
ВІДКРИТИЙ УРЯД І УКРАЇНА

СЕРЕД ВИКОНАНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ:

Н А Ш І  У С П І Ш Н І  П Р А К Т И К И  

ПВУ – ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ВІДКРИТИХ СТАНДАРТІВ ПАРТНЕРСТВА

96%

2014-2015
роки

2012-2013
роки

Партнерство 
«Відкритий Уряд» (ПВУ) – 
це багатостороння міжнародна 
ініціатива, яка налічує 
69 країн-учасниць, офіційно 
запроваджена 20 вересня 2011 
року в ході сесії Генеральної 
Асамблеї ООН. Україна 
приєдналася до глобальної 
ініціативи у вересні 2011 року.

Виконання першого 
Плану дій 
для відкритості 
урядування 
(2012-2013)

Веб-портал 
декларацій про 
доходи, майно і 

витрати 
державних 
службовців

6 тематичних 
робочих груп зі 
співголовами – 
від громадської 
організації
та від уряду

Розділ 
«Партнери» 
у Плані дій Найкраща практика України – 

створення системи ProZorro 
(Всесвітній самміт OGP, Мексика, 
листопад 2015 р.)

План заходів з 
інформаційного 
супроводження

План дій прийнято 
рішенням 
Національного 
круглого столу із 
трансляцією в 
Інтернет

80% включених 
зобов’язань – 

пропозиції 
громадськості

План дій увійшов до 10-ки найкращих 
Планів дій за результатами Щорічної 

зустрічі на вищому рівні у Бразилії

Регіональні обговорення 
із трансляцією в мережі 
Інтернет

Мала координаційна рада – 
механізм оперативного 
менеджменту

Зміни до Закону 
України «Про 

звернення громадян», 
впроваджено 

механізм електронних 
петицій

Пілотна версія 
Єдиного 

державного 
порталу 

адміністративних 
послуг

Доступ до 
інформації у 

формі 
відкритих 

даних

Зміна 
процедур 
взаємодії 
уряду із 

громадянським 
суспільством

Відповідність 
вимогам 

стандарту 
EITI

Національна 
інформаційно-

просвітницька кампанія 
«Публічні бібліотеки – 
мости до електронного 

урядування»

Стан виконання 
на 1 липня 2016 року 
Другого плану дій для відкритості 
урядування (2014-2015) 

виконано зобов’язань:  14 – 44% *

у процесі виконання: 14 – 44%

не виконано:  2 – 6%

знято з виконання:  2 – 6%

* Кабінет Міністрів України вважає одне зобов’язання виконаним, а саме: «Розробка Дорожньої карти розвитку е-демократії». Громадськість вважає це зобов’язання невиконаним.

виконано зобов’язань:  35 –75%

у процесі виконання:  10 –21%

не виконано:  2 – 4%

88%

З НИХ:

З НИХ: 14 – 44% 

14 – 44%

2 – 6%
2 – 6%

ФОНД СХIДНА ЄВРОПА

35 –75%

10 –21%

2 – 4%


