
 
 
 

 

 

План заходів на 2017-2018 роки  
щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні 

Найменування заходу Строк 
виконання 

Відповідальні за виконання Партнери Очікуваний результат 

1. формування нормативно-правового забезпечення розвитку електронної демократії  

1) Удосконалення механізму 
подання та розгляду 
електронних петицій 
 

I квартал 
2018 р. 

Міністерство юстиції, 
Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства, 
Служба безпеки, Міністерство 
внутрішніх справ,  
Міністерство освіти і науки, інші 
органи виконавчої влади, 
Асоціація відкритих міст (за 
згодою) 

Учасники Коаліції* забезпечення: 
 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду законопроекту про внесення змін до: 
 статі 23-1 Закону України «Про звернення громадян»; 
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду проекту нормативно-правового акта щодо затвердження 
типового положення для органів місцевого самоврядування «Про 
роботу з електронними петиціями» 

2) Підвищення участі 
громадян у процесах 
прийняття рішень через 
запровадження інструменту 
електронних консультацій 

2017 - 
2018 роки 

Міністерство юстиції, 
Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 

забезпечення: 
 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду проекту нормативно-правового акта щодо затвердження 
порядку здійснення електронних консультацій для центральних 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

3) Створення нормативно-
правових засад для 
забезпечення належного 
функціонування 
електронних інформаційних 
ресурсів органів влади 

2017- 
2018 роки 

Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 
 
 

забезпечення: 
 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду законопроекту «Про державні електронні інформаційні 
ресурси»; 

 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 
Уряду проекту нормативно-правового акта щодо затвердження 
положення про інтегровану систему електронної ідентифікації 

4) Розробка нормативно-
правових актів для 
забезпечення електронного 
голосування  

IV квартал 
2018 р. 

Міністерство юстиції, 
Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 

забезпечення: 
 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі  



 

 

 Громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; 
 розроблення подальших пріоритетних кроків з поширення 

інструментів електронного голосування; 
 розроблення пропозицій щодо закріплення основних засад 

проведення електронного голосування, а також електронного 
виборчого процесу, електронних референдумів та електронних 
плебісцитів на законодавчому рівні 

5)  Удосконалення 
принципів розвитку 
відкритих даних  

IІІ квартал 
2017 р. 

Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 
 
 
 

Забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на 
розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів:  
 щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних»; 

 щодо затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної 
хартії відкритих даних 

6) Сприяння підзвітності 
громадянину суб’єктів 
владних повноважень 

2017- 
2018 роки 

Міністерство юстиції, Національне 
агентство з питань державної 
служби, 
Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 

забезпечення: 
 запровадження посад державних службовців, до прямої 

компетенції яких віднесено формування та реалізацію інструментів 
електронної демократії; 

 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 
Уряду законопроекту про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення в частині підвищення 
адміністративної відповідальності за недотримання принципу 
підзвітності громадянину суб’єктів владних повноважень 

 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 
Уряду законопроекту щодо впровадження Бюлетня публічної 
інформації 

7) Сприяння прозорості 
механізму публічного 
управління  

2017- 
2018 роки 

Державний комітет інформаційної 
політики, телебачення і 
радіомовлення, 
Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 

забезпечення: 
 розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 

Уряду проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення 
у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади»; 

 внесення змін до наказу Державного комітету інформаційної 
політики, телебачення і радіомовлення України, Державного 
комітету зв'язку та інформатизації України 25.11.2002 № 327/225 



 

 

2. Ресурсне забезпечення впровадження та використання інструментів електронної демократії суб’єктами владних повноважень 

1) Формування єдиної 
політики у сфері електронної 
демократії 

2017- 
2018 роки 

Секретаріат Кабінету Міністрів, 
Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
Міністерство юстиції,  
інші органи виконавчої влади 

Учасники Коаліції* забезпечення: 
 належного функціонування Міжгалузевої ради з питань розвитку 

електронного урядування; 
 формування широкої Коаліції з розвитку електронної демократії в 

Україні; 
 належного функціонування Національного реєстру державних 

електронних інформаційних ресурсів; 
 створення та оприлюднення переліку зацікавлених сторін у 

творенні політики та інструментів електронної демократії; 
 розроблення стандартів та порядок формування творення 

інструментів електронної демократії 

2) Удосконалення 
інструментів електронної 
демократії на національному 
рівні 

2017- 
2018 роки 

Секретаріат Кабінету Міністрів,  
Міністерство юстиції, Державне 
агентство з питань електронного 
урядування,  
інші органи виконавчої влади 

забезпечення: 
 функціонування та модернізації веб-порталу електронних петицій 

до Кабінету Міністрів України 
 модернізації Урядового контактного центру; 
 розроблення пропозицій щодо створення фонду розвитку 

демократії в Україні; 
 розроблення пропозицій щодо запровадження механізму 

впровадження бюджетів участі 

3) Розвиток місцевої 
демократії та підвищення 
якості інструментів 
електронної демократії на 
місцевому рівні  

2017- 
2018 роки  

органи місцевого самоврядування  
(за згодою) 

забезпечення: 
 підвищення поширюваності використання інструменту бюджету 

участі; 
 впровадження інструменту електронних петицій; 
 впровадження інструменту електронних консультацій 

4) Розвиток електронної 
ідентифікації фізичних і 
юридичних осіб в державних 
інформаційно-
телекомунікаційних системах  

IV квартал 
2018 р. 

Державне агентство з питань 
електронного урядування  
 
 

забезпечення: 
створення інтегрованої системи електронної ідентифікації 

5) Підвищення якості  2017- 
2018 роки 

Державна служба статистики,  
інші органи виконавчої влади,  

забезпечення: 
 розроблення та затвердження показників та методології 

оцінювання стану розвитку електронної демократії; 



 

 

статистичної та аналітичної 
інформації у сфері 
електронної демократії 

органи місцевого самоврядування 
(за згодою) 

 оприлюднення офіційної статистичної та аналітичної інформації про 
використання громадянами інструментів електронної демократії 
шляхом аналітико-моніторингової діяльності 

6) Поширення практики 
використання інструментів 
електронного голосування 

2017-2018 
роки 

Державне агентство рибного 
господарства, 
Державна екологічна інспекція,  
інші органи виконавчої влади,  
органи місцевого самоврядування 
(за згодою) 

громадська 
організація 
«Електронна 
демократія» 

забезпечення: 
реалізації пілотних проектів з електронного голосування під час 
формування нового складу громадських рад  

3. Підвищення готовності органів влади, фізичних та юридичних осіб до використання можливостей електронної демократії 

1) Забезпечення відкритості 
використання публічних 
коштів 

2017- 
2018 роки 

Міністерство фінансів, 
Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 

Учасники Коаліції* 
 

забезпечення: 
 впровадження єдиного веб-порталу використання публічних 

коштів; 
 впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 

«Прозорий бюджет»; 
 аудит використання бюджетних коштів на потреби інформатизації 

2) Забезпечення розвитку 
відкритих даних 

IV квартал 
2018 р. 

Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 

забезпечення: 
 впровадження єдиного державного веб-порталу відкритих даних; 
 забезпечення реєстрації на єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних 3000 розпорядників інформації; 
 забезпечення публікації на єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних    30 000 наборів даних; 
 проведення національного конкурсу у сфері відкритих даних  

3) Популяризація 
електронної демократії, 
формування знань і навичок 
користування її 
інструментами 

2017- 
2018 роки 

Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 

забезпечення: 
 проведення інформаційної кампанії щодо використання 

інструментів електронної демократії; 
 розробка навчальних програм та їх розповсюдження; 
 підвищення рівня обізнаності щодо електронної демократії через 

проведення безпосереднього навчання, семінарів, вебінарів, 
тренінгів, дистанційних курсів у сфері електронної демократії для 
всіх цільових груп (громадянське суспільство, органи влади, 
представники ЗМІ та інші); 

 протидія інформаційному виключенню окремих цільових груп: 



 

 

 проведення національного дослідження користування 
інформаційно-комунікаційними технологіями осіб віком 50+; 

 запровадження системи підвищення електронної грамотності для 
дорослих через проведення мобільних виїзних лабораторій та 
дистанційного курсу 

4. Забезпечення доступності інструментів електронної демократії 

1) Забезпечення 
дослідження та візуалізації 
стану розвитку електронної 
демократі в Україні 

IV квартал 
2017 р. 
 
 
 
 
 
IV квартал 
2018 р. 

Державне агентство з питань 
електронного урядування,  
інші органи виконавчої влади 
 
 
 
 
Державне агентство з питань 
електронного урядування 

Учасники Коаліції*  забезпечення: 
 проведення дослідження стану розвитку електронної демократі в 

Україні 
 створення інтерактивної мапи візуалізації сучасного стану розвитку 

сфери електронної демократії в Україні (центральний, регіональний, 
місцеві рівні) 

 
*Учасники Коаліції з розвитку електронної демократії в Україні, зокрема громадська спілка «Центр розвитку інновацій», громадські організації «Електронна демократія», «Центр 
політичних студій та аналітики «Ейдос», «Подільська агенція регіонального розвитку», «Громадянське суспільство онлайн», «Мій голос» та інші інститути громадянського суспільства 
та міжнародні організації (за згодою) 


