ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням робочої групи з впровадження
системи відкритих даних міста Хмельницького
протокол №6 від 16 жовтня 2019 року
Принцип хартії

Розділ

Завдання

Опис

Показники виконання

2019

2020

IV квартал І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал
І. Відкритість за
замовчуванням

Розробити дорожню карту щодо реалізації Визначення основних завдань по реалізації політики Підготовка проекту рішення/дорожньої карти робочої
політики відкритих даних Хмельницької
відкритих даних Хмельницької міської ради на 2020 групи з впровадження системи відкритих даних міста
міської ради в рамках реалізації принципів рік та показників їх виконання
Хмельницького
Міжнародної хартії з відкритих даних
Нормативне
забезпечення

Підготувати розпорядження міського
голови про заходи щодо забезпечення
розміщення наборів даних Хмельницької
міської ради на 2020 рік

Розробити заходи щодо забезпечення розміщення
наборів даних Хмельницької міської ради та її
виконавчих органів, комунальних підприємств і
установ, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних в мережі інтернет, на 2020 рік

Підготовка проекту розпорядження міського голови

Внести зміни в посадові інструкції
посадових осіб усіх розпорядників
інформації

Внести зміни в посадові інструкції посадових осіб
усіх розпорядників інформації для відповідальних за
відкриті дані, які забезпечують оновлення наборів
даних та їхню публікацію на офіційних сайтах
(порталах)

У виконавчих органах міської ради (департаментах,
управліннях, відділах), які є розпорядниками даних,
визначено відповідальних посадових осіб, які
забезпечують оновлення затверджених наборів даних
та публікують їх на офіційних сайтах (порталі) виконання даних функцій буде визначено в їх
посадових інструкціях

Скласти графік та провести навчання для осіб
відповідальних за розміщення наборів даних
Хмельницької міської ради, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних, від
виконавчих органів та комунальних підприємств

Покращення якості оприлюднених наборів відкритих
даних

Проведення нарад щодо відкритих даних з
розпорядниками інформації
З метою підвищення власної організаційної
спроможності представники від міської ради
постійно беруть участь в місцевих, всеукраїнських,
міжнародних конференціях та тренінгах

Проведення мінімум 3 нарад з представниками
розпорядників інформації
Взято участь мінімум в 2 тренінгах та 2 конференціях

Проведення навчань щодо розвитку
Організаційне та відкритих даних для розпорядників
кадрове
інформації
забезпечення
Проведення нарад щодо відкритих даних з
розпорядниками інформації
Забезпечити участь представників від
Хмельницької міської ради у навчаннях,
семінарах, тренінгах, інших заходах щодо
реалізації політики відкритих даних

Фінансове
забезпечення

Запланувати бюджетне фінансування
Забезпечити формування бюджетного запиту щодо
завдань із розвитку відкритих даних в
фінансування заходів на 2020 рік
рамках виконання Програми
впровадження електронного урядування у
Хмельницькій міській раді на 2015-2020
роки та Програми економічного та
соціального розвитку міста
Хмельницького

Фінансове забезпечення виконання заходів із розвитку
відкритих даних

Залучити іншу фінансову та технічну
допомогу для розвитку відкритих даних
міської ради

Реалізовано щонайменше 1 проект за грантової
підтримки або технічної допомоги

В партнерстві з неурядовими організаціями,
забезпечити залучення міжнародної грантової або
технічної допомоги

ІІ. Оперативність Контроль якості Забезпечити постійний контроль
та чіткість
даних
дотримання якості наборів даних,
опублікованих на офіційних сайтах
(порталі)

Оновлення
наборів даних

Забезпечити постійне оновлення наборів
відкритих даних на офіційних сайтах
(порталах) розпорядниками інформації

Аудит та
реєстри даних

Аудит/постійний моніторинг даних в
Хмельницькій міській раді

Разом із робочою групою з впровадження відкритих Забезпечена постійна комунікація з розпорядниками
даних міста Хмельницького, представниками
даних та громадськості
громадськості періодичний моніторинг стану
оприлюднення та оновлення наборів даних
виконавчими органами, комунальними
підприємствами, установами, організаціями на вебпорталі відкритих даних Хмельницької міської ради
або своїх офіційних веб-сайтах по підготовці наборів
даних у форматі відкритих даних
Щодо кожного набору даних буде визначено період
оновлення. Функція контролю за оновленням
наборів даних закріплюється за ХМКП
"Хмельницькінфоцентр"
Проводити постійний моніторинг відкритих даних:
які набори даних існують у розпорядника публічної
інформації; де дані розташовані; в якому вони стані,
форматі; яка структура і оновлюваність даних; як
ними управляють; хто відповідальний за дані; які з
наборів даних повинні оновлюватись постійно та з
якою періодичністю; що найбільше запитують
громадяни, юридичні особи, яку інформацію
найбільше шукають на сайті, яку найбільше
завантажують.

Щодо кожного набору даних визначено період його
оновлення. Інформація про період оновлення
вказується в описі кожного набору даних
Звіт про проведення аудиту даних та публікація його
на офіційному сайті міської ради.

Забезпечити оприлюднення реєстрів
наборів даних на на офіційних сайтах
(порталах)

За результатами проведеного аудиту/моніторингу
На офіційних сайтах (порталах) опубліковано реєстри
даних, сформувати та оприлюднити реєстри наборів наборів даних усіх розпорядників інформації
даних, а також забезпечувати їх оновлення
відповідно до вимог Постанови КМУ №835 від
21.10.2015 р. зі змінами
ІІІ. Доступність та Функціонування Забезпечити функціонування порталу
Портал відкритих даних міської ради, з
застосовуваність порталу
відкритих даних міської ради
підключенням до нього реєстрів відкритих даних в
відкритих даних
режимі онлайн та сервісів з надання послуг
Функціонування порталу відкритих даних
міської ради
Аналіз відгуків користувачів щодо Порталу відкритих
даних, аналіз моніторингів
Забезпечувати постійну технічну підтримку Порталу Забезпечено постійну технічну підтримку Порталу
відкритих даних
відкритих даних
Оприлюднення Забезпечити оприлюднення пріоритетних Постійно формувати переліки відкритих даних та
Забезпечено публікацію всіх обов'язкових наборів
якісних даних
наборів даних відповідно до Постанови
оприлюднити їх на офіційних сайтах (порталах)
даних, передбачених законодавством.
КМУ від 21.10.2015 року №835 (зі
змінами)
Сприяти оприлюдненню додаткових
Суспільний інтерес становлять набори даних, які не Забезпечено публікацію додаткових суспільнонаборів даних, які становлять суспільний є обов'язковими для публікації згідно Постанови
корисних наборів даних. Забезпечено оприлюднення
інтерес
КМУ №835 та розпорядниками яких є органи
наборів даних в форматі інформаційних кіосків.
виконавчої влади, які не є підпорядкованими
Хмельницькій міській раді. Шляхом ведення
переговорів, підписання меморандумів. ХМКП
"Хмельницькінфоцентр" сприятиме оприлюдненню
та оновленню даних, які становлять суспільний
інтерес.
Публікація даних про проекти капітального Підписання Меморандуму про приєднання міста
ремонту дорожньої мережі м.
Хмельницького до Ініціативи CoST (Infrastructure
Хмельницького
Transparency Initiative) та публікація даних про
проекти капітального ремонту дорожньої мережі м.
Хмельницького на порталі «Прозора
інфраструктура» http://portal.costukraine.org/

Забезпечено публікацію інформації щодо планування,
реалізації та контролю за виконанням будівництва
проектів інфраструктури у відкритому доступі

Популяризація Організувати підготовку та поширення
відкритих даних аналітичних матеріалів про сервіси на
основі відкритих даних

IV.
Дотримання
Порівнюваність стандартів
та
якості
інтероперабельні
сть

V. Покращене
урядування та
залучення
громадян

Розвиток
культури
управління на
основі даних

Використовуючи опубліковані набори даних,
готувати та поширювати серед громадськості
аналітичні матеріали та продукти, які
створюватимуть попит на використання відкритих
даних. Проводити навчання для мешканців та
бізнесу щодо використання даних

Забезпечено створення та публікацію аналітичних
продуктів на основі відкритих даних (1 раз на квартал).
Залучення мешканців міста до заходів щодо
популяризації використання даних

Забезпечити постійне інформування
громадськості про результати роботи
робочої групи робочою групою з
впровадження відкритих даних міста
Хмельницького (ЗМІ, соціальні мережі,
участь в конференціях)

Постійно інформувати громадськість про основі
результатів роботи робочою групою з впровадження
відкритих даних міста Хмельницького (появу нових
наборів даних, появу нових проектів на основі
відкритих даних тощо), проводячи публічні
презентації, а також використовуючи ресурси
соціальних мереж, місцевих ЗМІ тощо

Забезпечено постійну присутність інформації про
роботу робочої групи в засобах масової інформації
(мінімум 1 публікація раз на квартал)
Забезпечено постійне інформування про найкращі
практики використання відкритих даних (через
соціальні мережі)
Проведено підсумкову презентацію за результатами
роботи року

Забезпечити дотримання стандартів
якості наборів даних з метою
забезпечення інтероперабельності даних
від різних розпорядників

З метою забезпечення інтероперабельності даних
від різних розпорядників інформації, розробити
стандарти якості наборів даних (стандартне
формулювання видів даних, які є спільними для
різних розпорядників; наприклад, дата, адреса
тощо) та забезпечити контроль дотримання
національних стандартів самими розпорядниками
даних

Опрацювання рекомендації щодо використання
стандартів якості наборів відкритих даних

Сприяти поширенню практики
використання даних як інструменту
вирішення соціальних проблем міста

Сприяти створенню аналітичних продуктів з
використанням відкритих даних, які допомагатимуть
міським управлінцям у вирішенні їхніх робочих
питань, а також сприятимуть вирішенню соціальних
проблем міста

Створено та передано у використання відповідальним
за відкриті дані аналітичних продуктів та кращих
практик. Результати запрезентовано громадськості (1
раз на 6 місяців)

Вивчення кращих практик інших міст та
обмін досвідом з іншими містами,
громадами

Вивчення кращих практик інших міст та обмін
досвідом з іншими містами, громадами

Участь в національних заходах та проведення навчань
для громад області

Забезпечено розповсюдження стандартів якості
наборів відкритих даних серед розпорядників даних

Публікація відкритих реєстрів та створити Забезпечити оприлюднення наборів відкритих даних Оприлюднені відкриті реєстри. Сервіси на базі даних
Публікація
сервіси з використанням даних
у вигляді реєстрів зручних для мешканців та бізнесу. для ЦНАП
відкритих
Створення сервісів з використанням даних
реєстрів та
створення
сервісів на
порталі
відкритих даних

Артикуляція
інтересів
громадськості

Забезпечити постійну комунікацію з
громадськістю та експертним
середовищем з метою визначення та
подальшого ведення переліку суспільноважливих даних, що мають бути
відкритими

Методами забезпечення зворотного зв'язку
проведення опитування громадськості, а також
проведення публічних зустрічей, забезпечити
оприлюднення суспільно-важливих даних

Проведено опитування по відкритих даних,
забезпечено форму зворотного зв'язку з
користувачами

Проведено зустрічі з громадськістю, експертним
середовищем щодо пріоритетних до публікації наборів
даних

VI. Інклюзивний
розвиток та
інновації

Стимулювання Проводити моніторинг конкурсів проектів
інновацій та
(сервісів) на базі відкритих даних
проектів на базі
відкритих даних

Забезпечити співпрацю з громадськими
організаціями та бізнес-середовищем
щодо підтримки проектів на базі відкритих
даних, використання відкритих даних,
надання їхніх даних для міста тощо

Прийняти участь у національних та регіональних
заходах по розвитку відкритих даних

Участь у національних та регіональних заходах по
розвитку відкритих даних

Забезпечити постійну співпрацю з громадськими
організаціями щодо створення проектів на базі
відкритих даних, а також з місцевими ІТ-компаніями
щодо створення проектів на відкритих даних та
підтримки конкурсів проектів на основі відкритих
даних

Забезпечено постійну співпрацю з 2 громадськими
організаціями

Забезпечено постійну співпрацю мінімум з 1 місцевою
ІТ компанією

