
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про План дій з реалізації принципів  

Міжнародної хартії відкритих даних в  

Ужгородській міській раді на 2021-2022 роки 

 

Відповідно до статті 52, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 

№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних», з метою забезпечення прозорості і 

підзвітності діяльності Ужгородської міської ради та спрощення доступу 

мешканців, інших зацікавлених сторін до публічної інформації, яка знаходиться 

у володінні Ужгородської міської ради, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії 

відкритих даних в Ужгородській міській раді на 2021-2022 роки, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару.  

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішення виконкому 

____________ № ____ 

  

  

План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних в Ужгородській міській раді на 2021-2022 

роки 

 

Принципи 

Міжнародної хартії 

відкритих даних 

Розділ Завдання Період 

виконання 

Відповідальний виконавець 

1. Відкритість за 

замовчуванням 

Організаційне та 

кадрове 

забезпечення 

Створення системи 

заохочення відповідальних 

працівників та 

розпорядників інформації 

Ужгородської міської ради 

щодо публікації відкритих 

даних 

Постійно Служба персоналу та 

спецроботи 

 Методичне 

забезпечення 

Надання розпорядникам 

інформації методологічної 

та консультаційної 

підтримки для публікації 

відкритих даних на Єдиному 

державному вебпорталі 

відкритих даних 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

2. Оперативність та 

чіткість  

Підвищення якості 

управління 

даними 

Забезпечення постійного 

оновлення наборів 

відкритих даних на 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення  

 



Принципи 

Міжнародної хартії 

відкритих даних 

Розділ Завдання Період 

виконання 

Відповідальний виконавець 

Єдиному державному 

вебпорталі відкритих 

даних 

Розпорядники інформації  

 

Відповідальні особи 

  Проведення моніторингу 

оприлюднення і оновлення 

даних у виконавчих 

органах Ужгородської 

міської ради 

Щоквартально 

до 5 числа 

місяця, що 

настає за звітним 

періодом 

Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення  

 

Керівники виконавчих органів 

3. Доступність і 

використання 

Оприлюднення 

наборів даних та їх 

популяризація 

Забезпечення 

оприлюднення на Єдиному 

державному порталі 

відкритих даних 

пріоритетних наборів даних 

(відповідно до внесених 

змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 

21.10.2015 №835) 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення  

 

Розпорядники інформації  

 

Відповідальні особи 

  Запровадження зворотного 

зв’язку користувачів з 

розпорядником інформації 

щодо публікації 

пріоритетних наборів даних 

та щодо якості та 

важливості даних, що вже 

оприлюднені 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення  

 

Відділ інформаційної роботи  



Принципи 

Міжнародної хартії 

відкритих даних 

Розділ Завдання Період 

виконання 

Відповідальний виконавець 

4. Порівнюваність та 

інтероперабельність 

Стандарти та 

вимоги до даних 

Забезпечення дотримання 

стандартизованих 

рекомендацій для 

оприлюднення наборів 

відкритих даних 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення  

 

Розпорядники інформації  

 

Відповідальні особи 

5. Покращене 

урядування та 

залучення громадян 

Культура 

управління 

даними  

Сприяння використанню 

даних як інструменту 

прийняття ефективних 

рішень щодо вирішення 

проблем міста на основі 

аналітичних досліджень 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення  

 

Управління економічного 

розвитку міста 

 

Відділ інформаційної роботи 

  Проведення навчань 

відповідальних осіб з питань 

відкритих даних 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

6. Інклюзивний 

розвиток та інновації 

Сприяння та 

підтримка 

проектів на основі 

відкритих даних 

Популяризація сервісів на 

основі відкритих даних: 

оприлюднення сервісів на 

офіційному сайті 

Ужгородської міської ради 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення  

 

Управління економічного 

розвитку міста 

 

Відділ інформаційної роботи 



Принципи 

Міжнародної хартії 

відкритих даних 

Розділ Завдання Період 

виконання 

Відповідальний виконавець 

  Сприяння співпраці з 

навчальними закладами та 

бізнес-середовищем з метою 

використання відкритих 

даних 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

 

Управління освіти  

 

Управління економічного 

розвитку міста 

 Міжнародна 

співпраця 

Розвиток міжнародного 

партнерства у сфері 

відкритих даних 

Постійно Управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

 

Управління міжнародного 

співробітництва та інновацій  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


