ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД»
Партнерство «Відкритий Уряд» (ПВУ) –
це багатостороння міжнародна ініціатива,
яка налічує 75 країн-учасниць, офіційно
запроваджена 20 вересня 2011 року в ході сесії
Генеральної Асамблеї ООН. Україна приєдналася
до глобальної ініціативи у вересні 2011 року.
У 2015 році Україна приєдналась до Спільної
декларації Відкритого Уряду щодо реалізації
Порядку денного 2030 у галузі сталого розвитку.
У 2016 році Україна приєдналась до колективних
дій в рамках Паризької декларації.
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СЕРЕД ВИКОНАНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (2014-2015):

Впроваджено
механізм
електронних
петицій

4

Веб-портал декларацій
про доходи, майно і
витрати державних
службовців

Пілотна версія Єдиного
державного порталу
адміністративних
послуг

Національна інформаційнопросвітницька кампанія
«Публічні бібліотеки – мости до
електронного урядування»

Доступ до
Зміна
Відповідність
інформації у
процедур взаємодії
вимогам
формі відкритих уряду із громадянським стандарту
даних
суспільством
EITI

позиція

у групі «Країни Східної
Європи та Центральної Азії»
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позиція

43

серед 102 країн світу

ПВУ – ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ВІДКРИТИХ СТАНДАРТІВ ПАРТНЕРСТВА
План дій прийнято
рішенням Національного
круглого столу, що
транслювався в Інтернеті

80% включених
зобов’язань –
пропозиції
громадськості
План дій увійшов до
10-ки найкращих
Планів дій за
результатами
Щорічної зустрічі на
вищому рівні у
Бразилії

2012-2013
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Регіональні обговорення
із трансляцією в мережі
Інтернет

Розділ
«Партнери»
у Плані дій

6 тематичних
робочих груп зі
співголовами –
від громадської
організації
та від уряду
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2016
рік

2014 –2015
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Мала координаційна
рада – механізм
оперативного
менеджменту

План дій 2016-2018 містить
розділ «Очікувані
результати» – індикатори

План заходів
з інформаційного
супроводження

Найкраща
практика України
– створення
системи ProZorro
(Всесвітній самміт
OGP, Мексика,
листопад 2015 р.)
Проект плану дій
2016-2018 обговорено
у форматі «Світового
кафе»

Проведено онлайн-голосування
з можливістю обрати 5 пріоритетів
Введено механізм голосування
за кожним зобов’язанням
проекту плану дій за
п’ятибальною шкалою

«Впровадження відкритого врядування в
країнах-членах ЄС та країнах не членах ЄС» робочий
семінар спільно із Молдовою, Румунією та Естонією
в рамках Всесвітнього саміту у Парижі

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

