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Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
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Методологія Моніторингу забезпечення державними органами
оприлюднення публічної інформації на офіційних веб сайтах

Об'єкт моніторингу офіційні сайти міністерств та центральних органів виконавчої влади.
Предметом дослідження є виконання державними органами вимог ст. 15 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» та положень ст. 2, 4, 6, 7, 8, 9 та 10 Конвенції Ради Європи про
доступ до офіційних документів.
Мета дослідження - незалежна та об'єктивна оцінка стану виконання Міністерствами та
центральними органи виконавчої влади законодавства у сфері доступу до публічної інформації та
розробка рекомендацій щодо покращення оприлюднення офіційних документів, які знаходяться
в його розпорядженні, в інтересах поширення прозорості та ефективності державного
управління та заохочення інформованої участі громадськості у справах, що становлять загальний
інтерес.
Завдання дослідження:
1. Виявити прогалини на офіційних сайтах розпорядників публічної інформації, які
перешкоджають запитувачам отримувати публічну інформацію.
2. Оцінити недоліки та неточності у нормативно-правових актах розпорядників публічної
інформації в частині регулювання питань, пов'язаних із забезпеченням доступу запитувачів до
інформації.
3. Надати рекомендації з усунення прогалин та порушень.
Принципи моніторингу
1) Принцип законності - дослідження засновано на вимогах, встановленими чинним
законодавством щодо порядку забезпечення доступу до інформації державними органами.
2) Принцип неупередженості - дослідження відображає реальний стан виконання норм
законодавства незалежно від ставлення моніторів до об'єкта дослідження.
Шкала та порядок оцінки
Для комплексної оцінки рівня виконання державними органами законодавства у сфері доступу
до публічної інформації Методологію зведено до двох частин: аналіз та оцінка.
Параметри аналізу
1. Порядок інформаційного наповнення, технічного забезпечення та функціонування веб-сайтів
державних органів.
2. Виявлення наявності або відсутності визначених кількісних і якісних характеристик.
3. Визначення відповідності змісту офіційних сайтів державних органів положенням
нормативно-правових актів, які регулюють питання доступу до інформації.
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Критерії оцінок
Методологія поділена на три частини, 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 100%. При підрахунку загального рівня забезпечення
доступу до публічної інформації сумуються результати у відсотках, які були отримані за кожен
розділ:
Повнота
Оцінка рівня забезпечення повноти публічної інформації державними органами. Під повнотою
розуміється міра відповідності обсягу, складу та змісту інформації, розміщеної на сайті
державного органу інформації.
Для оцінки повноти, оцінюється весь обсяг наявної інформації, перевіряється та враховується у
відсотковому значенні, де:
● високий рівень повноти - приймається за 100%, тобто наявний весь обсяг інформації;
● середній - 50% означає, що відсутня незначна частина публічної інформації;
● низький - 25%, наявна лише незначна частина публічної інформації;
● незадовільний - 0%, тобто не виявлено жодного публічної інформації.
Актуальність. Оцінка актуальності оприлюдненої державної органами на офіційних сайтах
інформації визначається її правдивістю на момент моніторингу, динамікою оновлення, та останніх
змін:
● високий рівень відповідає 100%, тобто наявна інформація актуальна та оновлюється;
● середній - 50% означає, що частина інформації актуальна, проте є зауваження до
оновлення.
● низький - 25%, актуальний лише незначна частина публічної інформації;
● незадовільний - 0%, інформація не актуальна та не оновлюється;
Доступність. Під доступністю розуміється можливість зручно, оперативно та без черезмірних
зусиль користуватись сайтом державного органу, отримувати публічну інформацію, в тому числі і
для скачування.
● високий рівень відповідає 100%, за яким інформацію на сайті можна знайти за правилом
трьох кліків, а наявна інформація відтворюється на сайті (за потреби скачується у
доступних форматах).
● середній - 50% означає, що час затрачений на пошук інформації перевищує три кліки,
лише частина інформації відтворюється на сайті та скачується.
● низький - 25%, інформація доступна лише для читання, пошук її займає достатньо часу (5-10
хв.);
● незадовільний - 0%, інформація недоступна для прочитання, опрацювання, пошук її
займає надмірний обсяг часу (більше 10 хв.).
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Окремо оцінюється рівень навігації сайту, системи пошуку та інклюзивності для осіб із слабким
зором чи слухом:
Навігація сайту та система пошуку оцінюється за критерієм наявності та відсутності:
● наявна - 100%, тобто сайт зручний, присутні усі необхідні елементи для пошуку та роботи
на сайті;
● відсутня - 0%, на сайті відсутні всі необхідні елементи для зручності навігації та пошуку
інформації.
Загальна оцінка рівня навігації: високий - 400%, середній - 300-200%, низкий - 100%,
незадовільний - 0%.
Інклюзивність. Під інклюзивністю розуміється наявність функцій та інструментів для осіб із
слабким зором чи слухом:
● високий рівень - приймається за 100%, тобто наявні усі інклюзивні функції;
● середній - 50% означає, що відсутня незначна частина функцій;
● незадовільний - 0%, тобто не виявлено жодної інклюзивної функції чи інструменту.
Загальна оцінка рівня інклюзивності: високий - 300%, середній - 200-150%, низкий - 100%,
незадовільний - 0%.
Форма оцінки
1
Параметри

2
Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

3

4

Відсоток за всіма
критеріями

Рівень доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія
Нормативно-правові засади
діяльності
Поштова адреса, адреса
електронної пошти, телефон
Загальні правила роботи
органу, правила внутрішнього
трудового розпорядку органу
Прізвище, ім'я та по батькові
керівника органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних обов’язків та
контактна інформація
Публічна інформація
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Порядок складання, подання
запиту на інформацію
Зразки форм запитів на
інформацію
Можливість заповнити
шаблон запиту на інформацію
та направити його
Поштова та електронна адреса
для надсилання запитів
Контактний телефон для
подання запиту
Місцезнаходження (адреса)
роботи з публічною
інформацією в приміщенні
державного органу
Графік прийому запитувачів
Порядок оскарження дій чи
бездіяльності розпорядників
інформації
Звіт про роботу із запитами на
публічну інформацію
Перелік наборів даних, що
оприлюднюються у формі
відкритих даних
Нормативно-правові акти, акти
індивідуальної дії (крім
внутрішньоорганізаційних),
прийняті розпорядником,
проекти рішень, що підлягають
обговоренню, інформацію про
нормативно-правові засади
діяльності
Перелік та умови отримання
послуг, що надаються цими
органами, форми і зразки
документів, правила їх
заповнення
Фінансові ресурси (структура
та обсяг бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)
Інформація про систему
обліку, види інформації, яку
зберігає розпорядник
Інформація про розмір
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фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом більш як
10 сторінок

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті
Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами
Наявність розділів на іноземних мовах
Наявність карти офіційного сайту
Результат
Інклюзивність сайту
Підтримка осіб із слабким зором чи слухом
Можливості масштабування, клавіатурний доступ
Звуковий супровід дій користувача на сайті
Результат
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Моніторинг забезпечення Міністерством культури та інформаційної політики
України оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://mkip.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mkip.gov.ua
/content/pro-minis
terstvo.html

100

100

100

300

високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mkip.gov.ua
/content/normativ
nopravovi-zasadi-d
iyalnosti.html

100

50
(план є, але
за 2020 рік)

100

250

високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mkip.gov.ua
/content/kontakti.
html

100

100

100

300

високий

Розпорядок роботи
органу

https://mkip.gov.ua
/content/kontakti.
html

100

100

100

300

високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mkip.gov.ua
/content/struktura.
html

50

100

100

250

високий

відсутня
контактна
інформація
та розподіл
обов'язків
Публічна інформація

Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://mkip.gov.ua
/content/publichna
-informaciya.html

100

100

50 (4 кліка)

250

високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://mkip.gov.ua
/content/formi-po
dannya-zapitiv-naotrimannya-public
hnoi-informacii.ht
ml

100

100

100

300

високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

-

0

0

0

0

незадовільни
й
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Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://mkip.gov.ua
/files/pdf/67498754
.pdf

100

100

100

300

високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://mkip.gov.ua
/files/pdf/67498754
.pdf

100

100

100

300

високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

-

0

0

0

0

незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://mkip.gov.ua
/files/pdf/67498754
.pdf

100

100

100

300

високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://mkip.gov.ua
/files/pdf/%D0%9F
%D0%BE%D1%80%
D1%8F%D0%B4%D
0%BE%D0%BA%2
0%D0%BE%D1%81
%D0%BA%D0%B0
%D1%80%D0%B6%
D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8F.p
df

50
(скудно)

100

100

250

високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://mkip.gov.ua
/content/zviti-pronadhodzhennya-t
a-rezultati-rozglya
du-zapitiv.html

100

100

100 (січень
2021)

300

високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-

0

0

0

0

незадовільни
й

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mkip.gov.ua
/content/regulyato
rna.html

100

100

100

300

високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://mkip.gov.ua
/content/administr
ativni-poslugi.html

100

100

100

300

високий

Фінансові ресурси

https://mkip.gov.ua

100

100

100

300

високий
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(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

/content/finansova
-zvitnist-2020.html

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник

https://mkip.gov.ua
/files/pdf/65656656
56.pdf

100

100

100

300

високий

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

https://mkip.gov.ua
/content/poryadokoplati-za-nadanny
a-informacii.html

100

100

100

300

високий

https://mkip.gov.ua
/content/informaci
ya-pro-byudzhet.h
tml

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

0

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

100

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Середній

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством молоді та спорту України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/ca
tegory/35

100

100

100

300

високий

Нормативно-правові
засади діяльності

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/ca
tegory/36

100

100

100

300

високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/ca
tegory/289

100

100

100

300

високий

Розпорядок роботи
органу

-

0

0

0

0

незадовільни
й

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/ca
tegory/206

100

100

100

250

високий

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/m
aterial/18501
Публічна інформація

Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/m
aterial/12933

100

100

100

250

високий

Зразки форм запитів на
інформацію

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/m
aterial/7597

100

100

100

300

високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

-

0

0

0

0

незадовільни
й

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/m
aterial/9734

100

100

100

300

високий

Контактний телефон для

http://www.dsmsu.

100

100

100

300

високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
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подання запиту

gov.ua/index/ua/m
aterial/9734

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

-

0

0

0

0

незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/m
aterial/12933

100

100

100

300

високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/ca
tegory/306

50

50

100

200

середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/ca
tegory/497

50

100

200

середній

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/ca
tegory/425

50

100

200

середній

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

http://www.dsmsu.
gov.ua/index/ua/ca
tegory/283l

100

100

100

300

високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

-

0

0

0

0

незадовільни
й

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник

-

0

0

0

0

незадовільни
й

Інформація про розмір

-

0

0

0

0

незадовільни

відсутня
інформація за
2021 рік
50
відсутня
інформація за
2021 рік
50
відсутня
інформація за
2021 рік
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фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

0

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

100

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Середній

Моніторинг забезпечення Міністерством аграрної політики та продовольства
України оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://agro.me.gov.ua/)

1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://agro.me.go
v.ua/ua

100

100

100

300

високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
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Нормативно-правові
засади діяльності

https://agro.me.go
v.ua/ua/pro-nas/mi
siya-ta-strategiya

100

100

25 (пошук
займає час)

225

високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://agro.me.go
v.ua/ua/kontakti

100

100

100

300

високий

Розпорядок роботи
органу

https://agro.me.go
v.ua/ua/kontakti

100

100

100

300

високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

-

0

0

0

0

незадовільни
й

50

175

середній

175

середній

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://www.me.go
v.ua/Tags/Docume
ntsByTag?lang=uk
-UA&id=ae4c46531d85-4b23-b103-26
2d5d774935&tag=
DostupDoPublich
noiInformatsiil

100

25

Переводить
на сайт
Міністерства
економічного
розвитку,
торгівлі та
сільського
господарства

https://agro.me.go
v.ua/ua
Зразки форм запитів на
інформацію

https://www.me.go
v.ua/Documents/D
etail?lang=uk-UA&
title=FormaZapitu
NaInformatsiiu

100

25

50
Переводить
на сайт
Міністерства
економічного
розвитку,
торгівлі та
сільського
господарства

https://agro.me.go
v.ua/ua

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Контактний телефон для
подання запиту

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
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державного органу
Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://www.me.go
v.ua/Documents/Li
st?lang=uk-UA&ta
g=ZvitiProRobotuI
zZapitamiNaInfor
matsiiu

100

100

25

225

Високий

Переводить
на сайт
Міністерства
економічного
розвитку,
торгівлі та
сільського
господарства

https://agro.me.go
v.ua/ua

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://www.me.go
v.ua/Documents/D
etail?lang=uk-UA&i
d=709be5dd-7f6e4a6f-9f3e-242e12d
0947f&title=Konsul
tatsiiZGromadskist
iu

100

100

25

225

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://www.me.go
v.ua/Documents/Li
st?lang=uk-UA&id=
75b61bc4-dc16-41b
c-be54-2a56d3d88
a9c&tag=Administ
rativniPoslugiMine
konomrozvitku

225

Високий

250

Високий

Переводить
на сайт
Міністерства
економічного
розвитку,
торгівлі та
сільського
господарства

https://agro.me.go
v.ua/ua
100

100

Переводить
на сайт
Міністерства
економічного
розвитку,
торгівлі та
сільського
господарства

https://agro.me.go
v.ua/ua
Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://agro.me.go
v.ua/ua/pidtrimka/f
inansovi-instrume
nt
https://agro.me.go
v.ua/ua/pidtrimka/f
inansovi-instrume
nt/stan-finansuvan
nya-u-2020-roci

25

100

50

100

останнє
оновлення 24
листопада
2020 року
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Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник

https://www.me.go
v.ua/Ascod/List?lan
g=uk-UA&id=d6a2
6174-d0fd-406b-9c
30-7a4043f04eb5&
tag=SistemaOblik
uPublichnoiInform
atsii

100

100

-

225

Високий

0

Незадовільни
й

Переводить
на сайт
Міністерства
економічного
розвитку,
торгівлі та
сільського
господарства

https://agro.me.go
v.ua/ua
Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

25

0

0

0

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

0

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
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Моніторинг забезпечення Міністерством енергетики України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/)

1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальніст
ь

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/offic
ialcategory?cat_id
=244896105

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/offic
ialcategory?cat_id
=185790

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/artic
le?art_id=2450976
65&cat_id=244896
105

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/artic
le?art_id=2450976
65&cat_id=244896
105

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/offic
ialcategory?cat_id
=244896105

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/artic
le?art_id=2448958
34&cat_id=200555

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на

http://mpe.kmu.go

100

100

100

300

Високий
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інформацію

v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/offic
ialcategory?cat_id
=200555

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/artic
le?art_id=2448958
34&cat_id=200555

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/artic
le?art_id=2448958
34&cat_id=200555

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/artic
le?art_id=2448980
09&cat_id=200555

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/offic
ialcategory?cat_id
=200562

50

50

100

200

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/artic
le?art_id=2452746
79&cat_id=245273
937

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Відсутня
інформація
за 2021 рік
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засади діяльності
Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/artic
le?art_id=2449155
90&cat_id=244915
496

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

http://mpe.kmu.go
v.ua/minugol/cont
rol/uk/publish/offic
ialcategory?cat_id
=245373548

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функцій розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, фразами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

0

Наявність карти офіційного сайту

100

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

0

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

0

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Незадовільний
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Моніторинг забезпечення Міністерством з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України оприлюднення публічної інформації
на офіційному веб сайті (https://mtot.gov.ua/)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальніст
ь

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mtot.gov.u
a/ua/struktura-mi
nisterstva

50
відсутня
інформація
про місію та
функції

50

25
інформацію
треба
скачати, щоб
прочитати

125

Середній

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mtot.gov.u
a/ua/pravovi-zasa
di

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mtot.gov.u
a/home

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://mtot.gov.u
a/home

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mtot.gov.u
a/ua/kerivnitstvo

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://mtot.gov.u
a/ua/porjadok-skla
dannja-podannjazapitu-na-informa
ciju

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://mtot.gov.u
a/ua/elektronna-fo
rma-zapitu

100

100

100

300

Високий

Поштова та електронна
адреса для надсилання

-

0

0

0

0

Незадовільни
й
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запитів
Контактний телефон для
подання запиту

https://mtot.gov.u
a/ua/dostup-do-p
ublichnoyi-inform
atsiyi

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Низький

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

-

0

0

0

0

Низький

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://mtot.gov.u
a/ua/informaciyapro-robotu-iz-zapi
tami-na-informaci
yu

50

50

100

200

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://mtot.gov.u
a/ua/vidkriti-dani

50

50

150

Середній

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mtot.gov.u
a/ua/konsultatsiya
-z-gromadskistyu

50

50

150

Середній

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про систему
обліку, види інформації,

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Відсутня
інформація
за 2021 рік
50

Частина
інформації не
доступна
50
Частина
інформації
не актуальна,
зокрема
відсутня
інформація
за 2021 рік

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
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яку зберігає
розпорядник
Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

0

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

0

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

0

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Незадовільний

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
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Моніторинг забезпечення Міністерством з питань стратегічних галузей
промисловості України оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(hhttps://mspu.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальніст
ь

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mspu.gov.
ua/pro-ministerstv
o/misiya-ta-povno
vazhennya

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mspu.gov.
ua/zakonodavchabaza

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mspu.gov.
ua/

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://mspu.gov.
ua/

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mspu.gov.
ua/

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://www.kmu.
gov.ua/gromadsk
osti/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi/forma-ta-pory
adok-podannya-z
apitu-na-informac
iyu

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://www.kmu.
gov.ua/gromadsk
osti/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi/forma-ta-pory
adok-podannya-z
apitu-na-informac
iyu

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити

https://mtot.gov.u

100

100

100

300

Високий
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шаблон запиту на
інформацію та
направити його

a/ua/elektronna-fo
rma-zapitu

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://www.kmu.
gov.ua/gromadsk
osti/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi

100

100

50
Відсилає на
сайт Кабміну

250

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://www.kmu.
gov.ua/gromadsk
osti/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

https://www.kmu.
gov.ua/gromadsk
osti/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi

100

100

100

300

Високий

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://www.kmu.
gov.ua/gromadsk
osti/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi/forma-ta-pory
adok-podannya-z
apitu-na-informac
iyu

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://www.kmu.
gov.ua/gromadsk
osti/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi/zviti-pro-nadh
odzhennya-zapitiv

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mspu.gov.
ua/dlya-gromadsk
osti/konsultaciyi-z
-gromadskistyu/el
ektronni-konsulta
ciyi-z-gromadskist
yu

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що

-

0

0

0

0

Незадовільни
й
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надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення
Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://mspu.gov.
ua/pro-ministerstv
o/byudzhet-minis
terstva

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

https://www.kmu.
gov.ua/gromadsk
osti/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi/poryadok-kopi
yuvannya-dokum
entiv

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

100

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Середній
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Моніторинг забезпечення Міністерством цифрової трансформації України
оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://thedigital.gov.ua/)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://thedigital.
gov.ua/ministry

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://thedigital.
gov.ua/ministry

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://thedigital.
gov.ua/contacts

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://thedigital.
gov.ua/ministry

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

-

0

0

0

0

незадовільни
й

Зразки форм запитів на
інформацію

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://thedigital.
gov.ua/communit
y/appeal

100

100

100

300

Високий

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Контактний телефон для
подання запиту

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Місцезнаходження

-

0

0

0

0

Незадовільни

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://thedigital.
gov.ua/regulation
s#group-activity

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://thedigital.
gov.ua/projects

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://thedigital.
gov.ua/communit
y/budget

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник

https://thedigital.
gov.ua/regulation
s#group-active

100

100

100

300

Високий

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

0

Наявність розділів на іноземних мовах

0

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Низький
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

100

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Середній

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U
A&id=983e66e6-df
d0-400e-b1b5-d0
c6d64a6377&title
=StrukturaMiniste
rstva2019

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
List?lang=uk-UA&i
d=2c90ad86-f47a4c19-bf95-13345b8
3c279&tag=Pravov
iZasadiDiialnosti

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://www.me.g
ov.ua/?lang=uk-U
A

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

-https://www.me.
gov.ua/Document
s/Detail?lang=ukUA&id=9b28fa4cee75-4c79-8a27-0
f6588cd36eb&title
=Kontakti

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U
A&id=95621931-be
e4-442a-9ed8-26
86b91283cd&title=
Ministr

100

100

100

300

Високий

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U
A&id=e801a023-01
12-4b57-ae3f-fcd7
7abd664d&title=Z
astupnikiMinistra

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U
A&title=PoriadokS
kladanniaPodanni
aZapituNaOtrima
nniaPublichnoiInf
ormatsii

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U
A&title=FormaZap
ituNaInformatsiiu

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U
A&title=PoriadokS
kladanniaPodanni
aZapituNaOtrima
nniaPublichnoiInf
ormatsii

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U
A&title=PoriadokS
kladanniaPodanni
aZapituNaOtrima
nniaPublichnoiInf
ormatsii

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U
A&title=PoriadokS
kladanniaPodanni
aZapituNaOtrima
nniaPublichnoiInf
ormatsii

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

інформації

A&title=PoriadokS
kladanniaPodanni
aZapituNaOtrima
nniaPublichnoiInf
ormatsii

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
List?lang=uk-UA&
tag=ZvitiProRobot
uIzZapitamiNaInf
ormatsiiu

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-U
A&id=f7fcc5dd-8e
30-4599-b3cc-611a
fdbf0d21&title=Re
str-perelik-Nabori
vVidkritikhDanikh
Ministerstva

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
RegulatoryActsLis
t?lang=uk-UA&id=
3ec6369a-9fb3-4a
f5-853c-e32521e22
46d&tag=PerelikR
eguliatornikhAkti
vMinisterstvaRozv
itkuEkonomiki-To
rgivliTaSilskogoGo
spodarstvaUkraini

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://www.me.g
ov.ua/Documents/
List?lang=uk-UA&i
d=75b61bc4-dc1641bc-be54-2a56d3
d88a9c&tag=Adm
inistrativniPoslugi
Minekonomrozvit
ku

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://www.me.g
ov.ua/Tags/Docu
mentsByTag?lang
=uk-UA&id=1d679
67f-5046-4177-b6
ec-889d85bcd9ee
&tag=ZvitiProViko
ristanniaBiudzhet
nikhKoshtiv

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник

https://www.me.g
ov.ua/Ascod/List?l
ang=uk-UA&id=d6
a26174-d0fd-406b

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

-9c30-7a4043f04e
b5&tag=SistemaO
blikuPublichnoiIn
formatsii
Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

100

Результат

Високий
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

100

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Середній

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством внутрішніх справ України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://mvs.gov.ua/)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mvs.gov.ua
/ua/pages/4584_g
oals.htm

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mvs.gov.ua
/ua/pages/25_zako
nodavstvo.htm/

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mvs.gov.ua
/ua/contacts/minis
terstvo_vnutrishni
h_sprav

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://mvs.gov.ua
/ua/pages/182_Gra
fik__osobistogo_p
riyomu_kerivnictv
om_pidrozdiliv_M
VS_Ukraini.htm

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mvs.gov.ua
/ua/leadership

100

100

100

300

Високий

https://mvs.gov.ua
/ua/structure

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://mvs.gov.ua
/ua/info_access

50
інформація
неповна

100

100

250

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://mvs.gov.ua
/ua/info_access/fo
rm_request/

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://mvs.gov.ua
/ua/info_access/fo
rm_request/

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://mvs.gov.ua
/ua/info_access/fo
rm_request/

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://mvs.gov.ua
/ua/info_access/fo
rm_request/

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://mvs.gov.ua
/ua/info_access

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://mvs.gov.ua
/ua/info_access

25

25

25

75

Низький

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://mvs.gov.ua
/ua/info_access

50

50

100

200

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mvs.gov.ua
/ua/pages/244_ins
hi_normativno_pr
avovi_akti.htm/

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://mvs.gov.ua
/ua/services

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://mvs.gov.ua
/ua/pages/Publich
ne_predstavlenny
a_informacii_pro_
byudzhet.htm/

25

50

50

125

Середній

Відсутня
інформація
за 2021 рік

Відсутня
інформація
про бюджет
2020 та 2021
років

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

0

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

0

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Незадовільний

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів
України оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://mepr.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mepr.gov.u
a/content/misiya-t
a-strategiya.html

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mepr.gov.u
a/documents/

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mepr.gov.u
a/content/kontakt
na-informaciya.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://mepr.gov.u
a/content/kontakt
na-informaciya.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mepr.gov.u
a/content/kerivnic
tvo.html

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://mepr.gov.u
a/content/yak-pod
ati-zapit-na-publi
chnu-informaciyu.
html

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://mepr.gov.u
a/content/yak-pod
ati-zapit-na-publi
chnu-informaciyu.
html

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://mepr.gov.u
a/content/yak-pod
ati-zapit-na-publi
chnu-informaciyu.
html

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://mepr.gov.u
a/content/yak-pod
ati-zapit-na-publi
chnu-informaciyu.
html

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://mepr.gov.u
a/content/yak-pod
ati-zapit-na-publi
chnu-informaciyu.
html

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://mepr.gov.u
a/content/yak-pod
ati-zapit-na-publi
chnu-informaciyu.
html

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://mepr.gov.u
a/content/yak-pod
ati-zapit-na-publi
chnu-informaciyu.
html

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://mepr.gov.u
a/timeline/Zviti-pr
o-nadhodzhenny
a-ta-rozglyad-zapi
tiv-na-otrimannya
-publichnoi-infor
macii-Ministerstva
-energetiki-ta-zah
istu-dovkillya-Ukr
aini-za-2020-rik.ht
ml

100

50

100

200

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://mepr.gov.u
a/content/vidkriti-dani.html

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mepr.gov.u
a/timeline/Zakono
tvorcha-diyalnist.
html

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови

https://mepr.gov.u

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

a/content/adminis
trativni-poslugi.ht
ml

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://mepr.gov.u
a/timeline/Byudz
het.html

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

0

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

0

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Незадовільний

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством закордонних справ України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://mfa.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mfa.gov.ua
/pro-ministerstvo/
misiya-ta-strategi
yal

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mfa.gov.ua
/pro-ministerstvo/
misiya-ta-strategi
ya

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mfa.gov.ua

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mfa.gov.ua
/persons

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://mfa.gov.ua
/gromadskosti/pu
blichna-informaci
ya/zapit-na-public
hnu-informaciyu

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://mfa.gov.ua
/gromadskosti/pu
blichna-informaci
ya/zapit-na-public
hnu-informaciyu

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://mfa.gov.ua
/gromadskosti/pu
blichna-informaci
ya/zapit-na-public
hnu-informaciyu

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://mfa.gov.ua
/gromadskosti/pu
blichna-informaci
ya/zapit-na-public
hnu-informaciyu

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://mfa.gov.ua
/gromadskosti/pu
blichna-informaci
ya/zapit-na-public
hnu-informaciyu

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://mfa.gov.ua
/gromadskosti/pu
blichna-informaci
ya/zapit-na-public
hnu-informaciyu

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://mfa.gov.ua
/gromadskosti/pu
blichna-informaci
ya/zviti-pro-zapiti

100

50

100

250

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mfa.gov.ua
/gromadskosti/ko
nsultaciyi-z-grom
adskistyu

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://mfa.gov.ua
/konsulski-pitann
ya

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх

https://mfa.gov.ua
/oficijni-dokumen
ti/byudzhet-ta-zvi
tnist

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

витрачання)
Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

https://mfa.gov.ua
/public-info?num
ber=&from=01.01.2
021&to=02.03.2021
&key=&info=&doc
=&branch=

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством інфраструктури України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://mtu.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mtu.gov.ua
/content/hto-mi-e.
html

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mtu.gov.ua
/documents/

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mtu.gov.ua
/content/hto-mi-e.
html

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://mtu.gov.ua
/content/kontakti.
html

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mtu.gov.ua
/content/kriklii-vla
dyslav-arturovich.
html

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://mtu.gov.ua
/content/publichn
a-informaciya.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://mtu.gov.ua
/content/publichn
a-informaciya.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://mtu.gov.ua
/content/publichn
a-informaciya.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://mtu.gov.ua
/content/publichn
a-informaciya.ht

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

ml
Контактний телефон для
подання запиту

https://mtu.gov.ua
/content/publichn
a-informaciya.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://mtu.gov.ua
/content/publichn
a-informaciya.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://mtu.gov.ua
/content/publichn
a-informaciya.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://mtu.gov.ua
/content/publichn
a-informaciya.ht
ml

100

50

100

200

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://mtu.gov.ua
/content/plan-reali
zacii-zahodiv-spra
movanih-na-zabe
zpechennya-dost
upu-do-publichn
oi-informacii-u-for
mi-vidkritih-danih
.html

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mtu.gov.ua
/timeline/Proektinormativnopravo
vih-aktiv.html

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://mtu.gov.ua
/timeline/Poslugi.
html

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг

https://mtu.gov.ua
/files/projects/bud

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

get.html

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

https://mtu.gov.ua
/content/poshukdokumentiv.html

Пошук
інформації
технічно
неможливий

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

https://mtu.gov.ua
/content/publichn
a-informaciya.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Високий
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством оборони України оприлюднення публічної
інформації на офіційному веб сайті
(https://www.mil.gov.ua/)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://www.mil.g
ov.ua/

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://www.mil.g
ov.ua/ministry/nor
mativno-pravovabaza/

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://www.mil.g
ov.ua/kontakti/

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://www.mil.g
ov.ua/kontakti/

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://www.mil.g
ov.ua/ministry/keri
vnicztvo/

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://www.mil.g
ov.ua/dostup-do-p
ublichnoi-informa
czii.html

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://www.mil.g
ov.ua/dostup-do-p
ublichnoi-informa
czii.html

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://www.mil.g
ov.ua/dostup-do-p
ublichnoi-informa
czii.html

100

100

100

300

Високий

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://www.mil.g
ov.ua/dostup-do-p
ublichnoi-informa

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

czii.html
Контактний телефон для
подання запиту

https://www.mil.g
ov.ua/dostup-do-p
ublichnoi-informa
czii.html

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://www.mil.g
ov.ua/dostup-do-p
ublichnoi-informa
czii.html

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://www.mil.g
ov.ua/dostup-do-p
ublichnoi-informa
czii.html

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://www.mil.g
ov.ua/ministry/nor
mativno-pravovabaza/regulyatorna
-diyalnist/

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://www.mil.g
ov.ua/diyalnist/by
udzhet-ta-vikona
nnya-czilovix-prog
ram/

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає

https://mtu.gov.ua
/content/poshukdokumentiv.html

Пошук
інформації
технічно

0

0

0

Незадовільни
й

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

розпорядник;
Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

неможливий
-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством освіти і науки України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://mon.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
pro-ministerstvo/
misiya-ta-funkciyi

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mon.gov.u
a/ua/npa

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
pro-ministerstvo/
kontaktna-inform
aciya

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mon.gov.u
a/ua/team

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/kon
sultaciyi-z-groma
dskistyu

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Фінансові ресурси

https://mon.gov.u

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

a/ua/ministerstvo/
diyalnist/byudzhe
t-ta-zakupivli

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/
gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством охорони здоров'я України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://moz.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://moz.gov.ua
/pro-ministerstvo

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://moz.gov.ua
/dokumenti

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://moz.gov.ua
/kontakti

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://moz.gov.ua
/kontakti

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://moz.gov.ua
/kerivnictvo

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://moz.gov.ua
/dostup-do-public
hnoi-informaci

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://moz.gov.ua
/dostup-do-public
hnoi-informaci

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://moz.gov.ua
/dostup-do-public
hnoi-informaci

100

100

100

300

Високий

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://moz.gov.ua
/dostup-do-public
hnoi-informaci

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://mon.gov.u
a/ua/ministerstvo/

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

gromadskosti/dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://moz.gov.ua
/dostup-do-public
hnoi-informaci

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://moz.gov.ua
/dostup-do-public
hnoi-informaci

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://moz.gov.ua
/zviti

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://moz.gov.ua
/vidkriti-dani

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://moz.gov.ua
/gromadske-obgo
vorennja

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

https://moz.gov.ua
/oblik-publichnoi-i
nformacii

100

100

100

300

Високий

Інформація про розмір
фактичних витрат за

https://moz.gov.ua
/dostup-do-public

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

hnoi-informaci

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством розвитку громад та територій України
оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://www.minregion.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://www.minr
egion.gov.ua/abou
t/

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://www.minr
egion.gov.ua/base
-law/

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://www.minr
egion.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://www.minr
egion.gov.ua/abou
t/management/

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://www.minr
egion.gov.ua/gro
madska-priymaln
ya/public-info/por
yadok-skladannya
-podannya-ta-opr
atsyuvannya-zapit
iv-na-publichnu-i
nformatsiyu-rozp
oryadnikom-yako
yi-ye-ministerstvo
-regionalnogo-roz
vitku-budivnitstva
-ta-zhitlovo-komu
nalnogo-gospoda
rstva-ukrayi/

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://www.minr
egion.gov.ua/gro

50

50

100

200

Середній

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

madska-priymaln
ya/public-info/zvitpro-stan-vikonan
nya-zapitiv-na-pu
blichnu-informats
iyu/

відсутня
інформація
за 2021 рік

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Контактний телефон для
подання запиту

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://www.minr
egion.gov.ua/gro
madska-priymaln
ya/public-info/zvitpro-stan-vikonan
nya-zapitiv-na-pu
blichnu-informats
iyu/

100

50

50

200

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://www.minr
egion.gov.ua/gro
madska-priymaln
ya/public-info/vidk
ryti-dani/

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://www.minr
egion.gov.ua/base
-law/grom-conver
s/

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

https://www.minr
egion.gov.ua/gro
madska-priymaln
ya/public-info/providshkoduvannyavitrat-na-kopiyuva
nnya-abo-druk-do
kumentiv-shho-n
adayutsya-za-zapi
tom-na-informats
iyu-rozporyadniko
m-yakoyi-ye-minr
egion-ukrayini/

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством соціальної політики України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://www.msp.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://www.msp.
gov.ua/main/Proministerstvo.html

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://www.msp.
gov.ua/main/Nor
mativna-baza.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://www.msp.
gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://www.msp.
gov.ua/content/ko
manda.html

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://www.msp.
gov.ua/content/sh
cho-take-publich
na-informaciya-p
oryadok-ii-otrima
nnya.html

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://www.msp.
gov.ua/content/for
mi-dlya-podanny
a-zapitu-na-otrim
annya-informacii.
html

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://www.msp.
gov.ua/content/za
pit_na_publichnu
_informaciyu.php

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://www.msp.
gov.ua/content/gr
afik-priyomu-kont
akti.html

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://www.msp.
gov.ua/content/gr
afik-priyomu-kont
akti.html

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://www.msp.
gov.ua/content/gr
afik-priyomu-kont
akti.html

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://www.msp.
gov.ua/timeline/?t
=19&from=&till=&g
=164#tagpanel

50
відсутня
інформація
за 2021 рік

50

50

150

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://www.msp.
gov.ua/timeline/Vi
dkriti-dani.html

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://www.msp.
gov.ua/timeline/K
onsultacii-z-grom
adskistyu.html

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://www.msp.
gov.ua/content/re
estr-nadavachiv-s
ocialnih-poslug.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

порядок та механізм їх
витрачання)
Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

-https://www.msp.
gov.ua/timeline/R
eestr-publichnoi-i
nformacii-Minsoc
politiki.html

100

100

100

300

Високий

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством у справах ветеранів України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://mva.gov.ua/ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mva.gov.ua
/ua/pro-ministerst
vo/polozhennay-p
ro-ministerstvo-uspravah-veteraniv
-ukrainy

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mva.gov.ua
/ua/pro-ministerst
vo/polozhennay-p
ro-ministerstvo-uspravah-veteraniv
-ukrainy

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mva.gov.ua
/ua/kontaktna-inf
ormaciya

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://mva.gov.ua
/ua/kontaktna-inf
ormaciya

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mva.gov.ua
/ua/persons

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зразки форм запитів на
інформацію

https://mva.gov.ua
/ua/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi/zapit-na-publi
chnu-informaciyu

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити

-

0

0

0

0

Незадовільни

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

шаблон запиту на
інформацію та
направити його

й

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://mva.gov.ua
/ua/kontaktna-inf
ormaciya

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://mva.gov.ua
/ua/kontaktna-inf
ormaciya

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://mva.gov.ua
/ua/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi/zapit-na-publi
chnu-informaciyu

25

25

25

75

Низький

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://mva.gov.ua
/ua/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi/zviti-pro-robot
u-iz-zapitami-napublichnu-inform
aciyu

50
відсутня
інформація
за 2021 рік

50

50

150

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://mva.gov.ua
/ua/dostup-do-pu
blichnoyi-informa
ciyi/vidkriti-dani

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mva.gov.ua
/ua/acts-search?&
category=22l

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://mva.gov.ua
/ua/tag/nadannyastatusiv

50
інформація
не
структуриров
ана

50

50

150

Середній

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://mva.gov.ua
/ua/pro-ministerst
vo/vidkriti-dani/de
rzhbyudzhet

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством фінансів України оприлюднення публічної
інформації на офіційному веб сайті
(https://mof.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://mof.gov.ua
/uk/mission-and-p
rinciples-of-work

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://mof.gov.ua
/uk/postanovi

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://mof.gov.ua
/uk

50
інформація
неповна

100

50

200

Середній

Розпорядок роботи
органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://mof.gov.ua
/uk/leadership

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

-https://mof.gov.u
a/uk/pravo-na-dos
tup

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://mof.gov.ua
/uk/pysmova-form
a

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://mof.gov.ua
/uk/formi-ta-porja
doe-podannja-za
pitu-na-publichn
u-informaciju

100

100

100

300

Високий

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://mof.gov.ua
/uk/dostup-do-pu
blichnoi-informaci
i

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Контактний телефон для
подання запиту

https://mof.gov.ua
/uk/dostup-do-pu
blichnoi-informaci
i

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://mof.gov.ua
/uk/dostup-do-pu
blichnoi-informaci
i

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://mof.gov.ua
/uk/pravo-na-dost
up

100

100

50
інформація
схована в
контексті

225

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://mof.gov.ua
/uk/zviti-pro-nadh
odzhennja-zapitiv

100

50

50

200

Середній

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://mof.gov.ua
/uk/public_discuss
ions-337

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

https://mof.gov.ua
/uk/reguljatorna-a
ktivnist
https://mof.gov.ua
/uk/proekti-aktivdlja-obgovorennja

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-https://mof.gov.u
a/uk/porjadok-kop
ijuvannja-dokume
ntiv

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Міністерством юстиції України оприлюднення публічної
інформації на офіційному веб сайті
(https://minjust.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://minjust.go
v.ua/pages/missio
n

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://minjust.go
v.ua/about_prav

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://minjust.go
v.ua/contacts

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://minjust.go
v.ua/contacts

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://minjust.go
v.ua/direction

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://minjust.go
v.ua/publ_info#02

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://minjust.go
v.ua/publ_info#011

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://minjust.go
v.ua/publ_info#01

100

100

100

300

Високий

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://minjust.go
v.ua/publ_info#011

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://minjust.go
v.ua/publ_info#011

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://minjust.go
v.ua/publ_info#05

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://minjust.go
v.ua/zvit_zapit_inf
o

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-https://minjust.go
v.ua/open_data

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://minjust.go
v.ua/consultations

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://minjust.go
v.ua/ndd

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://minjust.go
v.ua/news/ministr
y/provedeno-publi
chne-predstavlen
nya-informatsii-pr
o-vikonannya-min
isterstvom-yustitsi
i-byudjetnih-prog
ram-za-2020-rik

50
інформація
неповна

50

50

150

Низький

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

https://minjust.go
v.ua/m/nakaz-mini
sterstva-yustitsii-u
kraini-vid-28-trav
nya-2014-roku-84
65-pro-sistemu-o
bliku-publichnoi-i

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

nformatsii-v-minis
terstvi-yustitsii-uk
raini-ta-yogo-terit
orialnih-organah
https://minjust.go
v.ua/m/nakaz-mini
sterstva-yustitsii-u
kraini-vid-4-jovtny
a-2011-roku-31165pro-zatverdjennya
-primirnogo-perel
iku-vidiv-publichn
oi-informatsii-roz
poryadnikom-yak
oi-e-ministerstvoyustitsii-ukraini
Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

https://minjust.go
v.ua/publ_info#011

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

0

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Низький
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Підпорядковані Кабінету Міністрів України органи
Моніторинг забезпечення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей
оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://gc.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://gc.gov.ua/u
a/Pro-nas.html

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://gc.gov.ua/u
a/Normatyvno-pr
avovi-akty-orhaniv
-tsentralnoi-vlady/

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://gc.gov.ua/u
a/Kontaktnyi-dovi
dnyk.html

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://gc.gov.ua/u
a/Kontaktnyi-dovi
dnyk.html

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://gc.gov.ua/u
a/Kerivnytstvo-Ko
misii.html

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зразки форм запитів на
інформацію

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Контактний телефон для
подання запиту

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://gc.gov.ua/u
a/Zvity-shchodo-z
adovolennia-zapy
tiv-na-informatsii
u.html

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://gc.gov.ua/u
a/Reiestr-pereliknaboriv-vidkrytyk
h-danykh.html

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://gc.gov.ua/u
a/Proekty-rehuliat
ornykh-aktiv/s

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://gc.gov.ua/u
a/Informatsiini-tatekhnolohichni-ka
rtky-.html

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://gc.gov.ua/u
a/Derzhzakupivli-t
a-biudzhet.html

50
інформація
неповна

50

50

150

Низький

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

розпорядник;
Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Державною інспекцією ядерного регулювання України
оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://snriu.gov.ua)

1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://snriu.gov.u
a/pro-nas/zagalna
-informaciya/misiy
a-ta-strategiya

100

100

100

300

Високий

https://snriu.gov.u
a/pro-nas/organiz
acijna-struktura

Нормативно-правові
засади діяльності

https://snriu.gov.u
a/pro-nas/zagalna
-informaciya/prav
ovi-zasadi-zagal

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://snriu.gov.u
a/kontakti/derzha
tomregulyuvanny
a

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://snriu.gov.u
a/kontakti/derzha
tomregulyuvanny
a

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://snriu.gov.u
a/persons

100

100

100

300

Високий

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://snriu.gov.u
a/dlya-gromadsko
sti/dostup-do-pub
lichnoyi-informaci
yi/pravo-na-dostu
p-do-publichnoyiinformaciyi

100

100

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Зразки форм запитів на
інформацію

https://snriu.gov.u
a/dlya-gromadsko
sti/dostup-do-pub
lichnoyi-informaci
yi/pravo-na-dostu
p-do-publichnoyiinformaciyi

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://snriu.gov.u
a/dlya-gromadsko
sti/dostup-do-pub
lichnoyi-informaci
yi/elektronnij-zapi
t-na-publichnu-in
formaciyu

100

100

100

300

Незадовільни
й

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://snriu.gov.u
a/dlya-gromadsko
sti/dostup-do-pub
lichnoyi-informaci
yi/pravo-na-dostu
p-do-publichnoyiinformaciyi

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://snriu.gov.u
a/dlya-gromadsko
sti/dostup-do-pub
lichnoyi-informaci
yi/pravo-na-dostu
p-do-publichnoyiinformaciyi

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://snriu.gov.u
a/dlya-gromadsko
sti/dostup-do-pub
lichnoyi-informaci
yi/pravo-na-dostu
p-do-publichnoyiinformaciyi

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://snriu.gov.u
a/timeline?&type=
posts&category_i
d=20

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://snriu.gov.u
a/dlya-gromadsko
sti/vidkriti-dani

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної

https://snriu.gov.u
a/diyalnist/normot

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

vorcha-diyalnist/re
gulyatorna-diyalni
st_

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://snriu.gov.u
a/services#service
s-v2-tab-1

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://snriu.gov.u
a/diyalnist/finanso
va-zvitnist

50
інформація
неповна

50

50

150

Низький

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

https://snriu.gov.u
a/public-info

100

100

100

300

Високий

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Середній

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Державною службою статистики України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(http://www.ukrstat.gov.ua/)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

http://www.ukrsta
t.gov.ua/telefon/u
kr/k2.html

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

http://www.ukrsta
t.gov.ua/publ_inf/n
pb/nakaz_140/por
yadok.htm

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

50
Відсутня
інформація
за 2021 рік

100

100

250

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

http://www.ukrsta
t.gov.ua/menu/rd.
htm

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

http://www.ukrsta
t.gov.ua/

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

0

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

0

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Незадовільний

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Державною регуляторною службою України
оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(http://www.drs.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

http://www.drs.go
v.ua/misiya-zavda
nnya-ta-tsili-drs/

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

http://www.drs.go
v.ua/regulations/

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

http://www.drs.go
v.ua/kontakty/

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

http://www.drs.go
v.ua/kontakty/

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

http://www.drs.go
v.ua/kontakty/

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

http://www.drs.go
v.ua/public-inform
ation-category/for
ma-ta-poryadokpodannya-zapytuna-informatsiyu/

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

http://www.drs.go
v.ua/public_infor
mation/zapyt-na-i
nformatsiyu/

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Поштова та електронна

http://www.drs.go

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

адреса для надсилання
запитів

v.ua/public_infor
mation/zapyt-na-i
nformatsiyu/

Контактний телефон для
подання запиту

http://www.drs.go
v.ua/public_infor
mation/zapyt-na-i
nformatsiyu/

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

http://www.drs.go
v.ua/public-inform
ation-category/zvi
ty-shhodo-otryma
nnya-zapytiv-na-i
nformatsiyu/

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

http://www.drs.go
v.ua/public-inform
ation-category/re
esrt-naboriv-dani
h-shho-perebuvaj
ut-u-volodinni-drs
/

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

http://www.drs.go
v.ua/interaction-p
ublic-category/vyv
chennya-gromad
skoyi-dumky/

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

http://www.drs.go
v.ua/permit_syste
m/

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,

http://www.drs.go
v.ua/press-room/z
vit-pro-vykonanny

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

порядок та механізм їх
витрачання)

a-pasporta-byudz
hetnoyi-programy
-na-2020-rik/

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

http://www.drs.go
v.ua/public-inform
ation-category/sys
tema-obliku-publi
chnoyi-informatsi
yi/

100

100

100

300

Високий

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

http://www.drs.go
v.ua/public_infor
mation/normatyv
no-pravovi-akty/

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функцій розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, фразами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

100

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

50

Результат

Середній

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Фондом державного майна України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(http://www.spfu.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/f
und.html

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/docume
nts/fund-regulato
ry.html

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/f
und-apparatus-ru
les.html

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/f
und-apparatus-m
anagement.html

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/c
ivil-access-rules.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/c
ivil-access-rules.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

http://www.spfu.g
ov.ua/form/zapit.h
tml

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/c
ivil-access-rules.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/c
ivil-access-rules.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/c
ivil-access-qa.htm
l

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/c
ivil-access-data.ht
ml

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/docume
nts/docs-list/civil-c
onsultations-elect
ronic.html

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/c
ivil-services.html

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

http://www.spfu.g
ov.ua/ua/content/f
und-finance.html

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему

http://www.spfu.g

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

ov.ua/ua/docume
nts/civil-access-se
arch.html

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

100

Результат

Високий
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

100

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Середній

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Національним агентством України з питань державної
служби оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://nads.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://nads.gov.u
a/misiya-nads

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://nads.gov.u
a/pravovi-zasadi-d
iyalnosti

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://nads.gov.u
a/kontakti

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://nads.gov.u
a/persons

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i/pravova-osnova

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i/forma-zapitu-nainformaciyu

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i/forma-zapitu-nainformaciyu

100

100

100

300

Незадовільни
й

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i/poryadok-oskarz
hennya-rishen-roz
poryadnika-infor
maciyi-abo-jogobezdiyalnosti

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i/zviti-shchodo-za
dovolennya-zapiti
v-na-informaciyu

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i/vidkriti-dani

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://nads.gov.u
a/konsultaciyi-z-g
romadskistyu/pub
lichni-konsultaciyi

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://nads.gov.u
a/diyalnist/profesij
ne-navchannya

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://nads.gov.u
a/publichni-finans
i

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i/perelik-vidiv-pub
lichnoyi-informaci
yi-rozporyadniko
m-yakoyi-ye-nads

100

100

100

300

Високий

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

https://nads.gov.u
a/dostup-do-publi
chnoyi-informaciy
i/poryadok-kopiyu
vannya-dokumen
tiv-shcho-nadayut
sya-za-zapitom

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Національним агентством України з питань запобігання
корупції оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://nazk.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://nazk.gov.u
a/uk/pro-nazk/

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://nazk.gov.u
a/uk/pro-nazk/

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://nazk.gov.u
a/uk/kontakty/

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://nazk.gov.u
a/uk/kontakty/

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://nazk.gov.u
a/uk/kerivnytstvo/

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://nazk.gov.u
a/uk/zapyt-na-pub
lichnu-informatsi
u/

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та
направити його

https://nazk.gov.u
a/uk/zapyt-na-pub
lichnu-informatsi
u/

100

100

100

300

Високий

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://nazk.gov.u
a/uk/zapyt-na-pub
lichnu-informatsi
u/

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для

-

0

0

0

0

Незадовільни

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

подання запиту

й

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://nazk.gov.u
a/uk/oskarzhenny
a/

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://nazk.gov.u
a/uk/zapyt-na-pub
lichnu-informatsi
u/

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://data.gov.ua
/organization/nats
ionalne-ahentstvo
-z-pytan-zapobiha
nnia-koruptsiyi

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://nazk.gov.u
a/uk/?post_type=
documents&s=&d
oc_type=doc_type
17

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://nazk.gov.u
a/uk/antykoruptsij
na-ekspertyza/

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://nazk.gov.u
a/uk/prozoryj-byu
dzhet/

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

документів обсягом
більш як 10 сторінок

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

100

Результат

Високий
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Антимонопольним комітетом України оприлюднення
публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://amcu.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://amcu.gov.
ua/pro-nas/zavda
nnya-ta-povnovaz
hennya

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
засади діяльності

https://amcu.gov.
ua/pro-nas/zavda
nnya-ta-povnovaz
hennya

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://amcu.gov.
ua/zvernutisya-do
-amku/kontakti

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://amcu.gov.
ua/zvernutisya-do
-amku/kontakti

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://amcu.gov.
ua/persons

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://amcu.gov.
ua/zvernutisya-do
-amku/zvernenny
a-za-publichnoyuinformaciyeyu

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://amcu.gov.
ua/zvernutisya-do
-amku/zvernenny
a-za-publichnoyuinformaciyeyu

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та

https://amcu.gov.
ua/gromadskosti/
dostup-do-public

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

направити його

hnoyi-informaciyi/
elektronnij-zapitna-publichnu-info
rmaciyu

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://amcu.gov.
ua/zvernutisya-do
-amku/zvernenny
a-za-publichnoyuinformaciyeyu

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://amcu.gov.
ua/zvernutisya-do
-amku/zvernenny
a-za-publichnoyuinformaciyeyu

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні органу
публічної влади

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://amcu.gov.
ua/zvernutisya-do
-amku/zvernenny
a-za-publichnoyuinformaciyeyu

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://amcu.gov.
ua/gromadskosti/
dostup-do-public
hnoyi-informaciyi/
poryadok-oskarzh
ennya-rishen-dij-c
hi-bezdiyalnosti-r
ozporyadnika-info
rmaciyi

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://amcu.gov.
ua/gromadskosti/
dostup-do-public
hnoyi-informaciyi/
zviti-pro-robotu-iz
-zapitami-pro-dos
tup-do-publichno
yi-informaciyi

100

100

100

300

Високий

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних

https://amcu.gov.
ua/gromadskosti/
dostup-do-public
hnoyi-informaciyi/
vidkriti-dani

100

100

100

300

Високий

Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти

https://amcu.gov.
ua/gromadskosti/
konsultaciyi-z-gro
madskistyu

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності
Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://amcu.gov.
ua/napryami/derz
havna-dopomoga

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,
порядок та механізм їх
витрачання)

https://amcu.gov.
ua/pro-nas/zvitnis
t/finansi-i-resursi

100

100

100

300

Високий

Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

https://amcu.gov.
ua/gromadskosti/
dostup-do-public
hnoyi-informaciyi/
arhiv-sistemi-obli
ku-publichnoyi-in
formaciyi

100

100

100

300

Високий

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

0

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

0

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Незадовільний

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

Моніторинг забезпечення Національним агентством України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
оприлюднення публічної інформації на офіційному веб сайті
(https://arma.gov.ua)
1

2

3

Параметри

Посилання

Повнота
інформації

Актуальність

Доступність

4

5

Відсоток
за всіма
критерія
ми

Рівень
доступу

Загальна інформація про розпорядника
Назва органу, структура,
функції, місія

https://arma.gov.u
a/mission

100

100

100

300

Високий

https://arma.gov.u
a/strategic-goals

Нормативно-правові
засади діяльності

https://amcu.gov.
ua/pro-nas/zavda
nnya-ta-povnovaz
hennya

100

100

100

300

Високий

Поштова адреса, адреса
електронної пошти,
телефон

https://arma.gov.u
a/contacts

100

100

100

300

Високий

Розпорядок роботи
органу

https://arma.gov.u
a/contacts

100

100

100

300

Високий

Прізвище, ім'я та по
батькові керівника
органу та його
заступників, розподіл їх
функціональних
обов’язків та контактна
інформація

https://arma.gov.u
a/direction

100

100

100

300

Високий

Публічна інформація
Порядок складання,
подання запиту на
інформацію

https://arma.gov.u
a/procedure-for-p
roviding-access-p
ublic-information

100

100

100

300

Високий

Зразки форм запитів на
інформацію

https://arma.gov.u
a/procedure-for-p
roviding-access-p
ublic-information

100

100

100

300

Високий

Можливість заповнити
шаблон запиту на
інформацію та

https://arma.gov.u
a/form-for-submis
sion-of-an-electro

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

направити його

nic-request

Поштова та електронна
адреса для надсилання
запитів

https://arma.gov.u
a/form-for-submis
sion-of-an-electro
nic-request

100

100

100

300

Високий

Контактний телефон для
подання запиту

https://arma.gov.u
a/form-for-submis
sion-of-an-electro
nic-request

100

100

100

300

Високий

Місцезнаходження
(адреса) роботи з
публічною інформацією
в приміщенні
державного органу

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Графік прийому
запитувачів

https://arma.gov.u
a/procedure-for-p
roviding-access-p
ublic-information

100

100

100

300

Високий

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності
розпорядників
інформації

https://arma.gov.u
a/procedure-for-p
roviding-access-p
ublic-information

100

100

100

300

Високий

Звіт про роботу із
запитами на публічну
інформацію

https://arma.gov.u
a/reports-concern
ing-the-requests-f
or-information

100

100

100

300

Високий

інформація
відсутня

-

-

0

Незадовільни
й

Перелік наборів даних,
що оприлюднюються у
формі відкритих даних
Нормативно-правові
акти, акти індивідуальної
дії (крім
внутрішньоорганізаційн
их), прийняті
розпорядником, проекти
рішень, що підлягають
обговоренню,
інформацію про
нормативно-правові
засади діяльності

https://arma.gov.u
a/pages/public

100

100

100

300

Високий

Перелік та умови
отримання послуг, що
надаються цими
органами, форми і
зразки документів,
правила їх заповнення

https://arma.gov.u
a/asset_manage
ment

100

100

100

300

Високий

Фінансові ресурси
(структура та обсяг
бюджетних коштів,

https://arma.gov.u
a/report-on-budg
et

100

100

100

300

Високий

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

порядок та механізм їх
витрачання)
Інформація про систему
обліку, види інформації,
яку зберігає
розпорядник;

-

0

0

0

0

Незадовільни
й

Інформація про розмір
фактичних витрат за
копіювання або друк
документів обсягом
більш як 10 сторінок

https://arma.gov.u
a/reimbursementof-costs

100

100

100

300

Високий

Зручність навігації та пошуку інформації
Наявність функції розширеного пошуку на офіційному сайті

100

Наявність пошуку НПА за номером, датою, ключовими словами

100

Наявність розділів на іноземних мовах

100

Наявність карти офіційного сайту

0

Результат

Середній
Інклюзивність сайту

Підтримка осіб із слабким зором чи слухом

50

Можливості масштабування, клавіатурний доступ

50

Звуковий супровід дій користувача на сайті

0

Результат

Низький

Моніторинг проведено Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, що була надана через
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Результати Моніторингу забезпечення державними органами
оприлюднення публічної інформації на офіційних веб сайтах
В період з 01 березня по 20 березня 2021 року Центром демократії та верховенства права було
проведено Моніторинг 29 офіційних веб сайтів державних органів щодо оприлюднення публічної
інформації на їх веб сайтах. Зокрема, здійснено моніторинг сайтів 20 міністерств:
● Міністерство аграрної політики та продовольства України;
● Міністерство енергетики України;
● Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
● Міністерство молоді та спорту України
● Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України;
● Міністерство цифрової трансформації України;
● Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
● Міністерство внутрішніх справ України;
● Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;
● Міністерство закордонних справ України;
● Міністерство інфраструктури України;
● Міністерство культури та інформаційної політики України;
● Міністерство оборони України;
● Міністерство освіти і науки України;
● Міністерство охорони здоров'я України;
● Міністерство розвитку громад та територій України;1
● Міністерство соціальної політики України;
● Міністерство у справах ветеранів України;
● Міністерство фінансів України;
● Міністерство юстиції України.
Також здійснено моніторинг сайтів 9 підпорядкованих Кабінету Міністрів України органів, а саме:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей України;
Державна інспекція ядерного регулювання України;
Державна служба статистики України;
Державна регуляторна служба України;
Фонд державного майна України;
Національне агентство України з питань державної служби;
Національне агентство України з питань запобігання корупції;
Антимонопольний комітет України;
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів.

Метою проведення Моніторингу є незалежна та об'єктивна оцінка стану виконання
Міністерствами та іншими центральними органи виконавчої влади законодавства у сфері доступу
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до публічної інформації - положень Конвенції Тромсо та Закону України “Про доступ до публічної
інформації”.
Оцінка кожного сайту державного органу здійснювалась за трьома блоками:
● оцінка загальної інформації про розпорядника;
● оцінка доступу до публічної інформації на веб сайті;
● зручності навігації, пошуку та інклюзивності сайтів.
Результати оцінки загальної інформації про розпорядника
Більшість розпорядників публічної інформації дотримуються вимог інформування запитувачів
про свою структуру та місію, нормативно-правові засади діяльності та контактні дані - пошта,
електронна адреса, телефон, тощо. Відсутність на веб сайті розпорядку роботи державного органу
є типовим порушенням. Також не всі сайти міністерств містять інформацію про розподіл
функціональних обов'язків заступників міністра, в тому числі в назві посади зазначаючи лише
“заступник міністра” без конкретизації компетенції відповідного заступника.
Результати оцінка доступу до публічної інформації на веб сайті
Антирекордом у цій частині моніторингу є відсутність інформації про місцезнаходження (адреса)
роботи з публічною інформацією в приміщенні державного органу - більшість міністерств та
центральних органів виконавчої влади не вказали на своїх сайтах таку інформацію. Ймовірніше за
все, що посадові особи державних органів відповідальні за доступ до публічної інформації не
вірно трактують п. 4 ч.1 ст. 14 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, який зобов’язує
розпорядників публічної інформації 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.
У переважної більшості розпорядників також відсутня на веб сайтах можливість заповнити
шаблон запиту на інформацію та направити його, що значно спростило б взаємодію запитувачів
та державних органів, натомість більшість сайтів мають лише доступні для завантаження зразки
запитів на публічну інформацію у форматі word. Часто розпорядники нехтують контактними
даними для запитувачів, залишаючи лише електронну пошту чи телефон. Значна кількість
державних органів із запізненням висвітлюють звіти про роботу із запитами на публічну
інформацію, зокрема, не інформуючи про стан такої роботи за відповідні місяці 2021 року.
Результати оцінки зручності навігації, пошуку та інклюзивності сайтів
Даний блок дав змогу оцінити серед державних органів рівень навігації сайту, системи пошуку та
інклюзивності для осіб із слабким зором чи слухом. Основна частина сайтів містить структуровану
інформацію, належно працює пошук інформації та навігація сайтів. На жаль, лише деякі сайти
мають в наявності карту сайту, відсутність яких ускладнює для користувачів пошук інформації на
сайті. Значним недоліком веб сайтів державних органів є незабезпеченість інклюзивності сайтів,
зокрема, вибірково або ж не в повність мірі забезпечує доступ до інформації на сайтах для осіб з
особливостями зору чи слуху.
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ОЦІНКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ВЛАДИ
ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Оцінка
%

Назва державного органу

Оцінка загальної
інформації про
розпорядника,%

Оцінка доступу
до публічної
інформації на веб
сайтів, %

Оцінка зручності
навігації, пошуку та
інклюзивності
сайтів, %

86,2

Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України

100

80

78,6

83,9

Фонд державного майна
України

100

73,3

78,5

83,4

Національне агентство України
з питань державної служби

100

93,3

57,1

80,5

Міністерство інфраструктури
України

100

84,4

57,1

79,3

Державна регуляторна служба
України

100

66,6

71,4

79

Міністерство охорони здоров'я
України

100

80

57,1

79

Національне агентство України
з питань виявлення, розшуку та
управління активами,
одержаними від корупційних та
інших злочинів

100

80

57,1

79

Державна інспекція ядерного
регулювання України

100

80

57,1

78,8

Міністерство з питань
стратегічних галузей
промисловості України

100

72,2

64,2

77,1

Національне агентство України
з питань запобігання корупції

100

60

71,4

76,4

Антимонопольний комітет
України

100

86,6

42,8

75,3

Міністерство юстиції України

100

83,3

42,8

73,5

Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України

100

77,7

42,8

73,3

Міністерство культури та
інформаційної політики
України

93

77

50

72,3

Міністерство оборони України

100

60

57,1
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72,3

Міністерство освіти і науки
України

80

80

57,1

69

Міністерство соціальної
політики України

80

70

57,1

68,4

Міністерство у справах
ветеранів України

100

48,3

57,1

68,1

Міністерство молоді та спорту
України

76,6

77,7

50

67,9

Міністерство внутрішніх справ
України

100

61,1

42,8

67,2

Державна служба статистики
України

100

58,8

42,8

67,1

Міністерство закордонних
справ України

80

64,4

57,1

66,8

Міністерство енергетики
України

100

57,7

42,8

64

Міністерство фінансів України

73,3

61,6

57,1

62,3

Комісія з регулювання азартних
ігор та лотерей України

100

30

57,1

61,2

Міністерство з питань
реінтеграції тимчасово
окупованих територій України

88,3

31,1

64,2

57,1

Міністерство розвитку громад
та територій України

80

34,4

57,1

50,5

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

75

33,8

42,8

49,6

Міністерство цифрової
трансформації України

80

33,3

35,7
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