України: 

http://www.dsszzi.gov.ua/; 

34) Державна служба статистики України: http://ukrstat.gov.ua/; 

35) Державна служба України з лікарських засобів: http://diklz.gov.ua/; 

36) Державна служба України з надзвичайних ситуацій: http://mns.gov.ua/;  

37) Державна служба фінансового моніторингу України: http://sdfm.gov.ua/; 

38) Державна фінансова інспекція України: http://www.dkrs.gov.ua/kru/; 

39) Державне агентство автомобільних доріг України: http://ukravtodor.gov.ua/; 

40) Державне агентство водних ресурсів України: http://scwm.gov.ua/; 

41) Державне агентство екологічних інвестицій України: http://seia.gov.ua  

42) Державне агентство земельних ресурсів України: http://land.gov.ua/; 

43) Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження  України: 

http://naer.gov.ua
1
;    

44) Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України: 

http:/ukrproject.gov.ua/; 

45) Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: 

http://dknii.gov.ua/; 

46) Державне агентство лісових ресурсів України: http://dklg.kmu.gov.ua/; 

47) Державне агентство резерву України: http://www.gosrezerv.gov.ua/; 

48) Державне агентство рибного господарства України: http://www.darg.gov.ua/; 

49) Державне агентство України з питань кіно: http://dergkino.gov.ua/; 

                                                           
1
 Вказаний сайт працював на момент проведення моніторингу, а станом на сьогодні відбувається переадресація 

на http://saee.gov.ua/uk. 

http://www.archives.gov.ua/
http://www.dabi.gov.ua/
http://vet.gov.ua/
http://dvs.gov.ua/
http://www.snrc.gov.ua/
http://treasury.gov.ua/
http://kvs.gov.ua/
http://dpsu.gov.ua/
http://drsu.gov.ua/
http://www.dsesu.gov.ua/
http://geo.gov.ua/
http://www.dsecu.gov.ua/
http://dsiv.gov.ua/
http://sips.gov.ua/
http://www.dsszzi.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://diklz.gov.ua/
http://mns.gov.ua/
http://sdfm.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/kru/
http://ukravtodor.gov.ua/
http://scwm.gov.ua/
http://seia.gov.ua/
http://land.gov.ua/
http://naer.gov.ua/
http://www.ukrproject.gov.ua/
http://dknii.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/
http://www.gosrezerv.gov.ua/
http://www.darg.gov.ua/
http://dergkino.gov.ua/
http://saee.gov.ua/uk
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50) Державне агентство України з туризму та курортів: http://www.tourism.gov.ua/; 

51) Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та 

майном
2
: http://ppa.gov.ua/; 

52) Державне космічне агентство України: http://www.nkau.gov.ua/; 

53) Пенсійний фонд України: http://www.pfu.gov.ua/. 

 

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом: 

54) Антимонопольний комітет України: http://www.amc.gov.ua/; 

55) Державний комітет телебачення і радіомовлення України: http://comin.kmu.gov.ua/; 

56) Фонд державного майна України: http://www.spfu.gov.ua/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Як стало відомо у листопаді 2013 року, наповнення сайту Державного агентства України з управління 

державними корпоративними правами та майном було припинено у зв’язку з його реорганізацією і створенням 
Міністерства промислової політики України, сайт якого вже не підлягав дослідженню внаслідок завершення 
моніторингу. 

http://www.tourism.gov.ua/
http://ppa.gov.ua/
http://www.nkau.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/
http://comin.kmu.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/
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ПАРАМЕТРИ МОНІТОРИНГУ 2013 РОКУ 
 

Параметри Моніторингу згруповані за смисловим принципом у 12 блоків: 

1. Загальна інформація про центральний орган виконавчої влади.  

2. Відомості про структуру центрального органу виконавчої влади.  

3. Відомості про державні інформаційні системи, що перебувають у віданні 

центрального органу виконавчої влади.  

4. Відомості про діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері своєї основної 

компетенції.  

5. Законодавство і нормотворча діяльність центрального органу виконавчої влади. 

6. Відомості про діяльність центрального органу виконавчої влади із забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.  

7. Інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг для державних потреб. 

8. Відомості про кадрове забезпечення центрального органу виконавчої влади.  

9. Відомості про виконання бюджету центральним органом виконавчої влади.  

10. Критерії зручності сприйняття інформації (технологічні вимоги). 

11. Додаткові вагомі параметри. 

12. Негативний контент і функції офіційного сайту центрального органу виконавчої 

влади. 

 

Параметри для оцінки умовно поділяються на змістовні та технологічні.  

 

Під змістовним параметром для моніторингу офіційних веб-сайтів ЦОВВ розуміється 

виділена на підставі аналізу нормативно-правових актів, що регулюють питання доступу до 

інформації про діяльність державних органів, одиниця інформації, яка має бути розміщена на 

офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади з урахуванням компетенції 

державного органу. 

 

Під технологічними параметрами для моніторингу розуміються властивості офіційного 

сайту, що характеризують технологічні, програмні і лінгвістичні засоби забезпечення 

користування офіційними сайтами. 

 

Таким чином, для моніторингу офіційних сайтів було виділено 221 параметр, 172 з яких — 

змістовні параметри, і 44 — технологічні параметри та 5 параметрів, які стосуються 

негативного контенту.  

 

Методика моніторингу офіційних веб-сайтів ЦОВВ була розроблена Фондом «Інститут 

розвитку свободи інформації», Російська Федерація, (http://www.svobodainfo.org/ru/node/529) 

та адаптована ГО «Інститут розвитку регіональної преси» відповідно до вимог законодавства 

України, що регулює правовідносини з оприлюднення інформації про діяльність органів 

державної влади на їх офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет. 

 

Ця Методика залишається незмінною протягом усіх років проведення Моніторингу та 

представлена на веб-сайті ІРРП за посиланням: http://irrp.org.ua/monitoring/method/. 

Параметри Моніторингу детально подані за посиланням: http://irrp.org.ua/parameters-of-

monitoring-2013.html.  

http://www.svobodainfo.org/ru/node/529
http://irrp.org.ua/monitoring/method/
http://irrp.org.ua/parameters-of-monitoring-2013.html
http://irrp.org.ua/parameters-of-monitoring-2013.html
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ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПАРАМЕТРИ 

МОНІТОРИНГУ 
 

Законодавство України відповідно до якого визначаються змістовні параметри: 

 

1. Закон України ―Про доступ до публічної інформації‖(2939-17); 

2. Порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

04.01.2002 р. № 3. (враховуючи останні зміни від 26.09.2013 року); 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого забезпечення 

відкритості у діяльності органів виконавчої влади» від 29.08.2002 р. № 1302; 

4. Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-

порталу органів виконавчої влади, затверджений наказом Державного комітету 

інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету 

зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 р. № 327/225. 

 

Законодавство України відповідно до якого визначають технологічні параметри: 

 

1. Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-

порталу органів виконавчої влади, затверджений наказом Державного комітету 

інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету 

зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 р. № 327/225; 

2. Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затверджений наказом 

Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, 

Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225. 

 

Багато параметрів моніторингу базуються на статті 15 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», яка передбачає: 

 

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками 

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні 

завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних 

коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо); 

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), 

прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про 

нормативно-правові засади діяльності; 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки 

документів, правила їх заповнення; 

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників 

інформації, дій чи бездіяльності; 

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; 

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може 

представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень 

розпорядника інформації; 

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; 
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8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи; 

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку; 

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про: 

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-

сайту та електронної пошти; 

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної 

пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та 

регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім 

випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; 

розклад роботи та графік прийому громадян; 

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання 

послуг, правила їх оформлення; 

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та 

організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або 

контррозвідувальної діяльності; 

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів 

владних повноважень, їх дій чи бездіяльності; 

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень; 

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок 

обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом. 

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому 

оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження 

документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така 

інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і 

дати оновлення інформації. 

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, 

розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих 

днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що 

загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у 

зв'язку з цим. 

 

Також враховуються положення частини 5-7 статті 6 Закону, яка передбачає:  

 

 Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом  

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними 

коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у 

тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, 

прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці 

кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, 

зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої 
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інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи 

запобіганню злочину. 

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і 

в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

крім відомостей, зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього Закону. 

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить 

інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до 

якої необмежений. 

 

 

До Порядку оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 

влади було внесено зміни, наводимо текст відповідної Постанови КМУ.  

 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 26 вересня 2013 року № 730 «Про внесення змін до постанов  

Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302 

 

Кабінет Міністрів України по ст анов ляє :  

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про 

Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 

влади» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57; 2004 р., № 6, ст. 323; 2006 р., № 50, 

ст. 3324; 2010 р., № 67, ст. 2422; 2011 р., № 99, ст. 3629) і від 29 серпня 2002 р. № 

1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів 

виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1700; 2011 р., № 61, ст. 

2447) зміни, що додаються. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечити 

доступність інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах, для користувачів з вадами 

зору та слуху відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 4 січня 2002 р. № 3 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57), за рахунок 

коштів, передбачених у державному бюджеті на зазначені цілі. 

Рекомендувати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та 

організаціям дотримуватися зазначеного Порядку. 

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року. 

 

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 26 вересня 2013 р. № 730 

ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 

3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302 
1. У Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 

р. № 3: 

1) абзац чотирнадцятий підпунктів 1 і 2 пункту 8 виключити; 

2) пункт 17 викласти в такій редакції: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran307#n307
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran3#n3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1302-2002-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1302-2002-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran18#n18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran18#n18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran3#n3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran3#n3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1302-2002-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran18#n18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran18#n18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran53#n53
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran85#n85
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran147#n147
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«17. Інформація на офіційному веб-сайті повинна бути доступною для користувачів з 

вадами зору та слуху. Технічні завдання на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів 

повинні відповідати технічним вимогам, установленим згідно з додатком до цього 

Порядку.»; 

3) доповнити Порядок додатком такого змісту: 

 
«Додаток до Порядку 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до 

них користувачів з вадами зору та слуху 
Інформація на офіційному веб-сайті повинна бути доступною для користувачів з 

вадами зору та слуху, а також передбачати можливість використання комп’ютерних 

програм екранного доступу, які забезпечують виведення даних у звуковій або рельєфно-

крапковій формі. 

Аудіо- та відеоматеріали повинні супроводжуватися текстом, еквівалентним 

інформації, що містить аудіо- та відеозапис. Інформація, розміщена в рухомій стрічці, 

графічні та мультимедійні матеріали повинні дублюватися за допомогою звичайного 

тексту. 

Розмір шрифту тексту, за винятком титрів, повинен змінюватися в межах до 200 

відсотків без використання допоміжних технологій та втрати інформаційного наповнення 

або функціональності офіційного веб-сайту. 

Візуальне представлення тексту повинно мати коефіцієнт контрастності не менше 

5:1. 

На офіційному веб-сайті повинна бути реалізована зручна навігація за допомогою 

клавіатури комп’ютера. 

Не допускається застосування часових обмежень щодо виконання функцій навігації 

та/або інтерактивної взаємодії користувача з офіційним веб-сайтом, а також об’єктів, що 

спалахують на екрані частіше ніж три рази на секунду. 

За наявності значної кількості елементів, доступ до яких може бути ускладнений для 

користувачів з вадами зору та слуху, рекомендується створити альтернативну версію 

офіційного веб-сайту з більш простою структурою, яка дублюватиме інформацію на 

основному офіційному веб-сайті та відповідатиме встановленим вимогам. 

Для переходу до альтернативної версії офіційного веб-сайту на головній сторінці 

розміщується відповідне гіпертекстове посилання.». 

 

2. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 «Про 

заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» 

доповнити абзацом такого змісту: 

«доступність інформації на офіційних веб-сайтах для користувачів з вадами зору та 

слуху відповідно до встановлених вимог.» 

 

Більш детально законодавчі та нормативно-правові акти України, які визначають параметри 

даного Моніторингу, дивіться за посиланням http://irrp.org.ua/zakonodavstvo-ukrayini.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1302-2002-%D0%BF
http://irrp.org.ua/zakonodavstvo-ukrayini.html
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВЗАЄМОДІЇ З 

ПРЕДСТАВНИКАМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 
 

Моніторингові дослідження проводяться експертами ІРРП, які пройшли навчання в Інституті 

розвитку свободи інформації (РФ), щорічно в період з травня по жовтень. 

 

Про початок проведення Моніторингу державні органи виконавчої влади повідомляються 

офіційними листами, відправленими рекомендованими поштовими повідомленнями. 

 

Приблизно за 1,5 місяці до оголошення результатів заповнені моніторингові таблиці 

направляються на електронні адреси в усі ЦОВВ, веб-сайти яких досліджувалися, з 

супровідними листами та пропозиціями внести відповідні зауваження, доповнення, 

застереження. В листах вказано період взаємодії — встановлена дата, до якої приймаються 

зауваження. Вказано також телефон та електронна адреса, на яку направляються зауваження.  

 

Після закінчення терміну для отримання зауважень експерти повторно досліджують веб-

сайти та вносять виправлення в таблиці, враховуючи або відхиляючи зауваження.  

 

Оголошується дата оприлюднення рейтингу відкритості. Після цього направляються 

запрошення на прес-конференцію, де проводиться оголошення результатів роботи по 

Моніторингу.  

 

В 2011 році за результатами досліджень кожного з ЦОВВ було направлено Рекомендації 

щодо покращення відкритості веб-сайтів. Рекомендації були направлені рекомендованими 

поштовими відправленнями та оприлюднені на сайті ІРРП.  

 

Для покращення взаємодії з представниками ЦОВВ 4 грудня 2012 року було проведено 

Конференцію, у роботі якої взяли участь представники тих ЦОВВ, веб-сайти яких брали 

участь у дослідженні, й тих, чиї веб-сайти планувалося дослідити у 2013 році; представники 

експертного середовища, науковці; представники міжнародних організацій. 

 

У роботі конференції взяла участь і Олена Голубєва, директор російського Фонду «Інститут 

розвитку свободи інформації», який проводить моніторинг понад 3000 сайтів державних 

органів РФ з 2006 року. Вона зокрема наголосила, що «кінцева мета нашого дослідження — 

не покарати, а допомогти та сприяти розвитку й наповненню ресурсів. І це дає певний 

позитивний ефект». Ми повністю поділяємо цю думку та працюємо заради розвитку 

офіційних сайтів державних органів. 

 

Матеріали конференції, включно з презентаціями та виступами, розміщено за посиланням: 

http://irrp.org.ua/monitoring/konf_monitorinf_2012/2745-konferencya-z-montoringu-2012.html 

 

  

http://irrp.org.ua/monitoring/konf_monitorinf_2012/2745-konferencya-z-montoringu-2012.html
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ВЗАЄМОДІЯ З ЦОВВ У 2013 РОЦІ 

Під час проведення Моніторингу 2013 року було передбачено період взаємодії, протягом 

якого представники ЦОВВ могли направити на адресу експертів свої зауваження. Ці 

зауваження могли бути направлені як шляхом внесення змін до таблиць моніторингу та 

виділення кольором, так і шляхом опису зауважень із зазначенням параметру, до якого 

необхідно внести виправлення. Представники ЦОВВ, які направляли зауваження, також 

надавали посилання на відповідну інформацію, що значно полегшувало роботу експертів. 

Свої зауваження до попередніх результатів Моніторингу надали представники 16 ЦОВВ, що 

складає майже 28,6% від загальної кількості досліджуваних ЦОВВ. Внаслідок взаємодії 

рівень відкритості інформації відповідних веб-сайтів зріс на 7,36%, при чому середній 

коефіцієнт відкритості цих 16 веб-сайтів після комунікації склав 60,67%. 
 

Таблиця 1. Ріст рівня відкритості інформації на 16 сайтах, які брали участь у взаємодії. 

 

Навіть у випадку, коли ЦОВВ не брали участі у взаємодії, на кінець періоду Моніторингу 

сайти було перевірено та зафіксовано позитивні зміни у обсягах інформації. Таким чином, 

ЦОВВ реагують на зауваження експертів та намагаються більш повно подати інформацію на 

офіційних веб-сайтах.  

Виходячи з досвіду російського Інституту розвитку свободи інформації, який проводить 

подібний Моніторинг протягом 9 років, для підвищення рівень зацікавленості у взаємодії 

варто продовжувати щорічні дослідження. Окрім того, з 2010 року російські колеги 

проводять моніторинги на базі автоматизованої інформаційної системи Infometer (ЕХМО), 

яка дозволяє представникам ЦОВВ реєструватися на відповідному сайті http://infometer.org/ 

та залишати свої коментарі відносно кожного параметру. Після цього експерти відповідають 

на ці зауваження протягом 3 днів. ІРРП планує незабаром запровадити подібну систему в 

Україні.  

http://infometer.org/
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 2013 РОКУ 

За результатами проведенного Моніторингу загальний коєфіцієнт інформаційної відкритості 

розраховується як середне значення коефіцієнтів відкритості всіх досліджуваних веб-сайтів. 

Рівень інформаційної відкритості 56 веб-сайтів ЦОВВ України у 2013 році склав 49,6%, 

у 2012 році цей показник становив  48,3%, а в 2011 році — 40,6%.  Отже у 2012 році цей 

показник зріс на 7,7%, а в 2013 році всього на 1,3%. 

Таблиця 2. Рівень відкритості інформації 56 веб-сайтів ЦОВВ у 2011-2013 рр.  

 

Таблиця 3. Приріст інформаційної відкритості 56 веб-сайтів ЦОВВ за 2011-2013 рр.  
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Рейтинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів 56 центральних 

органів виконавчої влади України в 2013 році 
 

Таблиця 4. Підсумковий рейтинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів 
центральних органів виконавчої влади України в 2013 році. 

№ 
Назва центрального органу  

виконавчої влади 
Адреса сайту 

рівень 
відкритості 

2013 р., 
% 

1 
Державна прикордонна служба 
України http://www.pvu.gov.ua/  

84,24 

2 
Державна служба статистики 
України http://www.ukrstat.gov.ua/ 

74,60 

3 
Державна служба фінансового 
моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/ 

71,85 

4 Антимонопольний комітет України http://www.amc.gov.ua/  71,65 

5 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій http://www.mns.gov.ua/  

70,49 

6 
Міністерство охорони здоров`я 
України http://www.moz.gov.ua/  

66,59 

7 Пенсійний фонд України http://www.pfu.gov.ua/  66,55 

8 
Державна реєстраційна служба 
України http://www.drsu.gov.ua/  

66,18 

9 
Міністерство доходів і зборів 
України http://www.minrd.gov.ua/  

66,04 

10 Фонд державного майна України http://www.spfu.gov.ua/  59,77 

11 
Державна служба України з 
лікарських засобів http://www.diklz.gov.ua/  

58,52 

12 
Міністерство екології та природних 
ресурсів України http://www.menr.gov.ua/  

58,28 

13 
Державна пенітенціарна служба 
України http://www.kvs.gov.ua/  

58,16 

14 
Урядовий портал (Кабінет Міністрів 
України) http://www.kmu.gov.ua/  

57,26 

15 
Державне агентство земельних 
ресурсів України http://land.gov.ua/  

56,86 

16 
Державна служба інтелектуальної 
власності України http://www.sdip.gov.ua/  

56,83 

17 Державна архівна служба України http://www.archives.gov.ua/  55,61 

18 
Міністерство інфраструктури 
України http://mtu.gov.ua/ 

53,71 

19 
Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України http://comin.kmu.gov.ua/  

53,35 

20 
Міністерство внутрішніх справ 
України http://www.mvs.gov.ua/  

53,31 

21 
Державне космічне агентство 
України http://www.nkau.gov.ua/  

52,41 

http://www.pvu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.sdfm.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.moz.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/
http://www.drsu.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/
http://www.diklz.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.kvs.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://land.gov.ua/
http://www.sdip.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
http://mtu.gov.ua/
http://comin.kmu.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://www.nkau.gov.ua/


15 

22 Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua/  52,33 

23 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України http://www.minregionbud.gov.ua/  

50,94 

24 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України http://me.kmu.gov.ua/ 

50,93 

25 
Державна фінансова інспекція 
України http://www.dkrs.gov.ua/kru/  

49,77 

26 
Міністерство соціальної політики 
України http://www.mlsp.gov.ua/  

49,20 

27 

Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження України  http://naer.gov.ua3  

48,67 

28 Міністерство оборони України http://www.mil.gov.ua/  48,34 

29 Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/  47,56 

30 
Міністерство закордонних справ 
України http://www.mfa.gov.ua/  

47,39 

31 
Державна служба геології та надр 
України http://www.geo.gov.ua/  

46,79 

32 
Державна служба з питань 
інвалідів та ветеранів України http://www.dsiv.gov.ua/  

46,79 

33 
Державне агентство України з 
питань кіно http://dergkino.gov.ua/  

46,54 

34 
Державне агентство автомобільних 
доріг України http://www.ukravtodor.gov.ua/  

46,34 

35 
Державне агентство рибного 
господарства України http://www.dkrg.gov.ua/  

45,50 

36 
Державна архітектурно-будівельна 
інспекція України  http://www.dabi.gov.ua/  

45,47 

37 
Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України  http://mpe.kmu.gov.ua/ 

45,42 

38 
Державна виконавча служба 
України http://www.dvs.gov.ua/  

43,82 

39 Міністерство культури України http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/  43,76 

40 
Державне агентство водних 
ресурсів України http://www.scwm.gov.ua/  

42,98 

41 
Державне агентство лісових 
ресурсів України http://dklg.kmu.gov.ua/  

42,95 

42 
Державна інспекція ядерного 
регулювання України http://www.snrc.gov.ua/  

42,72 

43 Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua/  42,58 

44 
Державне агентство України з 
туризму та курортів http://www.tourism.gov.ua/  

41,50 

                                                           
3
 Вказаний сайт працював на момент проведення моніторингу, а станом на сьогодні відбувається переадресація 

на http://saee.gov.ua/uk. 

http://www.minjust.gov.ua/
http://www.minregionbud.gov.ua/
http://me.kmu.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/kru/
http://www.mlsp.gov.ua/
http://naer.gov.ua/
http://www.mil.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.geo.gov.ua/
http://www.dsiv.gov.ua/
http://dergkino.gov.ua/
http://www.ukravtodor.gov.ua/
http://www.dkrg.gov.ua/
http://www.dabi.gov.ua/
http://mpe.kmu.gov.ua/
http://www.dvs.gov.ua/
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/
http://www.scwm.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/
http://www.snrc.gov.ua/
http://minfin.kmu.gov.ua/
http://www.tourism.gov.ua/
http://saee.gov.ua/uk
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45 

Державна служба спеціального 
зв'язку та захисту інформації 
України http://www.dstszi.gov.ua/  40,66 

46 
Державне агентство екологічних 
інвестицій України http://www.seia.gov.ua/  

39,52 

47 
Державна служба експортного 
контролю України http://www.dsecu.gov.ua/  

36,53 

48 
Державне агентство резерву 
України http://www.gosrezerv.gov.ua/   

35,93 

49 
Міністерство молоді та спорту 
України http://www.dsmsu.gov.ua  

35,69 

50 
Міністерство аграрної політики та 
продовольства України http://www.minagro.gov.ua/  

34,74 

51 
Державна казначейська служба 
України http://www.treasury.gov.ua/  

32,65 

52 

Державне агентство з інвестицій та 
управління національними 
проектами України http://www.ukrproject.gov.ua/  

30,26 

53 

Державне агентство з питань 
науки, інновацій та інформатизації 
України http://dknii.gov.ua/  

29,81 

54 
Державна санітарно-
епідеміологічна служба України http://www.dsesu.gov.ua/  27,19 

55 

Державне агентство України з 
управління державними 
корпоративними правами та 
майном4 http://ppa.gov.ua/  

26,48 

56 
Державна ветеринарна та 
фітосанітарна служба України http://vet.gov.ua/  

25,85 

  Середнє значення:      49,57 

 

Перше місце в підсумковому рейтингу інформаційної відкритості другий рік поспіль посідає 

офіційний веб-сайт Державної прикордонної служби України. Рейтинг інформаційної 

відкритості Служби у 2013 році складає 84,24%. Представники цього ЦОВВ беруть активну 

участь у взаємодії та швидко реагують не тільки на зауваження експертів, але й на зміни до 

законодавства.  

 

Зокрема, саме Держприкордонслужба є першим і поки що єдиним органом, на веб-сайті 

якого виконано технічні вимоги щодо звукового супроводу основних розділів інформації, 

розміщених на сайті. Нагадаємо, що дана вимога була впроваджена Постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 вересня 2013 року № 730 «Про внесення змін до Кабінету Міністрів 

України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302 та набула чинності з 1 січня 

2014 року.  

 

                                                           
4
 Як стало відомо у листопаді 2013 року, наповнення сайту Державного агентства України з управління 

державними корпоративними правами та майном було припинено у зв’язку з його реорганізацією і створенням 
Міністерства промислової політики України, сайт якого вже не підлягав дослідженню внаслідок завершення 
моніторингу. 

http://www.dstszi.gov.ua/
http://www.seia.gov.ua/
http://www.dsecu.gov.ua/
http://www.gosrezerv.gov.ua/
http://www.dsmsu.gov.ua/
http://www.minagro.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/
http://www.ukrproject.gov.ua/
http://dknii.gov.ua/
http://www.dsesu.gov.ua/
http://ppa.gov.ua/
http://vet.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF/paran3#n3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1302-2002-%D0%BF
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На веб-сайті Служби створено звукову сторінку, яка супроводжується текстом 

http://dpsu.gov.ua/ua/about/audio_page/. Структура сторінки спрощена і не перевантажена 

графічними елементами. Інформація для цієї сторінки обирається  відповідно до даних 

Google Analytics, тобто це найбільш запитувана інформація на сайті. Також на веб-сайті 

представлена можливість прослухати основні новини 

(http://dpsu.gov.ua/ua/about/audio_news/). Створені сторінки дозволяють людям з вадами зору 

отримати важливу інформацію. 

 

Варто зазначити, що сайт регулярно оновлюється, і це легко помітити, оскільки забезпечено 

один з технологічних параметрів — зазначення дати оновлення інформації на сайті. З 

початку проведення моніторингових досліджень у 2011 році сайт був суттєво оновлений, 

створено зручний інтерфейс, систему пошуку, представлено інтерактивні мапи, які 

супроводжуються можливістю перегляду з камер відеоспостереження, встановлених на 

пунктах пропуску.  

 

Зростання рівня відкритості інформації на сайті Держприкордонслужби України за три 

роки проведення Моніторингу склало 38,82%.  

 

Друге місце у рейтингу посіла Державна служба статистики України з коефіцієнтом 

відкритості — 74,6%. Даний веб-сайт поступово покращував свою позицію у рейтингу, 

починаючи з 2011 року, та показав динаміку росту відкритості на 22,33%.  

 

Третє місце в рейтингу займає Державна служба фінансового моніторингу України 

(Держфінмоніторинг) з коефіцієнтом відкритості 71,85%, демонструючи за 2013 рік 

зростання рівня відкритості на 12,6%. На веб-сайті Держфінмоніторингу  представлена 

практично повна інформація про його діяльність з урахуванням спеціального статусу та 

завдань по забезпеченню реалізації державної політики  у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму. 

  

На четвертому місці в рейтингу з відставанням усього на 0,2% знаходиться 

Антимонопольний комітет України (АМКУ), який має коефіцієнт відкритості 71,65%; 

динаміка зростання за три роки складає — 16,42%, причому в порівнянні з 2012 роком, 

приріст інформації на сайті становить 15,27%. На сайті АМКУ взірцево розміщено відомості 

про підприємства, які відносяться до сфери управління центрального органу державної 

виконавчої влади, а також інформацію про державні закупівлі. 

 

Також до десятки найбільш інформаційно відкритих веб-сайтів ЦОВВ входять: Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство охорони здоров`я України, 

Пенсійний фонд України, Державна реєстраційна служба України, Міністерство доходів і 

зборів України, Фонд державного майна України. 

 

Зазначимо, що Міністерству доходів і зборів України вдалося втримати лідерську позицію 

у десятці найбільш відкритих сайтів, незважаючи на реорганізацію, яка передбачала 

об’єднання Державної податкової служби з Державною митною службою та  необхідність 

створювати новий сайт. У 2013 році рівень відкритості виріс на 1,4% у порівнянні з 2012 

роком. 

 

Представляємо перелік сайтів ЦОВВ, які посіли перші десять позицій у рейтингу відкритості 

2013 року.  

http://dpsu.gov.ua/ua/about/audio_page/
http://dpsu.gov.ua/ua/about/audio_news/
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Таблиця 5. Лідери рейтингу 2013 року. 

№ 
Назва центрального органу виконавчої 

влади 
Адреса сайту 

Рівень 
відкритості 
2013 р., % 

1 Державна прикордонна служба України http://www.pvu.gov.ua/  84,24 

2 Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/  74,60 

3 
Державна служба фінансового 
моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/ 

71,85 

4 Антимонопольний комітет України http://www.amc.gov.ua/  71,65 

5 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій http://www.mns.gov.ua/  

70,49 

6 Міністерство охорони здоров`я України http://www.moz.gov.ua/  66,59 

7 Пенсійний фонд України http://www.pfu.gov.ua/ 66,55 

8 Державна реєстраційна служба України http://www.drsu.gov.ua/  66,18 

9 Міністерство доходів і зборів України http://www.sta.gov.ua/  66,04 

10 Фонд державного майна України http://www.spfu.gov.ua/  59,77 
 

Ступінь інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої 

влади України, які підлягали дослідженню та посіли лідерські позиції в рейтингу, складає в 

середньому 69,80 %. В 2012 році цей показник складав 67,53 %.  

 

У рейтингу 2013 року чотири веб-сайти досягли рівня відкритості понад 70%, а лідер 

рейтингу — понад 80% інформаційної відкритості. У 2013 році  майже вся десятка лідерів 

рейтингу перевищила рівень відкритості у 60%, до якого не «дотягнув» буквально кілька 

десятих тільки веб-сайт Фонду державного майна України. Для порівняння, рівень 

відкритості вище 60% мали лише п’ять веб-сайтів у 2011 році і вісім  мали  —  у 2012 році. 

Відповідну динаміку представлено на діаграмі. 

 

Таблиця 6. Кількість сайтів, рівень інформаційної відкритості яких перевищує 60%. 

 

http://www.pvu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.sdfm.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.moz.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/
http://www.drsu.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/
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На загальному фоні зростання інформаційної відкритості офіційних сайтів ЦОВВ в 2013 році 

варто виокремити «прориви» року, до яких віднесено органи влади, які помітно збільшили  

інформаційне наповнення своїх сайтів, що підвищило їх місце у рейтингу відкритості 2013 

року на 11-15%. Хоча слід зазначити, що «проривами» 2012 року стали п’ять веб-сайтів, які 

показали зростання від 24 до 46%.   

 

Таблиця 7. «Прориви» року. 

№ Назва центрального 
органу виконавчої 

влади 

Адреса сайту Рівень 
відкритості 

2013, % 

Рівень 
відкритості 

2012, % 

Дина-
міка, 

% 

1 Державна служба 
фінансового 
моніторингу України 

http://www.sdfm.gov.ua  71,85 59,69 +12,16 

2 Антимонопольний 
комітет України 

http://www.amc.gov.ua 71,65 56,38 +15,27 

3 Державна служба 
України з надзви-
чайних ситуацій5 

http://www.mns.gov.ua/  70,49 56,53 +13,96 

4 Урядовий портал  http://www.kmu.gov.ua/ 57,26 45,65 +11,61 

5 Міністерство 
внутрішніх справ 
України 

http://www.mvs.gov.ua 53,31 38,81 +14,50 

6 Державне агентство 
з енергоефектив-
ності та енергозбе-
реження України 

http://saee.gov.ua/uk 48,67 35,24 +13,43 

7 Державне агентство 
України з питань кіно 

http://dergkino.gov.ua 46,54 31,66 +14,88 

8 Державне агентство 
рибного господар-
ства України 

http://www.dkrg.gov.ua/ 45,50 34,46 +11,04 

 

Середні позиції в рейтингу посідають ЦОВВ, ступінь представленості інформації на 

офіційних сайтах яких коливається в діапазоні 40-60%. Відомства, які займають середні 

позиції в рейтингу, висвітлюють приблизно половину або більше половини основних блоків 

параметрів, передбачених законодавством про доступ до публічної інформації. На жаль, це 

—  переважна більшість досліджених офіційних веб-сайтів (64%). 

 

До «падінь» року можна віднести державні органи, для сайтів яких коефіцієнт відкритості 

знизився у порівнянні з даними 2012 року. Для деяких сайтів це «падіння» було незначним у 

абсолютному вираженні, однак, на фоні значного підвищення інформаційної відкритості 

інших сайтів, призвело до суттєвого пониження їхніх позицій у рейтингу відкритості 2013 

року.   

 

                                                           
5
 За 2012 рік наведено коефіцієнт відкритості веб-сайту Міністерства надзвичайних ситуацій України, яке було 

реорганізоване у Державну службу України з надзвичайних ситуацій. 

http://www.sdfm.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://saee.gov.ua/uk
http://dergkino.gov.ua/
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Таблиця 8. «Падіння» року. 

№ Назва центрального 
органу виконавчої 

влади 

Адреса сайту Рівень 
відкритості 

2013, % 

Рівень 
відкритості 

2012, % 

Дина-
міка, 

% 

1 Державний комітет 
телебачення і 
радіомовлення 
України 

http://comin.kmu.gov.ua 53,35 67,76 -14,41 

2 Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України 

http://me.kmu.gov.ua 50,93 61,85 -10,92 

3 Державна служба 
спеціального зв'язку 
та захисту інформації 
України 

http://www.dstszi.gov.ua 40,66 51,88 -11,22 

4 Державна служба 
експортного 
контролю України 

http://www.dsecu.gov.ua 36,53 48,64 -12,11 

5 Державна 
ветеринарна та 
фітосанітарна 
служба України 

http://vet.gov.ua 25,85 41,85 -16,00 

 
Нижні позиції у рейтингу 2013 року належать веб-сайтам ЦОВВ, ступінь представленості 

інформації на яких становить менше 40%. Останнє місце рейтингу — Державна 

ветеринарна та фітосанітарна служба України, ступінь відкритості якої складає 25,85%. При 

цьому Держветслужба України два попередні роки тримала середню планку — на рівні 

41,85% відкритості. Однак, влітку 2013 року було презентовано та запущено новий сайт, при 

цьому продовжував діяти також і старий веб-сайт. Інформація розміщувалася на обох веб-

сайтах. Однак, станом на грудень 2013 р. (кінцевий термін для контрольних досліджень) 

старий веб-сайт перестав оновлюватися, а новий, на жаль, не містив усієї інформації, яка 

була оприлюднена раніше. Відповідно, динаміка наповнюваності сайту була негативною та 

складає -16,00%. 

 

Таблиця 9. Веб-сайти, що посіли останні місця в рейтингу 2013 року. 

№ 
 
 

Назва центрального органу 
виконавчої влади 

Адреса сайту 

рівень 
відкритості 

2013 р., 
% 

47 
Державна служба експортного 
контролю України http://www.dsecu.gov.ua/  

36,53 

48 Державне агентство резерву України http://www.gosrezerv.gov.ua  35,93 

49 Міністерство молоді та спорту України http://www.dsmsu.gov.ua  35,69 

50 
Міністерство аграрної політики та 
продовольства України http://www.minagro.gov.ua/  

34,74 

51 
Державна казначейська служба 
України http://www.treasury.gov.ua/  

32,65 

http://comin.kmu.gov.ua/
http://me.kmu.gov.ua/
http://www.dstszi.gov.ua/
http://www.dsecu.gov.ua/
http://vet.gov.ua/
http://www.dsecu.gov.ua/
http://www.gosrezerv.gov.ua/
http://www.dsmsu.gov.ua/
http://www.minagro.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/
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52 

Державне агентство з інвестицій та 
управління національними проектами 
України http://www.ukrproject.gov.ua   

30,26 

53 
Державне агентство з питань науки, 
інновацій та інформатиції України http://dknii.gov.ua/  

29,81 

54 
Державна санітарно-епідеміологічна 
служба України http://www.dsesu.gov.ua/  27,19 

55 

Державне агентство України з 
управління державними 
корпоративними правами та майном http://ppa.gov.ua/ 

26,48 

56 
Державна ветеринарна та 
фітосанітарна служба України http://vet.gov.ua/  

25,85 

 

Передостаннє місце в рейтингу посідає Державне агентство України з управління 

державними корпоративними правами та майном з показником — 26,48% відкритості. 

Такий низький показник відкритості веб-сайту пояснюється тим, що цей ЦОВВ зазнав 

реорганізації, відтак веб-сайт перестали наповнювати. У 2012 році даний сайт також мав 

низький показник — 27,58%.  

 

Згідно з Указом Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 Держагентство з 

управління корпоративними правами та майном було реорганізовано у Міністерство 

промислової політики. Однак, веб-сайт продовжував діяти, тому його було включено до 

Предмету Моніторингу 2013 року.  

 

Після проведення моніторингу, в листопаді 2013 року, під час комунікацій було отримано 

листа від Міністерства промислової політики України, в якому зазначалося, що це  державне 

агентство було реорганізовано у Міністерство промислової політики України. Новий сайт 

Міністерства промислової політики — http://industry.gov.ua/ було створено у грудні 2013 

року, він працює, однак ще недостатньо наповнений інформацією. Дослідження даного сайту 

може бути проведено в циклі Моніторингу 2014 року.  

 

Рівень інформаційної відкритості 5 веб-сайтів зменшився більш як на 10% (ці тенденції 

відображено в діаграмі «Падіння» року»). Ще 15 веб-сайтів зазнали падіння у рівні 

відкритості від 0,75% до 8,0%. Причиною таких «провалів», як правило, є відсутність 

оновлення інформації та створення нових розділів, які не наповнюються. Інформація 

стосовно основних видів діяльності, яка не змінюється з 2007-2010 років не може вважатися 

належно розміщеною.  

 

Певні тенденції зниження рівня відкритості пов’язані в основному з поганим оновленням 

інформації. Хоча деякі веб-сайти і зазнали падіння у рейтингу, однак за рахунок підвищення 

результативності інших сайтів загальна тенденція до росту зберігається.  

 

Незважаючи на певне сповільнення динаміки рівня відкритості веб-сайтів, загальний 

показник вікритості інформації на досліджених веб-сайтах ЦОВВ зріс та становить на 

кінець 2013 року 49,6%. У порівнянні з 2011 — першим роком Моніторингу — цей 

показник зріс на 9%, що є достатньо суттєвим. Однак, змушені констатувати, що 

50,4%, тобто половина інформації про діяльність ЦОВВ залишається недоступною для 

користувачів їх офіційних веб-сайтів.  

 

http://www.ukrproject.gov.ua/
http://dknii.gov.ua/
http://www.dsesu.gov.ua/
http://vet.gov.ua/
http://industry.gov.ua/
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 Таблиця 10. Динаміка інформаційної відкритості 56 веб-сайтів ЦОВВ за 2011-2013рр. 

 

Уповільнення динаміки зростання рівня інформаційної відкритості можна пояснити 

наступними причинами. На більшості сайтів, де помітна тенденція до зниження рівня 

відкритості, вона не є значною. В деяких випадках, коли коливання коефіцієнта в бік 

пониження є несуттєвим (близько 1-3%), це пов’язано із неповним оприлюдненням 

інформації лише за деякими параметрами Моніторингу. В першу чергу, це пояснюється 

уповільненням оновлення інформації по певних сегментах поточної діяльності на офіційних 

сайтах. Деякі оновлюються із затримками, інші не оновлюються зовсім, і в таких розділах, як 

звіти, інформація про витрачання бюджетних коштів, тексти офіційних виступів, заяв 

керівників держоргану, відомості про офіційні візити та робочі поїздки, відомості про цільові 

програми та хід їх реалізації можна спостерігати відомості річної давнини. Якщо в 2011 році 

інформація про поточну діяльність того ж року була актуальною, то у 2013 році її важко 

назвати такою. Відповідно, головний чинник зниження відкритості на декілька відсотків — 

це нижчі бали за критерієм «актуальність». Крім того, тривале неоновлення інформації має 

наслідком і зменшення показників за критерієм «повнота». 

 

Ще одним поясненням зниження інформаційної відкритості є те, що багато веб-сайтів було 

оновлено або створено спочатку. Ці сайти втратили частину інформації, яка вже була 

оприлюднена раніше, і не поновили її. Так, як уже було сказано вище, найбільш суттєве 

зниження відкритості (на 16%) показав веб-сайт Державної ветеринарної та фітосанітарної 

служби України: у 2012 році — 41,85%, а в 2013 році — 25,85%. На веб-сайті Служби 

http://vet.gov.ua/ вказано посилання на старий сайт http://old.vet.gov.ua/. Важлива інформація 

розміщена і на старому сайті, і на новому. Дослідженню підлягала нова версія сайту, у 

багатьох розділах якої зазначалось «У даній категорії матеріали відсутні».  

 

Рівень відкритості Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України знизився 

порівняно із 2012 роком на 3,62%. Це пов’язано із тим, що в 2013 році, на відміну від 

попереднього року, на сайті не виявлено інформації про опис компетенції заступників 

керівника цього органу влади, його структурних підрозділів, відомості про підвідомчі 

http://vet.gov.ua/
http://old.vet.gov.ua/


23 

організації, тексти виступів, заяв заступників керівника органу, відомості  про заходи, в яких 

вони брали участь.  

 

Інформація про надання адміністративних послуг також є причиною загального зниження 

рівня відкритості. Так, якщо раніше на сайтах у відповідних розділах розміщувалась 

інформація про категорії осіб, які правомочні звернутись за отриманням адміністративних 

послуг, підстави відмови та призупинення надання адміністративних послуг, інформація про 

розташування місць, де надаються необхідні запитувачу форми та бланки, а також місць, 

обладнаних для роботи запитувачів із документами та їх копіями, то в 2013 році зазначені 

відомості не оприлюднювались. Це пояснюється змінами в українському законодавстві, яке 

більше не вимагає обов’язкового оприлюднення згаданої інформації про адміністративні 

послуги, хоча ці відомості є важливими для користувачів послуг.  

 

5 листопада 2012 року, Постановою № 1274 Кабінет Міністрів затвердив положення «Про 

Реєстр адміністративних послуг». 3 січня 2013 року Постановою Кабміну № 13 затверджено 

Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, згідно з яким 1) 

портал ведуть з метою забезпечення доступу суб’єктів звернення до інформації про 

адміністративні послуги з використанням Інтернету; 2) портал  є офіційним джерелом 

інформації про надання адміністративних послуг; 3) ведення порталу покладено на 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Вже зараз на веб-сайті 

Мінекономрозвитку можна завантажити Реєстр адміністративних послуг 

http://www.me.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=228491&cat_id=176866. В реєстрі 

міститься інформація про адміністративні послуги, що надають центральні органи 

виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. В 

процесі розробки та тестування знаходиться Єдиний державний портал адміністративних 

послуг http://poslugi.gov.ua/. Однак, до цього часу для користувачів та споживачів 

адміністративних послуг офіційним джерелом інформації про них залишаються веб-сайти 

ЦОВВ, які надають ці послуги. Відповідно, моніторинг враховував наявність інформації 

згідно з усіма параметрами щодо адміністративних послуг. 

 

Серед загальних недоліків більшості сайтів можна назвати проблеми з навігаційною 

доступністю розділу «Законодавство і нормотворча діяльність держоргану». Також 

негативний вплив на загальну картину має і відсутність елементарних технічних параметрів, 

розширеного пошуку, мапи сайту, рубрики щодо опитування громадської думки, наявності 

тексту іншими мовами тощо.  

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1274-2011-%D0%BF
http://www.me.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=228491&cat_id=176866
http://poslugi.gov.ua/


24 

Динаміка рівня відкритості інформації на веб-сайтах 56 ЦОВВ 

України за 2011-2013 роки  
 

За підсумками моніторингу 2013 року було проаналізовано, які зміни відбулися у рівні 

відкритості досліджених веб-сайтів за три роки Моніторингу. Дані свідчать про різке 

зменшення кількості (з 43% до 19,6%) офіційних веб-сайтів з коефіцієнтом інформаційної 

відкритості до 40% і болісне й повільне зростання (з 9% до 16%) невеликої групи сайтів з 

рейтингом понад 60%, в той час як рівень відкритості переважної більшості (64%) 

залишається в діапазоні 40-60%.       

 

Таблиця 11. Динаміка розподілу веб-сайтів 56 ЦОВВ України, 2011-2013 рр. 

 
 

Зміну рівня інформаційної відкритості кожного з 56 веб-сайтів ЦОВВ окремо за 2011-2013 

роки пропонуємо подивитися у зведеній Таблиці 12. Динаміку кожного веб-сайту у 

табличній формі з цифровими показниками дивіться у Додатку «Порівняльний рейтинг 

інформаційної відкритості за 2011, 2012, 2013 роки» в кінці Звіту. 
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Таблиця 12. Динаміка рівня відкритості інформації на веб-сайтах 56 ЦОВВ України за 2011-
2013 роки. 
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Середній рівень відкритості інформації за основними блоками 
 

Аналіз змісту офіційних веб-сайтів ЦОВВ проводився за 12 основними блоками тематично 

згрупованих параметрів. В Таблиці 13 показано середній рівень відкритості інформації за 

основними блоками станом на 2013 рік.  

 

Найбільш повно інформація представлена у таких основних блоках параметрів: 

 загальна інформація про центральні виконавчі органи влади (84,84%)   

 інформація про структуру державного органу (61,57%); 

 відомості про діяльність державного органу з забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб (49,79%);   

 законотворча діяльність ЦОВВ (47,44%). 

 

Недостатньо представлена інформація за наступними блоками змістовних параметрів: 

 кадрове забезпечення (41,15%) 

 відомості про державні інформаційні системи, що перебувають у віданні держоргану 

(35,71%); 

 інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг для державних потреб (33,12%); 

 відомості про діяльність держоргану в сфері своєї основної компетенції (29,53%). 

 

Найбільш закритою виявилася інформація про бюджет держоргану і володіння, 

користування, розпорядження державним та комунальним майном — всього 26%. 

 

За блоками параметрів з низьким рівнем відкритості було зроблено порівняльний аналіз за 

2011-2013 роки.  

Прослідкувати, як змінювалась інформаційна відкритість веб-сайтів за цими параметрами, 

можна в Таблиці 14. Блок «Відомості про діяльність державного органу з забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» вибрано для порівняння, оскільки в 

2011 році він мав коефіцієнт 34,04%, а в 2013 році зріс вже до 49,79%, тобто на 15,75%. 

Натомість відомості про бюджет державного органу, володіння, користування і 

розпорядження державним і комунальним майном у 2011 році складали 24,81%, а у 2013 р. 

— 26,10%, показавши зростання менше 2%.  

Маємо констатувати, що інформація про державні інформаційні системи, відомості про 

діяльність державного органу, інформація про закупівлі за державні кошти та витрачання 

бюджетних коштів залишаються мало доступними для користувачів офіційних веб-сайтів 

центральних органів виконавчої влади.   
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Таблиця 13. Середній рівень відкритості інформації за основними блоками, 2013 рік. 
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Таблиця 14. Зміни в рівні відкритості інформації за параметрами з низьким рівнем 
наповнення, 2011-2013 рр. 

 

Необхідно надати окремі пояснення щодо параметру 7.2. «Відомості про укладені договори 

(контракти) про закупівлю». Наявність такої інформації на веб-сайтах законодавчо 

передбачена згідно з ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», який 

зазначає: «Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними 

коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у 

тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, 

прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці 

кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, 

зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої 

інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи 

запобіганню злочину». 

Оскільки вказана інформація є безумовно відкритою за режимом доступу, але її 

оприлюднення не встановлено як обов’язок з боку державних органів, інформація про 

договори закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на офіційних веб-сайтів 

відсутня. Зауважимо, що ця інформація є надзвичайно суспільно значимою, стосується 

використання бюджетних коштів, а тому все ж таки підлягає опублікуванню на веб-сайтах 

ЦОВВ України.  
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ПРИКЛАДИ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА 

ДОСЛІДЖЕНИХ ВЕБ-САЙТАХ ЗА ОКРЕМИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ. 
 

Окремі розділи на багатьох досліджених веб-сайтах представлено у повній відповідності до 

вимог щодо інформаційного наповнення, актуальності та повноти, вони мають високий 

рівень навігаційної доступності та узгоджуються з технологічним параметрами. Для 

поширення позитивного досвіду та вдосконалення веб-сайтів варто навести кілька прикладів.   

Розглянемо рівень представленості інформації на 56 офіційних веб-сайтах центральних 

виконавчих органів влади України за основними параметрами. 

 

Параметр 1 (1.1.1. — 1.5.1.). Загальна інформація про державний орган представлена на 

сайтах центральних органів виконавчої влади найбільш повно. Практично на всіх сайтах 

користувачі можуть отримати відомості про повну назву держоргану, керівництво відомства, 

дізнатися контактні дані. Великий інтерес для користувачів являє опис компетенції, задач та 

функцій центральних органів виконавчої влади. Однак, часто така інформація представлена 

на сайтах не у гіпертекстовому форматі (HTML), а в форматі електронного документу, 

наприклад, в положенні про державний орган, яке потрібно окремо завантажувати, що 

знижує можливість швидко знайти потрібну функцію чи повноваження. Публікація 

нормативно-правового акту, який визначає коло прав та повноважень державного органу, є 

необхідною, однак важливо забезпечити максимальну доступність  для розуміння  

юридичного тексту для громадян, які не надто розбираються в юридично складних 

конструкціях. Окрім того, ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

визначає обов’язковою до оприлюднення інформацію про організаційну структуру, місію, 

функції, повноваження, основні завдання. 

Так, на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України (Мінприроди) вимоги 

закону виконано у повному обсязі. Повноваження Мінприроди поділено також за 

напрямками діяльності http://www.menr.gov.ua/index.php/about/point. На тій самій сторінці 

надано повний перелік нормативно-правових актів, які визначають повноваження 

держоргану та регулюють діяльність департаментів. Єдиним недоліком цього розділу є 

відсутність позначення часу та дати опублікування даних документів, що не дозволяє 

прослідкувати момент розміщення на веб-сайті, у самих положеннях також відсутня вказівка 

на час прийняття та реєстрації документів.   

 

 

http://www.menr.gov.ua/index.php/about/point
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Позитивним прикладом інформування громадян про керівника державного органу, його 

заступників та розподіл посадових обов’язків між ними може бути сайт Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Цей розділ на сайті добре структурований, 

інформація про керівництво розміщена в повному обсязі (включає відомості про підставу 

призначення на посаду та посадові обов’язки) та має високу навігаційну доступність. 

Також представлено Наказ про розподіл повноважень між Головою ДСНС та його 

заступниками.  
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Саме у такому вигляді на більшості веб-сайтів представлено інформацію про керівника 

державного органу. Для користувачів важливо знати, які саме повноваження виконує 

керівник ЦОВВ, а які — його заступники. Недолік більшості сайтів полягає в тому, що 

накази представлено тільки у графічному форматі, а не у гіпертекстовому чи форматі 

електронного документу. Відсутність гіпертекстових форматів відображається на показниках 

рейтингу, оскільки параметри моніторингу вимагають наявність інформації в трьох 

форматах: гіпертекстовому, графічному та у форматі електронного документу.  

 

 

Параметр 2 (2.1.1. — 2.6.7.). Структура центральних органів виконавчої влади 

представлена на більшості веб-сайтів ЦОВВ досить повно (загальний показник 2013 р. – 

61,57%). Користувачі мають можливість ознайомитися зі схематичним зображенням або 

описом структури державних органів. На сайтах розміщена також інформація про 

територіальні органи та підвідомчі організації, інформація про які часто обмежується 

зазначенням місця розташування, керівників та контактних телефонів/факсів/електронних 

адрес. Опис задач та функцій зустрічається рідко. Найбільш зручною формою подачі такої 

інформації є інтерактивні мапи, які дають можливість одним кліком перейти на відповідний 

територіальний орган (підрозділ).  

Прикладом може слугувати веб-сайт Антимонопольного комітету України (АМКУ), де 

представлена не лише мапа, але і роз’яснено порядок користування нею. При переході на 

територіальне відділення АМКУ, представлено повну та цілісну інформацію про нього, 

включно з повноваженнями, керівництвом та іншими розділами інформації, необхідної 

користувачеві. 
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Представлені нижче скріншоти з веб-сайту Державної служби фінансового моніторингу 

України ілюструють надання повної інформації про підвідомчі організації, їх завдання та 

функції, контактну інформацію, яка представлена у повному обсязі. 
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Параметр 3 (3.1.1. — 3.1.5.). Відомості про державні інформаційні системи, що 

перебувають у віданні державного органу, представлені недостатньо, всього на 35,7%. 

Державні органи є держателями та розпорядниками величезного масиву інформації, 

зведеного у різноманітні автоматизовані системи Єдиних та Державних реєстрів та інших 

електронних баз даних. Держателі та розпорядники цих автоматизованих систем повинні 

забезпечувати: 1) надання доступу фізичним та юридичним особам до них; 2) збереження та 

захист даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів. Ці 

функції бездоганно виконують ЦОВВ, які координуються через інформаційну мережу 

Міністерства юстиції України адміністратором ДП «Інформаційний центр» 

(Держінформ’юст). 

Прекрасно представлено інформацію про державні реєстри і на веб-сайтах Державної 

реєстраційної служби України (http://www.drsu.gov.ua/)  та  Міністерства юстиції України  

(http://www.minjust.gov.ua/). На вказаних веб-сайтах інформація про державні інформаційні 

системи представлена повно по всім параметрам, включаючи перелік інформаційних систем, 

опис, порядок пошуку та направлення запитів, забезпечена система онлайн-пошуку даних.  

 

Сайт Мінюсту дає чітку вказівку про правові засади функціонування та правила 

користування державними реєстрами та посилання на сайт Держінформ’юсту  

(www.informjust.ua), де користувачі можуть легко знайти необхідну інформацію та форми 

відповідних документів. 

http://www.drsu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.informjust.ua/
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Стосовно кожного державного реєстру наведено правила пошуку інформації та телефони для 

довідок.  
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На сайті Міністерства культури України можна відзначити наявність Державних реєстрів, 

які, однак, потребують доопрацювання, оскільки представлені у вигляді електронного 

документу, а не пошукової системи. Окрім того, відсутня інформація про оновлення даних, 

неможливо зробити висновок про повноту інформації в реєстрах, і головне — такою 

інформацією не можна скористатися як офіційною, оскільки в реєстрі чітко зазначено 

«Тільки для перегляду». Реєстри можна переглянути шляхом активації гіпертекстового 

посилання.  
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Однак, належну увагу наданню доступу до автоматизованих систем приділяють не всі 

ЦОВВ. Часто у віданні органу (або підприємств, що входять до сфери його управління) 

знаходиться база даних/реєстр, інформація про які відсутня на сайті ЦОВВ.  

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011 р. № 752 Міністерству 

освіти та науки (МОН) доручено забезпечити створення до 1 січня 2012 року та 

функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти.  Однак, на веб-сайті 

МОН такої бази та посилань на неї не виявлено.  
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Система обліку публічної інформації також відноситься до державних інформаційних 

систем, що перебувають у віданні державного органу. Відповідно до статті 18 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» визначено, які саме параметри має містити 

така система обліку. Система повинна бути оприлюднена на веб-сайтах, оскільки її головною 

функцією є забезпечення збереження та доступу до документів, які містять публічну 

інформацію, пошук наявності таких документів у віданні ЦОВВ. Системи обліку публічної 

інформації містяться на більшості досліджених сайтів, однак не мають уніфікованої форми, 

представлені в різних форматах та дуже часто не мають функції пошуку, тобто є статичними 

таблицями, які оновлюються. Найбільш досконала система обліку публічної інформації 

розміщена, зокрема, на Урядовому порталі http://www.kmu.gov.ua/, веб-сайтах 

Міністерства внутрішніх справ України (МВС) http://mvs.gov.ua/, Фонду державного 

майна України http://pi.spfu.gov.ua/, Державної служби фінансового моніторингу України  

http://www.sdfm.gov.ua/.  

 

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
http://pi.spfu.gov.ua/
http://www.sdfm.gov.ua/
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Параметр 4 (4.1.1. — 4.8.4.). Відомості про діяльність державного органу у сфері своєї 

основної компетенції на досліджених веб-сайтах мають коефіцієнт інформаційної 

відкритості усього 29,5%. Даний параметр включає відомості про поточну діяльність 

керівників та поточну діяльність держоргану, відомості про цільові програми та їх 

виконання, про перевірки, проведені державним органом у межах своєї компетенції.  

Відомості про поточну діяльність керівників представлено, як правило, у стрічці новин, що є 

незручним для пошуку. Найбільш вдалий формат для сприйняття інформації та легкого 

пошуку доповідей керівника органу представило Міністерство освіти і науки України, яке 

в розділі «Керівництво» дає інтерактивне посилання на рубрику «Доповіді». Дана рубрика 

містить доповіді та інтерв’ю міністра та його заступників.   
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Відомості про поточну діяльність держоргану повинні містити не лише звіти про діяльність, 

а також і огляди інформаційного характеру, відомості про основні показники, які 

характеризують ситуацію і динаміку розвитку сфер, що належать до компетенції державного 

органу, опис прогнозів та планів розвитку галузі та офіційну статистичну інформацію. За 

винятком звітів про діяльність ЦОВВ, інша інформація представлена епізодично, часто її 

можна знайти у новинах або в інших матеріалах. Прикладом розміщення звітної інформації 

може слугувати веб-сайт Фонду державного майна України (ФДМУ), на якому в окремому 

розділі представлено звіти про виконання Державної програми приватизації, аналітичні 

довідки та інші звітні матеріали. Причому, зазначено дату опублікування, розмір документу 

для скачування.  
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Інформація про державні цільові програми, замовником та виконавцем яких є ЦОВВ, а також 

про хід їх реалізації, суму виділених коштів та результати на веб-сайтах представлена 

епізодично. Більшість сайтів не має розділу «Цільові програми», що робить інформацію 

важкодоступною та забирає багато часу для пошуку. Відомості про державні цільові 

програми є важливими з точки зору пріоритетів державної діяльності та подальшого 

розвитку галузей. Зі звітів про виконання державних цільових програм користувачі можуть 

робити висновки про ефективність діяльності центральних органів виконавчої влади.  

Прикладом опублікування даних стосовно цільових програм є сайт Державної 

прикордонної служби України. Сайт було доповнено вказаним розділом після взаємодії з 

експертом, який проводив Моніторинг.   

 

 

На сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Мінрегіон) також представлено Державну програму активізації 

економіки на 2013-2014 роки, яка є досить інформативною та актуальною. 
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Іншими категоріями, які досліджуються у даному параметрі є відомості про порядок 

адміністративного та судового оскарження рішень державного органу та його посадових 

осіб. На жаль, більшість сайтів обмежується викладом порядку оскарження відмови у 

наданні інформації на запити. Порядок оскарження рішень ЦОВВ не представлено, хоча ця 

інформація є вкрай важливою для користувачів сайтів. Відповідно, рівень відкритості 

стосовно порядку оскарження є невисоким.  

Більшість центральних органів державної виконавчої влади на своїх сайтах не 

оприлюднюють інформацію про судові процеси, в яких вони беруть участь, та про їх 

результати. Посилання на веб-сайт Єдиного державного реєстру судових рішень не 

враховувалось як дотримання даного параметру, оскільки будь-яка аналітична робота самого 

органу влади  щодо власної судової практики відсутня.  

Заслуговує поширення позитивний досвід Мінрегіону, яке на своєму сайті оприлюднило 

інформацію про стан організації правової роботи. 
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Ще одним важливим аспектом є відомості про перевірки, проведені у центральних органах 

виконавчої влади, а також перевірки, здійснені безпосередньо ЦОВВ в сфері його основної 

компетенції. Ця інформація має велике значення та при достатньому висвітленні повинна 

слугувати однією з форм громадського контролю за діяльністю органів державної влади. 

Рівень представленості інформації про перевірки є показником відкритості або закритості 

держави та індикатором реального розвитку громадського суспільства. На жаль, на даний час 

ці відомості є одними з найбільш недоступних.  

Обов’язковою законодавчою вимогою є розміщення на веб-сайтах інформації про боротьбу з 

корупцією, і ця вимога виконується, але досить формально. На всіх сайтах є розділи 

«Запобігання корупції» або з подібною назвою. Однак, як правило, на сайтах публікуються 

нормативні акти та плани боротьби та запобігання корупції, але відсутні звіти про 

проведення перевірок, встановлення фактів корупції тощо.   
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48 

Параметр 5 (5.1.1. — 5.22.1). Законодавство і нормотворча діяльність державного 

органу має достатньо високий показник відкритості 47,44%. Всі досліджені сайти мають 

розділ «Нормативно-правова база», де достатньо повно представлені нормативно-правові 

акти, які регулюють діяльність ЦОВВ, а також акти, видані відповідним органом. 

Нормативно-правова база ділиться за видавниками, що дозволяє знайти відповідний 

документ. До загальних недоліків більшості сайтів можна віднести відсутність розширеного 

пошуку по базі правових актів.  

На сайті Державної служби статистики України представлено одну з моделей розподілу 

правової бази за видавниками.  

 

 

Однак, даний параметр також вимагає розміщення на сайтах текстів нормативно-правових 

актів, які регулюють компетенцію структурних підрозділів, територіальних органів та 

підвідомчих організацій, і положень про них. Вказана інформація розміщена епізодично, 

проте, такі приклади є.  

Зокрема, на сайті АМКУ представлено положення про кожен територіальний орган.  
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На сайті Мінприроди надано положення про кожен структурний підрозділ Міністерства.  
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Параметр 6 (6.1.1. — 6.4.1). Відомості про діяльність державного органу із забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб мають показник відкритості 

49,79%, тобто інформація, необхідна для громадян, які бажають скористатися послугами 

державних органів або іншим чином реалізувати свої права, представлена наполовину.  

Розвиток інформаційних технологій та впровадження їх у систему врядування створює 

широкі можливості для забезпечення користувачам зручного та комфортного користування 

онлайн-послугами та сервісами. 

Параметри даного блоку стосуються: 1) роз’яснювальної роботи з фізичними та юридичними 

особами у сфері компетенції держоргану; 2) роботи зі зверненнями, у т.ч. щодо надання 

публічної інформації; 3) надання адміністративних послуг.    

У даному блоці інформації необхідно, насамперед, згадати так звані «сервісні органи» — 

Міністерство доходів і зборів, Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики, 

Міністерство охорони здоров’я, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, 

Державну прикордонну службу, Державну реєстраційну службу. Безумовно, це не 

вичерпний перелік сервісних державних органів, однак, саме до них найчастіше звертаються 

користувачі.  

Сайт Міністерства доходів і зборів України є прикладом запровадження зручних онлайн-

сервісів та роз’яснень як для фізичних, так і для юридичних осіб.  Висока навігаційна 

доступність інформації на сайті досягається за рахунок зручного розподілу на тематичні 

блоки: 

 

Така структура значно спрощує пошук потрібної інформації. Користувачі можуть 

скористатися пошуковою системою «Дізнайся  більше про свого бізнес-партнера»: 
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Цей сайт не лише інформативний та зручний для пошуку, але й наділений широкими 

функціональними можливостями. Насамперед, це можливість направляти звітну 

документацію через Інтернет за допомогою електронного цифрового підпису. Підпис 

надається безкоштовно, а на сайті можна знайти детальну інструкцію для користувача із 

встановлення і користування програмним забезпеченням, яке також надається і 

завантажується безкоштовно. Такий підхід є новаторським у стосунках між центральним 

органом виконавчої влади і громадянином щодо надання адміністративних послуг. Його 

можна віднести до безпосередніх кроків у запровадженні в Україні електронного врядування.  

 

На сайті, в тому числі, передбачено декларування онлайн, є можливість збереження 

документу у необхідному форматі для подальшого подання та зберігання. 
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Міністерство внутрішніх справ України також проводить роз’яснювальну роботу з 

фізичними та юридичними особами у розділі «Допомога громадянам». 

 

 

Всі досліджені сайти мають розділи, які стосуються звернень громадян та надання доступу 

до публічної інформації. На сайті Міністерства освіти та науки України (МОН) розділ 

«Публічна інформація» є одним з найбільш повних.  
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Сайт МОН є єдиним, хто надає реєстри всіх вхідних та вихідних документів по роках. Всі 

реєстри завантажуються у таблицях Excel, за ними можна прослідкувати документообіг.  

 

 

 

Інформація про адміністративні послуги представлена не повно на багатьох сайтах, що 

пов’язано з очікування початку функціонування Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг, який на сьогодні знаходиться в режимі розробки та тестування.  
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Параметр 7 (7.1.1. — 7.2.3.). Інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг для 

державних потреб представлена на веб-сайтах ЦОВВ недостатньо. Найбільш повно  

представлена інформація про план проведення державних закупівель на поточний рік та 

перелік інформаційних повідомлень про оголошені торги. Однак, звіти про результати 

проведення процедури закупівлі подаються далеко не завжди. На багатьох сайтах відсутнє 

посилання на офіційний загальнодержавний веб-портал «Державні закупівлі» 

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/generalInfo. 

Прикладом щодо опублікування звітів про результати проведення процедури закупівлі може 

слугувати сайт Держфінмоніторингу, на якому представлено звіти про результати процедури 

закупівель.  

 

 

Опис інших параметрів цього блоку представлений у розділі «Середній рівень відкритості 

інформації за основними блоками» вище. 

 

https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/generalInfo
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Параметр 8 (8.1.1. — 8.1.7). Кадрове забезпечення має наближений до середнього  

показник рівня відкритості — 41,15%. Найчастіше у цьому розділі відсутня достатня 

інформація про порядок оскарження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад, 

про порядок вступу на державну службу та результати конкурсу. Однак, у 2013 році 

з’явилося більше сайтів, на яких ця інформація представлена на достатньому рівні.  

Розширене меню стосовно кадрового забезпечення представлено, наприклад,  на сайті 

Міністерства оборони України. Всі вказані розділи мають достатню повноту та 

актуальність.  

 

 

Один з небагатьох прикладів оприлюднення інформації про результати конкурсу на 

заміщення вакантних посад надає сайт Державної служби статистики України. 
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Параметр 9 (9.1.1. — 9.1.6). Відомості про виконання державного бюджету та 

витрачання бюджетних коштів та володіння, користування і розпорядження 

державним та комунальним майном має найнижчий рівень відкритості і залишається на 

рівні меншому за 30% (у 2013 р. — 26, 1%).  

На сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наприклад, 

представлено інформацію про використання бюджетних коштів, останній звіт датовано 

11.03.2013 р., що свідчить про низьку актуальність даної інформації. 

 

На сайті Міністерства фінансів України опубліковано звіт про виконання Зведеного та 

Державного бюджету України за 2013 рік, але інформація про бюджет самого Міністерства 

відсутня.  
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Технологічні параметри складаються з трьох блоків:  

 Параметр 10 (10.1.1. —10.4.4). Критерії зручності сприйняття інформації;  

 Параметр 11 (11.1.1. — 11.4.6.). Додаткові вагомі параметри;  

 Параметр 12 (12.1.1. — 12.1.5). Негативний контент і функції офіційного сайту.  

Більшість офіційних веб-сайтів ЦОВВ мають високі оцінки за технологічними параметрами.  

Критерій зручності сприйняття інформації має досить високий загальний показник та 

становить 67,5%. Проблемою щодо критерію зручності сприйняття інформації залишається 

такий параметр, як алфавітний покажчик розділів і рубрик офіційного сайту держоргану. 

Також не всі сайти мають сторінки іноземними мовами. Ще одною проблемою офіційних 

сайтів ЦОВВ залишається відсутність контекстного пошуку по всій текстовій інформації  та 

розширеного пошуку по базі нормативно-правових актів, розміщених на сайті. Багато сайтів 

після Моніторингу 2011 року впровадили: позначення часу та дати опублікування і зміни 

інформації, розміщеної на сайті; зазначення форматів та розмірів документів, доступних для 

завантаження з сайту. 

Необхідно надати пояснення до параметру 10.3. «Можливість доступу для осіб з 

обмеженими можливостями». Під час Моніторингу у 2013 році і раніше враховувались 

можливість навігації по сайту з відключеною функцією відображення графічних елементів, 

клавіатурний доступ, підтримка осіб зі слабким зором, можливість масштабування, і поки що 

не враховувалась наявність можливості звукового супроводу дій користувача на сайті.  

 

Єдиним прикладом звукового супроводу інформації на сайті є аудіо-сторінка та можливість 

прослуховувати новини, створені Держприкордонслужбою.  
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На сайті Державної служби з питань інвалідів і ветеранів України представлено версію 

сайту для людей з вадами зору.  

 

Однак, зважаючи на зміни, внесені Постановою Кабміну № 730, про яку йшлося на початку 

дослідження, офіційні сайти змушені будуть враховувати нові вимоги щодо створення 

(модернізації) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами 

зору та слуху. 

Додаткові вагомі параметри, які стосуються: обліку та розкриття відомостей про 

відвідування сайтів; наявність корисних інтерактивних сервісів, можливостей здійснення 

зворотного зв’язку тощо залишаються недостатніми (43,35%).   

Онлайн-сервіс щодо заповнення декларацій про майновий стан розміщено на сайті 

Міністерства доходів і зборів України, яке лідирує у розвитку напряму онлайн-сервісів і 

послуг.  
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Державне агентство земельних ресурсів України (http://dkzr.gov.ua/), яке з червня 2013 

року має новий сайт — http://land.gov.ua/, в 2014 році планує надавати адміністративні 

послуги онлайн. Новий веб-сайт Держземагенства має набагато кращий дизайн, зручний 

інтерфейс та легкість сприйняття інформації. Сайт має високі показники відповідності 

технологічним та програмним вимогам, а також відповідає більшості змістовних параметрів.  

 

Безумовним досягнення нового веб-сайту Держземагентства є створення публічної 

кадастрової карти України. Однак, інструкції, як користуватися цією картою, на сайті знайти 

не вдалося.  

 

 

 

За три роки Моніторингу на офіційних сайтах ЦОВВ не було знайдено негативного 

контенту і функцій, а саме: прихованої реклами, необхідності реєстрації з вказівкою 

персональних даних, необхідності укладення ліцензійної угоди, вимоги оплати доступу та 

необхідності встановлення спеціального програмного забезпечення для отримання доступу 

до інформації, яка розміщена на сайті.  

Можна констатувати, що вимоги законодавства щодо технологічних параметрів 

функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, ЦОВВ дотримуються. Однак, багато 

сайтів до цього часу не містять достатніх можливостей щодо пошуку інформації, 

ефективного розподілу на розділи та додаткових вагомих параметрів, що робить процес 

пошуку та вивчення інформації на них складним, трудомістким та вимагає значних витрат 

часу.  

 

 

 

http://dkzr.gov.ua/
http://land.gov.ua/
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ВИСНОВКИ 

Результати трирічного дослідження інформаційної відкритості 56 веб-сайтів центральних 

органів виконавчої влади України зафіксували тенденцію до збільшення рівня інформаційної 

відкритості стосовно змістовного наповнення та підвищення технічних характеристик сайтів. 

За три роки показник інформаційної відкритості збільшився на 9%. Також помітно зросла  

активність державних органів в процесі взаємодії з експертами.  

 

Незважаючи на збільшення загального коефіцієнта рівня відкритості веб-сайтів, який на 

кінець 2013 року склав 49,6%, змушені констатувати, що 50,4%, тобто половина інформації 

про діяльність ЦОВВ залишається недоступною для користувачів їх офіційних веб-сайтів. 

Відповідно, веб-сайти лише наполовину відповідають:  

 нормам чинного законодавства, яке регулює питання доступу до інформації про 

діяльність центральних органів виконавчої влади України; 

 технологічним вимогам щодо функціонування, інформаційного наповнення та 

технічного забезпечення веб-сайтів органів виконавчої влади; 

 загальноприйнятим вимогам зручності користування та пошуку інформації на веб-

сайтах. 

 

Дослідження виявило, що розвиток, функціонування та наповнення веб-сайтів ЦОВВ 

відбувається нерівномірно. Більшість сайтів залишається в діапазоні 40-60% інформаційної 

відкритості, а кілька сайтів навіть демонструють зниження коефіцієнту відкритості. Є 

декілька сайтів з досить низькими показниками, які не міняються з року в рік. Відповідно, 

така нерівномірність впливає на загальну картину. Сайти з низькими коефіцієнтами 

«тягнуть» рейтинг донизу, тому зусилля ЦООВ, які мають високий рівень відкритості сайтів, 

слабо впливають на  загальний показник.    

 

За підсумками дослідження 2013 року було проаналізовано, які зміни відбулися у рівні 

відкритості досліджених веб-сайтів за три роки Моніторингу. Дані свідчать про різке 

зменшення кількості (з 43% до 19,6%) офіційних веб-сайтів з коефіцієнтом інформаційної 

відкритості до 40% і болісне й повільне зростання (з 9% до 16%) невеликої групи сайтів з 

рейтингом понад 60%, в той час як рівень відкритості переважної більшості (64%) 

залишається в діапазоні 40-60%.  

 

Центральними органами виконавчої влади України до цього часу не напрацьовано єдиний 

підхід до формування структури та оформлення своїх офіційних сайтів. Відповідно, варто 

створити єдині стандарти для модернізації сайтів, приведення їх у відповідність до сучасних 

технічних вимог, які б дозволяли розвивати онлайн-сервіси (електронні послуги) та 

виконувати нові вимоги законодавства щодо забезпечення доступу до інформації особам з 

особливими потребами.   

 

Недотримання строків та періодичності розміщення на веб-сайтах інформації про діяльність 

державного органу в межах основної компетенції, звітів про діяльність, інформації про 

отримання та витрачання бюджетних коштів, звітів про результати проведення тендерних 

процедур уповільнює зростання рівня інформаційної відкритості веб-сайтів.  

  

Дослідження виявило, що найбільш закритою виявилася суспільно значима та відкрита за 

режимом доступу  інформація, а саме: 

 відомості про державні інформаційні системи, що перебувають у віданні держоргану 

(35,71%); 

 інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг для державних потреб (33,12%); 

 відомості про діяльність держоргану в сфері своєї основної компетенції (29,53%); 
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 інформація про бюджет держоргану і володіння, користування, розпорядження 

державним та комунальним майном (26%). 

 

Невисоким виявився рівень відкритості і за параметрами: відомості про порядок 

адміністративного та судового оскарження рішень державного органу та його посадових 

осіб, відомості про судові процеси, в яких беруть участь ЦОВВ, та їх результати; відомості 

про перевірки, проведені у центральних органах виконавчої влади, а також перевірки, 

здійснені безпосередньо ЦОВВ в сфері його основної компетенції. 

 

Відповідно, центральним органам виконавчої влади, які адмініструють веб-сайти, необхідно 

докласти максимальних зусиль для оприлюднення цієї інформації, а також впровадити 

ефективні системні заходи з її оприлюднення та оновлення.  

  

Всі автоматизовані системи даних (бази, реєстри, системи обліку, переліки тощо), 

держателями та розпорядниками яких є центральні органи виконавчої влади України, 

необхідно привести до єдиного стандарту, який буде включати: 

 створення автоматизованих систем з функцією пошуку, а не ведення статичних 

таблиць у форматі електронного документу; 

 створення можливості ефективного користування відкритими даними, які містяться в 

автоматизованих системах; 

 обов’язкове оприлюднення детальної інструкції для користувачів автоматизованих 

систем; 

 створення можливості отримання онлайн-послуг та сервісів для користувачів 

автоматизованих систем; 

 впровадження можливості отриманням офіційних виписок (витягів) з Єдиних та 

Державних реєстрів без обов’язкового подальшого завірення (легалізації), що є 

однією з умов переходу до електронного врядування (це побажання ще не є 

параметром Моніторингу, оскільки потребує законодавчого врегулювання).  

 

Експерти вважають, що всі офіційні веб-сайти центральних органів виконавчої влади 

невиправдано велику увагу приділяють розділу «Новини». В цей розділ потрапляє 

інформація про перевірки в сфері основної компетенції органу, статистичні дані,  діяльність 

керівника органу та самого ЦОВВ, витрачання бюджетних коштів, зміни нормативної бази, 

яка регулює надання адміністративних послуг тощо. І лише декілька сайтів мають систему 

пошуку по новинах. Це означає, що навіть якщо ЦОВВ опублікував на сайті важливу 

інформацію про діяльність у сфері основної компетенції, вона практично недоступна для  

користувача. Навігаційна доступність такої інформації настільки низька, що вона не може 

бути врахована як розміщена на сайті.    

 

Часто, надаючи перевагу створенню позитивного іміджу державного органу та/або його 

керівника, розміщуючи велику кількість добрих новин, фото- та відеоматеріалів, більшість 

центральних органів виконавчої влади не сприймають свої офіційні сайти у якості 

ефективного засобу комунікації та поширення об’єктивної й необхідної інформації про свою 

діяльність, забезпечення доступу громадян та організацій до загальнодоступних 

інформаційних державних ресурсів.  

 

Більшість технічних параметрів, які визначають зручність сприйняття та пошуку інформації, 

забезпечені на майже всіх веб-сайтах ЦОВВ. Однак, багато сайтів потребують  впровадження 

наступних можливостей: створення контекстного пошуку всій текстовій інформації та 

розширеного пошуку по базі нормативно-правових актів, розміщених на сайті; створення 

сторінок іноземними мовами;   створення контекстного пошуку по інформації, розміщеній на 

сайті; позначення часу та дати опублікування і модифікації інформації; зазначення форматів 
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та розмірів документів, доступних для завантаження з сайту; запровадження системи обліку 

відвідувачів та можливості зворотного зв’язку.  

 

Дослідження виявило, що центральні органи виконавчої влади, які систематично працюють 

над інформаційним наповненням своїх офіційних веб-сайтів, створили окремі розділи та 

сторінки сайтів, які можна вважати взірцевими. Ми намагалися продемонструвати такі 

приклади у нашому звіті для поширення  позитивного досвіду та впровадження на інших 

веб-сайтах.  

 

Взаємодія представників центральних органів влади з експертами, які проводять моніторинг, 

має велике значення для підвищення рівня інформаційної відкритості офіційних  веб-сайтів. 

В процесі таких консультацій приходить розуміння потреб користувачів веб-сайтів та можна 

знайти найбільш оптимальне рішення стосовно розміщення тієї чи іншої інформації. Також 

це допомагає виявляти проблеми законодавчого регулювання та його тлумачення. Частина 

питань, які постають під час таких комунікацій, потребує додаткового вивчення та аналізу з 

метою вироблення додаткових пропозицій для покращення рівня інформаційної відкритості 

органів влади. 



 

 

ДОДАТОК. Порівняльний рейтинг інформаційної відкритості за 2011, 2012, 2013 роки. 

Список ЦОВВ у даній таблиці включає 56 органів влади, досліджуваних у 2013 році, та не включає 8 ЦОВВ, досліджуваних у 2011 та/або 

2012 роках, які пізніше були ліквідовані або реорганізовані. Показники загального середнього коефіцієнту інформаційної відкритості за 2011 

та 2012 роки відображають результати моніторингу цих 8 ліквідованих ЦОВВ. Там, де було доречно, коефіцієнти реорганізованих ЦОВВ 

наведені з відповідною виноскою у рядку того органу влади, який став правонаступником, і порівнюються з результатами 2013 року. 

№ Назва центрального органу виконавчої влади Адреса сайту 
Рівень 

відкритості 
2013 

Рівень 
відкритості 

2012 

Рівень 
відкритості 

2011 

Динаміка 
2011-

2013, % 

1 Державна прикордонна служба України http://www.pvu.gov.ua/  84,24 81,54 45,42 38,82 

2 Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/  74,60 69,92 52,27 22,33 

3 
Державна служба фінансового моніторингу 
України http://www.sdfm.gov.ua/  

71,85 59,69 38,91 32,94 

4 Антимонопольний комітет України http://www.amc.gov.ua/  71,65 56,38 55,23 16,42 

5 
Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій http://www.mns.gov.ua/ 

70,49 56,631 42,42 28,07 

6 Міністерство охорони здоров`я України http://www.moz.gov.ua/  66,59 71,32 80,81 -14,22 

7 Пенсійний фонд України http://www.pfu.gov.ua/  
66,55 61,92 40,94 25,61 

8 Державна реєстраційна служба України http://www.drsu.gov.ua/  66,18 57,50 - 8,68 

9 Міністерство доходів і зборів України http://minrd.gov.ua/  66,04 64,662 63,84 2,20 

10 Фонд державного майна України http://www.spfu.gov.ua/  59,77 57,72 46,11 13,66 

11 Державна служба України з лікарських засобів http://www.diklz.gov.ua/  58,52 61,24 26,30 32,22 

12 
Міністерство екології та природних ресурсів 
України http://www.menr.gov.ua  

58,28 56,58 52,01 6,27 

13 Державна пенітенціарна служба України http://www.kvs.gov.ua/  
58,16 59,51 57,44 0,72 

                                                           
1
 За 2012 та 2011 роки представлені коефіцієнти інформаційної відкритості веб-сайту Міністерства надзвичайних ситуацій України, яке було реорганізовано у відповідну 

державну службу. 
2
 За 2012 та 2011 роки представлені коефіцієнти інформаційної відкритості веб-сайту Державної податкової служби України. 
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http://minrd.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/
http://www.diklz.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.kvs.gov.ua/


 

14 Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/  57,26 45,65 26,72 30,54 

15 
Державне агентство земельних ресурсів 
України http://land.gov.ua/  

56,86 55,22 50,68 6,18 

16 
Державна служба інтелектуальної власності 
України http://www.sdip.gov.ua/  

56,83 53,62 56,73 0,10 

17 Державна архівна служба України http://www.archives.gov.ua/  55,61 56,80 46,62 8,99 

18 Міністерство інфраструктури України http://mtu.gov.ua/ 53,71 58,37 58,25 -4,54 

19 
Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України http://comin.kmu.gov.ua/  

53,35 67,76 67,59 -14,24 

20 Міністерство внутрішніх справ України http://www.mvs.gov.ua/  53,31 38,81 31,85 21,46 

21 Державне космічне агентство України http://www.nkau.gov.ua/  52,41 55,71 37,32 15,09 

22 Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua/  52,33 46,243 68,46 -16,13 

23 

Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України http://www.minregionbud.gov.ua/  

50,94 49,54 23,37 27,57 

24 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України http://me.kmu.gov.ua/ 

50,93 61,85 54,04 -3,11 

25 Державна фінансова інспекція України http://www.dkrs.gov.ua/kru/  49,77 42,38 42,13 7,64 

26 Міністерство соціальної політики України http://www.mlsp.gov.ua/  49,20 54,37 44,01 5,19 

27 
Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України http://naer.gov.ua/4 

48,67 35,24 31,50 17,17 

28 Міністерство оборони України http://www.mil.gov.ua/  48,34 39,90 32,49 15,85 

29 Міністерство освіти і науки http://www.mon.gov.ua/  47,56 50,77 26,02 21,54 

30 Міністерство закордонних справ України http://www.mfa.gov.ua/  47,39 38,12 47,19 0,20 

31 Державна служба геології та надр України http://geo.gov.ua/ 46,79 41,77 24,88 21,91 

32 
Державна служба з питань інвалідів та 
ветеранів України http://www.dsiv.gov.ua/  

46,79 50,41 4,30 42,49 

33 Державне агентство України з питань кіно http://dergkino.gov.ua/  46,54 31,66 - 14,88 

                                                           
3
 В оприлюдненому рейтингу 2012 року коефіцієнт відкритості веб-сайту Міністерства юстиції України дорівнював 54,83%. На жаль, у його розрахунку були пізніше 

виявлені технічні помилки.    
4
 Вказаний сайт працював на момент проведення моніторингу, а станом на сьогодні відбувається переадресація на http://saee.gov.ua/uk. 
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34 
Державне агентство автомобільних доріг 
України http://www.ukravtodor.gov.ua/  

46,34 43,22 29,37 16,97 

35 
Державне агентство рибного господарства 
України http://www.dkrg.gov.ua/  

45,50 34,46 29,58 15,92 

36 
Державна архітектурно-будівельна інспекція 
України  http://www.dabi.gov.ua/  

45,47 42,93 38,36 7,11 

37 
Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України:  http://mpe.kmu.gov.ua/  

45,42 39,23 35,53 9,89 

38 Державна виконавча служба України http://www.dvs.gov.ua/  43,82 38,47 - 5,35 

39 Міністерство культури України http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/  
43,76 41,85 46,37 -2,61 

40 Державне агентство водних ресурсів України http://www.scwm.gov.ua/  42,98 46,26 51,01 -8,03 

41 Державне агентство лісових ресурсів України http://dklg.kmu.gov.ua/  42,95 44,47 46,80 -3,85 

42 
Державна інспекція ядерного регулювання 
України http://www.snrc.gov.ua/  

42,72 46,29 61,80 -19,08 

43 Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua/  42,58 47,38 55,54 -12,96 

44 
Державне агентство України з туризму та 
курортів http://www.tourism.gov.ua/ 

41,50 - - - 

45 
Державна служба спеціального зв'язку та 
захисту інформації України http://www.dstszi.gov.ua/  

40,66 51,885 - -11,22 

46 
Державне агентство екологічних інвестицій 
України http://seia.gov.ua/ 

39,52 30,32 33,02 6,50 

47 
Державна служба експортного контролю 
України http://www.dsecu.gov.ua/  

36,53 48,64 54,28 -17,75 

48 Державне агентство резерву України http://www.gosrezerv.gov.ua/ 35,93 36,72 33,02 2,91 

49 Міністерство молоді та спорту України http://www.dsmsu.gov.ua/ 35,69 34,946 22,63 35,69 

50 
Міністерство аграрної політики та 
продовольства України http://www.minagro.gov.ua/  

34,74 36,43 45,23 -10,49 

51 Державна казначейська служба України http://www.treasury.gov.ua/  
32,65 35,69 28,58 4,07 

                                                           
5
 За 2012 рік представлено коефіцієнт інформаційної відкритості веб-сайту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. 

6
 За 2012 та 2011 роки представлені коефіцієнти інформаційної відкритості Державної служби молоді та спорту України. 
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52 
Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України http://www.ukrproject.gov.ua/  

30,26 35,65 28,23 2,03 

53 
Державне агентство з питань науки, інновацій 
та інформатизації України http://dknii.gov.ua/ 

29,81 33,32 25,85 3,96 

54 
Державна санітарно-епідеміологічна служба 
України http://www.dsesu.gov.ua/  

27,19 - - - 

55 

Державне агентство України з управління 
державними корпоративними правами та 
майном http://ppa.gov.ua/ 

26,48 27,58 - -1,10 

56 
Державна ветеринарна та фітосанітарна 
служба України http://vet.gov.ua/ 

25,85 41,85 41,85 -16,00 

  Загальний рейтинг 49,57 48,30 40,60   
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