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Висновок антикорупційної експертизи
проєкту постанови Кабінету Міністрів України

Назва проєкта акта “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 2015 р. № 835 та від 30

листопада 2016 р. № 867”

Дата прийняття проєкт

Суб’єкт прийняття рішення Кабінет Міністрів України

Суб'єкт розроблення проєкта Міністерство цифрової трансформації Україниа

Висновок та рекомендації Містить корупційні ризики

Резюме:
Міністерство цифрової трансформації винесено на громадське обговорення змін до

проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 та від 30 листопада 2016 р. № 867”.

Проте, прийняття цих змін сприятиме виникненню у державних органів
необґрунтованих та розширених дискреційних повноважень щодо визначення
необхідності (чи її відсутності) публікації наборів відкритих даних.

Корупціогенні фактори:

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних повноважень
державних органів щодо публікації наборів відкритих даних

Згідно Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
2015 р. № 835 (далі – Положення), оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних
здійснюється за такими принципами:

відкритість за замовчуванням - забезпечення оприлюднення розпорядниками усієї
публічної інформації у формі відкритих даних, яка перебуває в їх володінні, крім
інформації, яка законом віднесена до інформації з обмеженим доступом, а також
інформації, яка не підлягає оприлюдненню згідно із Законом України “Про доступ до
публічної інформації”;

оперативність - забезпечення своєчасного оновлення публічної інформації у формі
відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також її
оприлюднення у первинній (неагрегованій) формі;
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доступність використання - забезпечення оприлюднення публічної інформації у
формі відкритих даних у машиночитаному форматі, а також забезпечення її подальшого
вільного та безоплатного використання;

інтероперабельність - забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі
відкритих даних з публікацією у наборі даних єдиних ідентифікаторів об’єктів,
інформація щодо яких міститься у цьому наборі даних;

постійна застосовність - забезпечення використання публічної інформації у формі
відкритих даних органами державної влади та органами місцевого самоврядування під
час здійснення ними своїх повноважень;

інклюзивність розвитку - забезпечення розпорядниками інформації підтримки та
сприяння створення нових інформаційних ресурсів та послуг на основі публічної
інформації у формі відкритих даних.

Разом з тим, проектом Постанови пропонується передбачити виключення із цих
принципів на власний розсуд, а саме доповнюється наступними нормами Положення: «в
умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану, оголошеного на території України, або в
окремих її областях, розпорядники інформації під час оприлюднення наборів даних у формі
відкритих даних можуть відступати від цих принципів», а також «в умовах дії
надзвичайного та/або воєнного стану, оголошеного на території України, або в окремих її
областях, допускається часткове та/або повне припинення надання доступу до
оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.»

У додатку до Положення визначено Перелік наборів даних, публікація яких під час
дії воєнного стану не здійснюється (більше 140 реєстрів), а саме:

● Інформація про народних депутатів України, їх активність і майновий стан
● Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності
● Відомості про виборчі дільниці, утворені на постійній основі, у тому числі

місцезнаходження приміщень для голосування та відповідних дільничних виборчих
комісій

● Кількість виборців у межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст,
районів у містах, селищ і сіл, у закордонному виборчому окрузі, а також кількість
виборців, які за своїми виборчими адресами віднесені до відповідних виборчих
дільниць (станом на останній день попереднього місяця)

● Дані про територіальні виборчі комісії та їх склад
● Відомості про спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій
● Відомості про кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні

депутати України, кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови

● Відомості про уповноважених осіб партій та довірених осіб кандидатів
● Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та

громадських формувань
● Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних

агентств як суб’єктів інформаційної діяльності
● Єдиний реєстр арбітражних керуючих України
● Державний реєстр атестованих судових експертів
● Карта маршрутів мобільних сервісних центрів і графік виїздів мобільних сервісних

центрів
● Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до

вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції

● Державний реєстр органічного насіння і садивного матеріалу
● Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників
● Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві
● Державний реєстр заявок на сорти рослин
● Реєстр патентів на сорти рослин



● Єдиний державний реєстр тварин
● Реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання
● Видобуток рядового вугілля державними підприємствами, установами,

організаціями та об’єднаннями, що належать до сфери управління Міненерго, та
господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює управління
корпоративними правами держави (за шахтами, марками продукції)

● Видобуток та переробка уранової сировини
● Показники стану активів підприємств державного сектору економіки
● Інформація про вугільну товарну продукцію
● Оплата підприємствами комунальної теплоенергетики і теплоелектроцентралями

поставок природного газу з ресурсів АТ “Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України” (у розрізі підприємств, за областями)

● Переробка вугілля (у розрізі підприємств)
● Рух палива на енергетичних підприємствах (оперативні дані)
● Загальна інформація про підприємства державного сектору економіки
● Коефіцієнтний аналіз діяльності підприємств державного сектору економіки
● Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності підприємств державного

сектору економіки
● Показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору

економіки
● Показники фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору

економіки
● Довідник вугледобувних підприємств України
● Інформація про споживання енергетичних ресурсів приватними акціонерними

товариствами в галузі залізничного транспорту (крім АТ “Українська залізниця”)
● Інформація про планове споживання та економію газу приватними акціонерними

товариствами в галузі залізничного транспорту (крім АТ “Українська залізниця”)
● Реєстр суднозаходів
● Портова статистика з перевалки вантажів (у розрізі терміналів та причалів)
● План ремонтних і капітальних днопоглиблювальних робіт і статус їх виконання
● Інформація про зібрані портові збори (у розрізі їх видів та портів)
● Дані про доходи підприємств у розрізі контрагентів, груп товарів/послуг і

натуральних показників
● База даних договорів фрахтування державного рухомого майна та поточного стану

розрахунків за ними підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Мінінфраструктури

● База даних про закупівлі підприємств, установ та організацій у розрізі контрактів з
відображенням фактично витрачених сум

● Реєстр морських портів України
● Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України
● Єдиний електронний реєстр спортивних споруд
● Перелік дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл вищої спортивної майстерності
● Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення

екологічного аудиту
● Відомості (метадані) про містобудівну документацію, невід’ємно пов’язані через

систему гіперпосилань з електронними копіями відповідної документації
(документів), розміщеної (розміщених) на інтернет-ресурсах уповноважених
органів містобудування та архітектури та виконавчих органів місцевого
самоврядування

● Інформація про використання коштів, які надійшли на рахунок для забезпечення
протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора

● Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування



● Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру

● Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення

● Результати повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування

● Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення
корупції

● Перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних
органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого
самоврядування, юридичних особах публічного права та юридичних особах,
зазначених у частині другій статті 62 Закону України “Про запобігання корупції”

● Фінансова звітність компаній, що складається та подається відповідно до Закону
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

● Професійний склад працюючих осіб за видами економічної діяльності
● Професійний склад працюючих осіб за окремими категоріями
● Дані про виробництво теплової енергії
● Дані про споживання теплової енергії
● Реєстр суб’єктів природних монополій у сфері енергетики
● Реєстр суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого

водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів
● Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій
● Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку
● Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України
● Звітність та інформація в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера

телекомунікацій, зокрема така, що містить фінансово-економічні показники їх
діяльності за кожним видом послуг та в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць

● Інформація про покриття Інтернету, технології, швидкості та кількість абонентів у
розрізі кожного населеного пункту, що надається операторами та провайдерами
телекомунікацій на запити НКРЗІ

● Дані інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)
● Реєстр платників податку на додану вартість
● Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість
● Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного

бюджету в звітному році
● Єдиний державний реєстр місць зберігання
● Інформація про щомісячні надходження податків і зборів (за видами згідно з кодом

бюджетної класифікації, у галузевому та регіональному розрізі)
● Фінансова звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та

збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток
до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період
відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України

● Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий
● Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на

право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць
виробництва, зберігання, оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним

● Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження діяльності є
учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи

● Ліцензійний реєстр видів господарської діяльності з виробництва лікарських
засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів),
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами



● Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який включає
інформацію, у тому числі щодо розгляду питань і рішень про видачу,
переоформлення, анулювання ліцензій на зазначені види діяльності

● Реєстр осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних
виробів, які імплантують, і медичних виробів для діагностики in vitro в обіг

● Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних
гарантій

● Реєстр сертифікованих аеродромів (злітно-посадкових майданчиків)
● Реєстр провайдерів аеронавігаційного обслуговування
● Реєстр ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів,

небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним і залізничним
транспортом

● Реєстр ліцензій на внутрішні перевезення пасажирів на таксі та/або міжнародні
перевезення пасажирів на таксі

● Реєстр ліцензій міжнародних перевезень
● Ліцензійний реєстр на провадження господарської діяльності з перевезення

пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів річковим, морським
транспортом

● Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки
● Перелік спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на

користування нафтогазоносними надрами)
● Інтерактивна карта ділянок надр, на які надано спеціальні дозволи користування

надрами
● Перелік об’єктів для залучення інвестицій
● Дані державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин
● Дані державного кадастру родовищ підземних вод
● Дані реєстру нафтових і газових свердловин
● Дані державного балансу запасів корисних копалин
● Інформація про стан мінерально-сировинної бази України
● Оглядові геологічні карти
● Державний водний кадастр за розділом “Підземні води”
● Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність,

пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, визначених Законом
України “Про карантин рослин”

● Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність з
виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

● Реєстр рішень щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з
ветеринарної практики та виробництва ветеринарних препаратів

● Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників
● Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів
● Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
● Публічна кадастрова карта України
● Відомості Державного земельного кадастру
● Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)
● Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду

(контролю)
● Надходження природного газу до газотранспортної системи від видобувних

компаній
● Транспортування газу трубопроводами (внутрішнє використання)
● Hозрахунки за природний газ, поставлений АТ “Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України” (за категоріями споживачів, за регіонами)



● Фактичні обсяги видобутку природного газу, газового конденсату та нафти
підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління
АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

● Запаси природного газу в підземних сховищах газу (розподіл запасів за
конкретними підземними сховищами газу, відсоток заповненості)

● Аналіз використання палива в Україні тепловими електростанціями і
теплоелектроцентралями

● Баланс виробництва і споживання електричної енергії (прогнозований і фактичний)
● Виробництво та відпуск електричної енергії генеруючими компаніями
● Динаміка і структура споживання електричної енергії (за категоріями споживачів)
● Робота блочного обладнання теплових електростанцій (за енергоблоками)
● Споживання електричної енергії в Україні за категоріями споживачів
● Прогнозний (орієнтовний) склад блоків та виробіток електричної енергії теплових

електростанцій енергогенеруючих компаній
● Відпуск теплової енергії енергетичними компаніями і тепловими електростанціями
● Фактичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України (в

розрізі кожного суб’єкта)
● Інформація про планову потребу та споживання паливноенергетичних ресурсів АТ

“Українська залізниця” у розрізі ресурсів (дизельне паливо, вугілля, газ)
● Інформація про обсяги перевезення вугілля у розрізі залізничних станцій

відправлення та призначення
● Інформація про обсяг, вантажообіг та сплату провізних платежів від вантажних

перевезень (у розрізі номенклатурних груп вантажів, родів вагонів, видів
сполучення і тарифних класів)

● Інформація про обсяг, вантажообіг та сплату провізних платежів від вантажних
перевезень (у розрізі номенклатурних груп вантажів, залізничних станцій
відправлення та призначення)

● Інформація про вантажні перевезення, здійснені інвентарним парком АТ
“Укрзалізниця”

● Дані про місця розташування веж рухомого (мобільного) зв’язку
● Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами об’єктів 2 і 3 груп із зазначенням номера та строку дії
(для облдержадміністрацій)

● Схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій)
● Схеми планування територій районів (для райдержадміністрацій)
● Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактну інформацію та графік

прийому
● Адресний реєстр
● Дані про видані будівельні паспорти
● Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних

послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт
● Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані
● Схеми планування території областей, схеми планування території районів,

генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани
території, містобудівна документація територіальних громад, їх проекти
(відповідно до повноважень)

● Реєстр містобудівних умов та обмежень
● Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у

комунальній власності



Зазначеними положеннями проекту надається право державним органам вирішувати
на власний розсуд без чітко встановлених критеріїв чи публікувати взагалі всі набори
даних або ні, чи відступати від принципів оприлюднення наборів даних. Тобто, якими
підставами такі державні органи будуть керуватися під час прийняття рішення не
визначено, що створює ризики зниження рівня громадського контролю, встановлюються
обмеження на доступ до публічної інформації, а також обмежується обсяг публічної
інформації, яка підлягає обов’язковому опублікуванню.

Звертаємо увагу, що запропоновані проєктом зміни фактично призведуть до того, що
кожен державний орган без належного обгрунтування зможе закрити інформацію,
посилаючись на воєнний стан, який вже триває в Україні майже 6 місяців.

Крім того, чим більше інформації про доходи та майно, фінансову звітність і
публічних реєстрів буде закритими, тим більш стрімко зростатиме ймовірність
виникнення корупційних ризиків. Зменшення рівня громадського контролю через закриття
публічної інформації та реєстрів може призвести до неефективного використання
бюджетних коштів та їх перевитрат.

Враховуючи вказане, рекомендуємо або чітко визначити перелік підстав, за яких
виключний перелік інформації не публікується, або не ініціювати проектом вказані зміни.

Інші зауваження

Крім того, звертаємо увагу на невідповідність положень проєкту пояснювальній
записці, в який визначено наступний позитивний вплив від прийняття акту:

- прийняття проекту акта забезпечить спрощення процесу публікації публічної
інформації у формі відкритих даних, сприятиме підвищенню рівня знань та вмінь
державних службовців щодо відкритих даних;

- прийняття проекту акта розширить перелік обов’язкових до публікації наборів
відкритих даних, що в свою чергу поліпшить доступ представникам
громадянського суспільства до інформації про діяльність органів влади та матиме
позитивний вплив на зменшення рівня корупційних ризиків в такій діяльності;

- прийняття проекту акта сприятиме підвищенню кількості програмних продуктів
на основі відкритих даних та позитивно впливатиме на створення доданої
вартості від відкритих даних.
Фактично, проєктом рішення пропонується на весь період воєнного стану закрити

доступ громадськості більше ніж до 140 наборів даних, а також відступати від принципів
оприлюднення наборів даних щодо всіх реєстрів, що навпаки призводить до підвищення
рівня корупційних ризиків.

Висновок:
Проєкт не рекомендується до подальшого прийняття без його доопрацювання.


