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Резюме 

Цей документ визначає рекомендації для оприлюднення 14 наборів відкритих даних 

відповідно до Постанови КМУ №835 (зі змінами). Рекомендації спираються на 

принципи Міжнародної Хартії Відкритих Даних та враховують низку обмежень: 

- особливості національнальної нормативно-правої бази; 

- велику кількість розпорядників, різноманіття програмного забезпечення, різний 

рівень розвитку культури даних; 

- недостатній рівень упровадження інформаційних систем; 

- непристосованість значної частини програмного забезпечення для експорту 

даних у відкритих машиночитаних форматах (CSV, XML, JSON), відсутність 

відкритого API (інтерфейсу прикладного програмування). 

Крім цього, важливими є реалістичність виконання вимог, уникнення дублювання даних 

на різних ресурсах, урахування рівня суспільного інтересу до наборів. Упровадження 

рекомендацій не потребує використання принципово нового програмного забезпечення 

або набуття додаткових компетенцій персоналом.  

Відповідальні особи мають володіти наступними компетенціями: 

- знання профільного законодавства, що визначає повноваження розпорядника 

інформації; 

- знання основних положень нормативно-правових актів у галузі доступу до 

публічної інформації; 

- використання базових функцій електронних таблиць Microsoft Excel, LibreOffice 

Calc або Google Таблиць; 

- використання профільного програмного забезпечення, наприклад, програмного 

забезпечення для електронного документообігу, подачі звітності, системи 

керування вмістом веб-сайту тощо, якщо такі використовуються розпорядником; 

- робота Єдиним державним веб-порталом відкритих даних або місцевим 

порталом. 

Для кожного набору рекомендації включають 4 розділи: “Коротка довідка”, “Огляд 

нормативно-правової бази”, “Підготовка даних та структура набору”, “Оформлення 

паспортів наборів та ресурсів”. Розділ “Коротка довідка” — це узагальнені 

структуровані дані про набір даних. Розділ “Огляд нормативно-правової бази” 

містить аналіз законодавства стосовно створення, збору, зберігання, використання й 

поширення даних. Розділ “Підготовка даних та структура набору” — це покрокова 

інструкція з підготовки до оприлюднення й оновленовлення набору. Він містить 

структури та посилання на шаблони таблиць. Розділ “Оформлення паспортів 

наборів та ресурсів” включає приклади заповнення паспортів наборів та ресурсів на 

Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. 

 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
https://opendatacharter.net/principles/
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1. Довідник підприємств, установ (закладів) та 

організацій розпорядника інформації та 

підпорядкованих йому організацій, у тому числі 

їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, 

адрес електронної пошти, телефонів та адрес 

1.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” 

2) Закон України “Про доступ до публічної інформації” 

3) Нормативно-правові акти, що визначають повноваження 

розпорядників, наприклад, Закон України “Про центральні 

органи виконавчої влади”, Закон України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, установчі документи та інше.  

Розпорядники даних Всі розпорядники публічної інформації відповідно до частини 

1 статті 13 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Ідентифікаційні та контактні дані юридичних осіб фіксуються 

під час затвердження установчих документів і державної 

реєстрації. Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань” визначає перелік відомостей, які зберігаються у 

ЄДР (стаття 9). 

Способи оновлення Створення нових підприємств, установ (закладів) та 

організацій. Зміна їх контактних або реєстраційних даних. 

Зміни внутрішньоорганізаційної структури, кадрові зміни. 

Частота оновлення Нерегулярно 

Тип даних Структуровані дані 

Формати файлів XLS, XLSX, ODS, CSV, можливі інші формати структурованих 

даних 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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1.2. Огляд нормативно-правової бази 

Підпорядкування підприємств, установ (закладів), організацій визначається 

нормативно-правовими актами відповідно до яких розпорядники здійснюють свої 

повноваження. Це, зокрема, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади” 

(частина 12 статті 8 й частина 18 статті 19), Закон України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” (стаття 17, 26, 32, 42), Господарський кодекс України (стаття 

75 — 77, 126) та інші. Віднесення підприємств, установ (закладів), організацій до сфери 

управління ЦОВВ може визначатись окремим розпорядчими документами, наприклад, 

Розпорядження КМУ від 23.10.2013 р. № 902-р, Розпорядження КМУ від 21.03.2011 р. 

№ 265-р, Наказ МОЗ 26.01.2018 № 152 тощо. 

Ідентифікаційні та контактні дані юридичних осіб фіксуються під час затвердження 

установчих документів і державної реєстрації. Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” 

визначає переліки відомостей, які зберігають в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) 

для юридичних осіб (частина 2, статті 9) та державних органів і органів місцевого 

самоврядування, як юридичних осіб (частина 3, статті 9). Серед інформації, 

переліченої у назві набру в ЄДР, не фіксується лише назва офіційного веб-сайту. 

Потрібно також враховувати, що дані набору є за змістом ширшими аніж дані ЄДР. У 

законодавстві відсутнє єдине визначення термінів “установа”, “заклад”, “організація”. 

Вони можуть співпадати та не співпадати з юридичною особою. Наприклад, закладом 

освіти є “юридична особа публічного чи приватного права [...]” (частина 1 статті 1 

Закону України “Про освіту”), закладом охорони здоров’я — “юридична особа будь-якої 

форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ [...]” 

(стаття 3, Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”). Тому 

набір необхідно формувати на основі ЄДР, враховуючи специфіку профільного 

законодавства. 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, розпорядники 

зобов’язані оприлюднювати інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, 

номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти (частина 1 

статті 15). ДСТУ 4163-2003 та Постанова КМУ № 55 від 17.01.2018 р. визначають, які 

ідентифікаційні та контактні дані мають зазначатись у реквізитах документів. 

Окрім переліченого, в Україні функціонує Єдина база даних електронних адрес, 

номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень, що створена відповідно до 

статті 38 Кодексу адміністративного судочинства та Постанови КМУ від 05.01.2011 р. 

№ 5. Мета створення бази — збір контактних даних для надсилання суб'єктам владних 

повноважень тексту повісток. 

1.3. Підготовка даних та структура набору 

Розпорядники можуть включати до набору довідкові дані про підпорядкованих 

юридичних осіб, внутрішні структурні підрозділи, посадових осіб. Для кожного виду 

інформації необхідно використовувати окрему таблицю: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2013-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2011-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2011-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0152282-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/ed20190101
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
http://email.court.gov.ua/
http://email.court.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5-2011-%D0%BF/ed20110118/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5-2011-%D0%BF/ed20110118/
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1) Organizations — довідник підпорядкованих підприємств, установ (закладів) та 

організацій розпорядника, що, як правило, є окремими юридичними особами; 

2) OrganizationalUnits — довідник структурних підрозділів юридичної особи 

розпорядника; 

3) Posts — довідник посадових осіб/працівників юридичної особи розпорядника. 

Довідник потрібно вести в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc або 

Google Таблицях. Для оприлюднення даних варто використовувати формати 

структурованих даних — XLS, XLSX, ODS, CSV. На портал достатньо завантажити 

XLS, XLSX або ODS файл. Його CSV версія згенерується автоматично. Оновлювати 

набір рекомендовано не рідше ніж 1 раз на квартал.  

Отримати шаблони таблиці можна за посиланнями Organizations.xlsx, 

OrganizationalUnits.xlsx та Posts.xlsx в Google Таблицях (Organizations, 

OrganizationalUnits, Posts). Структура таблиць доступна за посиланнями в форматах 

CSV та JSON: OrganizationStructure.csv, OrganizationStructure.json, 

OrganizationalUnitsStructure.csv, OrganizationalUnitsStructure.json, PostsStructure.csv, 

PostsStructure.json. 

Структури таблиць набору наведені в таблицях 1.1. — 1.3. 

Таблиця 1.1. — Структура таблиці Organizations 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень у колонці 

(description) 

Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор Код ЄДРПОУ в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань 

(ЄДР). Наприклад: 01234567. 

string 

prefLabel Повна назва Назва відповідно до ЄДР або 

установчих документів. 

Наприклад: Управління освіти 

Бориспільської міської ради. 

string 

altLabel Коротка або 

альтернативна 

назва 

Будь-яка інша, в тому числі 

скорочена назва. Наприклад: 

Держенергоефективності. 

string 

description Опис Короткий опис у довільній формі 

(декілька речень або до 300 

символів). Опис має включати 

коротку інформацію про мету, 

функції, діяльність. 

Рекомендовано, щоб опис не 

дублював дані в інших колонках 

таблиці. 

string 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D2IF-iMZTUaFUQBv04Ky3ZUDViEUm6QUyrVBtXrxBno/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cgp8Gbg_TY_vr5UDvnsRbIOggnd8x_7PQ9a7ITUVVYY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBbcfZY8AM_2v12DORIk1BVe0drIcK37zOVXs_cQkZU/edit?usp=sharing
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purposeTitle Назва документа, 

що визначає 

мету й 

повноваження 

Повна назва установчого або 

іншого офіційного документа, що 

визначає мету діяльності, 

повноваження, функції. 

Наприклад: Статут КП 

“Ремонтно-експлуатаційне 

управління”. 

string 

purposeAccessU

RL 

Посилання на 

документ, що 

визначає мету й 

повноваження 

Посилання на оприлюднений в 

мережі Інтернет установчий або 

інший офіційний документ, що 

визначає мету діяльності, 

повноваження, функції. 

Посилання має починатися з 

http:// або https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/statut/

. 

anyURI 

homepage Офіційний веб-

сайт 

Посилання на офіційний веб-

сайт в мережі Інтернет (URL). 

Посилання має починатися з 

http:// або https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/. 

anyURI 

homepageSM Посилання на 

сторінки в 

соціальних медіа 

Посилання (URL) на сторінки 

соціальних медіа (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube та 

ін.). Посилання мають бути 

відділені комами й починатися з 

http:// або https://. Наприклад: 

https://www.example-1.com/, 

https://www.example-2.com/. 

string 

logo Логотип Посилання на зображення 

логотипа оприлюднене в мережі 

Інтернет. Посилання має 

починатися з http:// або https://. 

Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/logo.p

ng. Якщо логотип відсутній, 

вказати null. 

anyURI 

managedByFn Ім’я керівника Повне прізвище, ім’я, по батькові 

керівника. Наприклад: Коваль 

Олена Вікторівна. 

string 

managedByPost

Title 

Посада керівника Повна назва посади керівника. 

Наприклад: Директор. 

string 
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subOrgOfId Підпорядкування 

(ідентифікатор 

юридичної особи) 

Код ЄДРПОУ юридичної особи, 

якій підпорядковується дане 

підприємство, установа (заклад), 

організація. Наприклад, 

01234567. 

string 

subOrgOfPrefLa

bel 

Підпорядкування 

(назва юридичної 

особи) 

Повна назва юридичної особи, 

якій підпорядковується дане 

підприємство, установа (заклад), 

організація. Наприклад: 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України. 

string 

addressAdminUn

itL1 

Країна Назва країни. У колонці має бути 

зазначено Україна. 

string 

addressAdminUn

itL2 

Регіон Назва області або Автономна 

Республіка Крим. Наприклад: 

Полтавська область. 

string 

addressPostNam

e 

Населений пункт Назва населеного пункту без 

слів “місто”, “село” та їх 

скорочень — “м.”, “с.”. 

Наприклад, Балта. Для 

адміністративних одиниць нижче 

рівня району необхідно 

вказувати назву району та 

населеного пункту. Наприклад: 

Бориспільський район, Гнідин. 

string 

addressThoroug

hfare 

Вулиця Тип та назва вулиці або іншого 

топоніму, на якому знаходиться 

адреса: проспект, бульвар, 

набережна, майдан. Наприклад, 

вул. Харківська. 

string 

addressLocatorD

esignator 

Номер будівлі Номер будівлі. Номер може 

включати числа та букви. 

Наприклад, 15-А. 

string 

addressLocatorN

ame 

Назва будівлі або 

її частини 

Назва або опис, що дозволяє 

чіткіше визначити розміщення. 

Зокрема, назва житлового 

комплексу, школи, лікарні, 

офісного або торгового центру; 

частина будівлі, наприклад, 

корпус, крило; приміщення в 

будівлі, наприклад, квартира, 

string 
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кабінет, офіс, зала; інший 

варіант написання номера 

адреси; довільний текстовий 

опис, що дозволяє визначити 

розміщення; інший 

ідентифікатор. Якщо назва 

будівлі або її частини відсутня, 

вказати null. 

addressPostCod

e 

Поштовий індекс П’ятизначний поштовий індекс 

адреси. Наприклад, 71890. 

string 

addressPoBox Абонентська 

поштова 

скринька 

Номер абонентської поштової 

скриньки. Зазначається без 

знаку “№”. Наприклад: 312. Якщо 

абонентська поштова скринька 

відсутня, вказати null. 

string 

contactPointNam

e 

Контактна 

особа/підрозділ 

Прізвище, ім’я, по батькові 

посадової особи або назва 

підрозділу, чиї контактні дані 

вказуються. Наприклад: 

Приймальня. 

string 

contactPointHas

Email 

Адреса 

електронної 

пошти 

Адреса електронної пошти 

контактної особи, підрозділу або 

приймальні. Наприклад: 

contact@example.gov.ua. У 

випадку кількох адрес значення 

розділити комою. 

string 

contactPointHas

Telephone 

Номер телефону Номер телефону контактної 

особи, підрозділу або 

приймальні, включаючи код 

країни та міста. Номер має 

починатися з +380, включати код 

населеного пункту або 

оператора та телефонний номер 

(12 цифр, без пробілів і дужок). 

Наприклад: +380123456789. У 

електронних таблицях 

допускається написання коду 

країни 380 або використання 

комбінації ‘+ (апостроф та плюс). 

У випадку кількох номерів 

телефону значення розділити 

комою. 

string 
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contactPointОpe

ningHours 

Дні та години 

прийому 

Дні та години прийому контактної 

особи, підрозділу або 

приймальні. Дні тижня 

позначаються комбінаціями літер 

(Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), 

години — цифрами у 24-

годинному форматі (ГГ:ХХ). Для 

графіка з понеділка до п’ятниці, з 

9:00 до 17:00 запис у таблиці 

матиме вигляд — Пн-Пт 09:00-

17:00. Коли потрібно позначити 

інтервал днів (з понеділка по 

п’ятницю) використовується 

дефіс, коли окремі дні (понеділок 

та п’ятниця) — кома. Наприклад, 

графік прийому в понеділок і 

п’ятницю з 09:00-17:00 матиме 

такий вигляд: Пн,Пт 09:00-17:00. 

Якщо графік змінюється 

протягом тижня, різні режими 

прийому необхідно записати 

через кому. Наприклад, Пн-Чт 

08:00-17:20, Пт 08:00-16:00. 

string 

сontactPointAvail

abRestriction 

Обмеження 

роботи 

Уточнення в довільній формі 

щодо обідньої перерви, днів, 

коли графік діє та ін. Наприклад: 

Перерва на обід: 12:00-13:00; 

Прийом відбувається лише 

кожного першого понеділка 

місяця. 

string 

 

Таблиця 1.2. — Структура таблиці OrganizationalUnits 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень у колонці 

(description) 

Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор Номер або будь-який інший 

унікальний ідентифікатор 

структурного підрозділу. 

Наприклад: 1.2. 

string 

prefLabel Повна назва Назва відповідно до  

організаційно-розпорядчих 

документів. Наприклад: Архівний 

відділ. 

string 



 

12 

altLabel Коротка або 

альтернативна 

назва 

Будь-яка інша, у тому числі 

скорочена назва. Наприклад: 

Архів. 

string 

description Опис Короткий опис у довільній формі 

(декілька речень або до 300 

символів). Опис має включати 

коротку інформацію про мету, 

функції, діяльність. 

Рекомендовано, щоб опис не 

дублював дані в інших колонках 

таблиці. 

string 

purposeTitle Назва 

документа, що 

визначає мету й 

повноваження 

Повна назва організаційно-

розпорядчого документа, що 

визначає мету діяльності, 

повноваження, функції. 

Наприклад: Положення про 

департамент стратегічного 

планування. 

string 

purposeAccessU

RL 

Посилання на 

документ, що 

визначає мету й 

повноваження 

Посилання на оприлюднений в 

мережі Інтернет організаційно-

розпорядчий документ, що 

визначає мету діяльності, 

повноваження, функції. 

Посилання має починатися з 

http:// або https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/poloz

hennia. 

anyURI 

homepage Веб-сторінка Посилання на веб-сторінку в 

мережі Інтернет (URL). 

Посилання має починатися з 

http:// або https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/strat-

plan/. 

anyURI 

managedByFn Ім’я керівника Повне прізвище, ім’я, по батькові 

керівника. Наприклад: Коваль 

Олена Вікторівна. 

string 

managedByPostT

itle 

Посада 

керівника 

Повна назва посади керівника. 

Наприклад: Начальник 

департаменту. 

string 

unitOfId Належність 

(ідентифікатор 

Код ЄДРПОУ юридичної особи, в 

структуру якої входить даний 

string 
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юридичної 

особи) 

підрозділ. Наприклад, 01234567. 

unitOfPrefLabel Належність 

(назва 

юридичної 

особи) 

Повна назва юридичної особи, в 

структуру якої входить даний 

підрозділ. Наприклад: 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України. 

string 

subUnitOfId Підпорядкуванн

я (ідентифікатор 

підрозділу) 

Ідентифікатор структурного 

підрозділу з колонки identifier, 

якому підпорядковується або 

частиною якого є даний 

структурний підрозділ. 

Наприклад: 1.1. Якщо 

департамент складається з 

відділів, то кожен відділ 

підпорядковується 

департаменту. Якщо 

підпорядкування відсутнє, 

вказати null. 

string 

subUnitOfPrefLab

el 

Підпорядкуванн

я (назва 

підрозділу) 

Назва структурного підрозділу з 

колонки prefLabel, якому 

підпорядковується або частиною 

якого є даний структурний 

підрозділ. Наприклад: 

Департамент регуляторної 

політики. Якщо департамент 

складається з відділів, то кожен 

відділ підпорядковується 

департаменту. Якщо 

підпорядкування відсутнє, 

вказати null. 

string 

addressAdminUni

tL1 

Країна Назва країни. У колонці має бути 

зазначено Україна. 

string 

addressAdminUni

tL2 

Регіон Назва області або Автономна 

Республіка Крим. Наприклад: 

Полтавська область. 

string 

addressPostNam

e 

Населений 

пункт 

Назва населеного пункту без 

слів “місто”, “село” і їх скорочень 

— “м.”, “с.”. Наприклад, Балта. 

Для адміністративних одиниць 

нижче рівня району необхідно 

вказувати назву району та 

string 
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населеного пункту. Наприклад: 

Бориспільський район, Гнідин. 

addressThorough

fare 

Вулиця Тип та назва вулиці або іншого 

топоніму, на якому знаходиться 

адреса: проспект, бульвар, 

набережна, майдан. Наприклад, 

вул. Харківська. 

string 

addressLocatorD

esignator 

Номер будівлі Номер будівлі. Номер може 

включати числа та букви. 

Наприклад, 15-А. 

string 

addressLocatorN

ame 

Назва будівлі 

або її частини 

Назва або опис, що дозволяє 

чіткіше визначити розміщення. 

Зокрема, назва житлового 

комплексу, школи, лікарні, 

офісного або торгового центру; 

частина будівлі, наприклад, 

корпус, крило; приміщення в 

будівлі, наприклад, квартира, 

кабінет, офіс, зала; інший 

варіант написання номера 

адреси; довільний текстовий 

опис, що дозволяє визначити 

розміщення; інший 

ідентифікатор. Якщо назва 

будівлі або її частини відсутня, 

вказати null. 

string 

addressPostCode Поштовий індекс П’ятизначний поштовий індекс 

адреси. Наприклад, 71890. 

string 

addressPoBox Абонентська 

поштова 

скринька 

Номер абонентської поштової 

скриньки. Зазначається без 

знаку “№”. Наприклад, 312. Якщо 

абонентська поштова скринька 

відсутня, вказати null. 

string 

contactPointNam

e 

Контактна 

особа/підрозділ 

Прізвище, ім’я, по батькові 

посадової особи або назва 

підрозділу, чиї контактні дані 

вказуються. Наприклад: 

Кравченко Олена Іванівна. 

string 

contactPointHasE

mail 

Адреса 

електронної 

пошти 

Адреса електронної пошти 

контактної особи, підрозділу або 

приймальні. Наприклад, 

string 
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contact@example.gov.ua. У 

випадку кількох адрес, значення 

розділити комою. 

contactPointHasT

elephone 

Номер 

телефону 

Номер телефону контактної 

особи, підрозділу або 

приймальні, включаючи код 

країни та міста. Номер має 

починатися з +380, включати код 

населеного пункту або 

оператора та телефонний номер 

(12 цифр, без пробілів і дужок). 

Наприклад, +380123456789. У 

електронних таблицях 

допускається написання коду 

країни 380 або використання 

комбінації ‘+ (апостроф та плюс). 

У випадку кількох номерів 

телефону значення розділити 

комою. 

string 

contactPointОpen

ingHours 

Дні та години 

прийому 

Дні та години прийому контактної 

особи, підрозділу або 

приймальні. Дні тижня 

позначаються комбінаціями літер 

(Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), 

години — цифрами у 24-

годинному форматі (ГГ:ХХ). Для 

графіка з понеділка до п’ятниці, з 

9:00 до 17:00 запис у таблиці 

матиме вигляд — Пн-Пт 09:00-

17:00. Коли потрібно позначити 

інтервал днів (з понеділка по 

п’ятницю) використовується 

дефіс, коли окремі дні (понеділок 

та п’ятниця) — кома. Наприклад, 

графік прийому в понеділок і 

п’ятницю з 09:00-17:00 матиме 

такий вигляд: Пн,Пт 09:00-17:00. 

Якщо графік змінюється 

протягом тижня, різні режими 

прийому необхідно записати 

через кому. Наприклад: Пн-Чт 

08:00-17:20, Пт 08:00-16:00. 

string 

contactPointAvail

abRestriction 

Обмеження 

роботи 

Уточнення в довільній формі 

щодо обідньої перерви, днів, 

string 
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коли графік діє та ін. Наприклад: 

Перерва на обід: 12:00-13:00, 

Прийом відбувається лише 

кожного першого понеділка 

місяця. 

 

Таблиця 1.3. — Структура таблиці Posts 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень у колонці 

(description) 

Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор Ідентифікатором посадової 

особи/працівника може бути 

номер особової справи, 

ідентифікатор з систем 

документообігу або будь-яка інша 

довільна комбінація літер та 

чисел. Наприклад: ДІ-001. 

Ідентифікатором не можуть бути 

персональні дані: дата 

народження, реєстраційний 

номер облікової картки платника 

податків. 

string 

fullName Ім’я Прізвище, ім’я, по батькові 

посадової особи/працівника. 

Наприклад: Ковальчук Андрій 

Іванович. 

string 

gender Стать  Стать зазначається цифрами 

відповідно до стандарту ISO/IEC 

5218:2004: 0 — невідомо, 1 — 

чоловік, 2 — жінка, 9 — не 

застосовується. Наприклад: 2. 

integer 

 

postTitle Посада Повна назва посади відповідно 

до штатного розпису або іншого 

офіційного документа. 

Наприклад: Начальник 

Управління економічного 

розвитку. 

string 

postInOrgUnitId Належність до 

структурного 

підрозділу 

(ідентифікатор) 

Ідентифікатор структурного 

підрозділу, до якого належить 

посада. Наприклад: 01234567-01. 

Якщо структурний підрозділ 

відсутній вказати null. 

string 
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postInOrgUnitPref

Label 

Належність до 

структурного 

підрозділу 

(повна назва) 

Назва структурного підрозділу, 

до якого належить посада. 

Наприклад: Відділ соціального 

забезпечення. Якщо структурний 

підрозділ відсутній, вказати null. 

string 

postInOrgId Належність до 

юридичної 

особи 

(ідентифікатор) 

Код ЄДРПОУ юридичної особи, 

до якої належить посада. 

Наприклад: 01234567. 

string 

postInOrgPrefLab

el 

Належність до 

юридичної 

особи (повна 

назва) 

Повна назва юридичної особи, до 

якої належить посада. 

Наприклад: Управління охорони 

здоров’я Ужгородської міської 

ради. 

string 

photo Фото Посилання на знімок обличчя, що 

оприлюднений у мережі Інтернет 

(URL). Посилання має 

починатися з http:// або https://. 

Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/photo.

png. Якщо фото відсутнє, вказати 

null. 

anyURI 

homepage Веб-сторінка Посилання на веб-сторінку 

посадової особи/працівника на 

сайті розпорядника (URL). 

Посилання має починатися з 

http:// або https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/head/. 

Якщо сторінки не ведуться, 

вказати null. 

anyURI 

homepageSM Посилання на 

сторінки в 

соціальних 

медіа 

Якщо посадова особа 

використовує соціальні медіа 

(Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube та ін.) для комунікації з 

громадськістю, вказати 

посилання на офіційні облікові 

записи. Розміщувати посилання 

можна лише за згодою особи й 

лише коли їх використання має 

зв’язок із здійсненням 

повноважень. Посилання мають 

бути відділені комами й 

починатися з http:// або https://. 

string 
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Наприклад: https://www.example-

1.com/, https://www.example-

2.com/. 

hasTelephone Номер 

телефону 

Номер телефону має починатися 

з +380, включати код населеного 

пункту або оператора та 

телефонний номер (12 цифр, без 

пробілів і дужок). Наприклад: 

+380123456789. У електронних 

таблицях допускається 

написання коду країни 380 або 

використання комбінації ‘+ 

(апостроф та плюс). У випадку 

кількох номерів телефону 

розділити значення комою. 

string 

hasEmail Адреса 

електронної 

адреси 

Адреса електронної адреси 

особи, що посідає посаду або 

виконує обов’язки. Наприклад, 

example@example.gov.ua. 

string 

openingHours Дні та години 

прийому 

Дні тижня позначаються 

комбінаціями літер: Пн, Вт, Ср, 

Чт, Пт, Сб, Нд, години — 

цифрами у 24-годинному форматі 

— ГГ:ХХ. Для графіка з понеділка 

до п’ятниці, з 9:00 до 17:00 запис 

в таблиці матиме вигляд — Пн-

Пт 09:00-17:00. Коли потрібно 

позначити інтервал днів (з 

понеділка до п’ятниці), 

використовується дефіс, коли 

окремі дні (понеділок та п’ятниця) 

— кома. Наприклад, графік 

прийому в понеділок і п’ятницю з 

09:00-17:00 матиме такий вигляд: 

Пн,Пт 09:00-17:00. Якщо графік 

змінюється протягом тижня, різні 

режими прийому необхідно 

записати через кому. Наприклад: 

Пн-Чт 08:00-17:20, Пт 08:00-

16:00. 

string 

availabilityRestricti

on 

Обмеження 

роботи 

Уточнення щодо обідньої 

перерви, днів, коли графік діє та 

ін. Наприклад: Перерва на обід 

— 12:00-13:00; Прийом 

string 
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відбувається лише кожного 

першого понеділка місяця. 

 

1.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі 

змінами). Однак, для лаконічності її рекомендовано скорочувати — “Довідник 

підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та 

підпорядкованих йому організацій”. Назва набору може також містити назву 

розпорядника інформації, наприклад, “Довідник підприємств, установ (закладів) та 

організацій Державного агентства лісових ресурсів України та підпорядкованих йому 

організацій”. Приклад паспорта набору даних наведений у таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій 

Державного агентства лісових ресурсів України та 

підпорядкованих йому організацій 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Щокварталу 

Опис Набір містить три ресурси. Organizations — довідник 

підпорядкованих підприємств, установ (закладів) та 

організацій Державного агентства лісових ресурсів 

України, що є окремими юридичними особами. 

OrganizationalUnits — довідник структурних підрозділів 

Державного агентства лісових ресурсів України. Posts — 

довідник посадових осіб Державного агентства лісових 

ресурсів України. 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, 

Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, 

Положення про Державне агентство лісових ресурсів 

України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів 

України від 8 жовтня 2014 р. № 521. 
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Ключові слова довідник, контакти, адреса, телефон, веб-сайт, URL, ЄДР, 

код ЄДРПОУ, ідентифікатор, графік прийому, логотип, 

фото, підприємство, організація, заклад, установа, 

підрозділ, посади, структурний підрозділ, посадові особи 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Назви ресурсів у наборі даних мають відповідати назвам таблиць: Organizations, 

OrganizationalUnits, Posts. Приклади заповнення паспортів ресурсів на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних наведені в таблицях 1.5. — 1.7. 

Таблиця 1.5. — Приклад паспорта ресурсу Organizations 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу Organizations 

Опис Ресурс містить реєстраційні та контактні дані підприємств, 

установ (закладів), організацій Державного агентства 

лісових ресурсів України. У тому числі код ЄДРПОУ, 

назву, опис, інформацію про повноваження, керівника, 

логотип, посилання на офіційний веб-сайт, сторінки в 

соціальних медіа, поштову адресу, адресу електронної 

пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. 

Кожним записом у таблиці є інформація про окреме 

підприємство, установу (заклад), організацію. 

Формат XLSX 

 

Таблиця 1.6. — Приклад паспорта ресурсу OrganizationalUnits 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу OrganizationalUnits 

Опис Ресурс містить дані про структурні підрозділи Державного 

агентства лісових ресурсів України. У тому числі 

ідентифікатор, назву, опис, інформацію про 

повноваження, керівника, посилання на веб-сторінку, 

поштову адресу, адресу електронної пошти, номер 

телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом 

у таблиці є інформація про окремий структурний 

підрозділ. 
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Формат XLSX 

 

Таблиця 1.7. — Приклад паспорта ресурсу Posts 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу Posts 

Опис Ресурс містить дані про посадових осіб Державного 

агентства лісових ресурсів України. У тому числі, 

ідентифікатор, прізвище, ім’я, по батькові, стать, посаду, 

фото, посилання на веб-сторінку, адресу електронної 

пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. 

Кожним записом у таблиці є інформація про окрему 

посадову особу. 

Формат XLSX 
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2. Інформація про організаційну структуру 

розпорядника інформації 

2.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Постанова КМУ “Деякі питання документування 

управлінської діяльності” від 17 січня 2018 р. № 55 

2) Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження 

Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях” від 18.06.2015 № 1000/5 

3) ДСТУ 4163-2003. Уніфікована система організаційно-

розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів 

4) ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської 

документації 

Розпорядники даних Всі розпорядники публічної інформації відповідно до частини 

1 статті 13 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Організаційна структура затверджується управлінським 

документом, що відповідає уніфікованій формі “Структура і 

штатна чисельність” Державного класифікатора 

управлінської документації (ДК 010-98) 

Способи оновлення Зміни організаційної структури (створення нових підрозділів, 

скорочення, реорганізація), штатного розпису 

Частота оновлення Нерегулярно 

Тип даних Структуровані 

Формати файлів XLS, XLSX, ODS, CSV, можливі інші формати структурованих 

даних 

 

2.2. Огляд нормативно-правової бази 

Інформація про організаційну структуру фіксується в установчих документах 

розпорядників, наприклад, положеннях, статутах тощо (стаття 64 Господарського 

кодексу України). Державний класифікатор управлінської документації визначає форму 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
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документа для затвердження структури і штатної чисельності (коди 0202016, 0202017, 

0202018, 0202019). Форма містить таблицю з трьох колонок: 

1) № з/п; 

2) Найменування структурного підрозділу та посад (професій); 

3) кількість штатних одиниць. 

Відповідальним за підготовку документа є підрозділ або посадова особа, на які 

покладені обов’язки кадрового забезпечення. Структура і штатна чисельність 

затверджується керівником. Для наочного зображення організаційної структури 

розпорядники створюють органіграми (графічні моделі організаційної структури), 

наприклад, органіграма Мінекономрозвитку. 

Рисунок 2.1. — Уніфікована форма документа “Структура і штатна чисельність” 

(фрагмент) 

 
 
Джерело: Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів (Державна архівна служба 

україни український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2015) 

2.3. Підготовка даних та структура набору 

Для підготовки набору необхідно використовувати електронні таблиці: Microsoft Excel, 

LibreOffice Calc, Google Таблиці. З документа потрібно видалити заголовок, реквізити, 

нумерацію колонок. Для того, щоб дані були структурованими, найменування посад та 

структурних підрозділів треба розділити на дві колонки. Найкраще це зробити, зберігши 

всі назви посад, і навпроти кожної з них зазначити відповідний структурний підрозділ. 

Таким чином, кожним записом до таблиці буде окрема посада в певному структурному 

підрозділі. Структура набору наведена в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. — Структура таблиці OrgStructure 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c3dfd8a9-92d0-44b1-835e-e4c0bb005a23&title=OrganigramaMinekonomrozvitku
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/zbirnik%20UF.pdf
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Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

identifier № з/п Номер загального порядку або 

будь-який інший унікальний 

ідентифікатор. 

string 

title Назва посади Найменування посади (професії) 

в організаційній структурі 

розпорядника. Наприклад: 

Головний спеціаліст. 

string 

postIn Назва 

структурного 

підрозділу 

Повна назва структурного 

підрозділу, до якого належить 

посада (професія). Наприклад: 

Департамент стратегічного 

розвитку та інтеграції. 

string 

amount Кількість штатних 

одиниць 

Загальна кількість штатних 

одиниць. Наприклад: 4. 

integer 

 

Отримати шаблон таблиці можна за посиланням OrgStructure.xlsx та в Google 

Таблицях. Структура таблиці доступна у форматах CSV та JSON: structure.csv, 

structure.json. 

Оприлюднювати набір необхідно у форматах структурованих даних — XLS, XLSX, 

ODS, CSV. На портал достатньо завантажити XLS, XLSX або ODS файл з одним 

аркушем OrgStructure. Його CSV версія згенерується автоматично. Оновлювати набір 

рекомендується не рідше ніж раз на рік. Для оновлення можна перезавантажити 

ресурс або створювати новий ресурс на кожен рік. У такому випадку назви ресурсів 

повинні мати зазначення періоду: 2017-OrgStructure, 2018-OrgStructure, 2019-

OrgStructure. 

2.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі 

змінами). Назва може включати назву розпорядника, наприклад, “Інформація про 

організаційну структуру Харківської обласної державної адміністрації”. Приклад 

заповнення паспорта на data.gov.ua наведений в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Інформація про організаційну структуру Харківської 

обласної державної адміністрації 

Відомості про мову Українська 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1dNJVdAUJ9qfZxNgie28ruGDQmqnSWAYNod1gioMa8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1dNJVdAUJ9qfZxNgie28ruGDQmqnSWAYNod1gioMa8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A1dNJVdAUJ9qfZxNgie28ruGDQmqnSWAYNod1gioMa8/edit?usp=sharing
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інформації, яка міститься 

у наборі 

Частота оновлення Щороку 

Опис Набір містить інформацію про організаційну структуру 

розпорядника відповідно до організаційно-розпорядчого 

документа “Структура і штатна чисельність”. 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, Наказ 

Міністерства юстиції України “Про затвердження Правил 

організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях” від 18.06.2015 № 1000/5 

Ключові слова структура, посади, підрозділи, штат, підрозділ, 

організаційна структура 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Назви ресурсу має відповідати назви таблиці — OrgStructure. Якщо за кожен рік 

завантажується окремий ресурс, то в назву доречно включити рік. Наприклад: 2017-

OrgStructure, 2018-OrgStructure, 2019-OrgStructure. 

Таблиця 2.3. — Приклад паспорта ресурсу OrgStructure 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу OrgStructure 

Опис Структура і штатна чисельність станом на 01.01.2018 

року. Таблиця містить ідентифікатори посад у структурних 

підрозділах, їх назви та кількість штатних одиниць. 

Кожним записом до таблиці є окрема посада в 

структурному підрозділі. 

Формат XLSX 
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3. Нормативи, що затверджуються та 

підлягають оприлюдненню відповідно до закону 

розпорядником інформації 

3.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Нормативно-правові акти, що визначають повноваження 

суб’єктів владних повноважень з розробки й прийняття 

нормативів, наприклад, Бюджетний кодекс України, Закон 

України “Про Національний банк України”, Закон України “Про 

будівельні норми”, Закон України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, положення про функціонування 

центральних органів виконавчої влади тощо. 

2) Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та 

обліку відомчих нормативно-правових актів, затверджені 

постановою колегії Міністерства юстиції України від 

27.03.1998 р. № 3 

Розпорядники даних Розпорядники публічної інформації, які відповідно до 

повноважень можуть затверджувати нормативи. Зокрема, 

центральні органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, державні колегіальні органи та інші. 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Нормативи затверджуються розпорядчими документами 

розпорядників відповідно до повноважень. Оприлюднення 

нормативів регулюється Законом України “Про доступ до 

публічної інформації” (стаття 15), а також профільним 

законодавством. 

Способи оновлення Інформація оновлюється внаслідок розробки та 

затвердження нових нормативів або внесення змін до діючих. 

Частота оновлення Нерегулярно 

Тип даних Текстові 

Формати файлів Рекомендовані HTML, RTF, ODT, DOC, DOCX. 

Примітка Перелік нормативів належить до структурованих даних і 

оприлюднюється у форматах XLS, XLSX, ODS, CSV, JSON, 

XML тощо. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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3.2. Огляд нормативно-правової бази 

В українському законодавстві відсутня загальна нормативна база, що регулює питання 

розробки та прийняття нормативів. Як правило, нормативи затверджуються 

розпорядчими документами відповідно до повноважень розпорядників. Наприклад, 

Міністерство освіти та науки України затверджує типові штатні нормативи закладів 

загальної середньої освіти (наказ МОН від 06.12.2010 р. № 1205) відповідно до частини 

1 статті 45 Закону України “Про загальну середню освіту” та пункту 4 Положення про 

Міністерство освіти та науки України, затвердженого Постановою КМУ від 16.10.2014 р. 

№ 630.  

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначає перелік нормативів, 

які затверджуються місцевими радами та їх виконавчими органами. Зокрема, місцеві 

ради встановлюють нормативи централізації коштів від земельного податку на 

спеціальних бюджетних рахунках районів міста (частина 2 статті 26). Виконавчі органи 

встановлюють нормативи споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому 

Кабінетом Міністрів України (стаття 30).  

У Класифікаторі галузей законодавства України, затвердженому наказом Міністерства 

юстиції України від 02.06.2004 № 43/5 виділено два класи, пов’язані з галузевими 

нормативами: 110.020.070 — Фінансові нормативи; 130.120.000 — Містобудівні 

нормативи. Містобудівна документація. Експертиза. Оприлюднення нормативів 

регулюється Законом України “Про доступ до публічної інформації” (стаття 15) та 

профільним законодавством. 

3.3. Підготовка даних та структура набору 

Для того щоб уникнути дублювання даних на різних ресурсах, рекомендовано 

розміщувати на порталі відкритих даних перелік нормативів, що містить посилання на 

ресурси, оприлюднені в мережі Інтернет (таблиця Normatives). Перелік складається на 

основі аналізу нормативної бази, якою керується розпорядник. Структура таблиці 

Normatives наведена в таблиці 3.1. Кожним записом до неї є окремий норматив або 

нормативи, що затверджуються окремим документом. 

Перелік потрібно складати та вести в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice 

Calc або Google Таблицях. Для оприлюднення набору використовуються формати 

структурованих даних — XLS, XLSX, ODS, CSV. На портал достатньо завантажити 

XLS, XLSX або ODS книгу, що містить один аркуш. CSV версія таблиці сформується 

автоматично. Рекомендована частота оновлення набору: щомісяця або відразу після 

внесення змін. Для оновлення необхідно перезавантажити файл ресурсу Normatives. 

Отримати шаблони таблиці можна за посиланням Normatives.xlsx та в Google 

Таблицях. Структура таблиць доступна в форматах CSV та JSON: Normatives.csv, 

Normatives.json. 

 

Розпорядники можуть завантажувати на портал нормативи у форматі текстових 

документів DOC, DOCX, PDF, ODT, HTML тощо. Для цього необхідно архівувати всі 

документи в один архів ZIP або 7ZIP, або дотримуватись чіткої структури назв ресурсів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v43_5323-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RWJz5XNG4py3b_GCX0U1o3tL23SSqT79yka42obAXv0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RWJz5XNG4py3b_GCX0U1o3tL23SSqT79yka42obAXv0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RWJz5XNG4py3b_GCX0U1o3tL23SSqT79yka42obAXv0/edit?usp=sharing
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Наприклад, називати ресурси відповідно до ідентифікаторів або назв у переліку. В 

описі ресурсів потрібно зазначити інші реквізити документів. 

Таблиця 3.1. — Структура таблиці Normatives 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор Ідентифікатором нормативу 

може бути номер нормативно-

правового акта, яким був 

прийнятий норматив, та дата 

його прийняття у форматі ISO 

8601 (рррр-мм-дд), що розділені 

знаком дефіс. Наприклад, 

норматив, затверджений 

рішенням №123 від 12.03.2014 

року, матиме ідентифікатор 

123-2014-03-12. Розпорядники 

можуть використовувати й 

власні ідентифікатори. 

string 

title Назва Повна назва нормативів. 

Наприклад: Типові штатні 

нормативи дошкільних 

навчальних закладів. 

string 

validFrom Дійсний з Дата, з якої дійсний норматив, у 

форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2010-11-14. 

date 

validThrough Дійсний до Дата, до якої дійсний норматив, 

у форматі ISO 8601 (рррр-мм-

дд). Наприклад: 2030-11-14. 

Якщо дата не встановлена, 

вказати null. 

date 

legalActTitle Назва НПА Назва нормативно-правового 

акта (НПА), яким затверджено 

норматив. Наприклад: Наказ 

Міністерства освіти і науки 

України “Про затвердження 

Типових штатних нормативів 

дошкільних навчальних 

закладів” від 04.11.2010 №1055. 

string 

legalActType Тип Назва НПА, яким затверджено 

норматив. Наприклад: закон, 

постанова, указ, 

string 
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розпорядження, декрет, 

рішення, наказ, інше. 

Наприклад: постанова. 

Розпорядники мають скласти 

перелік типів НПА відповідно до 

повноважень. 

legalActDateAccep

ted 

Дата ухвалення Дата ухвалення НПА, яким 

затверджено норматив у 

форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2018-07-06. 

date 

legalActІdentifier Номер НПА Номер НПА, яким затверджено 

норматив (без знаку “№”). 

Наприклад: 1055. 

string 

publisherPrefLabel Назва видавника Повна назва видавника НПА, 

яким затверджено норматив. 

Наприклад: Міністерство 

охорони здоров’я України. 

string 

publisherIdentifier Ідентифікатор 

видавника 

Якщо видавник є юридичною 

особою, вказати його код 

ЄДРПОУ. Наприклад: 

01234567. У іншому випадку 

зазначити null. 

string 

landingPage Посилання Посилання на оприлюднений 

нормативно-правовий акт в 

мережі Інтернет. Посилання 

має починатися з http:// або 

https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/exa

mple.doc. 

string 

 

3.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі 

змінами) — “Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно 

до закону розпорядником інформації”. Назва набору може включати назву 

розпорядника інформації, наприклад, “Нормативи, що затверджуються та підлягають 

оприлюдненню відповідно до закону Міністерством культури України”. Приклад 

заповнення паспорта набору наведений в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 
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Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Нормативи, що затверджуються та підлягають 

оприлюдненню відповідно до закону Міністерством 

культури України 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Відразу після внесення змін 

Опис Набір містить перелік нормативів, що затверджуються та 

підлягають оприлюдненню відповідно до закону 

Міністерством культури України. У тому числі їх 

ідентифікатори, назви, строки дії, нормативно правові 

акти, посилання на документ, оприлюднений в мережі 

Інтернет. 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про культуру”, Закон України “Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії”, Постанова КМУ “Про затвердження Положення 

про Міністерство культури України” від 3.09.2014 р. № 

495. 

Ключові слова нормативи, культура, мистецтво, заклади культури, 

мережа закладів культури, державні соціальні нормативи 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Назва ресурсу має відповідати назви таблиці — Normatives. Приклад заповнення 

паспорта ресурсу наведений в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. — Приклад паспорта ресурсу Normatives 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу Normatives 

Опис Таблиця містить ідентифікатор, назву, строки дії, 

інформацію про суб'єкта, що затвердив норматив, 

нормативно-правовий акт та посилання на оприлюднений 

документ в мереж Інтернет. Кожним записом до неї є 

окремий норматив або нормативи, що затверджуються 
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окремим документом. 

Формат XLSX 
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4. Переліки національних стандартів, 

відповідність яким надає презумпцію 

відповідності продукції, пов’язаних з нею 

процесів або методів виробництва чи інших 

об'єктів вимогам технічних регламентів 

4.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Закон України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності” 

2) Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України від 19.12.2016 № 2094 "Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо формування переліків 

національних стандартів, відповідність яким надає 

презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею 

процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам 

технічних регламентів"  

Розпорядники даних 16 центральних органів виконавчої влади, на які покладені 

повноваження технічного регулювання у відповідних сферах 

відповідно до Постанови КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1057 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Рекомендації щодо розробки переліків визначені Наказом 

МЕРТУ від 19.12.2016 № 2094. Переліки формуються у 

вигляді таблиць та затверджуються наказами ЦОВВ. 

Способи оновлення Дані набору оновлюється внаслідок першого затвердження 

переліків або повторного затвердження або скасування 

Частота оновлення Нерегулярно 

Тип даних Текстовий 

Формати файлів Рекомендовані HTML, RTF, ODT, DOC, DOCX 

 

4.2. Огляд нормативно-правової бази 

Повноваження технічного регулювання у відповідних сферах покладені на 16 

центральних органів виконавчої влади (стаття 5 Закону України “Про технічні 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19
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регламенти та оцінку відповідності”, Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1057). Ці 

відомства затверджують переліки національних стандартів, які в разі добровільного 

застосування, є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів (далі — 

переліки національних стандартів) відповідно до частини 2 статті 8 Закону України 

“Про технічні регламенти та оцінку відповідності”. 

Наказом МЕРТУ від 19.12.2016 № 2094 ухвалені Методичні рекомендації щодо 

складання переліків національних стандартів (далі — Методичні рекомендації). 

Переліки оформлюються у вигляді таблиць за типовими формами додатків 1 — 4 (див. 

рисунок 4.1.). Документи можуть включати текстову частину й примітки у вигляді 

окремих рядків таблиці (пункт 3 — 6 глави II Методичних рекомендацій). Це ускладнює 

приведення даних до структурованого вигляду. Переліки затверджуються 

розпорядчими документами центральних органів виконавчої влади та 

оприлюднюються відповідно до вимог статті 15 Закону України “Про доступ до 

публічної інформації”. 

Рисунок 4.1. — Форма таблиці переліку національних стандартів 

 

4.3. Підготовка даних та структура набору 

Перш ніж перейти до підготовки набору, потрібно визначити чи здійснює центральний 

орган виконавчої влади функції технічного регулювання (додаток до Постанови КМУ 

від 16 грудня 2015 р. № 1057) та які переліки національних стандартів були ухвалені. 

На портал відкритих даних необхідно завантажувати переліки у форматі текстових 

документів (HTML, DOC, DOCX, PDF тощо). Не допускається розміщення сканованих 

копій документів. 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2015-%D0%BF
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2094731-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2015-%D0%BF
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Оновлення даних набору відбувається у випадку затвердження нових переліків 

національних стандартів або скасування діючих. Для цього необхідно створити новий 

ресурс або видалити неактуальний. Рекомендована частота оновлення — одразу після 

внесення змін. 

4.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі 

змінами) — “Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування, 

є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів”. Назва набору може 

включати назву розпорядника інформації, наприклад, “Переліки національних 

стандартів затверджених Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, які в 

разі добровільного застосування, є доказом відповідності продукції вимогам технічних 

регламентів”. Приклад заповнення паспорта набору наведений у таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Переліки національних стандартів, затверджених 

Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, 

які в разі добровільного застосування, є доказом 

відповідності продукції вимогам технічних регламентів 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Відразу після внесення змін 

Опис Набір містить переліки національних стандартів, які в разі 

добровільного застосування, є доказом відповідності 

продукції вимогам технічних регламентів Міністерства 

інфраструктури України. Кожен ресурс у наборі — це 

перелік, сформований та затверджений відповідно до 

Наказу МЕРТУ від 19.12.2016 № 2094. 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності”, Постанова КМУ “Про визначення сфер 

діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади 

здійснюють функції технічного регулювання” від 16 грудня 

2015 р. № 1057, Наказ Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України від 19.12.2016 № 2094 "Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо 

формування переліків національних стандартів, 

відповідність яким надає презумпцію відповідності 

вимогам технічних регламентів" 
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Ключові слова стандарт, стандартизація, продукція, регламент, 

технічний регламент, гармонізований європейський 

стандарт, презумпція відповідності, оцінка відповідності, 

національний стандарт, технічне регулювання 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Назви ресурсів мають відповідати назвам переліків. Вимоги до назв переліків, 

визначені в пункті 1 розділу 2 Методичних рекомендацій. У описах ресурсів 

зазначаються реквізити нормативно-правових актів, якими були затверджені переліки.  

Таблиця 4.2. — Приклад паспорта ресурсу 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу Перелік національних стандартів, що ідентичні 

гармонізованим європейським стандартам та 

відповідність яким надає презумпцію відповідності 

обладнання вимогам Технічного регламенту з 

електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 

1077 

Опис Перелік затверджено Наказом Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі “Про затвердження Переліку 

національних стандартів, що ідентичні гармонізованим 

європейським стандартам та відповідність яким надає 

презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного 

регламенту з електромагнітної сумісності обладнання” від 

27.07.2018 № 1043. 

Формат DOCX 
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5. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів 

на інформацію 

5.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Закон України “Про доступ до публічної інформації” 

2) Закон України “Про державну службу” 

2) ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської 

документації 

4) Інші нормативно-правові акти, що визначають питання 

звітування розпорядників 

Розпорядники даних Всі розпорядники публічної інформації 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Розпорядники готують та оприлюднюють звіти відповідно до 

покладених на них повноважень. Наприклад, звіти про 

виконання плану роботи/діяльності за певний період, звіти 

керівників органів виконавчої влади, звіти щодо задоволення 

запитів на інформацію та інші. 

Способи оновлення Оприлюднення нових звітів 

Частота оновлення Відповідно до встановлених термінів звітування 

Тип даних Текстовий 

Формати файлів Рекомендовані HTML, RTF, ODT, DOC, DOCX 

Примітка Перелік звітів належить до структурованих даних і 

оприлюднюється у форматах XLS, XLSX, ODS, CSV або у 

будь-яких інших форматах структурованих даних. 

 

5.2. Огляд нормативно-правової бази 

Суб'єкти владних повноважень та інші розпорядники публічної інформації готують звіти 

відповідно до покладених на них повноважень. У Державному класифікаторі 

управлінської документації ДК 010-98 визначений окремий клас для звітно-

статистичної документації (код 06). Щоб уникнути дублювання інформації, до цього 

набору не рекомендовано включати фінансову та бюджетну звітність, звітність, 

передбачену Законом України “Про публічні закупівлі” та Законом України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Їх оприлюднення 

регулюється іншими пунктами Положення, затвердженого Постановою КМУ №835 та 

профільним законодавством. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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Найбільш універсальним типом звітів є звіти про виконання плану роботи/діяльності за 

квартал, півріччя, рік. Як правило, вони формуються всіма суб’єктами владних 

поважень. Центральні органи виконавчої влади можуть затверджувати плани 

звітування окремими розпорядчими документами, наприклад, Наказ Міністерства 

юстиції України від 31.10.2011 №3242/5. Також звітування може стосуватися окремих 

сфер діяльності органів влади. Наприклад, Постанова КМУ від 03.11.2010 р. № 996 

передбачає оприлюднення звітів органів виконавчої влади про результати публічного 

громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю, Закон України 

“Про доступ до публічної інформації” — звітів щодо задоволення запитів на 

інформацію. 

Суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки зобов’язані 

оприлюднювати річні звіти наглядової ради (якщо вона створена) та керівників 

відповідно до статей 73, 78, 90 Господарського кодексу України. Керівники органів 

виконавчої влади (крім міністрів), голови обласних і районних державних адміністрацій 

мають публікувати публічні звіти відповідно до Закону України “Про державну службу” 

(стаття 45).  

Закон України “Про доступ до публічної інформації” не визначає вимог до звітів щодо 

задоволення запитів на інформацію. Однак, їх форма може визначатися нормативно-

правовими актами розпорядників, наприклад, Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 27.03.2012 № 245, Наказ Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів від 29.12.2017 № 249. Деякі розпорядники оприлюднюють звіти в тестовому 

форматі з ілюстраціями, наприклад, Міністерство юстиції України, Секретаріат Кабінету 

Міністрів України. 

Питання документування, обігу, систематизації та зберігання звітів у діловодстві 

розпорядників визначені Постановою КМУ від 17.01.2018 р. № 55, Наказом 

Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, Наказом Міністерства юстиції 

України від 18.06.2015 № 1000/5 та іншими нормативно-правовими актами. 

5.3. Підготовка даних та структура набору 

Як правило, розпорядники оприлюднюють звіти на веб-сайтах у текстових форматах 

RTF, ODT, DOC, DOCX, PDF, HTML тощо. Для того, щоб уникнути дублювання й 

підвищити якість набору, рекомендовано розміщувати на порталі перелік звітів — 

таблицю ListOfReports. Перелік необхідно вести в електронних таблицях Microsoft 

Excel, LibreOffice Calc, Google Таблицях за структурою, що наведена в таблиці 5.1. 

Кожним записом в таблиці ListOfReports є окремий звіт. Для кожного звіту обов’язково 

зазначається посилання на ресурс, оприлюднений в мережі Інтернет. Для 

оприлюднення переліку використовуються формати структурованих даних — XLS, 

XLSX, ODS, CSV. Електронні таблиці (XLS, XLSX, ODS) мають містити один аркуш. За 

таких умов CSV версія ресурсу сформується автоматично. Отримати шаблон таблиці 

можна за посиланням ListOfReports.xlsx та в Google Таблицях. Структура таблиці 

доступна в форматах CSV та JSON: Structure.csv, Structure.json. 

Оновлення даних відбувається у випадку затвердження або оприлюднення нових 

звітів. Рекомендовано оновлювати набір не рідше ніж один раз на квартал. Для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3242323-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3242323-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0561-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0561-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0105-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0105-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0105-18
https://minjust.gov.ua/zvit_zapit_info
https://www.kmu.gov.ua/ua/gromadskosti/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/zviti-pro-nadhodzhennya-zapitiv
https://www.kmu.gov.ua/ua/gromadskosti/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/zviti-pro-nadhodzhennya-zapitiv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14zAdjbXlUd1dxj2Vw-6Wz6jupe-pCsH_MTSgJRSgAxg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14zAdjbXlUd1dxj2Vw-6Wz6jupe-pCsH_MTSgJRSgAxg/edit?usp=sharing
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оновлення можна перезавантажувати ресурс Reports або створювати новий ресурс із 

зазначенням періоду, за який зібрані звіти. Наприклад, назви переліків зі звітами за 

2017 та 2018-й можуть мати назви ListOfReports-2017, ListOfReports-2018 відповідно. 

Розпорядники також можуть завантажувати файли звітів на портал відкритих даних. 

Для цього необхідно розробити єдиний шаблон назв для ресурсів або архівувати всі 

документи в архів ZIP або 7ZIP.  

Таблиця 5.1. — Структура таблиці ListOfReports 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор Номер або інший унікальний 

ідентифікатор звіту. Наприклад, z-

2018-01. 

string 

title Назва Повна назва звіту. Наприклад: Звіт 

про виконання плану роботи за I 

півріччя 2018 року. 

string 

creatorName Назва/Ім’я 

автора 

Прізвище, ім’я, по батькові 

посадової особи, назва 

структурного підрозділу або 

органу, що відповідальні за 

підготовку звіту. Наприклад: 

Департамент інформатизації. 

string 

creatorIdentifier Ідентифікатор 

автора 

Якщо автор є юридичною особою, 

вказати його код ЄДРПОУ. 

Наприклад: 01234567. У іншому 

випадку зазначити null. 

string 

issued Дата 

оприлюднення 

Дата оприлюднення звіту в 

форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2018-07-06. 

date 

type Тип Типи звітів визначають 

розпорядники відповідно до 

повноважень, зокрема, звіти 

керівників, звіти про діяльність, 

звіти щодо задоволення запитів на 

інформацію, інше. Наприклад: 

звіти про діяльність. 

string 

landingPage Посилання Посилання на звіт, оприлюднений 

в мережі Інтернет (URL). 

Посилання має починатися з http:// 

або https://. Наприклад: 

anyURI 
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https://www.example.gov.ua/exampl

e/. 

 

5.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Постанові КМУ № 835 (зі змінами). Назва може включати 

назву розпорядника, наприклад, “Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на 

інформацію Головного територіального управління юстиції у місті Києві”. Приклад 

паспорта набору даних наведений у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на 

інформацію Головного територіального управління 

юстиції у місті Києві 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Щомісяця 

Опис Набір містить два ресурси. Ресурс ListOfReports — 

перелік звітів Головного територіального управління 

юстиції у місті Києві, включно з посиланнями на ресурси, 

що оприлюднені в мережі Інтернет. Ресурс Reports 

містить заархівовані файли звітів. 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про доступ до публічної інформації”, 

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження 

Положення про Головні територіальні управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці 

Крим, та областях, містах Києві та Севастополі” від 

23.06.2011 року № 1707/5, Наказ Міністерства юстиції 

України від 31.10.2011 №3242/5 

Ключові слова звіт, звітність, запити, діяльність, юстиція, публічна 

інформація 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 
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Розпорядники можуть розділяти дані у ресурсах за перодами часу. Якщо кожного року 

створюється нова таблиця з переліком звітів, то назви ресурсів можуть мати такий 

вигляд: ListOfReports-2017, ListOfReports-2018, ListOfReports-2019. Аналогічно можна 

сформувати назви архівованих файлів звітів Reports-2017, Reports-2018, Reports-2019, 

або назви неархівованих однотипних звітів. Наприклад, якщо на порталі кожного місяця 

розміщуються звіти про задоволення запитів на публічну інформацію, то їх назви 

можуть мати наступний вигляд: PublicInfoReport-01-2019, PublicInfoReport-02-2019, 

PublicInfoReport-03-2019. Приклади заповнення паспортів ресурсів наведені у таблицях 

5.3. — 5.4. 

Таблиця 5.3. — Приклад паспорта ресурсу ListOfReports 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу ListOfReports 

Опис Таблиця містить ідентифікатори, назви, типи, дати 

оприлюднення, посилання на оприлюднені звіти в мережі 

Інтернет, інформацію про авторів та інше. Кожним 

записом в таблиці є окремий звіт. 

Формат XLSX 

 

Таблиця 5.4. — Приклад паспорта ресурсу Reports 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу Reports 

Опис Ресурс містить архівовані тексти звітів. 

Формат XLSX 
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6. Інформація про систему обліку, види 

інформації, яка зберігається розпорядником 

6.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Закон України “Про доступ до публічної інформації” 

2) Постанова КМУ “Питання системи обліку публічної 

інформації” від 21 листопада 2011 р. N 1277 

3) Нормативно-правові акти розпорядників на виконання 

Закону України “Про доступ до публічної інформації” 

Розпорядники даних Суб’єкти владних повноважень, у тому числі, органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, інші 

суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Перелік видів інформації, що має міститись у системі обліку, 

визначений у частині 1 статті 18 Закону України “Про доступ 

до публічної інформації”. Система обліку публічної 

інформації не може бути віднесена до категорії інформації з 

обмеженим доступом. 

Способи оновлення Інформація оновлюється внаслідок реєстрації нових 

документів в системі 

Частота оновлення Залежно від частоти надходження та реєстрації документів 

(частіше ніж один раз на день, щодня, щотижня) 

Тип даних Структуровані 

Формати файлів XLS, XLSX, ODS, CSV, можливі інші формати структурованих 

даних 

6.2. Огляд нормативно-правової бази 

Суб’єкти владних повноважень мають реєструвати наявні документи у системі обліку 

публічної інформації відповідно до статті 18 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”. Для юридичних осіб отримувачів бюджетних коштів (підприємств, 

закладів, установ) та інших розпорядників публічної інформації реєстрація документів у 

системі обліку не є обов’язковою. Відповідно до частини 1 статті 18 Закону України 

“Про доступ до публічної інформації” система обліку має містити: 

1) назву документа; 

2) дату створення документа; 

3) дату надходження документа; 

4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим 

доступом; 

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до 

інформації з обмеженим доступом; 

7) галузь; 

8) ключові слова; 

9) тип, носій (текстовий документ, електронний документ, плівки, відеозаписи, 

аудіозаписи тощо); 

10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); 

11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи 

тощо); 

12) форму та місце зберігання документа тощо. 

Серед центральних органів виконавчої влади система обліку публічної інформації була 

запроваджена Постановою КМУ від 21 листопада 2011 р. N 1277. Розпорядники 

можуть затверджувати власні розпорядчі документи щодо системи обліку, наприклад, 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 06.05.2014 № 299, Наказ Міністерства 

юстиції України від 28.05.2014 № 846/5, Наказ Державного агентства з питань 

управління зоною відчуження від 20.02.2012 № 25.  

6.3. Підготовка даних та структура набору 

Система обліку публічної інформації ведеться, як правило, у спеціалізованому 

програмному забезпеченні або електронних таблицях (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, 

Google Таблиці). Якщо відповідальні особи використовують текстові документи (DOC, 

DOCX, ODT), то їх дані необхідно структурувати в електронну таблицю. Для зручного 

використання набору назви колонок потрібно подати латинськими літерами без 

пробілів та інших знаків пунктуації. Оновлення набору може відбуватися частіше ніж 

один раз на день, щодня, щотижня, щомісяця залежно від розпорядника. 

Рекомендовано оновлювати набір не рідше ніж один раз на місяць. Приклад структури 

таблиці наведений у таблиці 6.1. Кожним записом до таблиці є документ, що міститься 

в системі обліку публічної інформації. Отримати шаблон таблиці можна за посиланням 

PublicInfo.xlsx та в Google Таблицях. Структура таблиці доступна в форматах CSV та 

JSON: Structure.csv, Structure.json. 

Деякі розпорядники використовують програмне забезпечення, що дає можливість 

перегляду інформації через веб-сайт, наприклад, Міністерство юстиції України, 

Державна фіскальна служба України, Київська міська державна адміністрація. Не 

допускається оприлюднення на порталі посилань на веб-сторінки таких сервісів, 

оскільки це не забезпечує доступу до даних. У таких випадках, доречно 

оприлюднювати дані завдяки відкритому інтерфейсу прикладного програмування 

(server-side web АРІ). Іншим варіантом є автоматичне завантаження даних на портал 

завдяки API data.gov.ua. 

Таблиця 6-1 — Структура таблиці PublicInfo 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0558-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v846-323-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v846-323-14
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0025767-12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0025767-12
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1STMFmu7IWdzZPfoyqK0iWj32c3Gq9WMvwHLHGWctorI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1STMFmu7IWdzZPfoyqK0iWj32c3Gq9WMvwHLHGWctorI/edit?usp=sharing
https://publinfo.minjust.gov.ua/
https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/pub-doc
https://old.kyivcity.gov.ua/public-info/
https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-27-090121.57665910.2.-.pdf
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identifier Ідентифікатор Реєстраційний номер, номер 

облікової картки або інший 

унікальний ідентифікатор 

документа. Наприклад: 123/aб. 

string 

title Назва Повна назва документа. Наприклад: 

План діяльності департаменту 

інформатизації на перше півріччя 

2019 року. 

string 

created Дата створення Дата створення документа у 

форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2018-07-06. 

date 

dateSubmitted Дата 

надходження 

Дата надходження документа у 

форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2018-07-06. 

date 

creatorName Джерело 

інформації 

(автор) 

Якщо автором є посадова або будь-

яка інша фізична особа, потрібно 

вказати прізвище, ім’я, по батькові. 

Якщо автором є структурний 

підрозділ або юридична особа — 

вказати їх повну назву. Наприклад: 

Департамент інформатизації. 

string 

creatorIdentifier Ідентифікатор 

автора 

Якщо автор є юридичною особою, 

вказати його код ЄДРПОУ. 

Наприклад: 01234567. У іншому 

випадку зазначити null. 

string 

limitedAccessTy

pe 

Підстава 

обмеження 

доступу 

Передбачена законом підстава 

віднесення інформації до категорії з 

обмеженим доступом (відповідно до 

статті 6 Закону України “Про доступ 

до публічної інформації”). Підстава 

може мати одне зі значень: 

конфіденційна інформація; таємна 

інформація; службова інформація. 

Наприклад: службова інформація. 

Якщо підстава відсутня, вказати 

null. 

string 

limitedAccessVa

lidThrough 

Строк 

обмеження 

доступу 

Кінцева дата строку обмеження 

доступу до інформації у форматі 

ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 

2018-07-06. Якщо інформація не 

належить до категорії з обмеженим 

date 
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доступом, вказати null. Також в 

колонці може бути вказано “на 

період зберігання” або “невідомо”.  

subject Галузь 

(тематика) 

Перелік галузей визначається 

розпорядниками відповідно до 

повноважень. Перелік галузей 

встановлюється розпорядником. Він 

може включати нормативно-

правове забезпечення, фінансове 

забезпечення, кадрове 

забезпечення, публічні закупівлі 

тощо. Наприклад: кадрове 

забезпечення. 

string 

keywords Ключові слова Ключові слова, що розділені знаком 

кома. Наприклад: план, програма, 

діяльність, інформатизація, півріччя. 

string 

physicalMedium

Type 

Тип фізичного 

носія 

Тип фізичного носія може мати одне 

зі значень: цифровий (оптичні, 

жорсткі диски, USB флеш-

накопичувачі тощо), аналоговий 

(відео-, аудіоплівки), паперовий.  

Наприклад: цифровий. 

string 

type Вид Види документів визначаються 

залежно від повноважень 

розпорядника. Вид може мати одне 

зі значень: нормативно-правовий 

акт, угода, звіт, лист, звернення, 

прес-реліз, інше. Наприклад: звіт. 

string 

projectType Тип проекту 

рішення 

Тип проекту рішення може мати 

одне зі значень: доповідні записки, 

звернення, заяви, подання, 

пропозиції, листи, інше. Якщо 

проект рішення відсутній, вказати 

null. 

string 

holderPrefLabel Місце 

зберігання 

Назва структурного підрозділу, у 

якому зберігається документ. 

Наприклад: Архівний відділ.  

string 
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6.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Постанові КМУ № 835 (зі змінами) — “Інформація про 

систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником”. Назва набору може 

включати назву розпорядника, наприклад, “Інформація про систему обліку, види 

інформації, яка зберігається Ужгородською міською радою”. Приклад заповнення 

паспорта набору наведений в таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Інформація про систему обліку, види інформації, яка 

зберігається Ужгородською міською радою 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Щомісяця 

Опис Набір містить систему обліку публічної інформації 

Ужгородської міської ради. Кожен ресурс набору — це 

таблиця системи обліку за один рік. Таблиця за останній 

рік оновлюється щомісячно. Система обліку містить 

ідентифікатори, назви, дати надходження та створення 

документів, відомості про джерело інформації, обмеження 

доступу, тематику тощо. 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про доступ до публічної інформації”,  

Рішення Виконавчого комітету Ужгородської міської ради 

“Про порядок забезпечення доступу до публічної 

інформації” від 22.03.2017 № 90 

Ключові слова облік, документи, доступ, інформація, система обліку, 

публічна інформація,  

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Назви ресурсів мають містити відомості про актуальність даних в таблицях. 

Наприклад, якщо кожного року створюється нова таблиця для системи обліку, то назви 

ресурсів можуть мати такий вигляд: PublicInfo-2016, PublicInfo-2017, PublicInfo-

2018.Якщо для кожного місяця — PublicInfo-2018-01, PublicInfo-2018-02, PublicInfo-

2018-03 і так далі. Також для назв можна використовувати і звичайні заголовки, 
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наприклад, “Система обліку публічної інформації Ужгородської міської ради за 2018 

рік”. Приклад заповнення паспорта ресурсу наведений в таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3. — Приклад паспорта ресурсу 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу PublicInfo-2018 

Опис Система обліку публічної інформації Ужгородської міської 

ради за 2018 рік. Таблиця містить ідентифікатори, назви, 

дати надходження й створення документів у системі 

обілку публічної інформації. А також відомості про 

джерело інформації, обмеження доступу, тематику, вид, 

носій, місце зберігання тощо. Кожним записом до таблиці 

є документ, що міститься в системі обліку публічної 

інформації. 

Формат XLSX 
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7. Реєстр наборів даних, що перебувають у 

володінні розпорядника інформації 

7.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Закон України “Про доступ до публічної інформації” 

2) Постанова КМУ “Про затвердження Положення про набори 

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних” від 21.10.2015 р. № 835 

3) Нормативно-правові акти розпорядників на виконання 

Постанови КМУ від 21.10.2015 р. № 835 

Розпорядники даних Всі розпорядники публічної інформації 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Мінімальні вимоги до змісту реєстру визначені у пункті 19 

Положення, затвердженого Постановою КМУ від 21.10.2015 

р. № 835. Реєстр щонайменше має містити ідентифікатор, 

назву, формат оприлюднення та посилання на сторінку 

набору. 

Спосіб оновлення Інформація змінюється внаслідок включення, виключення 

наборів даних з реєстру або зміни їх метаданих 

Частота оновлення Нерегулярно 

Тип даних Структурований 

Формат даних XLS, XLSX, ODS, CSV, XML, JSON, RDFa або будь-який 

інший відкритий машиночитаний формат 

 

7.2. Огляд нормативно-правової бази 

Реєстр наборів даних формується на основі Переліку наборів даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних, Системи обліку публічної інформації, аудиту 

даних. Відповідно до пункту 19 Положення, затвердженого Постановою КМУ від 

21.10.2015 р. № 835 (далі — Положення), Реєстр оприлюднених наборів даних 

повинен містити щонайменше такі відомості: 

1) ідентифікаційний номер набору даних; 

2) найменування набору даних; 

3) формати, в яких доступний набір даних; 

4) гіперпосилання на сторінку набору даних. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-11-104328.578029Part03.pdf
https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-11-104328.578029Part03.pdf
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
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За необхідності до реєстру можна включати й інші метадані, що визначені у пункті 7 

Положення. Реєстр оприлюднюється у відкритих машиночитаних форматах (пункт 19 

Положення). 

7.3. Підготовка даних та структура набору 

Головне завдання реєстру — це облік наборів задля дотримання розпорядниками 

принципів оприлюднення відкритих даних. Окрім чотирьох обов’язкових елементів 

(ідентифікаційний номер, найменування, формати, гіперпосилання на сторінку набору 

даних), до реєстру рекомендовано включити інші метадані, які дозволяють краще 

контролювати якість наборів. 

Набір включає один ресурс — таблицю Register. Для її підготовки та ведення необхідно 

використовувати електронні таблиці Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google 

Таблиці. Структура реєстру наведена в таблиці 7.2. Кожним записом до реєстру є 

окремий набір даних. Отримати шаблон таблиці можна за посиланням Register.xlsx та 

в Google Таблицях. Структура таблиці доступна в форматах CSV та JSON: 

Structure.csv, Structure.json. 

Оприлюднювати набір необхідно у форматах структурованих даних — XLS, XLSX, 

ODS, CSV. На портал достатньо завантажити XLS, XLSX або ODS книгу. CSV версія 

таблиці сформується автоматично. Оновлювати набір необхідно в разі зміни даних у 

реєстрі. Для цього потрібно перезавантажити файл ресурсу. 

Під час оприлюднення реєстру найбільші труднощі спіткають відповідальних осіб з 

визначенням ідентифікаційних номерів наборів. Ідентифікатори наборів даних у реєстрі 

співпадали з ідентифікаторами на порталі відкритих даних. На data.gov.ua 

ідентифікаційний номер набору присвоюється на етапі заповнення паспорта (див. 

рисунок 7.1.). Він використовується у адресі набору (URL):  

 
https://data.gov.ua/dataset/[ідентифікаціний номер набору даних] 

 

Якщо відповідальна особа залишить поле вільним, портал згенерує довільну унікальну 

комбінацію літер та символів (UUID), наприклад, 550e8400-e29b-41d4-a716-

446655440000. 

Рисунок 7.1. — Форма для заповнення даних паспорта набору 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DAF8hJxua_WvzRL34rz-XaA6Xt4Ld2xc3qf07jWhjvI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DAF8hJxua_WvzRL34rz-XaA6Xt4Ld2xc3qf07jWhjvI/edit?usp=sharing
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Розпорядники можуть власноруч присвоювати наборам зручні ідентифікатори. Для їх 

створення потрібно використовувати лише малі латинські літери, цифри та дефіси. 

Наприклад, розглянемо ідентифікатори декількох наборів Антимонопольного комітету 

України (таблиця 7.1.) 

Таблиця 7.1. — Приклади ідентифікаторів наборів 

Назва набору Ідентифікатор  

набору 

Адреса набору на порталі (URL) 

Довідник підприємств, установ 

(закладів) та організацій 

Антимонопольного комітету України 

amk-dovidnyk https://data.gov.ua/dataset/amk-

dovidnyk 

Інформація про організаційну 

структуру Антимонопольного комітету 

України 

amk-struktura https://data.gov.ua/dataset/amk-

struktura 

Звіти, в тому числі щодо задоволення 

запитів на інформацію 

Антимонопольного комітету України 

amk-zvity https://data.gov.ua/dataset/amk-zvity 

 

Як показано у прикладі, використання ідентифікаторів допомагає зробити адреси 

наборів змістовними та зручними для запам’ятовування. Не рекомендується 

використовувати довгі ідентифікатори, наприклад, informatsiia-pro-orhanizatsiinu-

strukturu-antymonopolnoho-komitetu-ukrainy або поширені комбінації літер та чисел, що 

не мають відношення до ідентифікації наборів, наприклад, 777, qwerty, 1234567890. 

Таблиця 7.2. — Структура таблиці Register 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор Ідентифікаційний номер набору string 
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даних. Наприклад: amk-dovidnyk. 

Якщо розпорядник не присвоїв 

ідентифікаторів перед 

завантаженням, їх можна 

скопіювати з паспортів наборів 

на порталі. 

title Назва Назва набору даних. Наприклад: 

Інформація про організаційну 

структуру Антимонопольного 

комітету України.  

string 

description Опис Опис набору даних. Наприклад: 

Набір містить інформацію про 

організаційну структуру 

розпорядника відповідно до 

організаційно-розпорядчого 

документа “Структура і штатна 

чисельність”. 

string 

accrualPeriodicit

y 

Частота 

оновлення 

Частота оновлення може мати 

одне зі значень: Більш як один 

раз на день, Щодня, Щотижня, 

Щомісяця, Щокварталу, Кожного 

півріччя, Щороку, Відразу після 

внесення змін. Наприклад: 

Щотижня. 

string 

keyword Ключові слова Ключові слова, що описують 

зміст даних в наборі. Слова 

необхідно відділити знаком 

кома. Наприклад: структура, 

посади, підрозділи, штат, 

підрозділ, організаційна 

структура. 

string 

purpose Підстава та 

призначення 

збору інформації 

Перелік нормативно-правових 

актів, що визначають підставу та 

призначення збору інформації. 

Назви мають включати основні 

реквізити, що необхідні для 

пошуку документів. 

string 

landingPage Посилання на 

сторінку набору 

даних 

Посилання на сторінку набору на 

порталі відкритих даних. 

Посилання має починатися з 

https://. Наприклад: 

https://data.gov.ua/dataset/amk-

anyURI 
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zvity. 

distributionForm

at 

Формати ресурсів Перелік форматів, у яких 

доступні ресурси набору. Назви 

форматів записуються великими 

латинськими літерами. У 

випадку кількох форматів 

відділити значення комами.  

string 

publisherPrefLab

el 

Назва 

розпорядника 

Повна назва розпорядника 

набору даних. Наприклад: 

Міністерство охорони здоров’я 

України. 

string 

publisherIdentifie

r 

Ідентифікатор 

розпорядника 

Якщо розпорядник є юридичною 

особою, вказати його код 

ЄДРПОУ. Наприклад: 01234567. 

У іншому випадку зазначити null. 

string 

contactPointFn Відповідальна 

особа 

Прізвище, ім’я, по батькові 

відповідальної особи. 

Наприклад: Симоненко Олена 

Петрівна. 

string 

contactPointHas

Email 

 

 

Email 

відповідальної 

особи 

Адреса електронної пошти 

відповідально особи. Наприклад: 

contact@example.gov.ua. 

string 

 

7.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Постанові КМУ № 835 (зі змінами) та включати назву 

розпорядника, наприклад, “Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні 

Державної судової адміністрації України”. Приклади заповнення паспортів наборів та 

ресурсів наведені у таблицях 7.3. — 7.4.  

Таблиця 7.3. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні 

Державної судової адміністрації України 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 
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Частота оновлення Щороку 

Опис Набір містить Реєстр наборів даних, що перебувають у 

володінні Державної судової адміністрації України. Для 

кожного набору вказаний ідентифікаційний номер, назва, 

формати ресурсів, гіперпосилання на сторінку набору й 

інші метадані. 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про доступ до публічної інформації”, 

Постанова КМУ “Про затвердження Положення про 

набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних” від 21.10.2015 р. № 835 

Ключові слова дані, набір, набори, датасети, реєстр, розпорядник, 

метадані, паспорт, відкриті дані 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Назва ресурсу має відповідати назви таблиці — Register.  

Таблиця 7.4. — Приклад паспорта ресурсу Register 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу Register 

Опис Таблиця містить ідентифікатори, назви, описи, частоту 

оновлення, ключові слова, підставу та призначення збору 

інформації, посилання на сторінку набору даних, формати 

ресурсів, прізвище, ім’я, по батькові й адресу електронної 

пошти відповідальної особи. Кожним записом до реєстру є 

окремий набір даних. 

Формат CSV 
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8. Адміністративні дані, в значенні Закону 

України “Про державну статистику”, що 

збираються (обробляються) та підлягають 

оприлюдненню відповідно до вимог закону, 

розпорядником інформації 

8.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Закон України “Про державну статистику” 

2) Інші нормативно-правові акти, що визначають виконання 

розпорядниками адміністративних функцій 

Розпорядники даних Всі розпорядники 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Адміністративні дані створюються, збираються, зберігаються 

та використовуються відповідно до покладених на 

розпорядників адміністративних функцій. Вони включають 

звітність (у тому числі бюджетну, фінансову), реєстри, 

паспорти, переліки, баланси тощо. 

Спосіб оновлення Внесення будь-яких змін до адміністративних даних 

Частота оновлення Нерегулярно 

Тип даних Структуровані 

Формат даних Будь-який формат структурованих даних 

 

8.2. Огляд нормативно-правової бази 

Адміністративні дані — це дані отримані на підставі спостережень, проведених 

державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними 

особами під час виконання адміністративних обов'язків та завдань, віднесених до їх 

компетенції (стаття 1 Закон України “Про державну статистику”). Найбільш 

поширеними типами адміністративних даних є звітність (у тому числі бюджетна, 

фінансова), реєстри, паспорти, переліки, баланси тощо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
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Термін “адміністративні дані” змістовно перетинається з терміном “публічна 

інформація”. Однак, вони не є повністю тотожними. Наприклад, до адміністративних 

даних не належать нормативно-правові акти, інформація, що носить внутрішньо-

організаційний характер (вакансії, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо). 

Термін “адміністративні дані” майже не використовується розпорядниками, але є 

поширеним у статистиці. Наприклад, методології державних статистичних 

спостережень містять посилання на форми звітності, реєстри органів влади, що 

слугують для отримання даних. Наприклад, форми звітності №76-рвк, №83-рвк, №ЗВ-

1, №1-ДБШ належать до адміністративних даних Міністерства освіти і науки України. 

Вони використовуються для підготовки інформації про діяльність загальноосвітніх 

навчальних закладів (див. детальніше Методологічні положення зі статистики освіти, 

затверджені наказом Держкомстату від 09.11.2011 №288 (зі змінами)). Адміністративні 

дані можуть включати конфіденційну інформацію (стаття 1, 21 — 22 Закону України 

“Про державну статистику”). У такому разі розпорядники зобов’язані знеособити дані.  

Щоб уникнути дублювання інформації, до цього набору не рекомендовано включати 

фінансову та бюджетну звітність, звітність, передбачену Законом України “Про публічні 

закупівлі”, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”, інші набори, визначені в Переліку, затвердженому 

Постановою КМУ №835 (зі змінами). 

8.3. Підготовка даних та структура набору 

Для підготовки набору відповідальна особа має визначити, які адміністративні дані 

перебувають у розпорядника. Необхідно проаналізувати інформацію, що міститься в 

системі обліку публічної інформації, результати аудиту даних (за наявності), статистику 

інформаційних запитів, профільну законодавчу базу. За результатами аналізу 

формується перелік ресурсів для подальшої підготовки. 

На наступному етапі необхідно підготувати визначені ресурси до оприлюднення у 

форматі відкритих даних. Для цього можна скористатися методичними 

рекомендаціями, що створені Державним агентством з питань електронного 

урядування України із залученням експертів програми “Прозорість та підзвітність у 

державному управлінні та послугах”. Варто зважати на те, що найбільш цінними є 

первинні (неагреговані) дані у форматах електронних таблиць (XLS, XLSX, ODS) або 

відкритих машиночитаних форматах (CSV, XML, JSON). 

Довільний приклад оприлюднення адміністративних даних розглянутий у підрозділі 8.4.  

Наприклад, до адміністративних даних Національної служби здоров’я України 

належать дані про суб’єктів надання первинної медико-санітарної допомоги, виплати 

закладам за договорами урядової програми реімбурсації “Доступні ліки” тощо. Для 

оприлюднення набору обраний формат CSV, у якому здійснюється експорт даних з 

інформаційних систем розпорядника. 

8.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Постанові КМУ № 835 (зі змінами). Однак, для 

лаконічності рекомендовано її скорочувати — “Адміністративні дані, що збираються 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/377/mp_osvita.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/377/mp_osvita.zip
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://data.gov.ua/pages/metodychni-rekomendatsii
https://data.gov.ua/pages/metodychni-rekomendatsii
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(обробляються) та підлягають оприлюдненню”. Назва набору може також містити назву 

розпорядника інформації, наприклад, “Адміністративні дані, що збираються 

(обробляються) та підлягають оприлюдненню Національною службою здоров’я 

України”. Приклад заповнення паспорта набору наведений у таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та 

підлягають оприлюдненню Національною службою 

здоров’я України 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Щомісяця 

Опис Набір містить адміністративні дані, що збираються 

(обробляються) та підлягають оприлюдненню 

Національною службою здоров’я України. Зокрема, дані 

про суб’єктів надання первинної медико-санітарної 

допомоги (ресурс HealthCareOrganizations), виплати 

медичним закладам за договорами (ресурс Spending). 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення”, Закон України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства з питань діяльності 

закладів охорони здоров’я", Постанова КМУ “Про 

утворення Національної служби здоров’я України” від 

27.01.2017 р. № 1101 

Ключові слова адміністративні дані, здоров’я, охорона здоров’я, 

первинна ланка, лікарні, e-heath, виплати, медико-

санітарна допомога 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Приклади заповнення паспортів ресурсів наведені в таблицях 8.2. — 8.3. 

Таблиця 8.2. — Приклад паспорта ресурсу HealthCareOrganizations 
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Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу HealthCareOrganizations 

Опис Ресурс містить коди ЄДРПОУ, назви, адреси суб’єктів 

первинної надання первинної медико-санітарної 

допомоги, інформацію чинний договір із НСЗУ, медичних 

працівників та інші дані. 

Формат CSV 

 

Таблиця 8.3. — Приклад паспорта ресурсу Spending 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу Spending 

Опис Ресурс містить інформацію про виплати закладам 

охорони здоров'я, які надають первинну медичну 

допомогу. Зокрема, коди ЄДРПОУ, назви закладів, дати та 

суму виплат. 

Формат CSV 
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9. Нормативно-правові акти, акти 

індивідуальної дії, проекти рішень, інформація 

про здійснення державної регуляторної 

політики 

9.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Нормативно-правові акти, що визначають повноваження 

розпорядників у сфері нормотворення, зокрема, Конституція 

України, Закон України “Про Регламент Верховної Ради 

України”, Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, 

Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, 

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, Закон 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інші. 

2) Закон України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” 

3) Указ Президента України від 03.10.92 № 493 "Про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств 

та інших органів виконавчої влади" 

4) Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 

актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 28 

грудня 1992 р. № 731 та інші нормативно-правові акти у 

галузі державної реєстрації нормативно-правових актів. 

5) Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та 

обліку відомчих нормативно-правових актів, затверджені 

Постановою колегії Міністерства юстиції України від 27 

березня 1998 р. N 3 

Розпорядники даних Суб’єкти нормотворення відповідно до повноважень. 

Регуляторні органи, що визначені у статті 1 Закону України 

“Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності” 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти 

рішень, що підлягають обговоренню, плани підготовки 

регуляторних актів та зміни до них, аналіз регуляторного 

впливу, проекти регуляторних актів, регуляторні акти, звіти 

про відстеження результативності регуляторних актів. 

Способи оновлення Прийняття нових нормативно-правових актів, актів 

індивідуальної дії, регуляторних актів, оприлюднення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/92
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/92
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/92
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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проектів рішень, що підлягають обговоренню. Розробка й 

прийняття документів у процесі здійснення регуляторної 

діяльності. 

Частота оновлення Нерегулярно 

Тип даних Текстові 

Формати файлів Рекомендовані HTML, RTF, ODT, DOC, DOCX 

Примітка Перелік/реєстр нормативно-правових актів належить до 

структурованих даних і оприлюднюється у форматах XLS, 

XLSX, ODS, CSV або в будь-яких інших форматах 

структурованих даних. 

 

9.2. Огляд нормативно-правової бази 

Прийняття нормативно-правових актів регулюється законодавством, що визначає 

повноваження розпорядників, наприклад, Конституцією України, Законом України “Про 

Регламент Верховної Ради України”, Законом України “Про Кабінет Міністрів України”, 

Законом України “Про центральні органи виконавчої влади”, Законом України “Про 

Верховну Раду Автономної Республіки Крим”, Законом України “Про Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим”, Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, 

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інші. До розпорядників 

набору належать Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України, центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи (відповідно до 

повноважень), інші органи державної влади, які є суб’єктами нормотворення, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

республіканські органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи та інші. 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади мають проходити 

державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.1992 р. й 

Положення, затвердженого Постановою КМУ від 28.12.1992 р. № 731. Міністерство 

Юстиції України є розпорядником Єдиного державного реєстру нормативно-правових 

актів відповідно до Указу Президента України від 27.06.1996 року № 468/96 і Постанови 

КМУ від 23.04.2001 року № 376. Реєстр включає закони України, постанови Верховної 

Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і 

розпорядження Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти (див. 

Постанова КМУ від 23.04.2001 року N 376). 

Перелік регуляторних органів визначений у статті 1 Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У законодавстві 

встановлені наступні види документів, що підготовлені у процесі здійснення 

регуляторної діяльності: (1) плани підготовки регуляторних актів та зміни до них; (2) 

аналіз регуляторного впливу; (3) проекти регуляторних актів; (4) регуляторні акти; (5) 

звіти про відстеження результативності регуляторних актів. Постановою КМУ від 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3530-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3530-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/92
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
http://www.reestrnpa.gov.ua/
http://www.reestrnpa.gov.ua/
http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/u468_96?OpenDocument
http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/kp010376?OpenDocument
http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/kp010376?OpenDocument
http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/kp010376?OpenDocument
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF#n43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF#n43
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11.03.2004 р. № 308 затверджені методики проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта, форми документів та порядок їх створення. 

Відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” 

розпорядники зобов’язані оприлюднювати нормативно-правові акти, акти 

індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти 

рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади 

діяльності. 

9.3. Підготовка даних та структура набору 

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень та документи, що 

підготовлені у процесі регуляторної діяльності, оприлюднюються на веб-сайтах 

розпорядників у текстових форматах RTF, ODT, DOC, DOCX, PDF, HTML тощо. 

Переносити кожен документ з сайту на портал відкритих даних є трудомістким 

завданням. А набори, що складені слабко впорядкованими текстовими документами, 

не володіють високою цінністю, оскільки їх складно обробляти. Для того, щоб уникнути 

дублювання даних та підвищити якість набору, рекомендовано сформувати переліки 

докментів, що містять посилання на ресурси, оприлюднені в мережі Інтернет. 

Для підготовки переліків необхідно використовувати електронні таблиці Microsoft Excel, 

LibreOffice Calc або Google Таблиці. Кожен вид документів має міститися в окремій 

таблиці. Таким чином, набір включатиме три основних таблиці (ресурси):  

1) LegalActs — перелік нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії;  

2) Projects — перелік проектів рішень; 

3) RerulatoryDocs — перелік документів, підготовлених у процесі здійснення 

регуляторної діяльності. 

Структура таблиці “Перелік нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії” 

(LegalActs) наведена у таблиці 9.1. Кожним записом до таблиці є окремий нормативно-

правовий акт або акт індивідуальної дії. 

Таблиця 9.1. — Структура таблиці LegalActs 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор 

(номер) 

Номер нормативно-правового акта 

(НПА) або акта індивідуальної дії 

зазначається без знаку “№”. 

Наприклад: 1234-р. 

string 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2004-%D0%BF#n43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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identifierShema Схема 

нумерації 

Часто органи влади розпочинають 

нумерацію документів кожного 

нового року або кожної нової 

каденції. Схема нумерації дозволяє 

відрізнити документи, що мають 

однакові номери але видані у різний 

період. Наприклад, якщо нумерація 

документів оновлюється щороку, 

необхідно зазначити рік, якщо 

щоскликання — номер скликання. 

Наприклад: VII скликання. Якщо 

нумерація є сталою, вказати null. 

string 

type Тип Залежно від повноважень 

розпорядника тип розпорядчого 

документа може мати одне за зі 

значень: закон, постанова, указ, 

розпорядження, декрет, рішення, 

наказ, інше. Наприклад: постанова. 

Розпорядники мають скласти 

перелік типів НПА відповідно до 

повноважень. 

string 

title Назва Назва (заголовок) нормативно-

правового акта або акта 

індивідуальної дії. Наприклад: Про 

питання споживання природного 

газу. 

string 

dateAccepted Дата 

ухвалення 

Дата ухвалення нормативно-

правового акта або акта 

індивідуальної дії у форматі ISO 

8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 

2018-07-06. 

date 

issued Дата 

оприлюднення 

Дата оприлюднення нормативно-

правового акта або акта 

індивідуальної дії у форматі ISO 

8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 

2018-07-06. 

date 

valid Чинний від Дата набрання чинності 

нормативно-правовим актом або 

актом індивідуальної дії у форматі 

ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 

2018-07-06. 

date 
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status Статус Статус може мати одне зі значень: 

Набирає чинності, Чинний, Втратив 

чинність, Дію зупинено, Дію 

відновлено, Не набрав чинності. 

Наприклад: Чинний. 

string 

publisherName Назва 

видавника 

Повна назва видавника. Наприклад: 

Міністерство охорони здоров’я 

України. 

string 

publisherIdentifi

er 

Ідентифікатор 

видавника 

Якщо видавник є юридичною 

особою, вказати його код ЄДРПОУ. 

Наприклад: 01234567. У іншому 

випадку зазначити null. 

string 

landingPage Посилання Посилання в мережі Інтернет (URL) 

на перегляд документа. Посилання 

має починатися з http:// або https://. 

Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/example/. 

anyURI 

registrationIdenti

fier 

Номер 

державної 

реєстрації 

Номер акта за державним реєстром. 

Наприклад: 123/12345. Якщо 

державна реєстрація не 

передбачена, вказати null. 

string 

registrationDate Дата 

державної 

реєстрації 

Дата державної реєстрації акта 

форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2018-07-06. Якщо 

державна реєстрація не 

передбачена, вказати null. 

date 

registratorPrefL

abel 

Назва 

реєстратора 

Назва суб’єкта, що провів державну 

реєстрацію НПА. Наприклад: 

Головне територіальне управління 

юстиції у місті Києві. Якщо державна 

реєстрація не передбачена, вказати 

null. 

string 

registratorIdentifi

er 

Ідентифікатор 

реєстратора 

Код ЄДРПОУ суб’єкта, що провів 

державну реєстрацію НПА. 

Наприклад: 01234567. Якщо 

державна реєстрація не 

передбачена, вказати null. 

string 

 

Приклад структури таблиці Перелік проектів рішень (Projects) наведений у таблиці 9.2. 

Кожним записом до таблиці є окремий проект рішення, що підлягає оприлюдненню. 

Таблиця 9.2. — Структура таблиці Projects 
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Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор Ідентифікатором проекту 

нормативно-правового акта може 

бути порядковий номер або будь-

яка інша унікальна комбінація 

символів. Наприклад: p-2019-056. 

string 

type Тип Тип розпорядчого документа, що 

має бути затвердженим, може мати 

одне за зі значень: закон, 

постанова, указ, розпорядження, 

декрет, рішення, наказ, інше. 

Наприклад: постанова. 

Розпорядники мають скласти 

перелік типів документів відповідно 

до повноважень. 

string 

title Назва Назва (заголовок) нормативно-

правового акта. Наприклад: Про 

питання споживання природного 

газу. 

string 

issued Дата 

оприлюднення 

Дата оприлюднення проекту 

нормативно-правового акта у 

форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2018-07-06. 

date 

creatorName Ім’я/назва 

автора 

Прізвище ім’я по батькові автора 

проекту або назва суб’єкта 

нормотворення. Наприклад: 

Міністерство охорони здоров’я 

України. 

string 

creatorIdentifier Ідентифікатор 

автора 

Якщо видавник, є юридичною 

особою, вказати його код ЄДРПОУ. 

Наприклад: 01234567. У іншому 

випадку зазначити null. 

string 

publisherName Назва 

видавника 

Повна назва видавника, що має 

ухвалити проект. Наприклад: 

Міністерство охорони здоров’я 

України. 

string 

publisherIdentifi

er 

Ідентифікатор 

видавника 

Якщо видавник, є юридичною 

особою, вказати його код ЄДРПОУ. 

Наприклад: 01234567. У іншому 

string 
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випадку зазначити null. 

landingPage Посилання на 

проект 

Посилання в мережі Інтернет (URL) 

на перегляд документа. Посилання 

має починатися з http:// або https://. 

Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/example/

. 

anyURI 

note Пояснювальна 

записка 

Посилання в мережі Інтернет (URL) 

на пояснювальну записку до 

проекту. Посилання має починатися 

з http:// або https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/example/

. 

Якщо пояснювальна записка 

відсутня, вказати null. 

anyURI 

comparisonTabl

e 

Порівняльна 

таблиця 

Посилання в мережі Інтернет (URL) 

на порівняльну таблицю. Посилання 

має починатися з http:// або https://. 

Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/example/

. Якщо порівняльна таблиця 

відсутня, вказати null. 

anyURI 

regulatoryImpact

Analysis 

Аналіз 

регуляторного 

впливу 

Посилання в мережі Інтернет (URL) 

на аналіз регуляторного впливу. 

Посилання має починатися з http:// 

або https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/example/

. Якщо аналіз регуляторного впливу 

не передбачений, вказати null. 

anyURI 

 

Приклад структури таблиці “Перелік документів, підготовлених у процесі здійснення 

регуляторної діяльності” (RerulatoryDocs) наведений у таблиці 9.3. Кожним записом до 

таблиці є окремий документ, що підготовлений у процесі здійснення регуляторної 

діяльності. 

Таблиця 9.3. — Структура таблиці RerulatoryDocs 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор Ідентифікатором документа, 

підготовленого в процесі здійснення 

регуляторної діяльності, може бути 

порядковий номер або будь-яка 

string 

https://www.example.gov.ua/example/
https://www.example.gov.ua/example/


 

64 

інша унікальна комбінація символів. 

Наприклад: r-2019-004. 

type Тип Тип документа може мати одне зі 

значень: план підготовки 

регуляторних актів; аналіз 

регуляторного впливу; проект 

регуляторного акта; регуляторний 

акт; звіт про відстеження 

результативності регуляторного 

акта. 

string 

title Назва Назва (заголовок) документа. 

Наприклад: Звіт про базове 

відстеження результативності 

Постанови КМУ від 10.03.2017 № 

139 “Про затвердження Технічного 

регламенту обмеження 

використання небезпечних речовин” 

string 

issued Дата 

оприлюднення 

Дата оприлюднення документа в 

форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2018-07-06. 

date 

dateAccepted Дата ухвалення Дата ухвалення або затвердження 

документа у форматі ISO 8601 

(рррр-мм-дд). Наприклад: 2018-07-

06. 

date 

regulatorPrefLab

el 

Назва 

регуляторного 

органу  

Повна назва регуляторного органу, 

що видав документ. Наприклад: 

Вінницька міська рада. 

string 

regulatorIdentifie

r 

Ідентифікатор 

регуляторного 

органу 

Якщо регуляторний орган є 

юридичною особою, вказати його 

код ЄДРПОУ. Наприклад: 

01234567. У іншому випадку 

зазначити null. 

string 

landingPage Посилання Посилання в мережі Інтернет (URL) 

на перегляд документа. Посилання 

має починатися з http:// або https://. 

Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/example/

. 

anyURI 
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Для оприлюднення набору варто використовувати формати структурованих даних — 

XLS, XLSX, ODS, CSV. Кожен ресурс достатньо завантажити як окрему книгу (XLS, 

XLSX, ODS) з одним аркушем. Їх CSV версії згенеруються автоматично. 

Отримати шаблон таблиці можна за посиланням LegalActs.xlsx, Projects.xlsx, 

RerulatoryDocs.xlsx  та в Google Таблицях (LegalActs, Projects, RerulatoryDocs). 

Структура таблиці доступна в форматах CSV та JSON: LegalActsStructure.csv, 

ProjectsStructure.csv, RerulatoryDocsStructure.csv, LegalActsStructure.json, 

ProjectsStructure.json, RerulatoryDocsStructure.json. 

Оновлення даних набору відбувається в разі прийняття нових нормативно-правових 

актів, актів індивідуальної дії, регуляторних актів, оприлюднення проектів рішень, 

розробки й прийняття документів у процесі здійснення регуляторної діяльності. 

Рекомендовано оновлювати набір не рідше ніж один раз на тиждень. Оновлення 

набору може відбуватись шляхом перезавантаження або створення нових ресурсів.  

Деякі розпорядники використовують для оприлюднення нормативно-правових актів 

спеціалізоване програмне забезпечення або системи управління вмістом (CMS) веб-

сайтів. У таких випадках, рекомендовано вивантажувати дані на портал автоматично. 

Це можна реалізувати завдяки відкритому інтерфейсу прикладного програмування 

(server-side web АРІ) або використовуючи для завантаження та оновлення набору API 

data.gov.ua. 

9.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі 

змінами). Однак, для лаконічності рекомендовано її скорочувати — “Нормативно-

правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень, інформація про здійснення 

державної регуляторної політики”. Назва набору може також містити назву 

розпорядника інформації, наприклад, “Нормативно-правові акти, акти індивідуальної 

дії, проекти рішень, інформація про здійснення державної регуляторної політики 

Київської міської державної адміністрації”. Приклад заповнення паспорта набору та 

ресурсів наведений у таблиці 9.4. 

Таблиця 9.4. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти 

рішень, інформація про здійснення державної 

регуляторної політики Київської міської державної 

адміністрації 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Відразу після внесення змін 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hfV2dqTxEeZ6rTrSm4AaHLwBA9QACPfCOBOsoUxpzbc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cPpvgandrkkLdTx1aaIi1Lf_kuJyVjti6q4-fQYKncA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D-WuSzf9w1xQwkQ3UxS9i2UZfC4zXfligxrA2bQ4-2o/edit?usp=sharing
https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-27-090121.57665910.2.-.pdf
https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-27-090121.57665910.2.-.pdf
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Опис Набір містить інформацію про нормативно-правові акти, 

акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), 

прийняті розпорядником інформації (ресурс LegalActs), 

проекти рішень, що підлягають обговоренню (ресурс 

Projects), інформація, визначена законодавством про 

засади регуляторної політики (ресурс RerulatoryDocs). 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, Закон 

України “Про столицю України — місто-герой Київ”, Закон 

України “Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності”, Закон України “Про 

доступ до публічної інформації” 

Ключові слова законодавство, акти, рішення, розпорядження, проекти, 

нормативно-правові акти, регуляторні акти, регуляторна 

політика, проекти рішень 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Назви ресурсів мають відповідати назвам таблиць — LegalActs, Projects, 

RerulatoryDocs. Приклади заповнення паспортів ресурсів наведені в таблицях 9.5. — 

9.7. 

Таблиця 9.5. — Приклад паспорта ресурсу LegalActs 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу LegalActs 

Опис Набір містить інформацію про нормативно-правові акти, 

акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), 

прийняті розпорядником інформації. Зокрема, номери, 

назви, дати ухвалення, набрання чинності, назви та 

ідентифікатори видавників, посилання в мережі Інтернет. 

Кожним записом до таблиці є окремий нормативно-

правовий акт або акт індивідуальної дії. 

Формат XLSX 

 

Таблиця 9.6. — Приклад паспорта ресурсу Projects 

Назва поля Приклад заповнення 
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Назва ресурсу Projects 

Опис Ресурс містить інформацію про проекти рішень, що 

підлягають оприлюдненню. Зокрема, назви, види 

нормативно-правових актів, дати оприлюднення, назви та 

ідентифікатори видавників, посилання в мережі Інтернет. 

Кожним записом до таблиці є окремий проект рішення, що 

підлягає оприлюдненню. 

Формат XLSX 

 

Таблиця 9.7. — Приклад паспорта ресурсу RerulatoryDocs 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу RerulatoryDocs 

Опис Ресурс містить інформацію про документи, підготовлені у 

процесі здійснення регуляторної діяльності. Зокрема, 

назви документів, дати ухвалення та оприлюднення, 

назви та ідентифікатори регуляторних органів, посилання 

в мережі Інтернет. Кожним записом до таблиці є окремий 

документ, підготовлений у процесі здійснення 

регуляторної діяльності. 

Формат XLSX 
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10. Фінансова звітність суб’єктів 

господарювання державного та комунального 

сектору економіки 

10.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 

року № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової 

звітності” 

2) Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»” від 

07.02.2013 № 73 

3) Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України “Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану 

суб'єкта господарювання державного сектору економіки” від 

02.03.2015 № 205 

4) Реєстр форм електронних документів Державної 

фіскальної служби України 

Розпорядники даних Державні комерційні та казенні підприємства, господарські 

товариства з державною часткою у статутному капіталі понад 

50% чи іншою часткою, яка дає можливість вирішального 

впливу. 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Форми звітності, затверджені додатками 1 та 2 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (Наказ 

Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73). 

Державна фіскальна служба України веде Реєстр форм 

електронних документiв для кожної з форм. 

Способи оновлення Подання звіту за новий звітний період (квартал). Річний звіт 

подається разом зі звітом за четвертий квартал 

Частота оновлення Щоквартально, в строки, що встановлені для подання 

фінансової звітності 

Тип даних Структуровані 

Формати файлів Рекомендований формат — XML, можливі — XLS, XLSX, 

ODS 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm
http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm
http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm
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10.2. Огляд нормативно-правової бази 

Розпорядниками набору є державні комерційні та казенні підприємства, господарські 

товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи 

опосередковано належить державі відповідно до частини 2, статті 22 Господарського 

кодексу України. Вимоги до фінансової звітності суб’єктів затверджені Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» (далі — Положення). Форми звітності визначені в додатках 1 та 2 до 

Положення. Державна фіскальна служба України веде Реєстр форм електронних 

документiв, що використовуються для подачі електронної звітності (таблиця 10.1.). 

Фінансова звітність надається Державній фіскальній службі України, Державній службі 

статистики України, органам, до сфери управління яких належать підприємства та 

іншим суб'єктам відповідно до пункту 2 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 

28 лютого 2000 р. № 419. Крім цього, питання подачі фінансової звітності до суб’єктів 

управління визначені пунктом 6 Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, 

затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 

02.03.2015 № 205. 

Таблиця 10.1. — Перелік форм звітності та їх ідентифікатори 

Назва форми Номер 

форми 

Код за Державним 

класифікатором 

управлінської 

документації ДК 

010-98 

Ідентифікатор 

форми 

електронного 

документа 

Баланс (Звіт про фінансовий 

стан) 

1 1801001 J0900108 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

2 1801003 J0900207 

Звіт про рух грошових коштів (за 

прямим методом) 

3 1801004 J0900904 

Звіт про рух грошових коштів (за 

непрямим методом) 

3-н 1801006 J0901602 

Звіт про власний капітал 4 1801005 J0901005 

Консолідований баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

1-к 1801007 J0901702 

Консолідований звіт про 

фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) 

2-к 1801008 J0901801 

Консолідований звіт про рух 3-к 1801009 J0901902 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm
http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
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грошових коштів (за прямим 

методом) 

 

Консолідований звіт про рух 

грошових коштів (за непрямим 

методом) 

3-кн 1801010 J0902002 

Консолідований звіт про власний 

капітал 

4-к 1801011 

 

J0902102 

 

10.3. Підготовка даних та структура набору 

Для оприлюднення фінансової звітності рекомендовано використовувати формат XML-

документів для подачі звітності у Державну фіскальну служба України та Міністерство 

економічного розвитку та торгівлі України. Існує два способи отримання даних набору: 

1) експорт звітів з програмного забезпечення для бухгалтерського обліку (ІС-ПРО, 

Парус тощо) або звітності (M.E.Doc, FREDO Звіт, Соната тощо) у форматі XML-

документа для подачі в ДФС; 

2) завантаження звіту у форматі XML з Електронного кабінету платника (розділ 

“Звітність”). 

Якщо відкрити експортований файл у веб-переглядачі (Google Chrome або Mozilla 

Firefox), він матиме вигляд зображений на рисунку 10.1. Такі дані не є придатними для 

сприйняття людиною. Однак, якнайкраще підходять для машинної обробки. Для 

користувачів, що не мають навичок роботи з XML-звітами, ресурси набору можна 

продублювати у форматі електронних таблиць (XLS, XLSX, ODS). 

Увага! На порталі відкритих можна розміщувати лише XML-файли, що 

призначені для подачі звітності в ДФС і МЕРТ. Іншими словами, такі XML-

файли можна власноруч імпортувати/експортувати в/з Електронного 

кабінета платника ДФС, Єдиного вікна подання електронних документів 

МЕРТУ або іншого програмного забезпечення. Не допускається 

оприлюднення звітів у форматах PDF, CSV і XML-файлів (збережених 

через Microsoft Excel або його аналоги). Такі дані не є машиночитаними. 

Оновлювати набір необхідно щоквартально разом з поданням суб'єктами 

господарювання звітності за новий період. Для оновлення необхідно додавати у набір 

нові ресурси, що містять звіти. 

Рисунок 10.1. — Приклад електронного документа відкритий у веб-переглядачі 

Google Chrome 

https://cabinet.sfs.gov.ua/
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Назви ресурсів варто систематизувати за певним шаблоном. Вони можуть складатися 

з коду ЄДРПОУ підприємства, номера, форми звітності, періоду звітування, що 

розділені знаком дефіс. Наприклад, назви ресурсів, що містять баланси (форма №1) 

підприємства з кодом ЄДРПОУ 01234567 за кожен квартал 2018 року, матимуть 

вигляд: 01234567-F1-2018-Q1, 01234567-F1-2018-Q1, 01234567-F1-2018-Q1, 01234567-

2018-Q1. 

10.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі 

змінами) та містити назву розпорядника, наприклад, “Фінансова звітність "ДП 

«ПРОЗОРРО»" або “Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору, 

що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України”. Приклад заповнення паспорта набору наведений у таблиці 10.2. 

Таблиця 10.2. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Фінансова звітність ДП “ПРОЗОРРО” 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Щокварталу 

Опис Набір містить баланси, звіти про фінансові результати, 

звіти про рух грошових коштів за прямим та непрямим 

методом, звіти про власний капітал ДП “ПРОЗОРРО”. 

XML-документи сформовані відповідно форм електронних 

документів ДФС 

(http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.
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htm). 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Господарський Кодекс України, Наказ Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України “Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану суб'єкта 

господарювання державного сектору економіки” від 

02.03.2015 № 205, Статут ДП “ПРОЗОРРО” 

Ключові слова звіт, звітність, баланс, фінанси, кошти, капітал, фінансові 

результати, активи, пасиви 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Приклади паспортів ресурсів наведені в таблицях 10.3. — 10.7. 

Таблиця 10.3. — Приклад паспорта ресурсу 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу 01234567-F1-2018-Q1 

Опис Баланс (Звіт про фінансовий стан) ДП “ПРОЗОРРО” за I 

квартал 2018 року.  

Формат XML 

 

Таблиця 10.4. — Приклад паспорта ресурсу 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу 01234567-F2-2018-Q1 

Опис Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

ДП “ПРОЗОРРО” за I квартал 2018 року. 

Формат XML 

 

Таблиця 10.5. — Приклад паспорта ресурсу 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу 01234567-F3-2018-Q1 
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Опис Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ДП 

“ПРОЗОРРО” за I квартал 2018 року. 

Формат XML 

 

Таблиця 10.6. — Приклад паспорта ресурсу 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу 01234567-F3N-2018-Q1 

Опис Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за I 

квартал 2018 року. 

Формат XML 

 

Таблиця 10.7. — Приклад паспорта ресурсу 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу 01234567-F4-2018-Q1 

Опис Звіт про власний капітал ДП “ПРОЗОРРО” 

за I квартал 2018 року. 

Формат XML 
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11. Нормативно-правові акти, акти 

індивідуальної дії (крім 

внутрішньоорганізаційних), прийняті 

розпорядником інформації, проекти 

нормативно-правових актів, проекти рішень, що 

підлягають обговоренню, інформація, 

визначена законодавством про засади 

регуляторної політики 

11.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Закон України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” 

 

Розпорядники даних Регуляторні органи визначені у статті 1 Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”. Це, зокрема, центральні органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, місцеві 

органи виконавчої влади та інші. 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Регуляторні органи, як правило, складають переліки або 

реєстри регуляторних актів. Державною регуляторною 

службою України за участі громадськості розроблені 

Рекомендації щодо оприлюднення переліку в формі 

відкритих даних. 

Способи оновлення Оновлення інформації відбувається у випадку прийняття, 

скасування або призупинення дії регуляторного акта, 

планування регуляторної діяльності, затвердження звіту про 

відстеження результативності регуляторного акта. 

Частота оновлення Нерегулярно 

Тип даних Структуровані 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://rods.readthedocs.io/uk_UA/latest/
https://rods.readthedocs.io/uk_UA/latest/
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Формати файлів XLS, XLSX, ODS, CSV, можливі інші формати структурованих 

даних 

 

11.2. Огляд нормативно-правової бази 

Регуляторні органи мають забезпечувати систематизацію регуляторних актів та 

оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності відповідно до статті 

5 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності” (детальніше див. роз’яснення Державної регуляторної служби). Для цього 

формуються переліки або реєстри регуляторних актів. Їх структура, як правило, 

визначається індивідуально. Перелік видів інформації в назві набору даних стосується 

щонайменше трьох різних видів документів, які пов’язані зі здійсненням регуляторної 

діяльності: 

1) регуляторні акти; 

2) нормативно-правові акти, якими затверджені регуляторні акти; 

3) звіти про відстеження результативності регуляторних актів. 

У статтях 12 — 14 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності” окреслені питання оприлюднення регуляторних актів 

інших документів у друкованих виданнях та на веб-сайтах. Державною регуляторною 

службою України за участі громадськості розроблені Рекомендації щодо оприлюднення 

переліку в формі відкритих даних. У них розглядаються питання оформлення таблиці 

та її оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. На основі 

рекомендацій запроваджений сервіс для заповнення таблиці (Публікатор наборів 

даних). 

11.3. Підготовка даних та структура набору1 

Для підготовки набору треба з’ясувати чи наявний у розпорядника перелік або реєстр 

регуляторних актів. Якщо такий документ існує, то його дані можна взяти за основу, 

якщо ні — доведеться систематизувати наявну інформацію. Для підготовки набору 

необхідно використовувати електронні таблиці: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google 

Таблиці. Набір даних включає одну таблицю — list, кожним записом до якої є діючий 

регуляторний акт. Структура таблиці list наведена в таблиці 11.1. Оприлюднювати 

набір необхідно у форматах структурованих даних — XLS, XLSX, ODS, CSV. На портал 

достатньо завантажити XLS, XLSX або ODS книгу з одним аркушем. CSV версія 

ресурсу згенерується автоматично. 

Завантажити шаблон таблиці можна за посиланням — list.xlsx або в Google Таблицях. 

Структура набору доступна у форматі CSV та JSON: structure.csv, structure.json. Крім 

цього, для підготовки набору можна використати сервіс Публікатор наборів даних. 

                                                
1 Викладено відповідно до Рекомендацій для оприлюднення відкритих даних про регуляторну 

політику. Рекомендації були розроблені фахівцями проекту “Регуляторна мапа України” та 
програми “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” за підтримки 
Державної регуляторної служби України, Державного агентства з питань електронного 
урядування України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/rekomendatsiyi-derzhavnoyi-regulyatornoyi-sluzhby-ukrayiny-shhodo-vysvitlennya-tsentralnymy-organamy-vykonavchoyi-vlady-informatsiyi-pro-realizatsiyu-nymy-regulyatornoyi-polityky-na-ofitsijnyh-storink/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://rods.readthedocs.io/uk_UA/latest/
https://rods.readthedocs.io/uk_UA/latest/
https://opendata.in.ua/publisher
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KG7i_nmUWWcy7lXkzO0JlRH4BNAyIXGVXIJGXWxaoLI/edit?usp=sharing
https://opendata.in.ua/publisher
http://www.drs.gov.ua/press-room/rekomendatsiyi-dlya-oprylyudnennya-naboru-danyh-perelik-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/press-room/rekomendatsiyi-dlya-oprylyudnennya-naboru-danyh-perelik-regulyatornyh-aktiv/
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Оновлення даних відбувається в таких випадках: прийняття регуляторного акта, 

скасування або призупинення дії регуляторного акта, планування регуляторної 

діяльності, затвердження звіту про відстеження результативності регуляторного акта. 

Відповідальні особи мають підтримувати актуальність даних на порталі й оновлювати 

набір. У випадку планового оновлення рекомендовано визначати періодичність не 

рідше ніж 1 раз на місяць. При позаплановому оновленні — не пізніше трьох робочих 

днів з моменту зміни даних. 

Таблиця 11.1. — Структура таблиці list 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор 

регуляторного 

акта 

Номер нормативно-правового 

акта, яким був прийнятий 

регуляторний акт, та дата його 

прийняття у форматі ISO 8601 

(рррр-мм-дд), що розділені 

символом “-” (дефіс). 

Наприклад, регуляторний акт, 

затверджений рішенням №719 

від 29 травня 2014 року матиме 

ідентифікатор 719-2014-05-29. 

Регуляторні органи можуть 

використовувати також власні 

унікальні ідентифікатори. 

string 

regulatoryAgenc

yPrefLabel 

Назва 

регуляторного 

органу 

Повна назва органу, що прийняв 

регуляторний акт. Наприклад: 

Вінницька міська рада. 

string 

regulatoryAgenc

yIdentifier 

Ідентифікатор 

регуляторного 

органу 

Номер регуляторного органу у 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 

формувань (код ЄДРПОУ). 

Наприклад: 01411082. Якщо 

регуляторний орган не має коду 

ЄДРПОУ, вказати null. 

string 

title Назва 

регуляторного 

акта 

Назва регуляторного акта. 

Наприклад: Порядок 

встановлення режиму роботи 

закладів торгівлі, ресторанного 

господарства, сфери послуг та 

розваг. 

string 

valid Дата набрання 

чинності 

Дата набрання чинності 

регуляторним актом у форматі 

date 
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регуляторним 

актом 

ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2014-05-30. 

accessURL Посилання на 

регуляторний акт у 

мережі Інтернет 

(URL) 

Посилання має починатися з 

http:// або https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/exam

ple/. 

anyURI 

bibliographicCita

tion 

Посилання на 

друковану 

публікацію 

регуляторного 

акта 

Посилання має включити 

достатню кількість подробиць 

для того, щоб точно визначити 

джерело. Рекомендовано 

використовувати ДСТУ 

8302:2015. Наприклад: Вісник 

Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. 

Якщо посилання відсутнє, 

вказати null. 

string 

legalActTitle Назва НПА, яким 

ухвалено 

регуляторний акт 

Повна назва нормативно-

правового акта, яким було 

ухвалено регуляторний акт, 

включаючи дату прийняття та 

номер. Наприклад: Рішення 

міської ради "Про встановлення 

режиму роботи закладів торгівлі, 

ресторанного господарства, 

сфери послуг та розваг, 

розташованих на території м. 

Вінниці" №1719 від 30.05.2014 

року. 

string 

legalActІdentifier Номер НПА, яким 

ухвалено 

регуляторний акт 

Номер нормативно-правового 

акта, яким ухвалено 

регуляторний акт (без знаку №). 

Наприклад: 1719. 

string 

legalActCreated Дата прийняття 

НПА, яким 

ухвалено 

регуляторний акт 

Дата прийняття нормативно-

правового акта, яким ухвалено 

регуляторний акт, у форматі ISO 

8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 

2014-05-30. 

date 

basicEvalDate Базове 

відстеження: дата 

затвердження 

звіту 

(а) Якщо базове відстеження 

проведене, вказати дату 

затвердження звіту. (б) Якщо 

відстеження не проведене — 

дату останнього строку 

здійснення відстеження 

date 
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відповідно до законодавства. 

Дата зазначається у форматі 

ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2016-09-15. 

basicEvalAccess

URL 

Базове 

відстеження: 

посилання на звіт 

(URL) 

(а) Якщо базове відстеження 

проведене, вказати посилання 

на звіт в мережі Інтернет (URL). 

(б) Якщо відстеження не 

проведене, вказати “не 

застосовується”. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/report

331-2/. Якщо відстеження 

проведене, але публікація 

відсутня, вказати null. 

anyURI 

basicEvalBibliog

raphicCitation 

Базове 

відстеження: 

посилання на 

друковану 

публікацію звіту 

(а) Якщо базове відстеження 

проведене, вказати посилання 

на публікацію звіту в друкованих 

виданнях. (б) Якщо відстеження 

не проведене, вказати “не 

застосовується”. Наприклад: 

Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. 

С. 2. Якщо відстеження 

проведене, але публікація 

відсутня, вказати null. 

string 

repeatEvalDate Повторне 

відстеження: дата 

затвердження 

звіту або дата 

останнього строку 

здійснення 

(а) Якщо повторне відстеження 

проведене, вказати дату 

затвердження звіту. (б) Якщо 

відстеження не проведене — 

дату останнього строку 

здійснення відстеження 

відповідно до законодавства. 

Дата зазначається у форматі 

ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2016-09-15. 

date 

repeatEvalAcces

sURL 

Повторне 

відстеження: 

посилання на звіт 

(URL) 

(а) Якщо повторне відстеження 

проведене, вказати посилання 

на звіт в мережі Інтернет (URL). 

(б) Якщо відстеження не 

проведене, вказати “не 

застосовується”. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/report

331-2/. Якщо відстеження 

проведене, але публікація 

відсутня, вказати null. 

anyURI 



 

79 

repeatEvalBiblio

graphicCitation 

Повторне 

відстеження: 

посилання на 

друковану 

публікацію звіту 

(а) Якщо повторне відстеження 

проведене, вказати посилання 

на публікацію звіту в друкованих 

виданнях. (б) Якщо відстеження 

не проведене, вказати “не 

застосовується”. Якщо 

відстеження проведене, але 

публікація відсутня, вказати null. 

string 

periodEvalDate Періодичне 

відстеження: дати 

затвердження 

звітів або дата 

останнього строку 

проведення 

Якщо періодичні відстеження 

проведені, вказати дату 

затвердження звітів, якщо 

відстеження ще не проведене — 

дату останнього строку 

здійснення відстеження 

відповідно до законодавства. 

Дата зазначається у форматі 

ISO 8601 (рррр-мм-дд). 

Наприклад: 2016-09-15. Якщо 

було проведено декілька 

відстежень, необхідно розділити 

дати комою. 

date 

periodEvalAcces

sURL 

Періодичне 

відстеження: 

посилання на звіти 

(URL) 

(а) Якщо відстеження проведені, 

вказати посилання на звіт у 

мережі Інтернет (URL). (б) Якщо 

відстеження не проведене, 

вказати “не застосовується”. 

Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/report

331-2/. У випадку кількох 

посилань необхідно розділити їх 

комою. Якщо відстеження 

проведене, але публікація 

відсутня, вказати null. 

anyURI 

periodEvalBiblio

graphicCitation 

Періодичне 

відстеження:  

посилання на 

друковану 

публікацію звітів 

(а) Якщо періодичні відстеження 

були проведені, вказати 

посилання на публікацію звітів у 

друкованих виданнях. (б) Якщо 

відстеження не проведені, 

вказати “не застосовується”. 

Наприклад: Вісник Поділля. 

2014. Вип. 12/2. С. 2. У випадку 

кількох посилань необхідно 

розділити їх комою. Якщо 

відстеження проведене, але 

string 
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публікація відсутня, вказати null. 

 

11.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі 

змінами). Однак, для лаконічності рекомендовано її скорочувати — “Перелік діючих 

регуляторних актів”. Назва набору може також містити назву розпорядника інформації 

або регуляторного органу, наприклад, “Перелік діючих регуляторних актів 

Житомирської міської ради”. Назва ресурсу має відповідати назві таблиці — list. 

Приклади заповнення паспорта набору та ресурсів наведені у таблицях 11.2. — 11.3. 

Таблиця 11-2 — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Перелік діючих регуляторних актів Житомирської міської 

ради 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Щомісяця 

Опис Набір містить перелік діючих регуляторних актів 

Житомирської міської ради із зазначенням інформації про 

нормативно-правові акти, якими вони були введені в дію, 

базові, повторні та періодичні відстеження. 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” 

Ключові слова акт, звіт, відстеження, регуляторний акт, регуляторна 

політика 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 
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Таблиця 11.3. — Приклад паспорта ресурсу list 

 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу list 

Опис Таблиця містить ідентифікатори, назви, дати набрання 

чинності регуляторними актами, посилання на публікації в 

мережі Інтернет і друкованих виданнях, назви та 

ідентифікатори регуляторних органів, дати затвердження 

звітів базового, повторного та періодичних відстежень, 

посилання на звіти та інше. 

Формат XLSX 
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12. Річні зведені основні фінансові показники 

виконання фінансових планів підприємств 

державного та комунального секторів економіки 

12.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України “Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану 

суб'єкта господарювання державного сектору економіки” від 

02.03.2015 № 205 

Розпорядники даних 1) Державні та казенні підприємства, господарські товариства 

з державною часткою у статутному капіталі понад 50%; 

2) Органи, які відповідальні за управління об'єктами 

державної власності, наприклад, Кабінет Міністрів України, 

центральні органі виконавчої влади, Фонд державного майна 

України тощо. 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Форма звіту визначена додатком 3 до Порядку, 

затвердженого наказом МЕРТу від 02.03.2015 № 205 (форма 

електронного документа у системах звітності — S3000308). 

Способи оновлення Подання звіту за новий звітний період. Річний звіт подається 

разом зі звітом за четвертий квартал. 

Частота оновлення Щоквартально, в строки, що встановлені для подання 

фінансової звітності 

Тип даних Структуровані 

Формати файлів Рекомендований формат — XML, можливі — XLS, XLSX, 

ODS 

 

12.2. Огляд нормативно-правової бази 

Розпорядниками набору є державні комерційні та казенні підприємства, господарські 

товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи 

опосередковано належить державі відповідно до пункту 1 Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
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державного сектору економіки (далі — Порядок) й частини 2, статті 22 Господарського 

кодексу України. Також розпорядниками даних є суб’єкти управління об’єктами 

державної власності (стаття 4 Закону України “Про управління об'єктами державної 

власності”), до яких подаються звіти про виконання фінансових планів відповідно до 

пункту 11 Порядку. 

 

Суб’єкти господарювання державного сектору економіки мають щоквартально 

подавати суб’єктам управління звіти про виконання фінансових планів відповідно до 

пункту 11 Порядку. Звіти оформлюються за формою, затвердженою додатком 3 до 

Порядку. Вони подаються в паперовій формі, в електронній таблиці (Microsoft Excel) й у 

вигляді електронного документа, що сформований в автоматизованій системі звітності, 

наприклад, M.E.Doc, FREDO Звіт, Соната, Арт Звіт (детальніше див. Інформація про 

подання звітності в електронному вигляді до МЕРТУ). У січні 2019 року Міністерство 

економічного розвитку та торгівлі України запустило Єдине вікно подання електронних 

документів МЕРТУ. Подальший розвиток системи передбачає запуск аналітичного 

модуля та надання доступу до даних через інтерфейс прикладного програмування. 

12.3. Підготовка даних та структура набору 

Для оприлюднення звітів про виконання фінансових планів рекомендовано 

використовувати формат XML-документів, що надсилаються в МЕРТ. Документи 

експортуються з програмного забезпечення для подачі звітності, наприклад, M.E.Doc, 

FREDO Звіт, Соната, Арт Звіт. Такі дані не є придатними для сприйняття людиною. 

Однак, якнайкраще підходять для машинної обробки. Для користувачів, що не мають 

навичок роботи з XML-звітами, ресурси набору варто продублювати в форматі 

електронних таблиць (XLS, XLSX, ODS).  

Увага! На порталі відкритих можна розміщувати лише XML-файли, що 

призначені для подачі звітності в МЕРТ. Іншими словами, такі XML-файли 

можна власноруч імпортувати/експортувати в/з Єдиного вікна подання 

електронних документів МЕРТУ або іншого програмного забезпечення. Не 

допускається оприлюднення звітів у форматах PDF, CSV і XML-файлів 

(збережених через Microsoft Excel або його аналоги). Такі дані не є 

машиночитаними. 

Оновлювати набір необхідно щоквартально разом з поданням суб'єктами 

господарювання звітів за новий період. Для оновлення необхідно додавати у набір нові 

ресурси, що містять звіти. 

Назви ресурсів варто систематизувати за шаблоном. Вони можуть складатися з коду 

ЄДРПОУ підприємства й періоду звітування, що розділені знаком дефіс. Наприклад, 

назви ресурсів, що містять звіти підприємства з кодом ЄДРПОУ 01234567 за кожен 

квартал 2018 року матимуть вигляд: 01234567-Q1-2018, 01234567-Q2-2018, 01234567-

Q3-2018, 01234567-2018. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=91493604-a710-42b1-b969-183bcda83bcd&tag=PodanniaZvitnostiVElektronnomuVigliadi.o
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=91493604-a710-42b1-b969-183bcda83bcd&tag=PodanniaZvitnostiVElektronnomuVigliadi.o
http://195.123.10.10/web/
http://195.123.10.10/web/
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12.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі 

змінами). Також вона може містити назву розпорядника, наприклад, “Звіти про 

виконання фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 

що підпорядковуються Міністерству енергетики та вугільної промисловості України”. 

Приклад заповнення паспорта набору наведений у таблиці 12.1. 

Таблиця 12.1. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 

 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору Звіти про виконання фінансових планів суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, що 

підпорядковуються Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості України 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Щокварталу 

Опис Набір містить звіти про виконання фінансових планів 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 

що підпорядковуються Міністерству енергетики та 

вугільної промисловості України. Кожен ресурс у наборі — 

окремий звіт. XML-файли сформовані відповідно до форм 

електронних документів Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України, що доступні за посиланням 

— http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-

UA&id=91493604-a710-42b1-b969-

183bcda83bcd&tag=PodanniaZvitnostiVElektronnomuVigliadi

.o 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Господарський Кодекс України, Постанова КМУ “Про 

затвердження Положення про Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості України” від 29 березня 2017 р. 

№ 208, Наказ Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі України “Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану 

суб'єкта господарювання державного сектору економіки” 

від 02.03.2015 № 205 

Ключові слова звіти, звітність, фінансові плани, доходи, витрати, 

прибутки, збитки, інвестиції, кошти, коефіцієнти, 

капітальні інвестиції, рух грошових коштів 
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Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Таблиця 12.2. — Приклад паспорта ресурсу 

 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу 01234567-2018 

Опис Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану ДП 

"Інформаційно-ресурсний центр" за 2018 рік. 

Формат XML 
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13. План діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів із зазначенням видів і назв 

проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки 

проектів, найменування органів та підрозділів, 

відповідальних за розроблення проектів 

регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд 

регуляторного органу та посилання на місце 

оприлюднення 

13.1. Коротка довідка 

Критерій Характеристика 

Нормативно-правові 

акти, які визначають 

створення, збір, 

зберігання, 

використання й 

поширення даних 

1) Закон України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” 

 

Розпорядники даних Регуляторні органи визначені у статті 1 Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”. Це, зокрема, центральні органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, місцеві 

органи виконавчої влади та інші. 

Інформація, що 

створюється, 

збирається, 

зберігається й 

поширюється 

Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

створюються й оприлюднюються відповідно до вимог статей 

7 та 13 Закону України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”. Плани повинні 

містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, 

строків підготовки, найменування відповідальних органів та 

підрозділів. 

Способи оновлення Внесення змін до плану на поточний рік, створення плану на 

наступний рік 

Частота оновлення Нерегулярно 

Тип даних Структуровані 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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Формати файлів XLS, XLSX, ODS, CSV, можливі інші формати структурованих 

даних 

 

13.2. Огляд нормативно-правової бази 

Особливості планування регуляторної діяльності визначені у статті 7 Закону України 

“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. План 

підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв 

проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та 

підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Як правило, 

плани готуються та оприлюднюються в таблицях, що містять перелічені складові. 

Однак, розпорядники можуть на власний розсуд об’єднувати або додавати нові 

колонки, тому структури планів відрізняються. 

Плани підготовки проектів регуляторних актів та зміни до них оприлюднюються в 

друкованих засобах масової інформації та/або офіційному веб-сайті. Детальні вимоги 

до цього визначені у статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”. 

13.3. Підготовка даних та структура набору2 

Для підготовки даних необхідно привести плани до формату структурованих даних — 

електронних таблиць Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google Таблиці. Набір 

включає одну таблицю plan. Її структура розглянута в таблиці 13.1. Кожним записом до 

таблиці є проект регуляторного акта. Оприлюднювати набір необхідно у форматах 

структурованих даних — XLS, XLSX, ODS, CSV. На портал достатньо завантажити 

XLS, XLSX або ODS книгу, що містить один аркуш. За таких умов набір потрапить у 

базу даних порталу і його CSV-версія згенерується автоматично. 

Завантажити шаблон таблиці можна за посиланням — plan.xlsx або в Google Таблицях. 

Структура набору доступна у форматі CSV та JSON: structure.csv, structure.json. Крім 

цього, для підготовки набору можна використати веб-сервіс Публікатор наборів даних. 

Дані набору оновлюються в наступних випадках (стаття 7 Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”): 

- затвердження плану на наступний рік (до 15 грудня поточного року); 

- підготовка або розгляд проектів регуляторних актів, що не внесені до плану (не 

пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту або з дня його 

внесення на розгляд до регуляторного органу, але не пізніше дня 

оприлюднення цього проекту). 

                                                
2 Викладено відповідно до Рекомендацій для оприлюднення відкритих даних про регуляторну 

політику. Рекомендації були розроблені фахівцями проекту “Регуляторна мапа України” та 
програми “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” за підтримки 
Державної регуляторної служби України, Державного агентства з питань електронного 
урядування України. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PIrvtCrTSOc4CswwPcN86bqEtMTCr1ISO2Niv598dxM/edit?usp=sharing
https://opendata.in.ua/publisher
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://www.drs.gov.ua/press-room/rekomendatsiyi-dlya-oprylyudnennya-naboru-danyh-perelik-regulyatornyh-aktiv/
http://www.drs.gov.ua/press-room/rekomendatsiyi-dlya-oprylyudnennya-naboru-danyh-perelik-regulyatornyh-aktiv/
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У випадку планового оновлення рекомендовано визначати періодичність не рідше ніж 

1 раз на місяць. При позаплановому оновленні — не пізніше трьох робочих днів з 

моменту зміни даних. 

Таблиця 13.1. — Структура таблиці plan 

Назва колонки 

(name) 

Заголовок 

колонки (title) 

Опис значень (description) Тип даних 

(datatype) 

identifier Ідентифікатор Унікальний ідентифікатор проекту 

регуляторного акта. Ідентифікатором 

може бути рік, на який ухвалений 

план, і порядковий номер у переліку, 

що розділені знаком дефіс. 

Наприклад: 2019-01. Розпорядники 

можуть використовувати власні 

ідентифікатори. 

string 

title Назва проекту 

регуляторного 

акта 

Назва проекту регуляторного акта. 

Наприклад: Порядок встановлення 

режиму роботи закладів торгівлі, 

ресторанного господарства, сфери 

послуг та розваг. 

string 

legalActTitle Назва проекту 

нормативно-

правового 

акта 

Повна назва проекту нормативно-

правового акта, який виноситься на 

розгляд регуляторного органу. 

Наприклад: Проект рішення 

Вінницької міської ради "Про 

встановлення режиму роботи закладів 

торгівлі, ресторанного господарства, 

сфери послуг та розваг, 

розташованих на території м. Вінниці" 

string 

type Вид проекту Вид проекту може мати одне зі 

значень: (а) прийняття нового 

регуляторного акта, (б) внесення змін 

до регуляторного акта, (в) скасування 

діючого регуляторного акта. 

Наприклад: внесення змін до 

регуляторного акта. 

string 

objective Ціль 

прийняття 

Стислий виклад цілі або цілей 

прийняття регуляторного акта. 

Наприклад: Встановлення (за 

погодженням з власниками) зручного 

для населення режиму роботи 

закладів торгівлі, ресторанного 

господарства, сфери послуг та розваг, 

string 
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розташованих на території міста 

Вінниці. Якщо у проекті визначено 

декілька цілей, їх треба розділити 

знаком крапка з комою. 

isVersionOfІD Ідентифікатор 

акта, до якого 

вносяться 

зміни 

Якщо проект передбачає внесення 

змін до чинного регуляторного акта, 

необхідно вказати ідентифікатор 

регуляторного акта з набору даних 

"Перелік діючих регуляторних діючих 

актів" (колонка identifier). Наприклад: 

719-2014-05-29. Якщо ідентифікатор 

відсутній, вказати null. 

string 

isVersionOfTitle Назва акта, 

до якого 

вносяться 

зміни 

Якщо проект передбачає внесення 

змін до чинного регуляторного акта, 

необхідно вказати назву 

регуляторного акта з набору даних 

"Перелік регуляторних актів" (колонка 

title). Наприклад: Порядок 

встановлення режиму роботи закладів 

торгівлі, ресторанного господарства, 

сфери послуг та розваг. 

string 

creatorName Повна назва 

розробника 

Повна назва органу й підрозділу 

відповідального за розробку проекту 

регуляторного акта або прізвище, ім'я, 

по батькові розробників. Наприклад: 

Департамент економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради. 

string 

creatorID Ідентифікатор 

розробника 

Номер розробника проекту 

регуляторного акта в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (ЄДРПОУ). 

Наприклад: 01411082. Якщо 

розробник немає коду ЄДРПОУ, 

вказати null. 

string 

developmentEn

dDate 

Кінець строку 

розробки 

Кінцева дата строку розробки проекту 

регуляторного акта у форматі ISO 

8601 (рррр-мм-дд). Якщо планом 

затверджено місяць чи квартал, то 

необхідно зазначити останній день 

цього періоду. Наприклад: 2019-06-01. 

date 
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accessURL Посилання в 

мережі 

Інтернет 

Посилання на оприлюднений проект 

регуляторного акта в мережі Інтернет 

(URL). Посилання має починатися з 

http:// або https://. Наприклад: 

https://www.example.gov.ua/example/. 

anyURI 

bibliographicCita

tion 

Посилання в 

друкованих 

виданнях 

Посилання має включити достатню 

кількість подробиць для того, щоб 

точно визначити джерело. 

Рекомендовано використовувати 

ДСТУ 8302:2015. Наприклад: Вісник 

Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо 

посилання відсутнє, вказати null. 

string 

dateSubmitted Дата 

внесення на 

розгляд 

Дата внесення проекту регуляторного 

органу на розгляд у форматі ISO 8601 

(рррр-мм-дд). Наприклад: 2018-10-05. 

date 

regulatoryAgenc

yPrefLabel 

Назва 

регуляторного 

органу 

Повна назва регуляторного органу, 

яким буде затверджено проект 

регуляторного акта. Наприклад: 

Виконавчий комітет Вінницької міської 

ради. 

string 

regulatoryAgenc

yID 

Ідентифікатор 

регуляторного 

органу 

Номер регуляторного органу в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 

формувань (код ЄДРПОУ). 

Наприклад: 01411082. Якщо 

регуляторний орган не має коду 

ЄДРПОУ, вказати null. У електронних 

таблицях колонка повинна мати 

текстовий формат. 

string 

 

13.4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів 

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі 

змінами). Однак, для лаконічності рекомендовано її скорочувати — “План підготовки 

регуляторних актів”. Назва набору може також містити назву розпорядника інформації 

або регуляторного органу, наприклад, “План підготовки регуляторних актів 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”. Назви ресурсів 

мають відповідати назвам таблиць: рlan-2018, plan-2019. Приклади заповнення 

паспорта набору та ресурсів наведений у таблицях 13.2. — 13.3. 

Таблиця 13.2. — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua 
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Назва поля Приклад заповнення 

Назва набору План підготовки регуляторних актів Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення 

Відомості про мову 

інформації, яка міститься 

у наборі 

Українська 

Частота оновлення Відразу після внесення змін 

Опис Набір містить план підготовки регуляторних актів. У тому 

числі назви проектів, види регуляторних актів, цілі 

прийняття, строки підготовки, найменування 

відповідальних за розробку органів та підрозділів тощо. 

Підстава та призначення 

збору інформації 

Закон України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” 

Ключові слова проект, акт, план, планування, підготовка, регуляторний 

акт, регуляторна політика 

Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

особи 

o.symonenko@example.gov.ua 

 

Таблиця 13.3. — Приклад паспорта ресурсу plan 

Назва поля Приклад заповнення 

Назва ресурсу plan-2019 

Опис Ресурс містить план підготовки регуляторних актів на 

2019 рік. Таблиця включає ідентифікатори, назви, види, 

цілі, кінцеві строки розробки, посилання на проекти 

регуляторних актів у мережі Інтернет, ідентифікатори, 

назви розробників та регуляторних органів, інше. Кожним 

записом до таблиці є проект регуляторного акта. 

Формат XLSX 

 


