МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ ЩОДО ВІДКРИТИХ ДАНИХ
між Виконавчим комітетом Вінницької міської ради,
Державним агентством з питань електронного урядування України
та Фондом “Євразія” (Проект міжнародної технічної допомоги
“Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)”)
м. Вінниця

“27” червня 2017 р.

Виконавчий комітет Вінницької міської ради (надалі - Сторона 1), в особі заступника
міського голови Скальського Владислава Володимировича, який діє на підставі ЗаконуУкраїни
“Про місцеве самоврядування в Україні” та Розпорядження міського голови, з однієї сторони,
та
Державне агентство з питань електронного урядування України (надалі - Сторона 2), в
особі Голови Риженка Олександра Володимировича, який діє на підставі Положення про
Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 492 з іншої сторони, та
Фонд “Євразія” (Проект міжнародної технічної допомоги “Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах (TAPAS)”) (надалі - Сторона 3), в особі директора
проекту Карлоса Антоніо Гуерреро, який діє на підставі довіреності б/н від 01 жовтня 2016 та
виданої Фондом «Євразія» м. Вашингтон округ Колумбія, Сполучені Штати Америки, з іншої
сторони
які надалі іменуються «Сторони»,
визначаючи важливість прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування та
забезпечення реалізації прав кожного на доступ до інформації про життєдіяльність міста;
усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на виконання Україною міжнародних
зобов’язань у сфері відкритих даних, а також, норм національного законодавства,
домовились про наступне:
Стаття 1. Мета Меморандуму
1.1. Співпрацю Сторін спрямовано на впровадження, забезпечення сталості та розвитку
політики відкритих даних в місті, здійснення інвентаризації даних, які є у розпорядженні
Вінницької міської ради та її виконавчих органів, визначення пріоритетних наборів даних,
підготовку пріоритетних наборів даних для публікації, розробку та створення порталу
відкритих даних, здійснення публікації наборів даних, розробку інтерактивного проекту на
основі відкритих даних міста, приєднання міста до Міжнародної Хартії відкритих даних.
Стаття 2. Принципи взаємодії
2.1. Сторони докладають максимум зусиль для досягнення мети цього Меморандуму та
взаємодіють на принципах відкритості і доброчесності.
2.2. Сторони здійснюють співпрацю шляхом надання всебічної та взаємної підтримки для
реалізації комплексу завдань у відповідності до переліку зазначеному в Додатку 2 (далі Пілотний проект).

2.3. Сторони сприяють та забезпечують, в межах чинного законодавства, можливість вільного
доступу до необхідних для реалізації Пілотного проекту даних.
2.4. Сторони співпрацюють з іншими організаціями, в тому числі представниками бізнесу та
громадськості, з метою виконання заходів для реалізації Пілотного проекту.
2.5. Сторони взаємодіють з питань виконання положень цього Меморандуму через
уповноважених представників (контактних осіб), які делегуються для реалізації Пілотного
проекту (Додаток 1).
Стаття 3. Напрями співпраці
3.1. Сторони домовилися, що результатами реалізації Пілотного проекту стане:
- здійснення аудиту даних;
- визначення переліку пріоритетних наборів даних;
- підготовка визначених наборів даних до публікації, визначення частоти їх оновлення та опис
методології збору, обробки та публікації даних задля кращого розуміння користувачами;
- сприяння створенню порталу відкритих даних міста;
- публікація наборів даних на порталі відкритих даних міста;
- розробка інтерактивної веб-візуалізації;
- розробка нормативно-правової бази щодо політики відкритих даних міста;
- проведення навчальних та публічних заходів;
- приєднання міста до Міжнародної Хартії відкритих даних та розробка плану дій на
реалізацію її принципів.
Стаття 4. Заходи по взаємодії та співпраці
4.1. Для практичної реалізації положень цього Меморандуму, Сторони, в тій мірі, в якій це
дозволено законодавством України домовились:
4.1.1. Обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією щодо наборів даних, які
збираються та зберігаються Вінницькою міською радою та її виконавчими органами,
підпорядкованими комунальними підприємствами, установами (закладами) та (або)
організаціями.
4.1.2. Проводити спільні консультації щодо питань визначення та оприлюднення
пріоритетних наборів.
4.2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради, як Сторона 1 цього Меморандуму з метою
відкриття та публікації даних, які збираються та зберігаються в міській раді та її виконавчих
органах, підпрядкованих комунальних підприємствах, установах (закладах) та (або)
організаціях, забезпечує доступ до публічної інформації, відповідно до Закону України “Про
доступ до публічної інформації”.
4.3. Фонд “Євразія” (Проект міжнародної технічної допомоги “Прозорість і підзвітність у
державному управлінні та послугах (TAPAS)”), як Сторона 3 цього Меморандуму, надає
експертну оцінку, забезпечує імплементацію Пілотного проекту, розробляє методичні
рекомендації, за попереднім погодженням зі Стороною 1 змісту та тематики, проводить
публічні заходи та комунікаційну компанію з метою інформування суспільства та презентації
результатів реалізації Пілотного проекту органам влади та місцевого самоврядування,
експертному середовищу, представникам бізнесу та громадськості.
Стаття 5. Зміни та доповнення до Меморандуму
5.1. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною згодою
Сторін, які оформляються додатковою угодою.

5.2. Додаткові угоди та додатки до Меморандуму є його невід’ємною частиною, якщо вони
викладені в письмовій формі і підписані Сторонами.
Стаття 6. Заключні положення
6.1. Цей Меморандум є письмовим погодженням намірів Сторін щодо розвитку відкритих
даних та не покладає на сторони, що його підписали, будь-яких фінансових зобов’язань.
6.2. Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та зберігає чинність на період
впровадження пілотного проекту (червень -вересень 2017 року).
6.3. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань,
подібних до тих, що передбачені цим Меморандумом. Жодне з положень цього Меморандуму
не перешкоджає будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими особами.
6.4. Жодне положення цього Меморандуму не передбачає та не може вважатися таким, згідно
якого одна з Сторін є агентом (представником) іншої сторони, та не уповноважує жодну із
Сторін брати на себе будь-які зобов’язання чи укладати будь-які домовленості в інтересах або
від імені іншої Сторони.
6.5. Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення
письмового повідомлення іншим Сторонам про свій намір припинити його дію. У такому разі,
Меморандум припиняє дію через один місяць з дати отримання всіма іншими Сторонами
такого письмового повідомлення.
6.6. Розбіжності, що можуть виникнути під час реалізації положень цього Меморандуму, що
виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів та консультацій між
Сторонами.
6.7. Цей Меморандум, підписано у 3 (трьох) примірниках для кожної зі Сторін, при цьому
кожен такий примірник є автентичним і має однакову юридичну силу.

8. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін
Виконавчий комітет
Вінницької міської ради
21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59
Тел. (0432)595290,
Реєстраційний номер ЄДРПОУ: 03084813

Заступник міського голови

__________________

В.В. Скальський

М.П.

Державне агентство з питань електронного урядування України

03150, м. Київ, вул. Ділова, 24,
Тел. (044)2071730
Реєстраційний номер ЄДРПОУ: 37471818

Голова

__________________

О.В. Риженко

М.П.

Фонд “Євразія” (Проект міжнародної технічної допомоги “Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)”)
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 96,
тел. (044) 3333380
реєстраційна картка проекту №3519

Директор проекту

__________________

К.А. Гуерреро

М.П.

Додаток 1
Список уповноважених представників

Вінницька міська рада

Романенко Володимир Борисович

Телефон к.о. (0432) 595033
Електронна адреса к.о.
steven13@vmr.gov.ua

Державне агентство з питань електронного урядування України

Сітовська Катерина Петрівна

Телефон к.о. (044)2071746
Електронна адреса к.о.
sitovska@e.gov.ua

Фонд “Євразія”, виконавець Проекту міжнародної технічної допомоги
“Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)”

Даниленко Олеся Валентинівна

Телефон к.о. (044)3333380

Електронна адреса к.о.
odanylenko@eurasia.org

Додаток 2
Перелік завдань

- здійснення аудиту даних;

- визначення переліку пріоритетних наборів даних;

- підготовка визначених наборів даних до публікації, визначення частоти їх
оновлення та здійснення опису методології збору, обробки та публікації даних задля
кращого розуміння користувачами;

- сприяння створення порталу відкритих даних міста;

- публікація наборів даних на порталі відкритих даних міста;

- розробка інтерактивної веб-візуалізації;

- розробка нормативно-правової бази щодо політики відкритих даних міста;

- проведення навчальних та публічних заходів, за попереднім погодженням змісту та
тематики зі Стороною 1;
- приєднання міста до Хартії відкритих даних та розробка плану дій на реалізацію її
принципів

