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Про надання інформації на запит

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України 

від 16.03.2020 №  8968/0/2-20 Міністерство енергетики та захисту довкілля 

України розглянуло запит Богатиря В. від 08.03.2020 щодо співпраці з 

громадськими організаціями за період з 2014 року по кінець 2019 року та 

повідомляємо, що співробітництво з М іжнародним фондом «Відродження» та 

«Трансперенсі Інтернешнл Україна» носило експертно-консультативний 

характер, зокрема співпраця здійснювалася за такими напрямками.

ТОВ «DiXi Group» за підтримки Фонду «Відродження» спільно з 

проектом “Прозорість та підзвітність у  державному управлінні та послугах” 

(TAPAS), який втілювався за підтримки USAID та UKAID, зокрема, з Агенцією 

журналістики даних Texty.org.ua, у 2017-2018 роках провели аудит даних в 

Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. Завданням такої 

діяльності, яку команда втілила серед одного з перших відомств, 

проаналізовано потоки даних, які отримують у ключових департаментах, 

виділено перелік суспільно важливих наборів даних та надано рекомендації 

щодо сталого процесу їх збору та подальшої публікації у  форматі відкритих 

даних. Першим кроком на цьому шляху стало оприлюднення Міністерством 

секторальної інформації на власному сайті.

Зокрема, на основі таких даних спільно з партнерами вдалося розробити 

сервіс “Зима близько. Стеж за запасами вугілля” - інтерактивне відображення 

рівня накопичення запасів вугілля на українських ТЕС і ТЕЦ. Сервіс дозволяє 

візуально оцінити стан запасів на складах станцій, прослідкувати за щоденними 

змінами та зрозуміти, наскільки сумлінно компанії забезпечують свої станції 

паливом. Команда проекту спільно з партнерами провела аудит чотирьох 

департаментів Міненерговугілля та підготувала адаптовані і доповнені форми 

наборів даних у відповідності до вимог М іжнародної хартії відкритих даних, до 

якої Україна приєдналась у  вересні 2016 року.

Загалом розроблено 23 форми у форматі відкритих даних (open data) та 

надано рекомендації щодо їх  використання та належного оприлюднення. Усі 

матеріали передані Міністерству для подальшого впровадження. Варто 

зазначити, що 14 із адаптованих форм стосуються виконання положень нової 

педшшії. л о е т а н о в и  Кабінету Міністрів України №  835 щодо оприлюднення
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інформації у формі відкритих даних, прийнятої 20 грудня 2017 року. Згідно з 

цією постановою перелік наборів Міненерговугілля розширено із 4 до 47.

Для представників департаментів, які пройшли аудит, проведені семінари 

щодо подальшого сталого втілення рекомендацій. Міненерговугілля 

запровадило регулярну публікацію суспільно важливої галузевої інформації у 

форматі відкритих даних, що зробило енергетичний сектор більш прозорим та 

відкритим.

Крім того, фахівці Міненерговугілля спільно з Громадянською мережею 

"Опора" працювали в напрямку запобігання корупційним ризикам у рамках 

Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та у рамках Проекту 

"Збільшення впливу громадянського суспільства у  моніторингу та політичному 

діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до 

імплементації Угоди про Асоціацію".

Також у 2017 році в М іністерстві утворено Робочу групу, до якої 

увійшли народні депутати, представники профспілок, ГМ  «Опора» для 

здійснення аналізу державних закупівель обладнання для шахт. Це дало 

можливість виявити численні факти завищення цін та дозволило зменшити 

витрати на придбання відповідного обладнання.

У М іністерстві також відбулось три зустрічі в рамках прес-турів 

регіональних ЗМ І за сприяння Українського кризового медіа-центру. Зокрема, 

7 грудня 2017 року відбулась зустріч з журналістами регіональних ЗМІ 

Херсонської, Донецької та Одеської областей, у якій взяли також участь 

представники структурних підрозділів М іненерговугілля та відповіли на 

запитання журналістів.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art id=245259520& 

cat id=35109

Також у М інекоенерго в листопаді 2019 року представники регіональних 

ЗМІ зустрілися із заступницею міністра енергетики та захисту довкілля України 

Іриною Ставчук та радницею М іністра Оленою Колтик. http ://ucmc. org.ua/uk/u- 

ramkah-pres-tum-regionalni-zhumalistv-zustrilvsva-z-urvadovtsvamv-ta-nardepamv/ 

Представники Громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл 

Україна» ( М іжнародний фонд «Відродження») були залучені до роботи щодо 

виявлення корупційних ризиків та розроблення Антикорупційної програми 

Міненерговугілля України.
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