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SUMMARY

З 7 по 25 жовтня 2017 року Офіс ефективного регулювання проаналізував роботу 61 центрального 
органу виконавчої влади на предмет висвітлення їхньої діяльності, публічної інформації та розкриття 
відкритих баз даних. Дослідження проводиться на регулярній основі в межах публічного діалогу, 
спрямованого на підвищення ефективності регуляторного поля. 

За результатами дослідження складено рейтинг «Відкритість уряду». Об’єктом аналізу стали 
офіційні сайти установ. За основу взяті концептуальні положення законодавства про публічну 
інформацію, відкриті дані, постанови Кабінету Міністрів України (надалі – КМУ) про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, а також затверджений Кабміном 
порядок ведення веб-сайтів державних органів влади й оприлюднення у мережі Інтернет інформації 
про діяльність органів виконавчої влади. Максимальний бал, який можна було виставити під час 
рейтингування, – 77.

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СКЛАДАЄТЬСЯ З П’ЯТИ ЧАСТИН/МАРКЕРІВ:
висвітлення основної інформації про орган влади та його діяльність – 18 балів;
доступ до нормативно-правових актів, регуляторних актів та відкритих баз даних – 11 балів;
фінансова звітність та боротьба з корупцією – 14 балів;
висвітлення інформації про комунікацію з громадянським суспільством та експертним 
середовищем, максимально – 24 бали;
технічні характеристики сайтів – 10 балів.

За підсумками аналізу лідерами виявились Міністерство екології та природних ресурсів 
України (71 бал), Державна служба України з надзвичайних ситуацій (71 бал), Пенсійний фонд 
(70 балів), Міністерство економічного розвитку і торгівлі (63 бали) та Міністерство освіти і 
науки (63 бали).

Аутсайдерами стали Міністерство інформаційної політики України (41 бал), Міністерство аграрної 
політики та продовольства (41 бал) та Український інститут національної пам’яті (33 бали).

Загальний відсоток відкритості центральних органів виконавчої влади на базі цієї методології 
становить 66%. 

Слід також зазначити, що це дослідження проводилося за удосконаленою методологією рейтингу 
«Відкритість уряду», який був складений у лютому 2017 року. Це дозволяє зробити логічні висновки 
стосовно удосконалень у веденні сайтів міністерств, що відбулися за цей час. Міністерство екології 
та природних ресурсів відкрило новий офіційний сайт, в якому враховані всі рекомендації Офісу. 
Відповідно, у рейтингу «Відкритість уряду» орган влади посідав 12 місце з 18, в той час як у новому 
дослідженні посів 1 місце. Таку ж позитивну динаміку було виявлено у Міністерства з питань 
внутрішньо переміщених осіб: було 18 місце, стало 13-15. Міністерство внутрішніх справ піднялося 
з 15 на 7-8. 

Разом з тим, низка міністерств демонструє зворотну динаміку. Міністерство фінансів посідало 3 місце, 
а у новому дослідженні опинилось на 10-му. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України було на 4 місці, опинилось на 5-му. Такі рішучі зміни у 
позиції міністерств трапилися через відсутність уваги на наданні та розкритті поточних планів робіт, 
звітів за попередні періоди, інформації про адміністративні послуги, слабкому висвітленні діяльності 
громадської ради та результатів щодо публічних громадських обговорень.



МЕТОДОЛОГІЯ

ОСНОВНА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – перевірити ефективність використання веб-сайтів для забезпе-
чення відкритості та інформаційної доступності центральних органів виконавчої влади.

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ – формалізований порівняльний аналіз. Максимальна кількість балів – 77.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 Закон України «Про доступ до публічної інформації«;

 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності»;

 Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3 «Про 
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади»;

 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. №835 «Про 
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних»;

 Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики»;

 Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки;

 Типове положення «Про громадську раду при міністерстві», затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

 Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затверджений Наказом 
Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, 
Державного комітету зв’язку та інформатизації України 25.11.2002 №327/22.

Основні критерії та питання для оцінювання:

1   Висвітлення основної інформації про орган влади та його діяльність (26 балів):

1.1. Наявність інформації про структуру та основні функції органу – 2 бали:

1.1.1. На сайті опубліковано структуру органу влади – 1 бал (ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», стаття 15, пункт 1);

1.1.2. На сайті опубліковано інформацію про основні функції та завдання органу влади 
з посиланнями на норми законодавства – 1 бал (ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», стаття 15, пункт 1);

1.2. Наявність інформації про керівництво та персональний склад органу – 2 бали:



1.2.1. На сайті опубліковано інформацію про керівника органу влади та його заступників 
(біографія, контактна інформація) – 1 бал (ЗУ «Про доступ до публічної інформації», 
стаття 15, пункт 1);

1.2.2. На сайті опубліковано телефонний довідник – 1 бал, цільового законодавства 
немає;

1.3. Наявність плану діяльності органу влади на календарний рік – 1 бал, ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації», стаття 15, пункт 1; 

1.4. Публікація актуальних новин органу влади – 1 бал, цільового законодавства немає;

1.5. Наявність звіту про проведену діяльність органу влади на календарний рік – 1 бал,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1; 

1.6. Наявність інформації про підвідомчі організації (перелік та посилання) – 1 бал,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1; 

1.7. Наявність розділу з переліком та умовами отримання адміністративних послуг від органу 
влади (10 балів):

1.7.1. На сайті наявні інформаційні картки надання адміністративних послуг – 1 бал,  
ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 8, пункт 1;

 Пояснення: бал ставиться у випадку розміщення відповідної картки у розділі з адміністративною 
послугою, що надається органом влади.

1.7.2. На сайті наявні технологічні картки адміністративних послуг – 1 бал, ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації», стаття 15, пункт 3;

 Пояснення: бал ставиться у випадку розміщення відповідної картки у розділі з адміністративною 
послугою, що надається органом влади.

1.7.3. На сайті у розділі адміністративних послуг наявні нормативні акти, якими 
регламентується надання адміністративних послуг – 1 бал; 

1.7.4. Перелік послуг на сайті є актуальним з точки зору чинного законодавства – 1 бал, 
ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.5. На сайті наявна інформація про порядок надання адміністративних послуг – 1 бал, 
ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.6. На сайті наявна інформація про режим доступу до приміщення, в якому здійс-
нюється прийом суб’єктів звернень, органу виконавчої влади – 1 бал, ЗУ «Про 
адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.7. На сайті наявна інформація про наявність громадського транспорту, яким можна 
дістатися до приміщення органу виконавчої влади – 1 бал, ЗУ «Про адміністративні 
послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.8. На сайті наявна інформація про під’їзні шляхи до приміщення органу виконавчої 
влади – 1 бал, ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

1.7.9. На сайті наявна інформація про наявність місць паркування біля приміщення органу 
виконавчої влади – 1 бал, ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 6, пункт 3;

 Пояснення: бал ставиться у випадку наявності на сайті інформації про місця паркування біля 
приміщення органу виконавчої влади включно з повідомленням про їхню відсутність.

1.7.10. На сайті опубліковано графік прийому суб’єктів звернення органом влади, що надає 
послуги – 1 бал.



2   Доступ до нормативно-правових актів, регуляторних актів та відкритих баз даних 
(11 балів):

2.1. Наявність розділу із планами, повідомленнями, обговореннями нормативних та 
регуляторних актів – 7 балів:

2.1.1. На сайті наявний розділ для публікації проектів нормативних актів – 1 бал,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

 Пояснення: бал зараховується у випадку наявності на сайті органу виконавчої влади окремого 
підрозділу для публікації нормативно-правових актів у розділі, присвяченому нормативно-правовій 
діяльності.

2.1.2. На сайті публікуються актуальні плани з підготовки органом влади нормативних 
актів – 1 бал; 

 Пояснення: бал зараховується у випадку наявності на сайті органу виконавчої влади окремого 
розділу, присвяченого нормативно-правовій діяльності міністерства, та публікації у ньому планів 
нормативно-правової роботи на 2017 рік.

2.1.3. На сайті опубліковано перелік та тексти нормативно-правових актів зі сфери діяль-
ності органу – 1 бал, ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1 
(порівняти з 2.1);

2.1.4. На сайті наявний розділ для публікації проектів регуляторних актів – 1 бал,  
ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
статті 9 та 13;

2.1.5. На сайті публікуються актуальні плани з підготовки регуляторних актів – 1 бал,  
ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
статті 9 та 13;

 Пояснення: бал зараховується у двох випадках. Перший – у випадку наявності у розділі, присвяченому 
регуляторній діяльності, підрозділу, присвяченому планам регуляторної діяльності, та розміщених 
планів з підготовки регуляторних актів на 2017 рік. Другий –  якщо у розділі, присвяченому 
регуляторній діяльності, у підрозділі, присвяченому планам регуляторної діяльності, наявне 
повідомлення, що орган виконавчої влади не займається розробкою регуляторних актів у 2017 році.

2.1.6. На сайті публікуються аналізи регуляторного впливу – 1 бал, ЗУ «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 9 та 13;

 Пояснення: бал зараховується у трьох випадках. Перший – на сайті органу виконавчої влади у розділі 
про регуляторну діяльність наявні проекти регуляторних актів за 2017 рік з посиланнями на 
аналіз регуляторного випливу. Другий – на сайті органу виконавчої влади у розділі про регуляторну 
діяльність наявний підрозділ, присвячений аналізам регуляторного впливу, з розміщеними там 
відповідними документами за 2017 рік. Третій – у разі наявності повідомлення, що орган виконавчої 
влади не займається розробкою регуляторних актів у 2017 році.

2.1.7. На сайті наявні звіти з повторного відстеження результативності регуляторних ак-
тів – 1 бал, ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», статті 9 та 13;

 Пояснення: бал зараховується у випадку наявності на сайті органу виконавчої влади у розділі 
про регуляторну діяльність у підрозділі «Звіти з повторного відстеження результативності 
регуляторних актів» опублікованих відповідних актуальних документів.

2.1.8. На сайті опубліковано перелік та тексти регуляторних актів, розроблених або 
прийнятих органом влади – 1 бал, ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 
15, пункт 1; (порівняти з 2.1);



 Пояснення: бал зараховується у двох випадках. Перший – на сайті наявний окремий розділ, 
присвячений виключно регуляторним актам у сфері діяльності органу виконавчої влади. Другий – 
на сайті у розділі «Нормативна база» наявний окремий перелік назв регуляторних актів у сфері 
діяльності органу виконавчої влади.

2.2. На сайті публікуються відкриті бази даних, розпорядником яких є орган влади – 1 бал,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 5;

2.3. Відкриті бази даних публікуються на сайті у дружніх форматах Excel та Word – 2 бали, 
цільового законодавства немає;

2.4. На сайті розміщується інформація стосовно відповідального за відкриття публічної інфор-
мації – 1 бал, ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 11.

3   Висвітлення фінансової та антикорупційної діяльності (14 балів):

3.1. Наявність фінансової звітності – 10 балів:

3.1.1. На сайті публікується фінансовий план (бюджет) на поточний рік – 2 бали,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

 Пояснення: 2 бали зараховуються у випадку наявності на сайті органу влади інформації про план 
розподілу коштів, виділених у межах державного бюджету на функціонування органу, за 2017 рік.

3.1.2. На сайті публікується звіт з виконання фінансового плану за минулий рік,  
ЗУ «Про доступ до публічної інформації» – 2 бали, стаття 15, пункт 1;

3.1.3. На сайті публікуються плани держзакупівель – 2 бали, ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», стаття 15, пункт 1;

3.1.4. На сайті публікуються актуальні держзакупівлі – 2 бали, ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», стаття 15, пункт 1;

 Пояснення: на сайті у розділі про державні закупівлі публікується інформація про усі актуальні на 
даний момент аукціони або тендери з державних закупівель. 

3.1.5. На сайті публікуються звіти стосовно держзакупівель – 2 бали, ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

3.2. Наявність інформації про антикорупційну діяльність – 4 бали:

3.2.1. На сайті публікується телефонний номер або електронна пошта для повідомлень 
про факти корупції – 1 бал, Державна програма щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки;

3.2.2. На сайті публікується план-графік заходів щодо боротьби з корупцією – 1 бал, 
Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки;

3.2.3. На сайті публікуються відомості про доходи, витрати, про майно і зобов’язання 
майнового характеру керівного складу міністерства відповідно до законодавства – 
2 бали, Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки;

 Пояснення: бал зараховується у двох випадках. Перший – у відповідному розділі (зазвичай – «Керівний 
склад установи») розміщені відомості про доходи, витрати, про майно і зобов’язання майнового 
характеру керівного складу за 2017 рік. Другий – у відповідному розділі наявне посилання на відповідну 
декларацію посадової особи на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за 
2017 рік. 



4   Висвітлення інформації про комунікацію з громадянським суспільством та експертним 
середовищем (24 бали):

4.1. Ведення соціальних мереж органу влади (8 балів):

4.1.1. На сайті опубліковано посилання на соціальні мережі органу влади – максимум 4 
бали (по 1 балу за кожну соцмережу), цільового законодавства немає;

 Пояснення: у даному питанні ставиться по одному балу за кожне посилання на соціальну мережу, де 
орган влади веде висвітлення власної діяльності. Посилання має бути розміщене на сайті органу 
влади.

4.1.2. Актуальні новини органу влади публікуються у кожній з соціальних мереж (за 
кількістю соціальних мереж, наявних у органу) – максимум 4 бали (по 1 балу за 
кожну соцмережу), цільового законодавства немає. 

 Пояснення: у даному питанні по одному балу ставиться за кожну мережу, де орган влади регулярно 
висвітлює власну діяльність, у випадку, якщо посилання на цю мережу розміщене на сайті органу 
влади.

4.2. Наявність громадських рад при органах влади – максимум 5 балів:

4.2.1. На сайті наявний розділ, присвячений діяльності громадської ради – 1 бал, ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

4.2.2. На сайті наявна інформація про актуальний склад громадської ради – 1 бал, ЗУ 
«Про доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 1, «Типове положення про 
громадську раду при міністерстві», пункт 9;

 Пояснення: бали зараховуються у випадку наявності окремого підрозділу «Склад громадської ради» з 
актуальною інформацією у розділі «Громадська рада» на сайті органу виконавчої влади. 

4.2.3. На сайті публікуються протоколи та анонси засідання – 2 бали, ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації», стаття 15, пункт 1;

 Пояснення: бали зараховуються у випадку наявності відповідних підрозділів у розділі «Громадська 
рада» з актуальним контентом на 2017 рік. 

4.2.4. На сайті публікуються плани діяльності громадської ради – 1 бал, ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації», стаття 15, пункт 1, «Порядок оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», пункт 8;

 Пояснення: бали зараховуються у випадку наявності плану діяльності громадської ради за 2017 рік у 
відповідному підрозділі розділу «Громадська рада» на сайті органу виконавчої влади. 

4.2.5. На сайті публікуються звіти про діяльність громадської ради – 1 бал, цільового 
законодавства немає;

 Пояснення: бали зараховуються у випадку наявності звіту діяльності громадської ради за 2016 рік у 
відповідному підрозділі розділу «Громадська рада» на сайті органу виконавчої влади. 

4.3. Наявність на сайті оглядів звернень громадян, що містять узагальнену інформацію про 
результати розгляду звернень, що надійшли, і вжиті щодо них заходи – 1 бал, ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації», стаття 15, пункт 10;

4.4. Наявність контактних даних відповідального за роботу із зверненнями громадян – 1 бал, 
ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 3, пункт 2, стаття 15, пункт 1;

4.5. Наявність номеру телефону, за яким можна отримати інформацію довідкового характеру, 
в т.ч. з питань надання послуг – 1 бал, ЗУ «Про доступ до публічної інформації», стаття 15, 
пункт 1, пункт 11;



4.6. Наявність інформації про проведення консультацій з громадськістю з питань формування 
та реалізації державної політики – 7 балів:

4.6.1. На сайті наявний розділ, присвячений консультаціям з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики – 1 бал, «Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, пункт 5;

4.6.2. На сайті публікуються орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики – 1 бал, «Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, пункт 6;

4.6.3. На сайті публікуються повідомлення про проведення консультацій з громадськістю 
з питань формування та реалізації державної політики – 4 бали, «Порядок 
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, 
пункти 15, 16 та 17; 

 Пояснення: 1 бал зараховується за наявність самих повідомлень за 2017 рік. 2 бали зараховується 
за наявність і електронних, і публічних громадських обговорень за 2017 рік. 4 бали ставиться за 
дотримання всіх норм пунктів 15, 16 та 17 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики», затвердженого постановою КМУ від 3 
листопада 2010.

4.6.4. На сайті публікуються звіти про результати публічного громадського обговорення 
та електронних консультацій з громадськістю – 1 бал, «Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, пункт 15.

5   Технічні характеристики сайтів (10 балів):

5.1. Наявність версії для осіб з обмеженими можливостями зору – 1 бал, ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації», стаття 4, підпункт 3 пункту 1 + «Порядок функціонування веб-сайтів 
органів виконавчої влади», пункт 1.3;

5.2. Наявність на сайті функціоналу простого та розширеного пошуку – 2 бали;

5.2.1. Наявність на сайті функції простого пошуку за контентом – 1 бал, «Порядок 
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», пункт 1.3;

5.2.2.  Наявність на сайті функції розширеного пошуку за контентом – 1 бал, «Порядок 
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», пункт 1.3;

5.3. На сайті реалізовано адаптований веб-дизайн – 1 бал, цільового законодавства немає;

5.4. На сайті діє електронна громадська приймальня – 1 бал, цільового законодавства немає;

5.5. На сайті наявний розділ електронних громадських консультацій – 1 бал, «Порядок 
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики», затверджений постановою КМУ від 3 листопада 2010 №996, пункт 16;

5.6. На сайті забезпечена можливість надання документів в електронній формі для отримання 
послуг (наявне технічне забезпечення чи посилання на сайт надання послуги) – 1 бал,  
ЗУ «Про адміністративні послуги», стаття 9;

5.7. Інформація (у тому числі – відео та фотографії) на сайті вільна для використання (наявне 
відповідне повідомлення) – 1 бал, цільового законодавства немає;



5.8. На сайті розміщено посилання на мобільні додатки довідкового характеру або для надання 
певних послуг розроблені органом влади або для органу влади – 2 бали;

 Пояснення: бали зараховуються за наявність посилань для завантаження мобільних додатків, розроблених 
органом влади або для органу влади.

Примітки:

1   Наступні органи не надають адміністративних послуг (згідно з реєстром адміністративних 
послуг, розміщеним на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі):

 Державне агентство України з управління зоною відчуження;

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Антимонопольний комітет України;

 Державне агентство з питань електронного урядування України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України;

 Державна екологічна інспекція України;

 Адміністрація Державної прикордонної служби України;

 Державна служба статистики України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Державна казначейська служба України;

 Державна інспекція навчальних закладів України;

 Державна регуляторна служба України;

 Державна служба фінансового моніторингу України;

 Державне агентство резерву України;

 Український інститут національної пам’яті;

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

 Міністерство оборони України;

 Державне агентство автомобільних доріг України;

 Національне агентство України з питань державної служби;

 Міністерство фінансів України;

 Національне агентство з питань запобігання корупції;

 Міністерство інформаційної політики України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України. 

Для забезпечення рівних можливостей їм автоматично зараховано 6 балів за критеріями 1.7.1.-1.7.5. 
та 5.6. 



2   Наступні органи не беруть участі у розробці регуляторної політики та не мають регуляторних 
актів, що діяли б у їхній сфері діяльності:

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції;

 Державне агентство України з управління зоною відчуження;

 Державна архівна служба України;

 Державна служба України з питань праці;

 Державне агентство з питань електронного урядування України;

 Державна інспекція енергетичного нагляду України;

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

 Державна служба статистики України;

 Міністерство закордонних справ України;

 Державна інспекція навчальних закладів України;

 Державна міграційна служба України;

 Український інститут національної пам’яті;

 Національне агентство України з питань державної служби;

 Національне агентство з питань запобігання корупції;

 Міністерство інформаційної політики України;

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України.

Для забезпечення рівних можливостей їм автоматично зараховано 5 балів за критеріями 2.1.4.-2.1.8. 

Основні об’єкти дослідження:

 Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики)

 Міністерство внутрішніх справ України (МВС)

 Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди)

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку)

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля)

 Міністерство закордонних справ України (МЗС)

 Міністерство інформаційної політики України (МІП)

 Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури)

 Міністерство культури України (Мінкультури)

 Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт)

 Міністерство оборони України (Міноборони)



 Міністерство освіти і науки України (МОН)

 Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ)

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України (Мінрегіон)

 Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики)

 Міністерство фінансів України (Мінфін)

 Міністерство юстиції України (Мін’юст)

 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України (МТОТ)

 Державна авіаційна служба України (Державіаслужба)

 Державна архівна служба України (Укрдержархів)

 Державна казначейська служба України (Казначейство)

 Державна міграційна служба України (ДМС)

 Державна регуляторна служба України (ДРС)

 Державна служба геології та надр України (Держгеонадра)

 Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль)

 Державна служба статистики України (Держстат)

 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба)

 Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
(Держпродспоживслужба)

 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)

 Державна служба України з питань праці (Держпраці)

 Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

 Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)

 Державна фіскальна служба України (ДФС)

 Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції

 Державна аудиторська служба України (Держаудитслужба)

 Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

 Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство)

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 
(Держенергоефективності)

 Державне агентство з питань електронного урядування України (Держінформнауки)

 Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство)

 Державне агентство резерву України (Держрезерв)



 Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство)

 Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ)

 Державне агентство України з питань кіно (Держкіно)

 Державне космічне агентство України (ДКА)

 Державне агентство інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект)

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція)

 Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція)

 Державна інспекція навчальних закладів України (ДІНЗ)

 Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд)

 Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)

 Адміністрація Державної прикордонної служби України (Адміністрація 
Держприкордонслужби)

 Пенсійний фонд України

 Національна поліція України

 Національне агентство України з питань державної служби (Нацдержслужба)

 Український інститут національної пам’яті (УІНП)

 Антимонопольний комітет України

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо)

 Фонд державного майна України

 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (Адміністрація 
Держспецзв’язку)

 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)
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