ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____________2017 р. № ___________
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 21жовтня 2015 р. № 835
1. Внести зміни до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних визначеного Положенням про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних (далі - Положення), затвердженого
зазначеною постановою, виклавши його у редакції, що додається.
2. У Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
“ Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних відбувається за
такими принципами:
відкритість за замовчанням;
оперативність і чіткість;
доступність і використання;
порівнянність та інтероперабельність;
покращене урядування і залучення громадян;
інклюзивний розвиток та інновації.”;
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
“ 2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають таке значення:
відкритий формат – формат даних, незалежний від платформи та доступний
без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;
інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) - набір готових
функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних
програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних;
машиночитаний формат – формат даних, структурований таким чином, що
дозволяє інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати і
отримувати конкретні дані без участі людини;
відкритий машиночитаний формат – формат даних, доступний без жодних
обмежень його використання та структурований таким чином, що дозволяє
інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати і
отримувати конкретні дані без участі людини;
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метадані – довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює,
дозволяє ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;
набір даних – сукупність однорідних значень (записів) даних та метаданих,
що їх описують;
оприлюднення набору даних – розміщення розпорядником інформації
наборів даних в мережі Інтернет та забезпечення доступу до них;
паспорт набору даних – сукупність метаданних, що містить опис набору
даних, необхідний для його ідентифікації та використання;
структура набору даних – сукупність метаданих, що містять опис складу
(елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення.
електронні телефони підприємств, установ (закладів) та організацій –
Створення та забезпечення функціонування Єдиного державного веб-порталу
відкритих даних здійснюється Державним агентством з питань електронного
урядування, яке є його держателем.
Адміністратором Єдиного державного веб-порталу відкритих даних є
державне підприємство, яке належить до сфери управління Державного агентства з
питань електронного урядування.”;
3) У пункті 3 слова “а також” замінити словом “та”;
4) У пункті 4 слова “його офіційному веб-сайті та на його веб-сторінці на”
вилучити;
5) пункт 5 викласти в такій редакції:
“5. Для забезпечення доступу до публічної інформації розпорядник
інформації:
може здійснювати оприлюднення наборів даних, які не включені до переліку,
якщо інше не передбачено Законом України “Про доступ до публічної інформації”,
у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх
запитування; за результатами опитування громадської думки; наявності інших
обставин);
оприлюднюють та регулярно оновлюють на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних реєстр наборів даних, що знаходиться у володінні
розпорядника інформації.
Реєстр наборів даних, що знаходиться у володінні розпорядника інформації,
повинен містити щонайменше такі відомості:
найменування набору даних (до 254 символів);
формати, в яких ведеться набір даних;
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підстава та призначення збору інформації, що знаходиться в наборі даних;
стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів);
структуру набору даних.”;
6) пункт 6 викласти в такій редакції:
“6. На сторінці кожного набору даних на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних розміщується:
паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду
за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файлу у відкритому
машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за
допомогою інтерфейсу прикладного програмування;
структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі
(електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного
програмування);
набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Положенням;
форма для зворотного зв’язку користувачів;
інформація щодо подальшого використання набору даних;
умови відкритої ліцензії.”;
7) У пункті 7:
слово “документ” замінити словом “файл”;
після слів “стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів);” доповнити
словами “підстава та призначення збору інформації, що знаходиться в наборі
даних;”;
8) пункт 8 викласти в такій редакції:
“8. Для розміщення паспорту та структури набору даних використовуються
формати XSD, JSON, CSV або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.”;
9) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
“Геопросторові дані

GeoTIFF,
SHP,
ХML,
GeoJSON, GPX, LOC”;

10) Абзац 2 пункту 10 вилучити;
Доповнити пункт 10 новим абзацом та викласти в такій редакції:
“10. Вимоги до інтерфейсу прикладного програмування визначаються
держателем Єдиного державного веб-порталу відкритих даних”
11) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:
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“Тимчасовому припиненню надання доступу до оприлюднених наборів даних
за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт
має передувати відповідне попередження на головній сторінці Єдиного державного
веб-порталу відкритих даних не менш як за 24 години до такого тимчасового
припинення.”;
12) пункт 15 викласти в такій редакції:
“15. Розпорядник інформації самостійно визначає періодичність оновлення
наборів даних, які перебувають у його володінні та оприлюднюються, якщо інше не
передбачено законодавством.
Може встановлюватися така періодичність оновлення наборів даних:
для наборів даних, оприлюднених за допомогою інтерфейсу прикладного
програмування – відразу після внесення змін;
для наборів даних, що мають планову періодичність оновлення: більше
одного разу на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожні півроку;
щороку;
для наборів даних, зміни до яких були внесені позапланово – протягом трьох
робочих днів з моменту внесення таких змін.”;
13) Абзац 1 пункту 16 викласти в такій редакції:
16. Сторінка набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих
даних повинна містити форму для зворотного зв’язку користувачів із
розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.”;
14) У пункті 18:
Абзац 1 викласти в такій редакції:
“18. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних ведеться реєстр
оприлюднених наборів даних у форматі відкритих даних, який дає змогу
ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх метадані,
зокрема, гіперпосилання для доступу до набору даних в Інтернеті.”;
Абзац 2 видалити.
15) Абзац 1 пункту 19 викласти в такій редакції:
“19. Реєстр оприлюднених наборів даних повинен містити щонайменше такі
відомості:”;
16) пункт 20 викласти в такій редакції:
“20. Реєстр оприлюднених наборів даних розміщується в одному з таких
відкритих машиночитаних форматів з метою повторного використання: CSV, XML,
JSON, RDFa, HTML Microdata або інших аналогічних форматах.”;
17) пункт 21 викласти в такій редакції:

5

“21. Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і
завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації,
авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи
інших обмежень.”;
18) пункти 22, 23 виключити.
У зв'язку з цим пункти 24-26 вважати відповідно пунктами 22-24;
19) У пункті 22 слова “у форматі, що дає змогу його автоматизовано
обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного
використання” вилучити;
20) У пункті 24 цифру “30” замінити цифрою “10”.
_____________________

