
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 07 лютого 2023 року                             м. Біла Церква                                          № 21 Р  

 

Про затвердження плану дій щодо розвитку відкритих даних 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», постанови Кабінету Міністрів України від 

30 листопада 2016 року № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі 

відкритих даних», постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 409 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних», на 

виконання рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 816  від 13 грудня 2022 

року «Про набори даних Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних», з метою підвищення ефективності та прозорості 

діяльності Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, зобов’язую: 

1. Затвердити план дій щодо розвитку відкритих даних Білоцерківської міської ради та її 

виконавчих органів згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 



Додаток  

до розпорядження 

міського голови  

від 07. 02. 2023 року № 21 Р 

 

Принципи Хартії Зміст принципу Завдання 
Строк 

виконання 
Очікуваний результат Відповідальні 

І Open by Default 

(Відкритість за 

замовчуванням) 

Впорядкування 

нормативно-

правової бази 

щодо відкритих 

даних 

1. Включення питання 

відкритих даних до 

міських цільових програм 

Постійно 

Чинні цільові програми 

включають пункт про 

обов’язковість 

оприлюднення 

відкритих 

даних/використання 

відкритих даних 

Білоцерківська міська рада 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради 

 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету  

  

2. Розробка та 

затвердження оновлених 

розпоряджень міського 

голови та рішень 

виконавчого комітету 

щодо відкритих даних  

І квартал 2023 

року 

Внесення змін до 

розпоряджень та рішень, 

що регулюють процес 

розвитку відкритих 

даних відповідно до 

сучасних умов 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради 

 

Міський голова 

 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

3. Залучення 

громадськості до 

визначення і 

затвердження 

пріоритетних наборів 

даних  

Постійно 

Збір інформації щодо 

найбільш актуальних 

наборів даних, 

зосередження на їхній 

першочерговості 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 
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4. Розробка та внесення 

змін до посадових 

інструкцій 

І половина 

2023 року 

Внесення змін до 

посадових інструкцій 

усіх відповідальних осіб 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету, 

відповідальні за управління 

персоналом 

 
Кадрове та 

організаційне 

забезпечення 

1. Створення та 

забезпечення сталої 

роботи Робочої групи 

щодо відкритих даних  

2023 рік та 

постійно 

Створення робочої 

групи, включення 

відповідальних осіб та 

громадськості 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради 

 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

2. Створення/призначення 

структурного підрозділу, 

який відповідальний за 

відкриті дані 

І квартал 2023 

року 

Внесення змін до 

посадових інструкцій 

відповідальних осіб 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету, 

відповідальні за управління 

персоналом 

  

3. Підвищення рівня знань 

та компетенцій в галузі 

відкритих даних 

працівників структурних 

підрозділів 

Постійно 

Залучення спеціалістів 

ззовні, робота 

відповідальної особи за 

оприлюднення з 

відповідальними 

особами за надання 

інформації 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

4. Створення системи 

визначення кращих 

розпорядників щодо 

публікації відкритих 

даних 

В кінці 

кожного року 

за результатами 

інформаційного 

аудиту 

Створення системи 

заохочень найкращим 

розпорядникам, 

перевірка якості наборів 

по розпорядникам 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 
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Заступник міського голови 

згідно з розподілом 

обов’язків 

 Методичне 

забезпечення 

1. Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

відкритих даних для 

працівників структурних 

підрозділів 

2023-2024 роки 

Розробка комплексних 

методичних матеріалів 

для кожного 

розпорядника 

інформації відповідно до 

обов’язків 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

2. Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

роботи з Порталом 

відкритих даних 

2023-2024 роки 

На основі джерел 

інформації щодо роботи 

з Порталом, розробити 

методичні матеріали для 

відповідальних за 

оприлюднення осіб 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 Фінансове 

забезпечення 

1. Розробка програми 

щодо фінансування 

заходів, спрямованих на 

використання та 

поширення відкритих 

даних  

Щороку 

Створити окрему 

програму, або внести 

зміни до існуючих щодо 

заходів, спрямованих на 

розвиток та поширення 

відкритих даних у місті  

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Білоцерківська міська рада 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради 

  
2. Участь в ініціативах в 

сфері відкритих даних, 

написання проєктів   

Постійно 

Залучити до поширення 

відкритих даних усіх 

відповідальних та 

зацікавлених осіб, 

організовувати тренінги 

та форуми 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 
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3. Залучення міжнародної 

технічної підтримки для 

фінансування проєктів, 

що пов’язані з відкритими 

даними 

Постійно 

Брати участь в зовнішніх 

ініціативах щодо 

відкритих даних, писати 

проєкти на фінансування 

і подавати до 

відповідних органів 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

ІІ. Оперативність 

та чіткість 

Підвищення 

якості 

управління 

даними 

1. Розробка та 

впровадження методики 

аудиту даних  

2023-2024 роки 

Розробити методи та 

способи аудиту, терміни 

та механізми. На основі 

аудиту вдосконалювати 

набори даних. 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

2. Проведення 

моніторингу даних, 

розпорядниками яких є 

структурні підрозділи 

Постійно двічі 

на рік 

Проведення 

періодичного 

моніторингу і аналіз 

актуальності інформації 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

  
3. Щорічне проведення 

інформаційного аудиту 

даних  

Щороку 
Проводити комплексний 

аудит даних щороку 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

  
4. Створення та підтримка 

Реєстру наборів даних 

розпорядників  

І квартал 2023 

року 

Затвердити Реєстр в 

додатку до рішення про 

відкриті дані 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради 
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ІІІ. Доступність і 

використання 

Створення 

Порталу 

відкритих 

даних 

1. Розробка технічного 

завдання Порталу 

відкритих даних 

Білоцерківської міської 

ради 

2023 рік 

Створення Порталу 

відкритих даних 

Білоцерківської міської 

ради на основі 

програмного 

забезпечення наданого 

Міністерством цифрової 

трансформації України 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Відділ інформаційно-

комп’ютерного забезпечення 

Білоцерківської міської ради 

 

 

  
2. Розробка і 

впровадження порталу в 

промислову експлуатацію 

2023 рік Запуск в дію Порталу 

Відділ інформаційно-

комп’ютерного забезпечення 

Білоцерківської міської ради 

  

3. Підтримка та 

адміністрування Порталу, 

налагодження його 

роботи з Єдиним 

порталом відкритих даних 

України 

Постійно 

Оновлення інформації 

паралельно на міському 

та державному Порталах 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Відділ інформаційно-

комп’ютерного забезпечення 

Білоцерківської міської ради 

 

Оприлюднення 

наборів даних 

та їх 

популяризація 

1. Забезпечення публікації 

наборів даних 

розпорядниками 

Постійно 

Забезпечити своєчасне і 

якісне надання 

інформації для 

оприлюднення 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

  

2. Запровадження 

зворотнього зв'язку з 

користувачами даних 

щодо публікації 

Постійно 

Створити можливість 

спілкування з 

користувачами наборів 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 
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пріоритетних наборів 

даних 

 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

  

3. Запровадження 

зворотнього зв'язку з 

користувачами даних 

щодо якості та важливості 

даних, що вже 

оприлюднені 

Постійно 

Налагодити співпрацю з 

користувачами задля 

поліпшення наборів 

даних 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

  

4. Проведення 

презентацій нових наборів 

даних та інших заходів 

(публікацій на сайті 

міської ради, виступів в 

ЗМІ тощо), з метою 

популяризації наборів 

даних 

Постійно 

Збільшення 

популярності відкритих 

даних серед жителів 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

ІV Порівнюваність 

та 

інтероперабельність 

Стандарти та 

вимоги до 

даних 

1. Розробка вимог та 

стандартів щодо 

оприлюднення даних на 

Порталі відкритих даних 

2023-2024 роки 

Розробити матеріали для 

полегшення 

оприлюднення наборів 

даних 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

2. Створення довідників 

для роботи з даними, 

запровадити унікальні і 

наскрізні ідентифікатори, 

класифікатори для 

наборів даних 

2023-2024 роки 

Створити бази для 

наборів даних, з метою 

більш якісного 

оприлюднення 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 
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V Покращене 

урядування та 

залучення громадян 

Культура 

управління 

даними 

1. Використання 

відкритих даних для 

прийняття рішень 

працівниками 

структурних підрозділів 

Постійно 

Познайомити 

працівників з 

можливістю 

використання даних 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

  

2. Залучення експертів, з 

метою впровадження 

системи управління 

даними  

Постійно 

Залучити експертів 

ззовні для 

удосконалення роботи з 

відкритими даними 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

3. Проведення навчальних 

та просвітницьких заходів 

щодо відкрити даних для 

громадськості 

Постійно 

Популяризувати набори 

даних для зацікавлених 

осіб 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

4. Ініціація використання 

даних для роботи 

аналітиків, представників 

наукової та освітянської 

спільноти, журналістів, 

ІТ-фахівців 

Постійно 

Поширювати 

інформацію про відкриті 

дані з метою 

практичного 

використання 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

VІ Інклюзивний 

розвиток та 

інновації 

Сприяння та 

підтримка 

проектів на 

основі 

відкритих 

даних 

1. Організація та 

проведення хакатонів на 

основі відкритих даних в 

громаді 

Постійно 
Проведення хакатонів 

для зацікавлених осіб 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

2. Залучення навчальних 

закладів, ІТ-компаній, 

спеціалістів до 

використання та роботи з 

відкритими даними  

Постійно 

Поширення інформації 

про відкриті дані, з 

метою їх практичного 

використання 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 
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3. Розробка та створення 

сервісів та продуктів на 

основі відкритих даних  

Постійно 

Створювати нові 

корисні продукти для 

громади 

Структурні підрозділи 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчого комітету 

 

 Міжнародна 

співпраця 

1. Долучення до 

міжнародних ініціатив у 

сфері відкритих даних, 

розвитку локальних 

відкритих даних 

Постійно 

Моніторити ситуацію на 

міжнародній арені, 

брати участь у 

ініціативах 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за 

оприлюднення відкритих 

даних 

  

2. Участь керівництва та 

представників 

Білоцерківської міської 

ради та виконавчого 

комітету в міжнародних 

проєктах та ініціативах  

Постійно 

Взяти участь у кількох 

проєктах на 

міжнародному рівні 

Представники 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчих органів 

  

3. Співпраця з містами в 

інших країнах, 

налагодження 

партнерства щодо 

розвитку відкритих даних  

Постійно 

Налагодити співпрацю з 

міжнародними 

партнерами 

Представники 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчих органів 

  

4. Долучення 

Білоцерківської міської 

ради до Міжнародної 

Хартії відкритих даних 

2023-2024 роки 
Впровадити Міжнародну 

хартію відкритих даних  

Представники 

Білоцерківської міської ради 

та її виконавчих органів 
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