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міжнародної антикорупційної неурядової організації
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доброчесності публічної влади і громадянського
суспільства.
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Керівник програми: Катерина Цибенко
Ця публікація підготовлена в рамках проекту «Прозорість і доброчесність публічного
сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством
закордонних справ Данії протягом 2015-2018 рр. Думки, висновки чи рекомендації належать
авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Міністерства
закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку,
яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів, щоб
допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. ПРООН співпрацює з понад 170 країнами світу,
допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв‘язання глобальних та національних проблем у галузі
людського розвитку.
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МЕТОДОЛОГІЯ
ВИМІРЮВАННЯ ПРОЗОРОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕКТОРУ
100 НАЙБІЛЬШИХ МІСТ УКРАЇНИ
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Питання

Бал

Система нарахування
максимального балу

Метод дослідження,
інструменти
(методика)

A16131
Чи проводяться відкриті публічні заходи
для обговорення проектів регуляторних актів та оприлюднюється
інформація про хід заходів (протокол чи стенограма), результати проведення заходів,
врахування або неврахування пропозицій та
зауважень до проектів
регуляторних актів за
підсумками публічних
заходів?

3

3 - на офіційному веб-сайті є інформація (1 липня 2017 - 1 липня 2018)
про проведення публічного заходу
по обговореню кожного проекту регуляторного акту; оприлюднено протокол чи стенограму, звіт або інший
офіційний документ про підсумки заходу (в документі зазначено про подані пропозиції та інформацію про їх
врахування чи не врахування)/ Проекти регуляторних актів протягом
відповідного періоду не розглядались органом місцевого самоврядування, проте проведення публічних
заходів по кожному проекту регуляторному акту передбачено локальним нормативно-правовим актом;

Інформаційний запит
+ аналіз
веб-сайту
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Питання

Бал

Система нарахування
максимального балу

Метод дослідження,
інструменти
(методика)

2 - на офіційному веб-сайті є інформація
(1 липня 2017 - 1 липня 2018) про проведені публічні заходи з обговорення
кожного проекту регуляторного акту,
але не оприлюднено офіційних документів про підсумки проведення кожного заходу;
1 - на офіційному веб-сайті є коротка згадка (1 липня 2017 - 1 липня 2018)
в новинах про проведені обговорення,
але інформація тільки частково відображає зміст обговорення;
0 - на офіційному веб-сайті відсутня інформація про проведення відкритого
публічного заходу щодо обговорення
кожного проекту регуляторного акту
який вносився на розгляд ОМС за відповідний період.
A16132
Чи оприлюднюються на
офіційному сайті проекти рішень регуляторних актів міської ради в
передбачений законом
термін?
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1

1 - всі акти за останній рік (1 липня 2017
- 1 липня 2018) оприлюднюються за місяць до їх розгляду, проекти містять передбачені законом супровідні документи або міська рада не розглядала регуляторних актів протягом року;
0,5 - менше 50% актів оприлюднються з порушенням строку або без аналізу регуляторного впливу, інших супровідних документів;
0 - більше 50% регуляторних актів оприлюднюються з порушенням строку або без
аналізу регуляторного впливу, інших су-

Інформаційний запит
+ вивчення
документів

Питання

Бал

Система нарахування
максимального балу

Метод дослідження,
інструменти
(методика)

провідних документів / неможливо встановити дату оприлюднення проектів регуляторних актів та супровідних документів.
http://brovary-rada.gov.ua/documents/26994.html
A16133
Чи оприлюднюються на
офіційному сайті проекти рішень регуляторних актів виконавчого
комітету в передбачений законом термін?

1

1 - всі акти за останній рік (1 липня 2017
- 1 липня 2018) оприлюднюються за місяць до їх розгляду з усіма необхідними супровідними документами або виконком не розглядав регуляторних актів протягом останнього року;
0,5 - менше 50% актів оприлюднються з порушенням строку або без всіх
необхідних супровідних документів;
0 - більше 50% регуляторних актів оприлюднюються з порушенням строку
або без передбачених законом супровідних документів / неможливо встановити дату оприлюднення проектів регуляторних актів та супровідних
документів.

Інформаційний запит
+ вивчення
документів

https://mkrada.gov.ua/content/proekti-regulyatornih-aktiv.html
A16134
Чи можливо на оційному веб-сайті в окремому розділі ознайомитися з діючиими регуляторними актами
ОМС або чи підключено місто до загально-

1

1 - є окремий розділ чи сторінка на офіційному веб-сайті з переліком діючих
регуляторних актів та їхніми текстами
або місто підключено до загальнодержавної системи оприлюднення та систематизації регуляторних актів (Платформа ефективного регулювання);

Запит на інформацію +
офіційна інформація
від МінЕкономРозвитку та BRDO
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Питання

Бал

Система нарахування
максимального балу

0 - немає окремого розділу чи сторінки
на офіційному веб-сайті або є перелік діючих регуляторних актів без посилання
на текст; місто не підключено до загальнодержавної системи оприлюднення та
систематизації регуляторних актів (Платформа ефективного регулювання).

державної системи оприлюднення та систематизації регуляторних
актів (Платформа ефективного регулювання)?

Метод дослідження,
інструменти
(методика)
+ аналіз
веб-сайту

https://regulation.gov.ua/catalogue/regulators/id2511/npa
A16135
Чи оприлюнено на Єдиному державному порталі відкритих даних перелік діючих регуляторних актів із зазначенням
дати набрання чинності,
строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх
результативності та інформації про місце їх оприлюднення?

1

1 - набір даних оприлюднено на офіційному державному веб-порталі
відкритих даних;
0 - набір даних не оприлюдено або
оприлюднено лище частину інформації.

Запит на інформацію
+ вивчення
www.data.
gov.ua

http://data.gov.ua/passport/115373ea-6ad5-4b3d-9236-028f6468b824
A16136
Чи є на офіційному
веб-сайті окремий розділ українською та англійською мовами для
роботи з інвесторами і
оприлюднено інвестиційний паспорт грома6

1

1 - є окремий розділ на офіційному
веб-сайті англійською та українською
мовами та оприлюднений інвестиційний паспорт громади англійською та
українською мовами;
0,7 - є окремий розділ на офіційному
веб-сайті англійською та українською

Інформаційний запит + аналіз
веб-сайту

Питання

ди англійською та українською мовами?

Бал

Метод дослідження,
інструменти
(методика)

Система нарахування
максимального балу

мовами та оприлюднений інвестиційний паспорт українською або англійською мовою;
0,5 - є окремий розділ на офіційному
веб-сайті українською або англійською
мовою та оприлюднений інвестиційний
паспорт українською або англійською
мовами;
0,5 - немає окремого розділу на
веб-сайті, але є оприлюднений інвестиційний паспорт українською та англійською мовами;
0,2 - є окремий розділ на офіційному
веб-сайті англійською або українською
мовами, але не оприлюднений інвестиційний паспорт;
0,2 - оприлюднено інвестиційний
паспорт англійською або українською
мовою, але немає окремого розділу на
веб-сайті;
0 - немає окремого розділу на офіційному веб-сайті і не оприлюднено інвестиційний паспорт.

http://mvk.if.ua/invclim
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Питання

Бал

Система нарахування
максимального балу

Метод дослідження,
інструменти
(методика)

A16137
Чи оприлюдено на офіційному веб-сайті в
окремому розділі інформацію про інвестиційні
об’єкти/проекти які пропонуються міською владою не залежно від форми власності?

1

1 - на офіційному веб-сайті в окремому розділі оприлюднено інформацію
про інвестиційні об’єкти/проекти які
пропонуються міською владою не залежно від форми власності;
0 - інформацію про об’єкти/проекти не
оприлюднено.

Інформаційний запит + аналіз
веб-сайту

http://investinmyk.com/Locate-and-Expand/Projects-and-Objects
A16138
Чи є серед членів виконавчого комітету підприємці та представники комерційного
сектору та чи оприлюднені їхні контакті дані на
веб-сайті (контактний
телефон, електронна
пошта, фото, адреса)?

1

0,25 - за кожний вид контактної інформації (телефон, електронна пошта, фото, адреса);
0 - є члени виконавчого комітету з
бізнесу, але немає їх контактів/серед
членів виконавчого комітету немає
представників бізнесу чи комерційного сектору.

Інформаційний запит + аналіз
веб-сайту

http://zp.gov.ua/uk/persons/category/vykonkom/
A16139
Чи врегульовуються
питання конфлікту інтересів членів виконавчого комітету в нормативно-правовому акті
ОМС?

1

1 - питання конфлікту інтересів врегульовано для членів виконавчого комітету в нормативно-правовому акті ОМС;
0 - питання регулювання конфлікту інтересів членів виконавчого комітету не
передбачено в нормативно-правових
актах ОМС.

Інформаційний запит
+ вивчення
документів

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/images/docs/rishennya_mr/7/37_7_20180222/Rish_953.doc
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Питання

Бал

Система нарахування
максимального балу

Метод дослідження,
інструменти
(методика)

A16140
Чи підключено місто
до офіційної платформи, яка допомогає людям відкрити власний
бізнес?

2

2 - місто надало в систему 5 та більше
бізнес-кейсів;
1 - місто надало в систему від 1 до 5
бізнес-кейсів;
0 - місто не підключено до платформи або кількість оприлюднених кейсів менше 5.

Офіційна інформація
Міністерства економіки та офіс
BRDO

https://regulation.gov.ua/startup/id2/city-2512
A16141
Чи існує в міста
геопортал?

1

1 - є геопортал;
0 - немає.

Інформаційний запит + аналіз
веб-сайту
https://map.city-adm.lviv.ua/ua/home

A16142
Чи оприлюднено в окремому розділі на офіційному веб-сайті інформацію про інженерні мережі
(електро мережа, газова мережа, водопровідна мережа, каналізаційна
мережа, мережа теплопостачання, телекомунікаційна мережа) на об’єктах/проектах які пропонуються міською владою не
залежно від форми власності для інвестицій?

1

1 - оприлюднена детальна інформація про інженерні мережі на об’єктах/
проектах які пропонуються міською
владою не залежно від форми власності для інвестицій на офіційному
веб-сайті;
0 - відсутня детальна інфомація про
інженерні мережі на об’єктах/проектах які пропонуються міською владою
не залежно від форми власності для
інвестицій на офіційному веб-сайті.

Інформаційний запит + аналіз
веб-сайту

http://investinmyk.com/tram-depot
9

Питання

Бал

Система нарахування
максимального балу

Метод дослідження,
інструменти
(методика)

A16143
Чи оприлюднено інформацію про співпрацю ОМС з проектами
міжнародної технічної
допомоги та міжнародними організаціями?

1

1 - на офіційному веб сайті є окремий
розділ з інформацією про співпрацю ОМС (гранти, заходи, зустрічі, договори, меморандуми, угоди тощо) з
проектами міжнародної технічної допомоги, міжнародними проектами та
міжнародними організаціями;
0 - на офіційному веб сайт відсутня інформація про співпрацю ОМС з проектами міжнародної технічної допомоги
та міжнародними організаціями.

Інформаційний запит + аналіз
веб-сайту

http://mariupolrada.gov.ua/page/proekt-tehnichnoi-dopomogi-es
A16144
Чи оприлюднено інформацію про оцінку
кредитного рейтингу
міста?

1

1 - на офіційному веб сайті оприлюднено інформацію про оцінку кредитного рейтингу міста;
0 - на офіційному веб сайті немає інформації про оцінку кредитного рейтингу міста.

Інформаційний запит + аналіз
веб-сайту

https://kurs.if.ua/news/ivanofrankivsku_pidtverdyly_kredytnyy_reytyng_z_
prognozom_stabilnyy_59641.html
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Питання

Бал

Система нарахування
максимального балу

Метод дослідження,
інструменти
(методика)

A16145
Чи оприлюднено на
офіційному веб-сайті в зрозумілому та доступному форматі показники (індикатори)
ефективності виконання стратегії міста?

1

1 - на офіційному веб сайті оприлюднено в зрозумілому та доступному форматі показники (індикатори) ефективності виконання стратегії міста;
0 - на офіційному веб сайті відсутні в
зрозумілому та доступному форматі
показники (індикатори) ефективності
виконання стратегії міста.

Інформаційний запит + аналіз
веб-сайту

https://dashboard.city-adm.lviv.ua/strategia
A16146
Чи міська рада ухвалила та чи фінансується
в 2018 році програма
підтримки та розвитку
підприємництва?

1

1 - програма ухвалена та фінансується в 2018 році;
0 - програма ухвалена, але не фінансується в 2018 році або програма не ухвалена.

Інформаційний запит + аналіз
веб-сайту

http://www.krm.gov.ua/news/view/19712
A16147
Чи ухвалила міська
рада рішення про запровадження електронних аукціонів для
продажу прав на розміщення сезонної торгівлі?

1

1 - ухвалено;
0 - не ухвалено.

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ:

Інформаційний запит
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