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Вступ

Завдання дослідження:

З травня по вересень 2017 року, Центр “Ейдос” здійснив моніторинг забезпечення “права знати” органами місцевої влади у рамках Платформи «Омбудсмен+». Під вибірку потрапило 96 органів місцевої влади серед яких:
24 обласні державні адміністрації, 22 обласні ради, 24 міські ради обласних центрів (далі ради обласних центрів,
облцентрів) та 26 міських рад обласного чи районного значення (далі - міські ради). Таким чином, в кожній області моніторингом вдалося охопити 4 органи влади.
Дослідження грунтується на «Методології оцінки рівня забезпечення доступу до публічної інформації суб’єктами владних повноважень», яка у 2016 році була розроблена громадськими експертами спільно з представниками Секратаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Методологія складається з 4-х розділів та дозволяє комплексно оцінити рівень забезпечення доступу до публічної інформації розпорядниками:
Розділ І. Імплементації необхідних норм для забезпечення доступу до публічної інформації в офіційних документах, якими керуються в своїй роботі органи влади.
Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації у відповідь на інформаційні запити.
Розділ ІІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації, шляхом оприлюднення на офіційних сайтах.
Розділ IV. Забезпечення умов та безпосереднього доступу до публічної інформації в приміщенні суб’єкта
владних повноважень
В звіті описані результати дослідження здійсненого за першими трьома розділами Методології. Однак, рейтинги рівня відкритості обласних державних адміністрацій, обласних рад та міських рад обласних центрів базуються на результатах отриманих по всіх 4-х розділах. Оцінку рівня забезпечення умов безпосереднього доступу
до публічної інформації в приміщення цих розпорядників здійснив Центр демократії та верховенства права.

Методологія дослідження
Об’єктом дослідження є суб’єкти владних повноважень.
Предметом дослідження є виконання суб’єктами владних повноважень вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Мета дослідження полягає в проведенні об’єктивної та незалежної оцінки стану виконання законодавства
про доступ до публічної інформації суб’єктами владних повноважень.

1. Виявити прогалини та невідповідності в офіційних документах, розпорядників публічної інформації в частині
регулювання питань пов’язаних із забезпеченням доступу запитувачів до інформації.
2. Виявити порушення, які допускають розпорядники публічної інформації при наданні відповідей на запити.
3. Виявити проблеми, з якими стикаються запитувачі при пошуку публічної інформації на офіційних сайтах
розпорядників публічної інформації.
Принципи моніторингу
1) Принцип об’єктивності - дослідження відображає реальний стан виконання вимог законодавства незалежно
від суб’єктивного ставлення моніторів до об’єкта дослідження.
2) Принцип законності - дослідження засновано на вимогах, що пред’являються чинним законодавством щодо
порядку забезпечення доступу до інформації суб’єктів владних повноважень.
Шкала та порядок оцінки
Методологія складається з чотирьох частин, які дозволяють комплексно оцінити рівень виконання суб’єктами
владних повноважень вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кожен з розділів методології ґрунтується на законодавстві, тому всі вони є однаково важливими. Кожен розділ має свою шкалу та порядок оцінювання. Максимальна кількість балів, яку можна отримати за кожен розділ прирівнюється до 25%. При
підрахунку загального рівня забезпечення доступу до публічної інформації сумуються результати у відсотках,
які були отримані за кожен розділ (25%+25%+25%+25%=100%)
Оцінка рівня забезпечення доступу до публічної інформації суб’єктами владних
повноважень
Незадовільний рівень від 0% до 20%
Низький рівень від 21% до 40%
Задовільний рівень від 41% до 60%
Середній рівень від 61% до 80%
Високий рівень від 81% до 100%
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Розділ 1. Імплементація необхідних норм для забезпечення доступу до публічної інформації

іншим способом; (п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Оцінювалося визначення розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які на регулярній основі (систематично та оперативно) організовують оприлюднення публічної інформації, визначеної в ст. 15 ЗУ «Про доступ
до публічної інформації». Цей пункт дотримано на 87%.

Дослідження мало на меті визначити рівень імплементації розпорядниками публічної інформації законодавчих
норм, які спрямовані на забезпечення доступу до публічної інформації. Нормативно-правові акти обласних
державних адміністрації аналізувалися по 10 пунктах Методології, обласних рад – по 16 пунктах, ради міст обласних центрів та інші міські ради – по 17 пунктах Методології. Всього проаналізовано 726 документів.
Розглянемо стан виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» в розрізі кожного пункту.

87%

1.1.Визначено спеціальний структурний підрозділ, який організовує доступ до публічної
інформації або визначено посадову особу, яка організовує доступ до публічної інформації

90%

Загалом - 90%
ОДА - 92%
Обласні ради - 91%
Ради облцентрів - 96%
Міські ради - 81%

Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. Ця норма прямо передбачена п. 2 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а саме: «...визначенням
розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб,
які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він
володіє». До обов’язків таких структурних підрозділів (чи осіб), зокрема, мають відноситися: виступати головною контактною особою (підрозділом) у питаннях отримання та задоволення запитів на інформації; надавати допомогу особам в отриманні
інформації. Цей пункт дотримано на 90%.
ОДА – 22 адміністрації з 24 визначили відповідні структурні підрозділи, що складає
92%. Ще 2 адміністрації (Чернівецька та Полтавська) не надали інформацію, на сайті
відповідні НПА також не вдалося знайти.
Обласні ради - 20 рад з 22 визначили відповідні структурні підрозділи, що складає
91%. Ще 2 обласні ради (Херсонська та Київська) не надали інформацію, на сайті
відповідні НПА також не вдалося знайти.

Обласні ради - 19 рад з 22 визначили відповідні структурні підрозділи, що складає
87%. Ще 3 обласні ради (Херсонська, Запорізька та Київська) не надали інформацію,
на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Загалом - 87%
ОДА - 84%
Обласні ради - 87%
Ради облцентрів - 100%
Міськради - 77%

1.2. Забезпечено систематичне оприлюднення публічної інформації
Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. Ця норма прямо передбачена п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про
доступ до публічної інформації», а саме: «...систематичне та оперативне оприлюднення інформації: - в офіційних друкованих виданнях; - на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; - на інформаційних стендах; - будь-яким

Ради обласних центрів - 24 ради з 24 визначили відповідні структурні підрозділи, що
складає 100%.
Міські ради - 20 рада з 26 визначили відповідні структурні підрозділи, що складає 77%.
Ще 6 рад (Сватівська, Кіцманська, Ірпінська, Чортківська, Чопська та Токмацька) не
надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.

1.3. Забезпечено систематичне оприлюднення наборів даних на порталі відкритих даних

45%

Ради обласних центрів - 23 ради з 24 визначили відповідні структурні підрозділи, що складає 96%. Дніпровська
міська рада не надала інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Міські ради - 21 рада з 26 визначили відповідні структурні підрозділи, що складає 81%. Ще 5 рад (Сватівська, Кіцманська, Чортківська, Ірпінська та Токмацька) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.

ОДА – 20 адміністрацій з 24 визначили відповідні структурні підрозділи, що складає
84%. Волинська ОДА визначила декілька підрозділів, не зазначила про регулярність
оприлюднення інформації, не визначила види інформації та строки її оприлюднення.
Ще 3 адміністрації (Чернівецька, Кіровоградська та Житомирська) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.

Загалом - 45%
ОДА - 67%
Обласні ради - 23%
Ради облцентрів - 63%
Міськради - 27%

Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. Ця норма прямо передбачена п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», а саме: «...систематичне
та оперативне оприлюднення інформації … на єдиному державному веб-порталі
відкритих даних». Оцінювалося наявність розпорядження про виконання норми закону, зареєстрованого кабінету на веб-порталі та інформації по розпоряднику. Цей
пункт дотримано на 45%.
ОДА – 16 адміністрацій з 24 виконали норму закону, що складає 67%. Львівська
ОДА та Кіровоградська ОДА мають зареєстровані кабінети на веб-порталі, але жодних даних не опубліковано. Черкаська, Одеська та Дніпропетровська прийняли розпорядження про систематичне оприлюднення відкритих даних, але не на порталі, а
на своєму сайті. На веб-порталі кабінети не реєстрували. Ще 3 адміністрації (Житомирська, Тернопільська та Хмельницька) не вжили жодних заходів з систематичного та оперативного оприлюднення інформації на єдиному державному веб-порталі
відкритих даних.

Обласні ради - 5 рад з 22 виконали норму закону, що складає 23%. Харківська ОР прийняла розпорядження
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про систематичне оприлюднення відкритих даних, але не на порталі, а на своєму сайті. На веб-порталі кабінети не реєстрували. Ще 16 обласних рад (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька,
Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Львівська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька,
Черкаська, Чернігівська та Чернівецька) не вжили жодних заходів з систематичного та оперативного оприлюднення інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

відмови (Дніпропетровська та Житомирська). Рівненська ОР не затверджувала подібний порядок. Ще 5 ОР
(Чернігівська, Черкаська, Херсонська, Харківська та Київська) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА
також не вдалося знайти.

Ради обласних центрів - 15 рад з 24 виконали норму закону, що складає 63%. Полтавська міська рада не має
загального кабінету, зареєстровано кілька окремих кабінетів структурних підрозділів, але не всіх. Ще 8 рад
(Житомирська, Ужгородська, Львівська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська) не вжили
жодних заходів з систематичного та оперативного оприлюднення інформації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
Міські ради - 7 рада з 26 виконали норму закону, що складає 27%. Нажаль 19 рад (Козятинська, Нововолинська,
Синельниківська, Малинська, Чопська, Токмацька, Болехівська, Олександрійська, Бориславська, Очаківська, Чорноморська, Варська, Глухівська, Чортківська, Люботинська, Смілянська, Кіцманська, Прилуцька та Сватівська) не
вжили жодних заходів з систематичного та оперативного оприлюднення інформації на єдиному державному
веб-порталі відкритих даних.
1.4. Затверджено порядок опрацювання (розгляду) запитів на інформацію

54%

Загалом - 54%

Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. П. 2 ст. 5 ЗУ «Про доступ
до публічної інформації» встановлює обов’язок надання інформації у відповідь на
запит, що є другим основним способом доступу до публічної інформації – доступ
через подання запиту на інформацію. Розпорядник інформації має затвердити чітку
процедуру доступу до інформації за інформаційним запитом, ґрунтуючись на нормах ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Оцінювалося наступне: зазначені всі
форми подання запиту, прописаний порядок опрацювання запитів, окреслені строки
надання відповіді, визначені підстави для відмови у наданні інформації. Цей пункт
дотримано на 54%.

ОДА – 14 адміністрацій з 24 затвердили порядки опрацювання (розгляду) запитів на
інформацію, які містять всі зазначені норми, що складає 59%. При цьому 7 адміністраОбласні ради - 64%
цій затвердили такі порядки, але не визначили в них всі норми (не вказані причини
Ради облцентрів - 42%
відмови, не визначені всі форми подання запитів тощо). Це Чернігівська, ХмельницьМіськради - 50%
ка, Сумська, Одеська, Закарпатська, Дніпропетровська та Харківська.
Ще 2 адміністрації (Волинська та Чернівецька) не затверджували подібний порядок. Кіровоградська ОДА не
надала інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
ОДА - 59%

Обласні ради - 14 рад з 22 затвердили порядки опрацювання (розгляду) запитів на інформацію, які містять всі
зазначені норми, що складає 64%. При цьому 2 ради затвердили такі порядки, але не визначили підстави для

Ради обласних центрів - 10 рад з 24 затвердили порядки опрацювання (розгляду) запитів на інформацію, які
містять всі зазначені норми, що складає 42%. При цьому 7 рад затвердили такі порядки, але не визначили в них
всі норми (не вказані причини відмови, не визначені всі форми подання запитів тощо). Це Вінницька, Луцька, Дніпровська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. Ще 4 ради (Хмельницька, Рівненська,
Одеська, Кропивницька) не затверджували подібний порядок. 3 ради (Львівська, Житомирська та Краматорська)
не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Міські ради - 13 рад з 26 затвердили порядки опрацювання (розгляду) запитів на інформацію, які містять всі зазначені норми, що складає 50%. При цьому 4 ради затвердили такі порядки, але не визначили в них всі норми (не
вказані причини відмови, не визначені всі форми подання запитів тощо). Це Сватівська, Горішньоплавнівська,
Бориславська та Старокостянтинівська. Ще 2 ради (Нововолинська та Люботинська) не затверджували подібний порядок. 7 рад (Маріупольська, Прилуцька, Кіцманська, Смілянська, Чортківська, Ірпінська та Токмацька) не
надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
1.5. Визначено спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів

48%

Загалом - 48%
ОДА - 63%

Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 14 ЗУ
«Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій
формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача..
Розпорядник інформації має забезпечити право запитувачів подати запит в будьякий зручний спосіб, відповідно треба визначити спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів. Оцінювалося наявність
НПА (розпорядження, рішення, тощо), яким визначалися спеціальні телефон, факс,
електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів. Цей пункт дотримано на 48%.

ОДА – 15 адміністрацій з 24 визначили спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів, що складає 63%.
Ради облцентрів - 33%
Ще 7 адміністрації (Чернігівська, Хмельницька, Рівненська, Львівська, Луганська, ІваМіськради - 50%
но-Франківська та Закарпатська) не визначили спеціальні телефон, факс, електронну
скриньку та поштову адресу для отримання запитів. Кіровоградська та Чернівецька ОДА не надали інформацію,
на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Обласні ради - 45%

Обласні ради - 10 рад з 22 визначили спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для
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отримання запитів, що складає 45%. Ще 5 рад (Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Рівненська та Тернопільська) не визначили спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів. 7
рад (Чернігівська, Черкаська, Херсонська, Харківська Житомирська, Полтавська та Київська) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.

Ради обласних центрів - 5 рад з 24 затвердили систему обліку документів, які містять публічну інформацію, що
складає 20%. Ще 5 рад (Луцька, Дніпровська, Миколаївська, Одеська та Рівненська) не затвердили систему обліку
документів, які містять публічну інформацію. 14 рад (Чернівецька, Чернігівська, Черкаська, Хмельницька, Харківська, Тернопільська, Сумська, Полтавська, Львівська, Запорізька, Ужгородська, Житомирська, Краматорська та
Вінницька) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.

Ради обласних центрів - 8 рад з 24 визначили спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу
для отримання запитів, що складає 33%. Ще 14 рад (Вінницька, Луцька, Житомирська, Івано-Франківська, Кропивницька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська
та Чернівецька) не визначили спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання
запитів. 2 ради (Львівська та Харківська ) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося
знайти.
Міські ради - 13 рад з 26 визначили спеціальні телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів, що складає 50%. Старокостянтинівська міська рада, визначила тіль поштову адресу та скриньку.
Ще 5 рад (Бориславська, Глухівська, Люботинська, Новокаховська та Олександрійська) не визначили спеціальні
телефон, факс, електронну скриньку та поштову адресу для отримання запитів. 8 рад (Сватівська, Прилуцька,
Кіцманська, Смілянська, Чортківська, Ірпінська, Горішньоплавнівська та Токмацька) не надали інформацію, на
сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
1.6. Затверджено систему обліку документів, що містять публічну інформацію

44%

Загалом - 44%
ОДА - 80%
Обласні ради - 36%
Ради облцентрів - 20%
Міськради - 38%

Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. Згідно ст. 18 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» для забезпечення збереження та доступу до публічної
інформації документи, що знаходяться у суб’єктів владних повноважень, підлягають
обов’язковій реєстрації в системі обліку. Відповідно, розпорядник інформації має
своїм рішенням затвердити цю систему. Оцінювалося наявність НПА (розпорядження, рішення, тощо), яким затверджувалась система обліку документів, що містять публічну інформацію. Цей пункт дотримано на 44%.
ОДА – 19 адміністрацій з 24 затвердили систему обліку документів, які містять
публічну інформацію, що складає 80%. Ще 2 адміністрації (Чернігівська та Миколаївська) не затвердили систему обліку документів, які містять публічну інформацію.
Житомирська, Кіровоградська та Чернівецька ОДА не надали інформацію, на сайті
відповідні НПА також не вдалося знайти.

Обласні ради - 8 рад з 22 затвердили систему обліку документів, які містять публічну
інформацію, що складає 36%. Рівненська ОР не затвердила систему обліку документів, які містять публічну інформацію. 13 рад (Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Одеська,
Полтавська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, та Чернігівська) не надали інформацію, на сайті
відповідні НПА також не вдалося знайти.

Міські ради - 10 рад з 26 затвердили систему обліку документів, які містять публічну інформацію, що складає 38%. Ще 6 рад (Олександрійська, Бориславська, Очаківська, Вараська, Новокаховська, та Люботинська) не
затвердили систему обліку документів, які містять публічну інформацію. 10 рад (Сватівська, Кіцманська, Смілянська, Чортківська, Ірпінська, Горишньоплавнівська, Чопська, Костянтинівська, Козятинська та Токмацька) не
надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
1.7. Наявність порядку обліку запитів на інформацію

67%

Загалом - 67%
ОДА - 75%
Обласні ради - 59%

Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 14 ЗУ
«Про доступ до публічної інформації» розпорядник має вести облік запитів на інформацію. Тобто, розпорядник має визначити, що запити на інформацію реєструються окремо та ведеться їх облік. Оцінювалося наявність відповідного НПА (розпорядження, рішення, тощо). Цей пункт дотримано на 67%.
ОДА – 18 адміністрацій з 24 затвердили окремий порядок обліку запитів на інформацію, що складає 75%. В документах Волинської ОДА зазначено, що запити
реєструються в порядку реєстрації вхідної кореспонденції, а не окремо. Ще 3 адміністрації (Тернопільська, Одеська та Львівська) не затвердили окремий порядок обліку
запитів на інформацію. Кіровоградська та Чернівецька ОДА не надали інформацію,
на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.

Ради облцентрів - 67%

Обласні ради - 13 рад з 22 затвердили окремий порядок обліку запитів на інформацію, що складає 59%. Херсонська ОР зазначила в листі, що ведеться окремий електронний облік запитів, але підтверджуючих НПА не надала. Ще 3 ради (Вінницька, Закарпатська та Харківська)
не затвердили окремий порядок обліку запитів на інформацію. 5 рад (Київська, Львівська, Одеська, Черкаська та
Чернігівська) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Міськради - 65%

Ради обласних центрів - 16 рад з 24 затвердили окремий порядок обліку запитів на інформацію, що складає 67%.
Краматорська міська рада зазначила в листі, що облік запитів ведеться в окремому журналі, але підтверджуючих
НПА не надала. Ще 5 рад (Вінницька, Кропивницька, Одеська, Херсонська та Рівненська) не затвердили окремий порядок обліку запитів на інформацію. 2 ради (Львівська та Житомирська) не надали інформацію, на сайті
відповідні НПА також не вдалося знайти.
Міські ради - 17 рад з 26 затвердили окремий порядок обліку запитів на інформацію, що складає 65%. Ще 2 рад
(Старокостянтинівська та Козятинська) не затвердили окремий порядок обліку запитів на інформацію. 7 рад
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(Прилуцька, Кіцманська, Люботинська, Чортківська, Ірпінська, Чопська та Токмацька) не надали інформацію, на
сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.

1.9. Затверджено розмір плати за копіювання або друк документів, які містять публічну
інформацію

1.8. Наявність спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями

37%

Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. Згідно п. 4 ч. 1 ст. 14 ЗУ
«Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати
право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх,
записувати на будь-які носії інформації тощо. Оцінювалося наявність НПА (розпорядження, рішення, тощо), в якому визначалося спеціальне місце для самостійної
роботи запитувачів з документами чи їх копіями. Цей пункт дотримано на 37%.

ОДА – 9 адміністрацій з 24 визначали спеціальне місце для самостійної роботи
запитувачів з документами чи їх копіями, що складає 38%. В документах ДніпропеЗагалом - 37%
тровської ОДА не закріплена можливість самостійної роботи запитувачів з докуменОДА - 38%
тами – копії мають право робити виключно працівники апарату. Ще 12 адміністрації
Обласні ради - 36%
(Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Львівська,Миколаївська, Одеська,
Ради облцентрів - 33%
Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська) не визначали
Міськради - 42%
спеціальне місце для самостійної роботи запитувачів з документами чи їх копіями.
Кіровоградська та Чернівецька ОДА не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Обласні ради - 8 рад з 22 визначали спеціальне місце для самостійної роботи запитувачів з документами чи їх
копіями, що складає 36%. Ще 7 рад (Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Харківська, Рівненська, Львівська
та Вінницька) не визначали спеціальне місце для самостійної роботи запитувачів з документами чи їх копіями.
8 рад (Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська) не надали
інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Ради обласних центрів - 8 рад з 24 визначали спеціальне місце для самостійної роботи запитувачів з документами чи їх копіями, що складає 33%. Ще 14 рад (Вінницька, Луцька, Дніпровська, Ужгородська, Запорізька,
Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська та Черновецька) не визначали спеціальне місце для самостійної роботи запитувачів з документами чи їх копіями. 2 ради
(Львівська та Харківська) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Міські ради - 11 рад з 26 визначали спеціальне місце для самостійної роботи запитувачів з документами чи їх
копіями, що складає 42%. Ще 7 рад (Синельніківська, Олександрійська, Чорноморська, Вараська, Глухівська, Люботинська та Новокаховська) не визначали спеціальне місце для самостійної роботи запитувачів з документами
чи їх копіями. 8 рад (Сватівська, Маріупольська, Прилуцька, Кіцманська, Чортківська, Ірпінська, Козятинська та
Токмацька) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.

82%

Загалом - 82%
ОДА - 88%

Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. Згідно ч. 3 ст. 21 ЗУ «Про
доступ до публічної інформації» розмір фактичних витрат визначається відповідним
розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру
плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Оцінювалося наявність НПА (розпорядження, рішення, тощо), в якому визначався розмір фактичних
витрат який би не перевищував межі граничних норм, встановлених Кабміном. Відсутність такого НПА також оцінювалося позитивно виходячи з того, що розпорядники, які не мають такого порядку, надають будь-який об’єм інформації безкоштовно. Цей пункт дотримано на 82%.

ОДА – 18 адміністрацій встановили розмір фактичних витрат на копіювання та друк
в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, ще 3 адмініРади облцентрів - 92%
страції (Донецька, Миколаївська та Хмельницька) не приймали порядок.
Міськради - 73%
Відповідно 21 адміністрація з 24 виконали норму закону, що складає 88%. Кіровоградська та Чернівецька ОДА не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Обласні ради - 73%

Обласні ради - 14 рад встановили розмір фактичних витрат на копіювання та друк в межах граничних норм,
встановлених Кабінетом Міністрів України, ще 2 ради (Кіровоградська та Одеська) не приймали порядок. Відповідно 16 рад з 22 виконали норму закону, що складає 73%. При цьому 6 рад (Закарпатська, Івано-Франківська,
Київська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не
вдалося знайти.
Ради обласних центрів - 22 ради з 24 встановили розмір фактичних витрат на копіювання та друк в межах
граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, що складає 92%. При цьому 2 ради (Львівська та
Тернопільська) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Міські ради – 18 рад встановили розмір фактичних витрат на копіювання та друк в межах граничних норм,
встановлених Кабінетом Міністрів України. Очаківська міська рада не приймала порядок. Відповідно 19 рад з
26 виконали норму закону, що складає 73%. При цьому 7 рад (Маріупольська, Кіцманська, Чортківська, Олександрійська, Ірпінська, Костянтинівська та Токмацька) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не
вдалося знайти.
1.10. Забезпечено систематичне оприлюднення інформації про використання публічних
коштів на офіційному порталі публічних фінансів України http://spending.gov.ua/
Оцінювалися всі органи влади, які потрапили під вибірку. Згідно ст. 3 ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» розпорядник має зареєструвати на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів та
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регулярно оприлюднювати інформацію, визначену в законі. Оцінювалося наявність на Єдиному веб-порталі
використання публічних коштів кабінету Розпорядника та актуальність оприлюдненої інформації. Цей пункт
дотримано на 75%.

75%

Загалом - 75%
ОДА - 84%

ОДА – 20 адміністрацій з 24 зареєстрували кабінет на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів та регулярно оприлюднюють інформацію, що складає
84%. Ще 4 адміністрації (Тернопільська, Миколаївська, Івано-Франківська та Одеська)
зареєстрували кабінет на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, але
актуальна інформація ними не оприлюднюється.
Обласні ради - 19 рад з 22 зареєстрували кабінет на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів та регулярно оприлюднюють інформацію, що складає 87%.
Ще 3 рад (Одеська, Запорізька та Дніпропетровська) зареєстрували кабінет на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, але актуальна інформація ними не
оприлюднюється.

Обласні ради - 87%

Ради обласних центрів - 18 рад з 24 зареєстрували кабінет на Єдиному веб-порталі
використання публічних коштів та регулярно оприлюднюють інформацію, що склаМіськради - 57%
дає 75%. Ще 5 рад (Луцька, Краматорська, Ужгородська, Запорізька та Івано-Франківська) зареєстрували кабінет на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів,
але актуальна інформація ними не оприлюднюється. Черкаська міська рада не зареєструвала кабінет на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів.
Ради облцентрів - 75%

Міські ради - 15 рад з 26 зареєстрували кабінет на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів та
регулярно оприлюднюють інформацію, що складає 57%. Ще 8 рад (Старокостянтинівська, Очаківська, Новокаховська, Горишньоплавнівська, Ірпінська, Болехівська, Чопська та Глухівська) зареєстрували кабінет на Єдиному
веб-порталі використання публічних коштів, але актуальна інформація ними не оприлюднюється. 3 рад (Олександрійська, Синельниківська та Токмацька) не зареєстрували кабінет на Єдиному веб-порталі використання
публічних коштів.
1.11. Оприлюднення рішень місцевої ради за 5 робочих днів
Оцінювалися обласні ради, ради обласних центрів та міські ради, всього 72 ОМС. Згідно ст. 15 ЗУ «Про доступ
до публічної інформації» їх рішення підлягають 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. Оцінювалося наявність в НПА норми, яка б визначала обов’язковість оприлюднення
рішень в належні строки. Цей пункт дотримано на 71%.

71%

Загалом - 71%
Обласні ради - 68%
Ради облцентрів - 75%
Міськради - 70%

Обласні ради - 15 рад з 22 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 68%. Ще
7 рад (Хмельницька, Харківська, Сумська, Миколаївська, Кіровоградська, Івано-Франківська та Запорізька) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень
в належні строки.
Ради обласних центрів - 18 рад з 24 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 75%. Ще 6 рад (Житомирська, Кропивницька, Київська, Львівська, Рівненська та
Хмельницька) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень в належні строки.
Міські ради - 18 рад з 26 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 70%. Ще 7
рад (Сватівська, Кіцманська, Чортківська, Очаківська, Токмацька, Козятинська та Старокостянтинівська) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень в
належні строки. Ірпінська міська рада не надала інформацію, на сайті відповідні НПА
також не вдалося знайти.

1.12. Оприлюднення рішень виконавчого комітету/президії місцевої ради за 5 робочих днів

43%

Загалом - 43%
Обласні ради - 9%
Ради облцентрів - 63%
Міськради - 62%

Оцінювалися обласні ради, ради обласних центрів та міські ради, всього 72 ОМС.
Згідно ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» рішення виконавчих комітетів/президій рад підлягають 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. Оцінювалося наявність в НПА норми, яка б визначала обов’язковість оприлюднення рішень в належні строки. Цей пункт дотримано на 43%.
Обласні ради - 2 ради з 22 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 9%. Ще 20
рад (Чернівецька, Чернігівська, Хмельницька, Херсонська, Харківська, Тернопільська,
Сумська, Рівненська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Львівська, Київська, Кіровоградська, Івано-Франківська, Запорізька, Закарпатська, Житомирська, Дніпропетровська та Волинська) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень в
належні строки.

Ради обласних центрів - 15 рад з 24 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 63%. Ще 7 рад (Дніпровська,
Житомирська, Запорізька, Кропивницька, Київська, Львівська та Одеська) не закріпили норму про обов’язковість
оприлюднення рішень в належні строки. 2 ради (Харківська та Сєвєродонецька) не надали інформацію, на сайті
відповідні НПА також не вдалося знайти.
Міські ради - 16 рад з 26 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 62%. Ще 9 рад (Сватівська, Кіцманська,
Чортківська, Лисичанська, Олександрійська, Токмацька, Малинська, Костянтинівська та Старокостянтинівська)
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не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень в належні строки. Ірпінська міська рада не надала
інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
1.13. Оприлюднення протоколів, висновків та рекомендацій постійних депутатських комісій місцевої ради за 5 робочих днів

46%

Загалом - 46%
Обласні ради - 41%
Ради облцентрів - 50%
Міськради - 46%

Оцінювалися обласні ради, ради обласних центрів та міські ради, всього 72 ОМС.
Згідно ч. 10 ст. 47 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і
надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Оцінювалося наявність в НПА норми, яка б визначала обов’язковість оприлюднення протоколів, висновків і рекомендацій постійних депутатських комісій в
належні строки. Цей пункт дотримано на 46%.
Обласні ради - 9 рад з 22 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 41%. Ще
13 рад (Чернівецька, Хмельницька, Херсонська, Тернопільська, Сумська, Рівненська,
Полтавська, Одеська, Львівська, Київська, Кіровоградська, Івано-Франківська та Запорізька) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень в належні
строки.

Ради обласних центрів - 12 рад з 24 закріпили зазначену норму в НПА, що складає
50%. Миколаївська міська рада та Київська міська рада закріпили норму про оприлюднення тільки протоколів
постійних комісій. Ще 9 рад (Луцька, Краматорська, Житомирська, Ужгородська, Кропивницька, Львівська, Рівненська, Сумська та Хмельницька) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень в належні
строки. Харківська міська рада не надала інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Міські ради - 12 рад з 26 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 46%. Маріупольська міська рада закріпили
норму про оприлюднення тільки висновків та рекомендацій постійних комісій. Ще 12 рад (Кіцманська, Чортківська, Вараська, Чорноморська, Очаківська, Бориславська, Болехівська, Малинська, Костянтинівська, Нововолинська, Козятинська та Старокостянтинівська) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень в
належні строки. Ірпінська міська рада не надала інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
1.14. Оприлюднення проектів рішень місцевої ради за 20 робочих днів
Оцінювалися обласні ради, ради обласних центрів та міські ради, всього 72 ОМС. Згідно ст. 15 ЗУ «Про доступ
до публічної інформації» 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. Оцінювалося наявність в НПА норми, яка б визначала обов’язковість оприлюднення
проектів рішень в належні строки. Цей пункт дотримано на 78%.
Обласні ради - 18 рад з 22 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 82%. Харківська обласна рада зазначи-

78%

ла, що оприлюднюються тільки ті проекти рішень, що підлягають обговоренню.
Львівська обласна рада вказала дату реєстрації рішення у виконавчому апараті (30
днів), але не уточнила дату публікації проектів рішень на сайті. Ще 2 ради (Хмельницька та Запорізька) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень
в належні строки.
Ради обласних центрів - 21 рада з 24 закріпили зазначену норму в НПА, що складає
88%. Ще 3 ради (Київська, Львівська та Луцька) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень в належні строки.

Загалом - 78%

Міські ради - 17 рад з 26 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 65%. Регламент Чортківської міської ради містить 2 пункти про оприлюднення проектів рішень,
Ради облцентрів - 88%
які суперечать один одному (в одному строк 10 днів, в іншому 20 днів). В Регламенті
Міськради - 65%
Токмацької міської ради вказано, що проекти рішень, які виносяться на позачергову
сесію, публікуються за 1 день, інші проекти рішень публікуються в строк. Ще 6 рад
(Кіцманська, Вараська, Очаківська, Олександрійська, Козятинська та Старокостянтинівська) не закріпили норму
про обов’язковість оприлюднення рішень в належні строки. Ірпінська міська рада не надала інформацію, на
сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
Обласні ради - 82%

1.15. Оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету місцевої ради за 20 робочих
днів

64%

Загалом - 64%
Ради облцентрів - 63%
Міськради - 65%

Оцінювалися ради обласних центрів та міські ради, всього 50 ОМС. Згідно ст. 15 ЗУ
«Про доступ до публічної інформації» 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. Оцінювалося наявність в НПА норми, яка б визначала обов’язковість
оприлюднення проектів рішень виконавчих комітетів в належні строки. Цей пункт
дотримано на 64%.
Ради обласних центрів - 15 рад з 24 закріпили зазначену норму в НПА, що складає
63%. Ще 7 рад (Вінницька, Луцька, Запорізька, Кропивницька, Київська, Львівська та
Одеська) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення рішень в належні
строки. 2 ради (Харківська та Сєвєродонецька) не надали інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.

Міські ради - 17 рад з 26 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 65%. Ще 8 рад (Сватівська, Кіцманська,
Чортківська, Лисичанська, Олександрійська, Токмацька, Малинська, та Козятинська) не закріпили норму про
обов’язковість оприлюднення рішень в належні строки. Ірпінська міська рада не надала інформацію, на сайті
відповідні НПА також не вдалося знайти.
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1.16. Доступ громадян на пленарні засідання місцевої ради

75%

Загалом - 75%
Обласні ради - 64%
Ради облцентрів - 79%

Оцінювалися обласні ради, ради обласних центрів та міські ради, всього 72 ОМС.
Згідно п. 4 ч.1 ст. 3 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до
публічної інформації гарантується доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень. Оцінювалося наявність в НПА норми, яка б визначала порядок
вільного доступу громадян на пленарні засідання місцевої рад. Цей пункт дотримано
на 75%.
Обласні ради - 14 рад з 22 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 64%. Ще
3 ради (Херсонська, Харківська та Полтавська) передбачають вільний порядок доступу до засідань тільки у разі наявності вільних місць. 5 рад (Одеська, Миколаївська,
Львівська, Івано-Франківська та Житомирська) не закріпили норму про порядок вільного доступу громадян на пленарні засідання місцевої рад.

Міськради - 81%

Ради обласних центрів - 19 рад з 24 закріпили зазначену норму в НПА, що складає
79%. Харківська міська рада надає вільний доступ тільки за наявності харківської
адреси реєстрації. Ще 2 ради (Львівська та Івано-Франківська) передбачають вільний порядок доступу до засідань тільки у разі наявності вільних місць. 2 ради (Кропивницька та Тернопільська) не закріпили норму про
порядок вільного доступу громадян на пленарні засідання місцевої рад.
Міські ради - 21 рад з 26 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 81%. Горишньоплавнівська міська рада
ускладнила процедуру доступу заявою-дозволом. Ще 3 ради (Прилуцька, Новокаховська та Болехівська) не
закріпили норму про порядок вільного доступу громадян на пленарні засідання місцевої рад. Ірпінська міська
рада не надала інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося знайти.
1.17. Оприлюднення результатів поіменного голосування депутатів місцевої ради

53%

Загалом - 53%
Обласні ради - 55%
Ради облцентрів - 46%
Міськради - 58%

Оцінювалися обласні ради, ради обласних центрів та міські ради, всього 72 ОМС.
Згідно ч.3 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» результати поіменного
голосування депутатів місцевої ради підлягають обов’язковому оприлюдненню на
офіційному веб-сайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Оцінювалося наявність в НПА відповідної норми. Цей пункт дотримано на 53%.
Обласні ради - 12 рад з 22 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 55%. Регламент Львівської обласної ради містить 2 подібні норми, одна з яких відповідає чинному законодавству, а друга суперечить. 9 рад (Хмельницька, Херсонська, Сумська,
Одеська, Миколаївська, Київська, Івано-Франківська, Житомирська та Волинська) не
закріпили норму про обов’язковість оприлюднення результатів поіменного голосування депутатів місцевої ради в день голосування.
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Ради обласних центрів - 11 рад з 24 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 46%. Ще 13 рад (Чернівецька, Черкаська, Чернігівська, Хмельницька, Херсонська, Рівненська, Полтавська, Одеська, Миколаївська, Львівська,
Івано-Франківська, Ужгородська та Житомирська) не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення результатів поіменного голосування депутатів місцевої ради в день голосування.
Міські ради - 15 рад з 26 закріпили зазначену норму в НПА, що складає 58%. Ще 10 рад (Чортківська, Глухівська, Вараська, Очаківська, Бориславська, Олександрійська, Токмацька, Чопська, Малинська та Нововолинська)
не закріпили норму про обов’язковість оприлюднення результатів поіменного голосування депутатів місцевої
ради в день голосування. Ірпінська міська рада не надала інформацію, на сайті відповідні НПА також не вдалося
знайти.

~22~

Розділ ІІ. Надання публічної інформації у відповідь на запити
Для визначення рівня наданя публічної інформації у відповідь на запити, до кожного розпорядника, який потрапив під вибірку, було подано 5 запитів. Запити подавались усно (телефоном) та письмово (звичайною поштою
та електронною поштою).
Загалом - 84%
ОДА - 79%

84%

Обласні ради - 85%
Ради облцентрів - 92%
Міськради - 82%
Загалом - 64%
ОДА - 88%

64%

Обласні ради - 54%
Ради облцентрів - 60%
Міськради - 56%
Загалом - 17%
ОДА - 2%

17%

Обласні ради - 31%
Ради облцентрів - 13%
Міськради - 23%
Загалом - 14%
ОДА - 6%

14%

Обласні ради - 12%
Ради облцентрів - 21%
Міськради - 15%
Загалом - 2%
ОДА - 0%
Обласні ради - 1%

2%

Ради облцентрів - 5%
Міськради - 3%
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нені на сайті. Варто зазначити, що ОДА не використовують цей механізм для ненадання інформації, тоді як
міські ради обласних центрів цим зловживають найбільше (5%). Також такі випадки були зафіксовані у 3% відповідей інших міських рад, і в 1% відповідей обласних рад.
Загалом - 2%
ОДА - 3%

Фактичне надання відповіді
Моніторинг виявив, що 16% запитів лишаються проігнорованими.
Найбільше запитів ігнорують ОДА (21%). Також багато запитів ігнорують міські ради (18%) та обласні ради (15%). Найменше ж запитів ігнорують міські ради обласних центрів (8%).
Попри це, в середньому лише на 64% запитів від органів місцевої
влади надходить вся запитувана публічна інформація. Найповніше
відповідають на запити ОДА (88%). Від місцевих рад навпаки дуже
важко отримати всю запитувану інформацію, оскільки обласні ради
надають її у 54% відповідей, міськради обласних центрів у 60% відповідей, а решта міських рад – у 56% відповідей.
Неповна відповідь
В 17% випадків органи місцевої влади надають часткову відповідь, а
саме: ОДА у 2%, обласні ради у 31%, міськради обласних центрів у
13%, а решта міських рад у 23% випадків.
Неправомірна відмова
У 14% випадків органи місцевої влади надають і відповідь неправомірну відмову у наданні публічної інформації. Найбільше цим зловживають міські ради обласних центрів (21%), за ними йдуть решта
міських рад (15%), обласні ради (12%) та ОДА (6%).
Механізм відшкодування фактичних витрат
У 2% випадків органи місцевої влади для ненадання публічної інформації використовують передбачений законом механізм відшкодування фактичних витрат на друк та копіювання. У випадках, які
виникали під час моніторингу – це були нічим не обгрунтовані відпики, оскільки вся запитувана інформація містилась в документах,
які існують в електронному вигляді, оскільки мають бути оприлюд-

Обласні ради - 2%

2%

Ради облцентрів - 1%
Міськради - 3%

Загалом - 76%
ОДА - 88%

76%

Обласні ради - 84%
Ради облцентрів - 63%
Міськради - 70%

Загалом - 14%
ОДА - 9%
Обласні ради - 14%

14%

Ради облцентрів - 17%
Міськради - 16%

Загалом - 12%
ОДА - 6%
Обласні ради - 9%

12%

Ради облцентрів - 7%
Міськради - 15%
Загалом - 20%
ОДА - 16%
Обласні ради - 18%

20%

Ради облцентрів - 15%
Міськради - 28%

Посилання на загальнодоступні ресурси
Ще 2 % відповідей відсилають запитувача на сайт, хоча законом
прямо визначено це як неправомірна відмова. ОДА так роблять у
3% відповідей на запити, обласні ради – у 2%, міськради обласних
центрів – у 1% та решта міськрад – у 3%.
Вчасність надання відповіді
Вчасно можна отримати відповідь на запити у 76% випадків. Найменше строки порушують ОДА, які надають інформацію протягом
5-ти робочих днів у 88% випадків та обласні ради, які надають її
вчасно у 84% випадків. Трхи гірша ситуація у міських рад обласних
центрів (63%) та у решти міських рад (70%).
Не на офіційному бланку
Досі трапляються випадки, коли публічна інформація надається без
дотримання необхідних реквізитів (офіційного бланку, дити з вихідним номером та підпису). Не на офіційному бланку надходить
14% відповідей на запити від органів місцевої влади, зокрема: 9% від
ОДА, 14% від обласних рад, 17% від міських рад обласних центрів
та 16% ві решти міських рад.
Без дати та вхідного номеру
Дата та вихідний номер відсутні на 12% відповідей на запити, а саме:
на 6% відповідей від ОДА, 9% відповідей від обласних рад, 7% відповідей від міських рад обласних центрів та 15% відповідей від решти
міських рад.

Без підпису посадової особи
Без підпису приходить 20% відповідей: 16% від ОДА, 18% від обласних рад, 15 % від міських рад обласних центрів та 28% від решти
міських рад.
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Усний запит
Для подання усного запиту використовувались телефони вказані на офіційному сайті у розділі “доступ до публічної інформації”. Якщо в цьому розділі телефони були відсутні, то тоді використовувались номери, вказані у
загальних контактах.
Так, на 22 з 24 сайтів ОДА (окрім Донецької та Луганської) у розділі “доступ до публічної інформації” були
вказані телефони для запитів. Однак, без проблем вдалося подати усні запити лише до 8 із них (Харківська,
Херсонська, Хмельницька, Рівненська, Волинська, Вінницька, Донецька та Одеська). На дзвінки у ще 12 ОДА
впродовж трьох днів взагалі ніхто не піднімав слухавку. У Закарпатську ОДА вдалося додзвонитися, але там
пояснили, що не приймають усні запити, адже є можливість електронного подання. Схожа ситуація і у Полтавській ОДА – після перенаправлення на гарячу лінію, там повідомили, що запити приймаються лише поштою.
Ситуація повторилася і з Київською облдержадміністрацією, і з Чернівецькою.
З 24 міських рад обласних центрів лише 5 не вказали на сайті телефони за якими можна подати усний запит
(Івано-Франківська, Кропивницька, Сумська, Тернопільська, Чернівецька). Без проблем зробити усний запит
на інформацію вдалося у 10 міськрадах (Луцька, Ужгородська, Івано-Франківська, Київська, Сєверодонецька,
Миколаївська, Одеська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська). У Запорізьку, Полтавську та Сумську міськради – не вдалося додзвонитись. 8 рад взагалі не приймають усні запити (Вінницька, Дніпровська, Краматорська,
Житомирська, Кропивницька, Рівненська, Тернопільська, Черкаська). Інші ж приймають із порушенням закону:
вимагають разом із запитом вказати поштову адресу, і відмовляються присилати відповідь на електронну пошту
(Львівська міська рада, Хмельницька міська рада). А у Харківська міській раді повідомили, що усні запити приймаються лише у людей із обмеженими можливостями.
З 22 обласних рад, третина не вказали на сайті номер телефону за яким можна подати усний запит (Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська). Без зайвих запитань вдалося подати усний запит до 9 обласних рад (Волинської, Запорізької, Львівської, Одеської, Рівненської,
Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської). У 6 обласних рад на сайті вказаний номер, за яким
неможливо додзвонитися для подачі запиту. (Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Чернівецька). А у Полтавській обласній раді перенаправляли за іншими номерами, які у результаті двічі виявлялися
неправильними. Однак найбільш цікавим у аналізі стало те, що 6 рад або вперше чують про усний запит (Житомирська, Закарпатська), або запевнили, що усних запитів не буває і запропонували подати письмовий запит
поштою або електронкою (Івано-Франківська, Київська, Херсонська, Черкаська).
З 26 міських рад обласного та районного значення лише 8 погодились прийняти усний запит (Синельниківська, Чопська, Чорноморська, Горішньоплавнівська, Вараська, Глухівська, Новокаховська, Старокостянтинівська).
Ще 8 рад відмовились приймати усний запит (Козятинська, Чортківська, Костянтинівська, Малинська, Ірпінська,
Олександрійська, Бориславська, Очаківська). До решти 10 рад не вдалося додзвонитись (Токмацької, Болехівської, Лисичанської, Нововолинської, Люботинської, Смілянської, Кіцманської, Прилуцької, Маріупольської,
Сватівської).

Загалом - 36%
ОДА - 33%

36%

Обласні ради - 41%
Ради облцентрів - 42%
Міськради - 31%

Підсумовуючи, можливість подати усний запит забезпечують лише
36% органів місцевої влади (33% ОДА, 41% обласних рад, 42% міськрад обласних центрів, 31% міських рад обласного та районного
значення). Попри це, запитувану інформацію вдалось отримати
лише від 21% органів місцевої влади.

Рівень виконання запитів розпорядниками за темами
64%
26%
74%
86%
77%
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Розділ ІІІ. Оприлюднення публічної інформації на офіційних
сайтах
Оцінка наповнення сайтів здійснювалась за параметрами, підібраними окремо для кожної з груп розпорядників
публічної інформації. В свою чергу, кожен параметр оцінювався за декількома критеріями, серед яких: повнота
(наявність) інформації, навігаційна доступність, доступність форматів та актуальність.
Під повнотою (наявністю) інформації розуміється міра відповідності обсягу розміщуваної на офіційних
сайтах інформації, складу і змісту інформації, достатньої для формування цілісної уяви з того або іншого параметру.
Під навігаційною доступністю інформації розуміється рівень простоти і зручності її пошуку на офіційному сайті. Навігаційна структура – схема, відповідно до якої відвідувачі здійснюють переходи між сторінками
сайту. Вона логічно об’єднує різні інформаційні блоки, відображає поточне місце розташування відвідувачів на
сайті, надає елементи управління для переходів. Навігаційна доступність повинна бути такою, щоб відвідувачам
у будь-який момент часу було ясно на якій сторінці вони знаходяться, як з цієї сторінки можна потрапити до іншої сторінки та повернутися до попередньої. Найкраща навігаційна доступність не більше трьох кліків мишкою.
Під доступністю форматів розуміється можливість отримання інформації в різних форматах: гіпертекстовому, графічному та у форматі файлу для скачування (електронний документ).
Більшість інформації на сайтах повинна бути представлена в гіпертекстовому форматі (HTML), тобто такому,
що обробляється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді (без скачування). Однак, якщо інформація розпорядника міститься в файлах для скачування, для визначення доступності форматів
застосовується Постанова «Про затвердження Положення про набори даних».
Під актуальністю інформації розуміється рівень частоти оновлення інформації на офіційному сайті і збереження тимчасової цінності даної інформації у момент її отримання. Актуальність залежить від динаміки зміни
її характеристик в часі і інтервалу часу, який минув з моменту виникнення події.
Загалом - 61%
ОДА - 69%

61%

Обласні ради - 59%
Ради облцентрів - 65%
Міськради - 50%
Загалом - 41%
ОДА - 45%

41%

Обласні ради - 37%
Ради облцентрів - 50%
Міськради - 32%

Моніторинг сайтів за всіма чотирма критеріями (наявність, актуальність, навігаційна доступність та доступність форматів) показав, що
органи місцевої влади наповнюють їх на рівні 61%, зокрема сайти
ОДА наповнені в середньому на 69%, обласних рад – 59%, рад обласних центрів – 65% та міських рад - 50%.
Якщо говорити лише про наявність чи відсутність публічної інформації он-лайн, то сайти органів місцевої влади в середньому наповнені на 41%, а саме: сайти ОДА на 45%, сайти обласних рад - 37%,
ради обласних центрів - 50% та міські ради - 32%.
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При цьому, актуальність наявної інформації в середньому оцінюється на рівні 53%. Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України “Про
ОДА - 60%
доступ до публічної інформації”: “Інформація {…} підлягає обов’язОбласні ради - 65%
53%
ковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих
Ради облцентрів - 44%
днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядниМіськради - 44%
ка інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.” Найбільшою
проблемою під час оцінки актуальності інформації виявилась відсутність технічної опції відображення дати
завантаження/оновлення інформації на сайтах. Таким чином, неможливо зрозуміти чи документи оприлюднюються вчасно, а чи з порушенням строків. Обласні ради найкраще виконують цю вимогу закону, однак рівень
актуальності оприлюдненої інформації відповідає лише 65%. Трохи гірші показники в ОДА (60%) та ще гірші у
міських рад, як обласних центрів так і решти (44%).
Загалом - 53%

Загалом - 92%
ОДА - 99%

92%

Обласні ради - 98%
Ради облцентрів - 92%
Міськради - 80%

Загалом - 83%
ОДА - 91%

83%

Обласні ради - 86%
Ради облцентрів - 86%
Міськради - 70%

Середня навігаційна доступність інформації на офіційних сайтах
органів місцевої влади дорівнює 92%. Найлегше шукати публічну інформацію на сайтах ОДА та обласних рад, навігаційна доступність
сягає 99% та 98% відповідно. Трохи гірша ситуація на сайтах рад
обласних центрів (92%) та решти міських рад (80%)
Щодо критерію доступності форматів, то більша частина оприлюдненої публічної інформації розміщується в зручному для користувачів
форматі, тобто з нею можна ознайомитись одразу на сайті. Середній
показник доступності форматів для сайтів органів місцевої влади сягає 83%, зокрема: на сайтах ОДА (91%), на сайтах обласних рад - 86%,
на сайтах рад обласних центрів - 86%. Найгірша ситуація на сайтах
решти міських рад, де рівень доступності форматів сягає лише 70%.

Методологія оцінки наповнення сайтів структурована за окремими блоками. Нижче наведено дані окремо по кожному з них.
Загалом - 69%
ОДА - 71%

69%

Обласні ради - 75%
Ради облцентрів - 68%
Міськради - 62%

1. Інформації на сайті можна довіряти лише переконавшись, що сайт
є офіційним. Тому, на головній сторінці обов’язково має міститись
повна назва органу влади, а також має бути зазначено, що сайт є офіційним. Всі досліджувані сайти містять інформацію про повну назву,
однак лише на 69% сайтів зазначили про те, що їхній сайт є офіційним.
Найкраще з цим впорались обласні ради (75%), а найгірше – міські ради
обласного та районного значення (62%). ОДА та міські ради обласних
центрів зазначають це у 71% та 68% випадках відповідно.
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Загалом - 39%
ОДА - 61%

39%

Обласні ради - 41%
Ради облцентрів - 47%
Міськради - 8%

Загалом - 84%
ОДА - 82%

84%

Обласні ради - 80%
Ради облцентрів - 81%
Міськради - 92%

Загалом - 35%
ОДА - 96%

35%

Обласні ради - 9%
Ради облцентрів - 29%
Міськради - 4%

Загалом - 63%
ОДА - 65%

63%

Обласні ради - 56%
Ради облцентрів - 63%
Міськради - 67%

Загалом - 66%

2. Загальну інформацію про орган влади, а саме: опис компетенцій (повноваження), основні завдання, місія та функції, нормативно-правові засади діяльності, – в режимі он-лайн дізнатися складно.
В середньому, сайти наповнені цією інформацією всього на рівні
39%. Найменше інформації публікують міські ради (8%), трохи вищий показник у обласних рад (41%) та рад обласних центрів (47%).
Найбільше інформації оприлюднено на сайтах ОДА (61%).

них центрів (64%), обласних державних адміністрацій (70%) та міських рад (73%).

3. Контактна інформація оприлюднена в середньому на рівні 84%.
Поштову адресу, номер телефону та факсу, адресу електронної
пошти можна без особливих зусиль знайти майже на всіх сайтах.
Однак, розклад роботи відсутній у більшості випадків. Найкраще
контакти розміщені на сайтах міських рад (92%). Трохи гірша ситуація в ОДА (82%), радах обласних центрів (81%) та обласних радах
(80%).

8) Відомості про структурні підрозділи облдержадміністрацій, а саме: організаційну структуру, повноваження,
основні завдання та функції, імена, контакти керівників та розпорядок роботи висвітлені лише на 68%.

4) Загальну інформацію про структуру органу влади, подану схематично чи описово, публікують в середньому на рівні 35%
На більшості сайтів ОДА цей показник становить 96%. Натомість,
міськради та обласні ради пасуть задніх, відсоток оприлюдненої інформації на їх сайтах становить 4% та 9% відповідно. Менше третини даних оприлюднюють ради обласних центрів (29%).
5) Відомості про очільників органів влади оприлюднені в середньому на рівні 63%. Найменше даних на сайтах обласних рад (56%).
Трошки більше інформації у решти досліджуваних органів влади: на
сайтах міських рад (67%), ОДА (65%), рад обласних центрів (63%).
Більшість органів влади не оприлюднюють дані щодо звітування
очільників, способу запису на прийом, адреси електронної пошти і
опису повноважень(19-35%). Дещо краща, проте незадовільна, ситуація із оприлюдненням декларацій про майновий стан очільниками
органів влади (38-67%).

ОДА - 70%

66%

Обласні ради - 56%
Ради облцентрів - 64%
Міськради - 73%
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6) Відомості про заступників очільника органу влади в середньому
публікуються на рівні 66%. Такі дані присутні лише на 56% сторінок
обласних рад, трохи краще ситуація виглядає з сайтами рад облас-

Загалом - 68%

68%

Ради облцентрів - 71%
Міськради - 65%

7) Відомості про секретаря міських рад та рад обласних центрів
публікуються на офіційних сайтах на рівні 65% та 71% відповідно.
В середньому цей показник становить 68%. Для обласних рад та
обласних державних адміністрацій оприлюднення таких даних не
передбачено.

9) Інформацію про територіальні підрозділи обласних державних адміністрацій у формі переліків територіальних підрозділів, адрес веб-сайтів, імен керівників та контактних даних сайти облдержадміністрацій оприлюднюють на рівні 58%
10) Інформацію щодо переліку районних державних адміністрацій, посилання на їх офіційні сайти, основні
функції та нормативно-правові засади діяльності, структуру (перелік структурних підрозділів), ПІБ керівника та
заступників керівника, контактні дані, компетенція та основні завдання структурних підрозділи оприлюднено на
38% на сайтах обласних державних адміністрацій.
11) 68% відомостей про склад президії та опис повноважень присутні на сайтах обласних рад.
12) Інформацію про постійні та тимчасові депутатські комісії найлегше відшукати на сторінках міських рад, адже оприлюднено 90%
Загалом - 41%
даних. Значно гірша ситуація на сайтах рад обласних центрів (54%)
Обласні ради - 47%
та обласних рад (47%). Середній показник оприлюднення стано41%
Ради облцентрів - 54% вить 64%.
Міськради - 90%
Попри те, що більшість рад обласних центрів оприлюднюють
склад комісій, а також тексти протоколів засідань (92%), решту важливої для громадян інформації годі й шукати он-лайн.
Найгіршою виглядає ситуація із оприлюдненням порядку доступу громадян на засідання депутатських комісій.
Тільки один орган влади оприлюднив дану інформацію - Львівська обласна рада. Така ж ситуація із оприлюдненням даних щодо порядків денних комісій - 15 із 71 органів влади оприлюднили цю інформацію. Разом з тим,
інформація щодо функцій кожної комісії, тексти висновків і рекомендацій та порядок денний засідань депутатських комісій здебільшого відсутня.
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Загалом - 56%

56%

Обласні ради - 56%
Ради облцентрів - 65%
Міськради - 46%

13) Відомості про депутатів у формі переліків депутатських фракцій
та груп, їх складу, звітів діяльності, графіків, адрес прийому, контактів
для подання пропозицій та способів запису на прийом до депутата
найповніше оприлюднені на сайтах рад обласних центрів (65%); обласні ради публікують 56% даних про депутатів, а міські ради - лише
46%. Середній показник оприлюднення становить 56%.
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Загалом - 84%

84%

Обласні ради - 93%
Ради облцентрів - 85%
Міськради - 73%

Загалом - 80%

54%

Загалом - 54%
Ради облцентрів - 33%
Міськради - 75%

14) Відомості про виконавчий комітет міських рад найповніше висвітлено з показником 75%, натомість удвічі менше інформації на
сайтах рад обласних центрів – 33%. Середній показник - 54%.

ОДА - 77%

80%

Обласні ради - 54%
Ради облцентрів - 99%
Міськради - 94%

Загалом - 69%

69%

Обласні ради - 53%
Ради облцентрів - 80%
Міськради - 73%

15) Відомості про виконавчий апарат органів місцевого самоврядування найповніше представлені на сайтах міст обласних центрів
(80%). Ради невеликих міст відкривають дані на рівні 73%, обласні
ради публікують лише 53% інформації щодо роботи своїх відділів,
департаментів та управлінь.Середній показник - 69%.

Загалом - 58%
ОДА - 21%

58%

Обласні ради - 66%
Ради облцентрів - 83%
Міськради - 63%

Загалом - 22%
ОДА - 54%

22%

Обласні ради - 9%
Ради облцентрів - 17%
Міськради - 8%
Загалом - 17%
ОДА - 30%

17%

Обласні ради - 5%
Ради облцентрів - 18%
Міськради - 13%

Загалом - 10%
Обласні ради - 8%

10%

Ради облцентрів - 13%
Міськради - 10%

16) Дані про консультативні та дорадчі органи є одними із найрідкісніших: міські ради та обласні ради показують лише 8-9% даних,
ради обласних центрів публікують на рівні 17%, а обласні державні
адміністрації трохи більше половини - 54% даних. В середньому,
така інформація оприлюднюється на рівні 22%.
17) Ситуація з оприлюдненням інформації про громадські ради не
краща: лише 1 обласна рада із 22 оприлюднила частину даних про
роботу громадської ради, що становить 5%.
Трошки більше інформації публікується на сайтах міських рад
(13%), рад обласних центрів (18%). Найкращі серед органів місцевої
влади, проте незадовільні показники мають облдержадміністрації 30% інформації. Середній показник становить 17%.
18) Відомості про пленарні засідання органів місцевого самоврядування в середньому публікуються на сайтах на рівні 10%, зокрема:
на сайтах обласних рад - 8%, міськрад обласних центрів - 13% та
міських рад - 10%.

Загалом - 22%
ОДА - 4%

22%

Обласні ради - 18%
Ради облцентрів - 42%
Міськради - 23%

19) Відомості про результати голосування переважно присутні на
сайтах рад. Найменше даних оприлюднено міськими радами - 73%,
найбільше обласними радами - 93%, сайти ж рад обласних центрів
на 85% наповнені даними щодо голосувань депутатів. Відтак, середній показник становить 84%.
20) Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії та проекти актів відносно належним чином оприлюднені міськими радами (94%)
та радами обласних центрів(99%), а показники обласних рад(54%)
та облдержадміністрацій(74%) суттєво погіршують середній показник (80%).
21. Довідники організацій, що належать до сфери управління органів влади найповніше представлені на сайтах міст обласних центрів
(83%). Обласні ради та міські ради мають по 66% та 63% даних на
своїх сайтах. І в аутсайдерах - обласні державні адміністрації, котрі
висвітлюють лише 21% від необхідних переліків. В середньому, ця
інформація висвітлена на сайтах на рівні 58%.
22) Установчі документи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління органів влади, на сайтах міст обласних
центрів публікуються на рівні 42%, решта органів місцевого самоврядування мають вдвічі гірші показники: міські ради - 23%, обласні ради
-18%, обласні державні адміністрації - 4%, тобто лише Дніпропетровська ОДА оприлюднила ці документи. Середній показник - 22%

23) Дані щодо установ та закладів соціальної сфери на сайтах обласних державних адміністрацій, котрі містять
перелік установ та закладів соціальної сфери, контактні дані та розпорядок роботи, наявні лише у 8 міських рад
у доволі незначних обсягах - 27% від необхідної інформації.
25) Дані щодо правоохоронних органів розміщено на сайтах двох обласних державних адміністрацій( Одеська і Харківська) у на рівні 7%.
26) Інформація щодо лікувальних та оздоровчих закладів присутня лише на сторінках 9 обласних державних
адміністрацій, і то на незначному рівні - 27% від передбачених законодавством даних.
27) Дані щодо дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів є на сторінках 10 обласних державних адміністрацій на рівні 29%.

~32~

Загалом - 16%
ОДА - 13%

16%

Обласні ради - 3%
Ради облцентрів - 32%
Міськради - 13%
Загалом - 26%
ОДА - 33%

26%

Обласні ради - 5%
Ради облцентрів - 46%
Міськради - 19%
Загалом - 18%
ОДА - 18%

18%

Обласні ради - 1%
Ради облцентрів - 30%
Міськради - 21%

28) Реєстри наборів відкритих даних з переліками таких наборів у
володіннні органу влади та можливості он-лайн доступу найповніше представлені на сайтах рад обласних центрів (32%), гірші показники у облдержадміністрацій та міських рад - по 13% даних. Що
стосується облрад, то дану інформацію оприлюднено на рівні 3%.
Середній показник становить 16%.
29) Паспорти наборів відкритих даних найповніше оприлюднюють
міськради обласних центрів - 46% та облдержадміністрації - 33%, і у
значно меншій кількості інші міські ради (19%) та обласні ради (5%).
Середній показник становить 26%.
30) Набори відкритих даних менше, ніж на третину оприлюднюються розпорядниками даного виду інформації. Найкращий показник на сайтах рад обласних центрів - 30% і найгірший у обласних
рад - 1%. На сайтах облдержадміністрацій 18% та сайтах інших
міських рад - 21%. Середній показник на рівні 18%.

31) Оприлюднення матеріалів генеральних планів у формі даних про текстову та графічну частини планів населених пунктів, детальних планів територій населених пунктів, переліків земельних ділянок, що пропонуються
для передачі в користування та здійснення забудови міськими радами обласних центрів здійснено на 42%, міськими радами інших міст - лише на 18% даних.
Загалом - 25%
ОДА - 33%

25%

Ради облцентрів - 25%
Міськради - 18%

Загалом - 19%
ОДА - 41%

19%

Обласні ради - 0%
Ради облцентрів - 28%
Міськради - 6%

32) відомості про цільові/регіональні програми, замовником чи виконавцем яких є орган влади оприлюднені на сайтах органів місевого самоврядування у недостатній кількості; найбільше оприлюднено облдержадміністраціями - 33%, сайти міст обласних центрів
містять лише 25%, а сайти міських рад - лише 18% від необхідних
даних щодо затверджених програм. Середній показник - 25%.
33) Інформація щодо громадських обговорень та слухань найповніше представлена на сайтах облдержадміністрацій - рівень наповненості інформацієюстановить 41%, сайти міських рад обласних центрів мають 28%, а сайти рад інших міст - лише 6%. При цьому, жодна
із обласних рад не оприлюднила інформації щодо громадських обговорень та слухань. Відтак, середній показник становить 19%
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Загалом - 55%

55%

ОДА - 55%
Обласні ради - 36%
Ради облцентрів - 78%
Міськради - 52%

34) Інформацію щодо регуляторної діяльності найкраще оприлюднюють ради міст обласних центрів - 78% даних, обласні державні
адміністрації (55%), міські ради інших міст (52%), а обласні ради лише 36% інформації. Середній показник - 55%.

35) Дані щодо звернень громадян, відповідно до методології, оцінюються за 10 показниками: порядок приймання, адреса для поданОДА - 56%
ня особисто, поштова адреса для надсилання, електронна адреса
Обласні ради - 40%
для надсилання, телефон за яким можна подати звернення, можли43%
Ради облцентрів - 52% вість створення електронних петицій, опис порядку і строків розгляду радою, звіти про роботу, наявність можливості направити
Міськради - 25%
звернення безпосередньо із сайту, зразки документів та інших матеріалів для звернення громадян до органу. На сторінках обласних державних адміністрацій інформація є найбільш повною, проте її недостатньо - лише 56%, сторінки рад міст обласних центрів на 52% наповнені інформацією щодо звернень, обласні ради лише на 40%, а от інші міські ради - тільки на 25% від необхідної кількості.
Відтак, середній показник становить 43%.
Загалом - 43%

36) Блок параметрів щодо оцінки стану оприлюднення даних щодо
доступу до публічної інформації складається з 11 показників. При
ОДА - 73%
оцінці враховувалась наявність порядку складання, подання запиту
Обласні ради - 64%
на інформацію, зразки форм інформаційних запитів, поштова, елек68%
Ради облцентрів - 65% тронна адреса для надсилання запитів, телефон/факс для подання
Міськради - 71%
запиту на інформацію,місцезнаходження (адреса) роботи із публічної інформацією в приміщенні ради, графік прийому запитувачів,
наявність можливості направити запит на інформацію безпосередньо з сайту, порядком оскарження рішень
розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, звіти про роботу із запитами на інформацію, системи обліку
публічної інформації / реєстр публічної інформації. Досліджувані органи влади виконують вимоги законодавства в цьому питанні наступним чином : обласні ради - на рівні 64%, ради міст обласних центрів мають 65%,
ради інших міст - 71%, а обласні державні адміністрації - 73%. Середній показник - 68%.
Загалом - 68%

Загалом - 61%

61%

ОДА - 39%
Ради облцентрів - 53%
Міськради - 90%

37) Відомості про надання послуг (в тому числі адміністративних)
найповніше оприлюднені на сторінках міських рад інших міст - 90%.
Міські ради обласних центів висвітлюють 53% інформації, облдержадміністрації - лише 39%. Середній показник - 61%.
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Загалом - 34%
ОДА - 61%

34%

Обласні ради - 9%
Ради облцентрів - 34%
Міськради - 31%
Загалом - 32%
ОДА - 23%

32%

Обласні ради - 25%
Ради облцентрів - 65%
Міськради - 13%

38) Інформація щодо вакантних посад фактично відсутня на сайтах
обласних рад, лише 9% даних оприлюднено. Так само мало даних
на сайтах рад міст обласних центрів та рад інших міст - 34% та 31%
відповідно. І лише обласні державні адміністрації наблизились до
середнього показника - 61%. Вцілому, така інформація публікується
органами місцевого самоврядування на рівні 34%.
39) Інформацію щодо бюджету найповніше висвітлюють ради міст
обласного значення - 65%, обласні ради - тільки 25%, обласні державні адміністрації - 23%, ради інших міст - 13%. Середнє значення
прораховується на рівні 32%.

40) Про осіб із обмеженими можливостями найкраще піклуються
обласні державні адміністрації, адже показник наявності опцій підтримки осіб зі слабким зором, можливість масштабувати (збільшити,
Обласні ради - 9%
21%
Ради облцентрів - 13% зменшити) шрифт і елементи інтерфейсу офіційного сайту засобами веб-оглядача, а також можливість звукового супроводження дій
Міськради - 4%
користувача на сайтах цього розпорядника становить 58%. Значно
менше турботи прослідковується у функціональних особливостях сатйтів рад міст обласних центрів - 13%,
обласних рад - 9% та рад інших міст - 4%. Середній показник становить 21%.
Загалом - 21%
ОДА - 58%

41) Негативний контент і функції офіційного сайту у формі реклами (в т.ч. прихованої) фізичних чи юридичних
осіб, товарів, робіт, послуг на офіційному сайті, необхідність реєстрації з вказівкою персональних даних, необхідність в укладені ліцензійної чи іншої угоди, які передбачають стягнення плати за користування програмними
засобами, вимога оплати доступу, необхідність у встановленні спеціального програмного забезпечення для
отримання доступу до інформації, яка розміщена на сайті, майже повінстю відсутній на сайтах досліджуваних
органів влади. Частково трапляються випадки розміщення реклами та реєстрації із вказанням персональних
даних, а також встановлення програмного забезпечення.
Підсумовуючи можна сказати, що є певні категорії публічної інформації, які органи місцевої влади оприлюднюють неохоче на своїх офіційних сайтах, а саме:
• загальна інформація про орган влади, про структуру органу влади, про районні та районні в містах державні адміністрації;
• відомості про консультативні та дорадчі органи, окрім громадської ради та відомості про громадські ради;
• відомості про пленарні засідання рад;
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• установчі документи комунальних підприємств, установ, організацій;
• інформація про установи та заклади соціальної сфери, правоохоронні органи, лікувальні та оздоровчі заклади, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
• реєстри, паспорти та самі набори відкритих даних;
• генеральні плани міст;
• відомості про цільові/регіональні програми, замовником чи виконавце яких є орган влади;
• інформацію про громадські обговорення та слухання;
• інформація про регуляторну діяльність;
• інформація про надання послуг, в тому числі адміністративних;
• кадрове забезпечення;
• бюджет та фінанси;
• забезпечення доступу для отримання інформації особам з обмеженими можливостями.
Найбільш вісвітлюваними темами для органів місцевої влади, є дані щодо: очільників органів влади, структурних
підрозділів, депутатської діяльності, виконавчого комітету та виконавчого апарату рад, оприлюднення нормативно-правових актів, а також питання забезпечення доступу до публічної інформації.

Середній рівень

Високий рівень

ОДА
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%

НПА

запити

сайти

в приміщенні

Донецька ОДА

84,3

25,0

23,8

11,3

24,2

Харківська ОДА

81,2

21,3

24,2

12,3

23,4

Вінницька ОДА

80,8

22,5

19,6

13,7

25,0

Херсонська ОДА

80,4

25,0

17,5

13,7

24,2

Рівненська ОДА

79,5

20,0

25,0

11,1

23,4

Полтавська ОДА

79,2

25,0

19,2

16,3

18,8

Хмельницька ОДА

76,8

16,3

24,2

12,9

23,4

Запорізька ОДА

76,5

25,0

20,0

11,2

20,3

Івано-Франківська ОДА

75,6

21,3

18,5

11,6

24,2

Сумська ОДА

75,6

23,8

20,0

16,2

15,6

Київська ОДА

74,2

25,0

19,2

9,7

20,3

Волинська ОДА

72,9

18,8

24,2

8,9

21,1

Дніпропетровська ОДА

71,0

20,0

17,5

11,6

21,9

Чернігівська ОДА

69,1

16,3

19,2

14,2

19,5

Тернопільська ОДА

69,1

16,3

17,9

11,5

23,4

Миколаївська ОДА

64,2

18,8

12,5

9,5

23,4

Задовільний рівень
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Чернівецька ОДА

63,9

10,0

20,0

11,2

22,7

Одеська ОДА

63,8

13,8

15,4

9,6

25,0

Житомирська ОДА

62,2

15,0

13,3

13,6

20,3

Черкаська ОДА

61,0

22,5

12,3

7,5

18,8

Луганська ОДА

59,6

20,0

15,0

6,6

18,0

Кіровоградська ОДА

50,1

3,8

13,3

11,9

21,1

Львівська ОДА

47,0

13,8

15,0

8,1

10,2

Закарпатська ОДА

44,5

18,8

6,7

10,5

8,6

Незадовільний рівень від 0% до 20%
Низький рівень від 21% до 40%
Задовільний рівень від 41% до 60%
Середній рівень від 61% до 80%
Високий рівень від 81% до 100%

%

НПА

запити

сайти

в приміщенні

Тернопільська обласна рада

72,5

18,8

20,4

8,9

24,4

Вінницька обласна рада

68,7

20,3

13,3

13,5

21,6

Львівська обласна рада

67,3

14,1

21,3

10,4

21,6

Рівненська обласна рада

64,7

16,4

19,2

11,5

17,6

Черкаська обласна рада

64,2

14,1

17,1

10,3

22,7

Волинська обласна рада

64,1

20,3

13,3

10,0

20,5

Чернігівська обласна рада

63,9

13,3

19,6

10,0

21,0

Кіровоградська обласна рада

63,0

18,8

18,8

7,9

17,6

Дніпропетровська обласна рада

62,8

20,3

15,4

8,9

18,2

Чернівецька обласна рада

62,4

18,8

18,8

9,0

15,9

Одеська обласна рада

60,4

13,3

20,8

8,7

17,6

Полтавська обласна рада

60,3

18,0

15,4

7,0

19,9

Миколаївська обласна рада

59,7

14,1

19,2

8,3

18,2

Житомирська обласна рада

58,6

14,8

11,3

9,8

22,7

Харківська обласна рада

57,4

10,9

16,7

9,9

19,9

Низький рівень

Середній рівень

ОБЛАСНІ РАДИ
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Задовільний рівень
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Запорізька обласна рада

57,4

11,7

17,1

8,1

20,5

Сумська обласна рада

55,6

18,8

10,4

9,4

17,0

Хмельницька обласна рада

53,7

10,9

19,6

9,0

14,2

Івано-Франківська обласна рада

52,8

10,9

12,9

9,1

19,9

Херсонська обласна рада

50,8

7,8

14,6

8,5

19,9

Закарпатська обласна рада

44,2

14,1

10,8

7,9

11,4

Київська обласна рада

28,0

6,3

8,3

6,6

6,8

Незадовільний рівень від 0% до 20%
Низький рівень від 21% до 40%
Задовільний рівень від 41% до 60%
Середній рівень від 61% до 80%
Високий рівень від 81% до 100%

~40~

Середній рівень

Херсонська міська рада

%

80,9

НПА

16,9

запити

22,7

сайти

16,3

в приміщенні

25,0

Задовільний рівень

Високий
рівень

МІСЬКІ РАДИ
ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ

~41~

Ужгородська міська рада

60,4

16,9

17,9

14,8

10,8

Хмельницька міська рада

60,3

14,7

15,2

13,3

17,0

Кропивницька міська рада

58,9

13,2

9,6

12,8

23,3

Тернопільська міська рада

58,2

18,4

8,8

10

21,0

Рівненська міська рада

57,9

11,8

15,8

10,4

19,9

Дніпровська міська рада

55,3

18,4

7,5

15,2

14,2

Полтавська міська рада

52,4

21,3

8,3

11,9

10,8

Харківська міська рада

48,3

13,2

8,3

11,4

15,3

Львівська міська рада

47,1

5,1

17,1

16,3

8,5

Чернівецька міська рада

77,3

19,1

21,5

12,9

23,9

Івано-Франківська міська рада

76,8

19,1

18,3

15,5

23,9

Миколаївська міська рада

75,3

19,9

20,2

13,6

21,6

Київська міська рада

74,2

18,4

21,7

15

19,2

Луцька міська рада

72,7

14,7

21,3

12,9

23,9

Вінницька міська рада

70,2

16,2

20,0

15,8

18,2

Чернігівська міська рада

69,8

16,9

21,3

11,2

20,5

Сумська міська рада

69,4

19,1

16,7

16

17,6

Незадовільний рівень від 0% до 20%

Запорізька міська рада

68,8

18,4

16,3

12

22,2

Низький рівень від 21% до 40%

Одеська міська рада

66,5

13,2

17,3

12,1

23,9

Задовільний рівень від 41% до 60%

Житомирська міська рада

65,3

11,8

20,0

10,2

23,3

Середній рівень від 61% до 80%

Краматорська міська рада

65,0

19,1

15,2

14,7

Сєвєродонецька міська рада

63,4

22,1

18,3

8,2

14,8

Черкаська міська рада

61,8

17,6

16,3

8,6

19,3

Високий рівень від 81% до 100%

~42~

Задовільний рівень

Токмацька міська рада

32,6

14,7

53,3

29,8

Кіцманська міська рада

32,4

17,6

67,5

12

Сватівська міська рада

29,4

44,1

21,7

22,5

Чортківська міська рада

27,0

14,7

45,8

20,5

Ірпінська міська рада

19,8

5,9

19,2

34,3

НПА

запити

сайти

Синельніківська міська рада

70,7

82,4

99,2

30,7

Чорноморська міська рада

67,1

82,4

78,3

40,7

Лисичанська міська рада

65,1

88,2

71,7

35,3

Вараська міська рада

62,9

64,7

86,7

37,4

Горішньоплавнівська міська рада

61,3

79,4

61,7

42,8

Бориславська міська рада

59,9

67,6

75,0

37,2

Люботинська міська рада

59,9

67,6

75,0

37

Старокостянтинівська міська рада

58,5

61,8

75,0

38,6

Глухівська міська рада

56,7

73,5

65,0

31,5

Незадовільний рівень від 0% до 20%

Костянтинівська міська рада

55,5

76,5

56,7

33,5

Низький рівень від 21% до 40%

Маріупольська міська рада

55,5

79,4

45,0

42,2

Новокаховська міська рада

54,2

70,6

53,3

38,8

Задовільний рівень від 41% до 60%

Болехівська міська рада

54,2

76,5

55,0

31,2

Середній рівень від 61% до 80%

Нововолинська міська рада

53,2

76,5

52,5

30,5

Високий рівень від 81% до 100%

Чопська міська рада

53,1

64,7

60,0

34,6

Малинська міська рада

51,8

70,6

60,8

23,9

Очаківська міська рада

50,6

61,8

66,7

23,4

Прилуцька міська рада

49,6

64,7

49,2

34,9

Смілянська міська рада

45,7

76,5

33,3

27,3

Олександрійська міська рада

42,9

47,1

48,3

33,4

Козятинська міська рада

41,8

52,9

45,0

27,6

Низький рівень

%

Незадовільний рівень

Середній рівень

МІСЬКІ РАДИ

~43~

