
ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Голова Антимонопольного комітету України 
 
____________________   Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 
                 «_____» _______________  2019 року  

План заходів  

Антимонопольного комітету України з розвитку відкритих даних Комітету на 2019 – 2022 роки 
        

Принципи 

Міжнародної 

хартії 

відкритих 

даних 

Зміст 

принципу 

№ з/п Завдання Строк 
виконання 

Очікуваний результат Відповідальний   Виконання 

І. Open by 

Default 

(Відкритість 

за 

замовчуван-

ням) 

Впорядкува

ння 

нормативно

- правової 

бази щодо 

відкритих 

даних 

1 Розробити та 

затвердити Положення 
про набори відкритих 
даних Комітету 

I квартал 

2020 року 

Визначення порядку 

оприлюднення наборів 
відкритих даних Комітету, 
з урахуванням положень 

постанови Кабінету 
Міністрів України                      

від 21.10.2015 № 835 та 
існуючих рекомендацій  

Департамент 

організаційної 
роботи 

 

  2 Внести зміни до 
посадових інструкцій 

відповідальних за 
оприлюднення 

відкритих даних 
працівників 
структурних 

підрозділів Комітету 

2020 рік Встановлення обов’язку 
відповідальної особи 

структурного підрозділу 
Комітету своєчасно 

передавати інформацію у 
формі відкритих даних до 
структурного підрозділу 

Комітету, відповідального 
за розміщення відкритих 

даних Комітету на 
Єдиному державному веб-
порталі відкритих даних 

Керівники 
структурних 

підрозділів 
Комітету 

 

  3 Визначення  

пріоритетних наборів 
даних  Комітету за 

2019 - 2022 Розширення переліку 

спеціальних наборів 
відкритих даних Комітету 

Управління 

європейської 
інтеграції, 
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участю громадськості міжнародного 
співробітницт-
ва та 

комунікацій, 
Департамент 

організаційної 
роботи 

  4 Перегляд розпорядчих 

документів Комітету, 
якими затверджено 
Перелік відкритих 

даних Комітету, які 
підлягають 

оприлюдненню на 
Єдиному державному 
веб-порталі  відкритих 

даних 

У разі 

внесення 
відповідних 
змін до 

постанови 
Уряду від 

21.10.2015              
№ 835 або у 
разі 

визначення 
пріоритетних 

наборів даних  
за участю 
громадськості 

Своєчасне внесення 

відповідних змін до 
розпорядчих актів 
Комітету з метою 

актуалізації відкритих 
даних  

Департамент 

організаційної 
роботи, 
Юридичний 

департамент 

 

 Кадрове та 

організацій-

не 

забезпечен-

ня 

5  Підвищення рівня 

знань та компетенцій у 
галузі відкритих даних 

у працівників 
структурного 
підрозділу, що 

визначений 
відповідальним за 

розміщення інформації 
у формі відкритих 
даних на Єдиному 

державному веб-
порталі відкритих 

даних 

2019 - 2022 Підвищення рівня знань та 

компетенцій 

Департамент 

організаційної 
роботи 
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  6 Впровадження посади 
головного спеціаліста з 
відкритих даних та 

розробка посадової 
інструкції 

2022 (у разі 
потреби) 

Реалізація заходу в разі 
потреби 

Департамент 
організаційної 
роботи 

 

  7 Проведення навчальних 

семінарів із 
відповідальними 

працівниками 
структурних 
підрозділів Комітету з 

практичних питань 
оприлюднення 

відкритих даних 

Щороку Підвищення рівня знань та 

компетенцій 

Департамент 

організаційної 
роботи 

 

  8 Організація навчання 
працівників Комітету з 
питань застосування  

положень 
законодавства України 

щодо обігу інформації з 
обмеженим доступом, 
зокрема порядку 

поширення 
персональних даних 

2020 - 2022 Підвищення рівня знань та 
компетенцій 

Управління 
персоналу 

 

 Методичне 

забезпечен-

ня 

9 Розробити методичні 

рекомендації щодо 
відкритих даних для 
працівників Комітету 

У разі 

потреби 

Методичне забезпечення 

(робочі інформаційні 
матеріали) 

Департамент 

організаційної 
роботи 

 

 Фінансове 

забезпечен-

ня 

10 Розробити програму з 

розвитку відкритих 
даних щодо 

фінансування розвитку 
відкритих даних  

2020 - 2022 (у 

разі наявності 
фінансування) 

Розвиток відкритих даних Департамент 

організаційної 
роботи, 

Керівник 
апарату 
Комітету, 

 Управління 
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фінансового 
планування‚ 
бухгалтерсько-

го обліку та 
звітності 

  11 Брати участь в 

ініціативах у сфері 
відкритих даних 

(написанні проектів 
тощо)  

2020 - 2022 Сприяння розвитку та 

популяризації відкритих 
даних 

Працівники 

Комітету 

 

  12 Залучити міжнародну 

технічну підтримку для 
розвитку відкритих 

даних 

2020 - 2022              

(у разі 
наявності 

можливості) 

Удосконалення відкритих 

даних Комітету 

Департамент 

організаційної 
роботи, 

Управління 
європейської 
інтеграції, 

міжнародного 
співробітницт-

ва та 
комунікацій, 
Управління 

фінансового 
планування‚ 

бухгалтерсько-
го обліку та 
звітності 

 

ІІ. Оператив-

ність та 

чіткість 

Підвищен-

ня якості 

управління 

даними 

13 Підтримка та 

оновлення Реєстру 
наборів даних Комітету  

Постійно Спрощення процесу 

пошуку наборів відкритих 
даних Комітету для 

користувачів відкритих 
даних 

Департамент 

організаційної 
роботи 

 

 

ІІІ. 

Доступність і 

використання 

Оприлюд-

нення 

наборів 

даних та їх 

14 Забезпечення 
оприлюднення та 

оновлення наборів 
відкритих  даних 

Постійно Виконання Закону 
України «Про доступ до 

публічної інформації» та 
постанови Кабінету 

Департамент 
організаційної 

роботи 
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популяриза

ція 

Комітету на Єдиному 
державному веб-
порталі відкритих 

даних 

Міністрів України від 
21.10.2015 № 835 

  15 Запровадити зворотній 
зв'язок від користувачів 

відкритих даних щодо 
якості та важливості 

даних, що вже 
оприлюднені 

2020 - 2022 Підвищення якості 
відкритих даних з 

урахуванням відгуків 
користувачів 

Департамент 
організаційної 

роботи, 
Управління 

європейської 
інтеграції, 
міжнародного 

співробітницт-
ва та 

комунікацій 

 

  16 Проведення 
презентацій наборів 
даних та інших заходів 

(публікацій на сайті, 
виступів у ЗМІ тощо) з 

метою популяризації 
наборів даних Комітету 
та інформування щодо 

діяльності Комітету у 
сфері відкритих даних 

2020 - 2022 Популяризація відкритих 
даних Комітету 

Управління 
європейської 
інтеграції, 

міжнародного 
співробітницт-

ва та 
комунікацій, 
Департамент 

організаційної 
роботи 

 

ІV. 

Порівнюва-

ність та 

інтеропера-

бельність 

Стандарти 

та вимоги 

до даних 

17 У Положенні про 

набори відкритих даних 
Комітету встановити  
вимоги щодо 

оприлюднення даних 
Комітету 

2019 - 2022 Підвищення якості 

відкритих даних 

Департамент 

організаційної 
роботи 
 

 

  18 Запровадити унікальні 

й наскрізні 
ідентифікатори для 
даних у наборах 

відкритих даних 

Постійно Спрощення пошуку 

відкритих даних, обробки 
їх користувачами 

Департамент 

організаційної 
роботи 
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Комітету, для яких це 
можливо зробити 

V. Покращене 

урядування та 

залучення 

громадян 

 

Культура 

управління 

даними 

19 Залучати експертів з 

метою впровадження 
системи управління 
даними в Комітеті 

2019 - 2022 Підвищення якості 

відкритих даних 

Департамент 

організаційної 
роботи 
 

 

  20 Проводити навчальні 
заходи щодо відкрити 

даних для 
територіальних 
відділень Комітету 

2020 - 2022 Розширення переліку 
відкритих даних та кола 

розпорядників публічної 
інформації у формі 
відкритих даних, які 

розміщують відкриті дані 
на Єдиному порталі 

Департамент 
організаційної 

роботи 
 

 

  21 Ініціювати 

використання 
відкритих даних 
Комітету  для роботи 

аналітиків, 
представників наукової 

та освітянської 
спільноти, журналістів, 
ІТ - фахівців 

2020 - 2022 Популяризація відкритих 

даних Комітету 

Управління 

європейської 
інтеграції, 
міжнародного 

співробітницт-
ва та 

комунікацій, 
Департамент 
організаційної 

роботи 

 

VІ. 

Інклюзивний 

розвиток та 

інновації 

Сприяння 

та 

підтримка 

проектів на 

основі 

відкритих 

даних 

22  Залучення навчальних 
закладів, ІТ - компаній, 

спеціалістів до 
використання та роботи 
з відкритими даними  

2020 - 2022 Популяризація відкритих 
даних Комітету 

Управління 
європейської 

інтеграції, 
міжнародного 
співробітницт-

ва та 
комунікацій 

Департамент 
організаційної 
роботи 

 

 Міжнарод- 23 Долучення до 2020 - 2022 Підвищення якості Департамент  
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на 

співпраця 

міжнародних ініціатив 
у сфері відкритих 
даних 

відкритих даних, 
популяризація відкритих 
даних Комітету  

організаційної 
роботи 
Управління 

європейської 
інтеграції, 

міжнародного 
співробітницт-
ва та 

комунікацій 

  24  Участь у міжнародних 
проектах та ініціативах 

у сфері відкритих 
даних 

2020 - 2022 Підвищення якості 
відкритих даних, 

популяризація відкритих 
даних Комітету 

Департамент 
організаційної 

роботи, 
Управління 

європейської 
інтеграції, 
міжнародного 

співробітницт-
ва та 

комунікацій 

 

 

 

Директор  Департаменту організаційної роботи                О. Козакова 
 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Керівник апарату                                Ю. Литвин 

 


