
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

Н А К А З 

06.04.2021    № 198/21 

Київ 

Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі 

відкритих даних, розпорядником якої є Національне агентство з питань 

запобігання корупції 

Відповідно до пп. 9, 10 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання 

корупції», ст. 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних», від 30.11.2016 № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної 

інформації у формі відкритих даних» та з метою визначення порядку 

оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником 

якої є Національне агентство з питань запобігання корупції, 

н а к а з у ю : 

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних,

розпорядником якої є Національне агентство з питань запобігання корупції; 

2) Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі

відкритих даних, розпорядником яких є Національне агентство з питань 

запобігання корупції; 

3) Форму опису набору даних, який підлягає оприлюдненню у формі

відкритих даних. 

2. Визначити Відділ цифрової трансформації та інноваційного розвитку

структурним підрозділом, відповідальним за оприлюднення (оновлення) 
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наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (далі – 

Портал відкритих даних). 

 3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату 

Національного агентства з питань запобігання корупції, визначеним у Переліку 

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, 

розпорядником яких є Національне агентство з питань запобігання корупції, 

затвердженому пунктом 1 цього наказу (далі – Перелік):  

1) визначити особу, відповідальну за створення (формування) та передачу 

документів (інформації) для оприлюднення (оновлення) наборів даних на 

Порталі відкритих даних;  

2) забезпечити створення (формування) документів (інформації) згідно з 

Переліком та їх передачу в електронному вигляді за Формою опису набору 

даних, який підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженою 

пунктом 1 цього наказу, Відділу цифрової трансформації та інноваційного 

розвитку;  

3) у разі необхідності надавати Відділу цифрової трансформації та 

інноваційного розвитку пропозиції щодо внесення змін до Переліку. 

4. Структурному підрозділу, відповідальному за оприлюднення 

(оновлення) наборів даних на Порталі відкритих даних, визначеному пунктом 2 

цього наказу, забезпечити оновлення наборів даних на Порталі відкритих даних 

відповідно до вимог Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.10.2015 № 835, та Порядку оприлюднення публічної 

інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Національне 

агентство з питань запобігання корупції, затвердженого пунктом 1 цього 

наказу. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Національного агентства  

з питань запобігання корупції                                           Олександр НОВІКОВ 
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