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Заступнику Міністра з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України
з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
Сейтхалілєву С.Е.
Шановний Снавере Енверовичу!
Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
опрацьовано інформацію щодо оприлюднення наборів даних, що підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних, викладену у листі Міністерства з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі –
Міністерство) від 14.08.2020 №22/8-2643-20.
Так, вказаним листом повідомлено про визначення відповідальних осіб за
оприлюднення та систематичне оновлення публічної інформації у форматі
відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (далі –
Портал) та офіційному веб-сайті Міністерства з метою усунення порушень та
виправлення недоліків у роботі інформаційних систем, зокрема тих, що
стосуються практичної реалізації права людини на інформацію і на доступ до
публічної інформації.
Водночас, за результатами спільного з Міністерством цифрової
трансформації України моніторингу Порталу встановлено, що Міністерством не
виконуються вимоги статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» в повному обсязі. Зокрема Міністерством не оприлюднено жодного
набору даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №
835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних».
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З огляду на вказане, в рамках здійснення парламентського контролю за
дотриманням конституційного права на інформацію, гарантованого
положеннями статті 34 Конституції України, та з урахуванням рекомендацій та
роз’яснень законодавства, викладених у попередньому листі від 23.07.2020,
прошу повідомити про вжиті заходи щодо оприлюднення наборів відкритих
даних відповідно до вимог зазначеної постанови. Прошу також повідомити про
затвердження відповідного порядку оприлюднення публічної інформації у
форматі відкритих даних, посадових інструкцій працівників та/або положення
про відповідний структурний підрозділ, відповідальний за оприлюднення
наборів відкритих даних на Порталі та офіційному веб-сайті Міністерства.
З повагою
Представник Уповноваженого з дотримання
права на інформацію та представництва
в Конституційному Суді України
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