
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1058 

 

15.07.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 

 

Про розгляд проекту Постанови  

Кабінету Міністрів України «Про затвердження  

Положення про набори даних, які підлягають  

оприлюдненню у формі відкритих даних», що надійшов  

від Державного агентства з питань електронного  

урядування України 

 

Розглянувши та обговоривши проект Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних», керуючись частиною другою статті 

24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. Погодити проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних» із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Національного агентства з 

питань електронного урядування України. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Г. Шверка.  
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

15.07.2015 № 1058 

 

Зауваження 

щодо проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних» 

 

 

Проект Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних (далі – Проект) передбачає оприлюднення на 

офіційному веб-сайті розпорядника інформації відкритих даних і визначає саме 

набори даних (електронні документи) та їх формати для оприлюднення.  

Додатково від Нацради вимагається публікація Державного реєстру ТРО (п.254 

переліку даних). 

Реалізація положень Проекту потребуватиме використання API для 

оприлюднення даних (п. 10 Проекту). На сьогодні Національна рада здійснює 

оприлюднення word-файлом, тому передбачається необхідність використання 

готових прикладних програмних функцій (у вигляді сервісу, який надається за 

допомогою певного програмного функціоналу).  

Для впровадження необхідних змін потрібні кошти на додаткову 

розробку та налагодження такого функціоналу, які на сьогодні відсутні. 

Крім того, п. 21 Проекту вимагає систематизацію (сортування) 

інформації. Відповідно, на сайті повинен бути передбачений механізм пошуку 

(сортування). На виконання цього пункту також будуть потрібні додаткові 

кошти. 

Пункт 6 Проекту вимагає створення форми для зворотного зв’язку. 

Впровадження її не є проблемою з технічної точки зору, але також 

потребуватиме фінансування. 

Враховуючи викладене, виконання пропонованих норм Постанови 

Кабінету Міністрів України та затвердженого нею Положення  потребуватиме 

створення і налагодження додаткових програмних механізмів оприлюднення 

інформації на офіційному сайті Національної ради  та  передачі її на портал 

Державного агентства з питань електронного урядування України, коштів на 

що не передбачено ані в поточному  році, ані у бюджетних запитах на майбутні 

роки.  

Враховуючи складну економічну ситуацію в державі, вважаємо, що 

суттєве фінансування здійснення дублювання інформації, що розміщується на 

офіційних сайтах шляхом передачі її до Державного агентства з питань 

електронного урядування України, не є виправданим. 

 

 
Начальник юридичного управління   /підпис/ У. Фещук 

 


