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Міністерство цифрової трансформації опрацювало Ваш запит 
на отримання публічної інформації від 24.11.2021 щодо щорічної оцінки стану 
оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на 
Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, та повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Порядок щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих 
даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних (далі – Порядок) та Картку оцінки стану оприлюднення і 
оновлення відкритих даних затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 квітня 2019 р. № 409. Порядок визначає процедуру проведення 
щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних (далі – 
оцінка) міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, 
розпорядниками інформації, визначеними у переліку наборів даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, юрисдикція яких 
поширюється на всю територію України, територію області, мм. Києва та 
Севастополя, міста обласного значення, як складової частини моніторингу стану 
оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних 
органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Мінцифри відповідно до Порядку провело в 2021 році оцінку за 2020 рік 
(додається). З результатами оцінки також можна ознайомитись на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних за посиланням: 
https://diia.data.gov.ua/news/yakii-z-derzorganiv-je-liderom-za-vidkritistyu-danix-
doslidzennya-mincifri та на офіційному веб-сайті Мінцифри за посиланням: 
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https://thedigital.gov.ua/news/yakiy-z-derzhorganiv-e-liderom-za-vidkritistyu-
danikh-doslidzhennya-mintsifri 

Крім того повідомляємо, що на сторінці кожного набору даних на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних, відповідно до законодавства, 
розміщена вкладка «Пропозиції» яка містить форму для зворотного зв’язку 
користувачів з розпорядником  інформації (скріншот порталу додається)

Відповідно до частин першої, третьої статті 23 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 
здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Додатки: 1. звіт за результатами щорічної оцінки за 2020 рік на 52 арк. в 1 прим.;
      2. скріншот Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.
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