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МОНІТОРИНГ ВІДКРИТОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ  

 в частині надання публічної інформації на запити (відповідно до вимог ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації») 

Предметом моніторингу є визначення відповідності налагодження роботи спеціальних 

підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що відповідають 

за забезпечення доступ до публічної інформації. 

Об’єктом моніторингу є обласні державні адміністрації, районні державні 

адміністрації та міські ради. 

Мета моніторингу полягає у визначенні рівня відкритості органів влади відповідно до 

вимог чинного інформаційного законодавства України з точки зору забезпечення доступу 

громадян до публічної інформації, шляхом надання відповідей на інформаційні запити. 

Мета реалізується шляхом виконання таких завдань: 

1) Формування вибірки органів влади 

2) Пошук необхідної інформації для відправлення інформаційних запитів до органів 

влади, які потрапили під вибірку. 

3) Надсилання інформаційних запитів до органів влади, які потрапили під вибірку. 

4) Систематизація отриманих відповідей. 

5) Аналіз отриманих відповідей. 

6) Оцінка відповідності отриманих відповідей нормам інформаційного законодавства 

України. 

7) Формування рейтингу відкритості органів влади.  

 

І. Критерії моніторингу 

Враховуючи нормативно-правові вимоги щодо організації роботи з забезпечення 

доступу до публічної інформації органами влади, за основу взято такі критерії для 

оцінювання якості надання інформації у відповідь на запити: 

- Повнота: оцінкa належного обсягу та змістовності певної публічної інформації, наданої у 

відповідь на інформаційний запит органами влади. 

- Вчасність: своєчасність надання відповіді на запит є важливим показником відкритості 

органів влади. Несвоєчасне надання запитуваної інформації перешкоджає задоволенню права 

на доступ до інформації, яка може становити суспільний інтерес саме у визначений момент. 

- Доступність: важливим аспектом тут є зрозумілість (лаконічність) наданої інформації для 

запитувача та якість інформаційних повідомлень на предмет корисності з точки зору 

отримання запитувачем вичерпної відповіді на своє питання. 
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- Зручність: наявність необхідної інформації для надсилання запитів на офіційному сайті 

органу влади. 

 

ІІ. Параметри аналізу надання публічної інформації у відповідь на запит 

1) Наявність контактів дня надсилання електронного інформаційного запиту 

Оцінюється максимум в 1 бал 

Критерії оцінки: 

- Наявні на сайті електронної адреси для надсилання запитів (1 бал) 

- Відсутні на сайті електронної адреси для надсилання запитів, однак наявна загальна 

електронна адреса (0,5 балів) 

- Вказана неробоча електронна адреса (0 балів) 

2) Надання відповіді як такої  

Оцінюється максимум в 1 бал 

Критерії оцінки: 

1. Офіційний бланк (0,5 балів) 

- Відповідь надано на офіційному бланку (0,5 балів) 

- Відповідь надано не на офіційному бланку, але з тексту самої відповіді можна 

ідентифікувати відправника (0,25 балів) 

- Неможливо ідентифікувати від кого надійшла відповідь (0 балів) 

2. Вказаний спосіб (0,5 балів) 

- Відповідь надано у вказаний спосіб (0,5 бала) 

- Відповідь надано не у вказаний спосіб (0 балів) 

3) Вчасність надання відповіді 

Оцінюється максимум в 1 бал 

Поштою та на е-mail: 

- якщо відповідь на запит надається звичайною поштою, то тоді вчасність визначається по 

вихідній даті вказаній на офіційному бланку відповіді. 

- якщо запит надсилається електронною поштою (е-mail), то вчасність визначається за датою 

надходження відповіді на електронну скриньку, адже відповідно до ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації, розпорядник інформації має надати (відправити) відповідь на 

інформаційний запит протягом 5 робочих днів з дня отримання. Електронною поштою 

відповідь надходить миттєво, тому затримка у відправленні вже готової вчасно відповіді є 

необґрунтованою. 

Примітка: 
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Відповідь має надійти в п’ятиденний строк, обчислення якого починається в день, 

наступний за днем отримання розпорядником інформаційного запиту. 

Відповідь вважається наданою, якщо орган влади протягом 5 робочих днів з дня 

отримання: 

- надав інформацію; 

- повідомив про перенаправлення запиту справжньому розпоряднику; 

- повідомив про подовження строку розгляду; 

- повідомив про необхідність відшкодування витрат на копіювання (більше 10 сторінок). 

Вчасність надання відповіді оцінюється в один (1) або нуль (0) балів. 

4)  Повнота відповіді 

Оцінюється максимум в 3 бали 

Критерії оцінки: 

- Повідомлення про перенаправлення належному розпоряднику (3 бали) 

- Надання відповіді на всі питання (3 бали) 

- Часткове задоволення питань запиту (% від 3 балів) 

- Неправомірна відмова в задоволенні запиту  (0 балів) 

Примітка: 

- Якщо відповідь на запит не надійшла, то тоді орган влади отримує 0 балів. 

- Якщо відповідь надійшла, але в ній міститься неправомірна відмова, то тоді 0 балів 

ставиться лише за частину «Повнота відповіді», а «Вчасність» та «Надання відповіді як 

такої» оцінюється відповідно до визначених критеріїв. 

Моніторинг здійснювався протягом вересня 2012 – серпня 2014 років, що дозволяє 

порівняти дані за 2 роки. Під моніторинг потрапляло щомісяця 100 органів влади (по 4 в 

кожній області та АРК). Незмінними у вибірці завжди лишались обласні державні 

адміністрації та Рада Міністрів АРК і міські ради обласних центрів. Перелік районних 

державних адміністрацій та міських рад невеликих міст періодично змінювався. Це 

дозволило сформувати рейтинг відкритості органів влади відповідно до областей, оскільки 

кількість охоплених органів влади в кожній області за вказаний період сягала 10. 

 

ІІІ. Шкала оцінювання та відкритість органів влади 

Цілком закриті (0 – 1,99 бали) від 0% до 33% 

Частково закриті (2 – 3,49 бали) від 34% до 58% 

Мінімально відкриті (3,5 – 4,49 бали) від 59% до 75% 

Недостатньо відкриті (4,5 – 5,49 бали) від 76% до 91% 

Цілком відкриті (5,5 – 6 балів) від 92% до 100%  
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВІДКРИТОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ  

За період з вересня 2013 по серпень 2014 років рівень відкритості органів влади впав у 

порівнянні з аналогічним періодом 2012-2013 років. Середній рівень відкритості всіх органів 

місцевої влади та місцевого самоврядування впав на 2 %. Середній рівень відкритості 

обласних державних адміністрацій впав також на 2%, а середній рівень відкритості міських 

рад обласних центрів лишився на тому ж рівні.  

При цьому, відповідно до шкали оцінювання:  

- Середній бал відкритості органів місцевої влади знаходиться на рівні «мінімально 

відкриті».  

- На такому ж рівні середній бал відкритості міських рад обласних центрів - 

«мінімально відкриті».  

- Середній бал відкритості обласних державних адміністрацій трохи вищий – 

«Недостатньо відкриті» 

 

 
 

Протягом 2013-2014 рр. обласні державні адміністрації ігнорували 13% направлених до 

них запитів, тоді як протягом 2012-2013 рр. відсоток проігнорованих запитів складав 8%. 

Така сама тенденція зростання рівня проігнорованих запитів спостерігається як на прикладі 

66% 

79% 
73% 

64% 

77% 
73 % 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

середній показник по областям ОДА міські ради обласних центрів 

Зміна рівня відкритості органів місцевої влади 

вересень 2012 - серпень 2013 (%) вересень 2013 - серпень 2014 (%) 



6 
 

районних державних адміністрацій, так і на прикладі міських рад невеликих міст. Наразі 

кількість проігнорованих запитів РДА становить 29% (за аналогічний період 2012-2013 рр. – 

21%), а кількість проігнорованих запитів міськими радами невеликих міст аж 45% (на 

противагу 36% за минулий період). 

 

 
 

 
Так само змінилось співвідношення надання інформації в повному і в не повному 

обсязі. Дані за період з вересня 2013 по серпень 2014 показують, що в 51% випадків від 
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органів місцевої влади відповіді приходять в неповному обсязі, тобто запитувач не отримує 

всю публічну інформацію, яку запитуває.  
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Найважче отримати повну відповідь на запит від міських рад обласних центрів, 

оскільки вони лише в 44% випадків надають її в такому обсязі. Минулого року результат був 

дзеркально протилежним, оскільки в 56% випадків відповіді були повними.  

Суттєво понизився рівень надання повних відповідей районними державними 

адміністраціями та міськими радами невеликих міст – з 61% (РДА) та 63% (міськрадами) до 

50%. 

Майже незмінним в цьому напрямку лишився результат обласних державних 

адміністрацій. За минулий період вони надавали повні відповіді у 55% випадків, а за цей – у 

53%. 

 

Більшість органів влади (80%) надають відповідь у відведений на це законом 5-ти 

денний термін. Якщо ж затримка у наданні відповіді трапляється, то переважна більшість їх 

надходить на 6-й день, набагато рідше на 7-й.  
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Найбільше зловживають цим порушенням міські ради обласних центрів. У 30% 

випадків вони надають відповідь не вкладаючись у 5-ти денний термін. Найменше цим 

зловживають обласні державні адміністрації – лише у 15 % випадків.  

 

 
 

 

 

Рейтинг відкритості органів місцевої влади 

Області 

За період з вересня 2013 по серпень 2014 року найкращий результат показали органи 

влади Дніпропетровської (І місце), Сумської (ІІ місце) і Запорізької (ІІІ місце) областей. 

Однак, варто зауважити, що відповідно до шкали оцінювання, рейтинг відкритості органів 

влади в розрізі областей не піднімається вище позначки «недостатньо відкриті». При цьому 

органи влади Дніпропетровської та Сумської областей покращили свій результат в 

порівнянні з аналогічним періодом 2012-2013 років, а от Запорізької – трохи понизили.  

Найзакритішими є органи влади Криму (І), Миколаївської (ІІ) та Кіровоградської (ІІІ) 

областей. На 4-му місці – Тернопільська область. (Це при тому, що Тернопільська ода має 

найвищий бал серед облдержадміністрацій).  
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Рівень відкритості Область 

вересень 2012- 

серпень 2013 

(%) 

вересень 2013- 

серпень 2014 

(%) 

    цілком відкриті  

  (від 92% до 100%) 

недостатньо відкриті  

(від 76% до 91%) 

Дніпропетровська 74,6 78,3 

Сумська 72,0 77,8 

мінімально відкриті  

(від 59% до 75%) 

Запорізька 77,2 73,8 

Рівненська 69,6 73,7 

Одеська 57,6 73,3 

Івано-Франківська 65,4 69,7 

Вінницька 72,4 69,5 

Харківська 75,2 68,8 

Чернівецька 61,2 67,8 

Хмельницька 65,6 67,7 

Львівська 68,0 66,2 

Луганська* 59,4 66,0 

Донецька* 70,4 63,7 

Київська 73,6 63,5 

Черкаська 63,0 63,2 

Чернігівська 60,4 62,3 

Житомирська 61,4 61,8 

Полтавська 72,0 61,7 

Херсонська 65,8 61,3 

частково закриті  

(від 34% до 58%) 

Волинська 69,2 58,3 

Закарпатська 54,4 55,5 

Тернопільська 54,0 51,8 

Кіровоградська 65,0 49,8 

Миколаївська 65,8 49,5 

АР Крим 65,8 38,5 

     цілком закриті  

    (від 0% до 33%) 

 

*Моніторинг органів влади Донецької та Луганської областей не здійснювався протягом 

липня та серпня 2014 року. Для формування рейтингу цих 2-х областей враховувались дані 

отримані протягом вересня 2012 – червня 2014 рр. 
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Найвідкритішими обласними державними адміністраціями є Тернопільська (І), 

Одеська(ІІ), Хмельницька (ІІІ) ОДА. В порівнянні з результатами минулого року, всі вони 

покращили свій результат і подолали бар’єр «цілком відкриті». При цьому минулорічний 

лідер Сумська ода, яка мала надзвичайно високий рівень відкритості 99,6%, за останні 12 

місяців втратила не лише першість, але й спустилась до рівня «недостатньо відкриті».  

Найзакритішими є Рада Міністрів АРК (І), Кіровоградська (ІІ) та Житомирська (ІІІ) 

ОДА. На четвертому місці Черкаська ода. 

 

Рівень 

відкритості 
ОДА  

вересень 2012- 

серпень 2013 

(%) 

вересень 2013- 

серпень 2014 

(%) 

цілком відкриті  

(від 92% до 100%) 

Тернопільська 93 98,2 

Одеська 91,2 93,5 

Хмельницька 90 93 

недостатньо 

відкриті  

(від 76% до 91%) 

Чернігівська 73,2 90,7 

Івано-

Франківська 
79 89,8 

Харківська 86 88,5 

Сумська 99,6 88,2 

Львівська 81,4 88 

Дніпропетровська 82,4 87,8 

Рівненська 67 87,5 

Запорізька 93,6 85,7 

Вінницька 89,4 85,3 

Київська 84,8 84,3 

Волинська 83,4 82,2 

Закарпатська 76,2 82,2 

Херсонська 74,4 81 

Полтавська 81,8 78,8 

мінімально 

відкриті  

(від 59% до 75%) 

Луганська* 66,2 73,3 

Чернівецька 48 72,8 

Миколаївська 73,6 68,3 

Донецька* 82 63,8 

частково закриті  

(від 34% до 58%) 

Черкаська 76 54,8 

Житомирська 66,8 51,5 

Кіровоградська 66 34,5 

цілком закриті  

(від 0% до 33%) 

Рада Міністрів 

АРК 
60,8 30 

()() 

*Моніторинг Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій не здійснювався 

протягом липня та серпня 2014 року. Для формування рейтингу цих 2-х ода враховувались 

дані отримані протягом вересня 2012 – червня 2014 рр. 
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Міські ради обласних центрів 

Серед міських рад обласних центрів жодна не подолала бар’єр «цілком відкриті». 

Минулого року  (вересень 2012 – серпень 2013 років), єдиною міською радою, яка подалала 

цей бар’єр була Сумська міська рада. За аналогічний період 2013-2014 років вона спустилась 

аж до рівня «мінімально відкритих».  

Таким чином, наразі лідерами відкритості є Запорізька (І), Житомирська (ІІ), Рівненська 

(ІІІ) міські ради. Найзакритішими є Сімферопольська (І), Тернопільська (ІІ) та Івано-

Франківська (ІІІ) міські ради. На четвертому місці – Херсонська міська рада. Згідно зі 

шкалою оцінювання, Сімферопольська та Тернопільська міські ради є «частково закритими», 

а от Івано-Франківська та Херсонська подолали бар’єр і є «Мінімально відкритими». 
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Рівень відкритості міські ради  

вересень 2012- 

серпень 2013 

(%) 

вересень 2013- 

серпень 2014 

(%) 

     цілком відкриті  

   (від 92% до 100%) 

недостатньо відкриті  

(від 76% до 91%) 

Запорізька 90,2 91,5 

Житомирська 85,2 90 

Рівненська 77,4 86,5 

Київська 76 85,1 

Ужгородська 74,8 84 

Донецька 67,4 83,7 

Луцька  78,8 81,5 

Луганська 67,6 81,3 

Чернівецька 66,6 78,8 

Черкаська 67,8 76,7 

Вінницька 75,2 76,2 

мінімально відкриті  

(від 59% до 75%) 

Хмельницька 86,4 75,3 

Дніпропетровська 61,2 73,3 

Миколаївська 67,2 72 

Одеська 69 68,8 

Кіровоградська 83,4 67,5 

Харківська 77,4 66,7 

Сумська 92,4 66,3 

Чернігівська 76 66,2 

Полтавська 68,2 66 

Львівська 66,6 66 

Херсонська 64,8 66 

Івано-Франківська 59,8 61,8 

частково закриті  

(від 34% до 58%) 

Тернопільська 71,4 54,8 

Сімферопольська 62,4 47,8 

      цілком закриті  

     (від 0% до 33%) 

 

*Моніторинг Донецької та Луганської міських рад не здійснювався протягом липня та 

серпня 2014 року. Для формування рейтингу цих 2-х міськрад враховувались дані отримані 

протягом вересня 2012 – червня 2014 рр. 

 

 

Висновки 

Моніторинг здійснювався протягом вересня 2012 – серпня 2014 років, що дозволяє 

порівняти дані за 2 роки. Результати моніторингу показали, що рівень відкритості органів 

місцевої влади в частині надання публічної інформації на запит був вищий протягом 2012-

2013 рр., ніж в аналогічний період часу 2013-2014 років. 

 


