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Головною метою метою впровадження цих рекомендацiй є ефективний обмiн iнформацiєю про регуляторну дiяльнiсть мiж розпорядниками та користувачами даних. Рекомендацiї дають регуляторним
органам простi та зрозумiлi iнструкцiї щодо оприлюднення наборiв даних «Перелiк регуляторних
актiв» та «План пiдготовки регуляторних актiв» на Єдиному державному веб-порталi вiдкритих
даних, розробникам - гнучку модель для обмiну даними та створення програмного забезпечення.
Якi переваги отримують розпорядники:
•
•
•
•

роз’яснення нормативно-правової бази;
iнструкцiї щодо пiдготовки, оприлюднення та оновлення набору;
шаблон таблицi та структуру;
iнструкцiї щодо оформлення паспорту набору.

Якi переваги отримують користувачi та розробники:
• можливiсть автоматизованої обробки наборiв (поєднання та порiвняння даних рiзних
розпорядникiв, iмпорт даних у iнформацiйнi системи);
• модель даних для розробки програмного забезпечення та обмiну даними.

Змiст

1
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2

Змiст

Роздiл

1

Вступ

Вiдкритi данi про регуляторнi акти використовуються громадянами, пiдприємцями та контролюючими органами. Пiд час їх оприлюднення необхiдно спиратися на основнi принципи
вiдкритих даних, такi, як вiдкритiсть за замовчуванням, оперативнiсть i вичерпнiсть, доступнiсть i використання, порiвнюванiсть та iнтероперабельнiсть, вдосконалення врядування
та залучення громадян, iнклюзивний розвиток та iнновацiї.
Монiторинг оприлюднених версiй набору виявив, що розпорядники використовують рiзнi
структури таблиць, формати даних та файлiв. Це створює додатковi перешкоди для користувачiв набору, особливо, коли йдеться про об’єднання або порiвняння даних рiзних
регуляторних органiв.
Головною метою для впровадження цих рекомендацiї є забезпечення ефективного обмiну
iнформацiєю мiж розпорядниками та користувачами наборiв даних «Перелiк регуляторних
актiв» i «План пiдготовки регуляторних актiв» затвердженого у Положеннi про набори
даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих даних (Постанова КМУ №835 вiд
21 жовтня 2015 р. № 835).
Таким чином, рекомендацiї
• роз’яснюють деякi питання нормативно-правової бази, що пов’язанi з оприлюдненням
набору;
• визначають iнструкцiї для розпорядникiв, щодо оприлюднення наборiв на Єдиному
державному порталi вiдкритих даних;
• визначають iнструкцiї для розробникiв щодо роботи з вiдкритими даними про регуляторнi акти.
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Роздiл 1. Вступ

Роздiл

2

Роздiл 1. Деякi питання нормативної бази

2.1 1.1. Пiдстави оприлюднення
Постанова КМУ №835 передбачає, що всi розпорядники публiчної iнформацiї повиннi оприлюднювати в формi вiдкритих даних перелiки дiючих регуляторних актiв, проекти рiшень,
що пiдлягають обговоренню, та iнформацiю, визначену законодавством про засади регуляторної полiтики. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України «Про засади державної регуляторної
полiтики у сферi господарської дiяльностi», пiд час планування пiдготовки проектiв актiв
регуляторнi органи мають:
• щороку, у термiн до 15 грудня, затверджувати у встановленому порядку плани з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на наступний рiк;
• не пiзнiше десяти робочих днiв з дня початку пiдготовки або розгляду проекту регуляторного акта, який не внесений до затвердженого регуляторним органом плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв, вносити вiдповiднi змiни до плану
у встановленому порядку;
• оприлюднювати у визначений законом спосiб план дiяльностi з пiдготовки проектiв
регуляторних актiв, а також змiни до нього, не пiзнiше як у десятиденний строк пiсля
затвердження.
План дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв повинен мiстити визначення видiв
i назв проектiв, цiлей їх прийняття, строкiв пiдготовки проектiв, найменування органiв та
пiдроздiлiв, вiдповiдальних за розроблення проектiв регуляторних актiв.

2.2 1.2. Розпорядники
Вiдповiдно до положень частини 1 статтi 13 Закону України «Про доступ до публiчної
iнформацiї» та статтi 1 Закону України «Про засади державної регуляторної полiтики у
сферi господарської дiяльностi» розпорядниками наборiв є суб’єкти владних повноважень
якi (посадовi особи яких) ухвалюють рiшення, якi є обов’язковими до виконання i мають
ознаки регуляторного акту, а також територiальнi органи центральних органiв виконавчої
5
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влади, державнi спецiалiзованi установи та органiзацiї, некомерцiйнi самовряднi органiзацiї,
якi здiйснюють керiвництво та управлiння окремими видами загальнообов’язкового державного соцiального страхування, якщо цi органи, установи та органiзацiї вiдповiдно до своїх
повноважень приймають регуляторнi акти.
Впровадження рекомендацiй передбачає виконання розпорядниками наступних дiй розпорядчого характеру:
• у випадку, якщо розпорядник має реєстр чи iнший документ, який визначає перелiк
наборiв для оприлюднення у формi вiдкритих даних, необхiдно включити до нього
«Перелiк регуляторних актiв» та «План пiдготовки регуляторних актiв»;
• визначення вiдповiдальної особи за оприлюднення наборiв на офiцiйному веб-сайтi,
Єдиному державному веб-порталi вiдкритих даних та/або мiсцевому порталi вiдкритих
даних;
• затвердження цих рекомендацiй внутрiшнiм розпорядчим документом, як порядку ведення та оприлюднення набору даних «Перелiк регуляторних актiв» та «План пiдготовки регуляторних актiв».

2.3 1.3. Вiдповiдальна особа
Вiдповiдальною особою за оприлюднення наборiв може бути
• вiдповiдальна особа з питань доступу до публiчної iнформацiї (у т. ч. у форматi вiдкритих даних) розпорядникiв iнформацiї;
• посадова особа структурного пiдроздiлу з питань доступу до публiчної iнформацiї (у
т. ч. у форматi вiдкритих даних) розпорядникiв iнформацiї;
• посадова особа структурного пiдроздiлу на який покладено повноваження з питань
реалiзацiї державної регуляторної полiтики.
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Роздiл 2. Роздiл 1. Деякi питання нормативної бази
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3

Роздiл 2. Iнструкцiї для розпорядникiв щодо оприлюднення набору
«Перелiк дiючих регуляторних актiв»

3.1 2.1. Пiдготовка, оприлюднення та оновлення набору
даних
Набiр даних «Перелiк регуляторних актiв» включає одну таблицю (ресурс) list. Таблиця
мiстить перелiк дiючих регуляторних актiв розпорядника iз зазначенням iнформацiї про
нормативно-правовi акти, якими вони були введенi в дiю, а також iнформацiї про базовi,
повторнi та перiодичнi вiдстеження. Кожним записом у таблицi є дiючий регуляторний
акт. Структура таблицi наведена в Таблицi 1, де name - назва колонки, title - заголовок,
description - опис значень, datatype - тип даних. Типами даних є рядки тексту (string), дати
(date), посилання на ресурси в мережi Iнтернет (anyURI).
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Table 1: Таблиця 1 - Структура таблицi (ресурсу) list
name title
description
datatype
identi-IдентиНомер нормативно-правового акту, яким був прийня- strifier фiкатор
тий регуляторний акт, та дата його прийняття у фор- ng
регуляматi ISO 8601 (рррр-мм-дд), що роздiленi символом “-”
торного
(дефiс). Наприклад, регуляторний акт затверджений
акту
рiшенням №719 вiд 29 травня 2014 року матиме iдентифiкатор 719-2014-05-29. Регуляторнi органи можуть
використовувати також власнi унiкальнi iдентифiкатори.
regulatoryAgencyPrefLabel
Назва
Повна назва органу, що прийняв регуляторний акт, на- striрегуляприклад, Вiнницька мiська рада.
ng
торного
органу
regulatoryAgencyIIдентиНомер регуляторного органу у Єдиному державному stridenti- фiкатор
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та ng
fier регулягромадських формувань (ЄДР). Наприклад, 01411082.
торного
Якщо регуляторний орган не має номеру в ЄДР, вкаоргану
зати - null. У електронних таблицях (Microsoft Excel,
LibreOffice Calc, Google Таблицi) колонка повинна мати текстовий формат.
tiНазва
Назва регуляторного акту, наприклад, Порядок вста- stritle
регуляновлення режиму роботи закладiв торгiвлi, ресторан- ng
торного
ного господарства, сфери послуг та розваг.
акту
valid Дата
Дата набрання чинностi регуляторним актом у форма- date
набрання
тi ISO 8601 (рррр-мм-дд), наприклад, 2014-05-30.
чинностi
регуляторним
актом
accessURL
ПосилаПосилання має починатися з http:// або https://, на- anyURI
ння
на приклад, https://www.example.gov.ua/example/.
регуляторний
акт
в
мережi
Iнтернет
(URL)
biПосиПосилання має включити достатню кiлькiсть подро- stribli- лання
биць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомен- ng
ographiна дру- довано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад,
cCi- ковану
Вiсник Подiлля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо посилання
tati- публiвiдсутнє, вказати - null.
on
кацiю
регуляторного
акту
legalActTiНазва
Повна назва нормативно-правового акту, яким було stritle
НПА,
ухвалено регуляторний акт, включаючи дату прийня- ng
яким
ття та номер. Наприклад, Рiшення мiської ради «Про
ухвалено
встановлення режиму роботи закладiв торгiвлi, ресторегуляранного господарства, сфери послуг та розваг розтаторний
шованих на територiї м. Вiнницi» №1719 вiд 30.05.2014
акт
року.
8Роздiл 3. legalActIРоздiл
2. Iнструкцiї
длянормативно-правового
розпорядникiв щодо оприлюднення
набору
дiючих
Номер
Номер
акту, яким ухвалено
ре-«Перелiк
striрегуляторних
актiв»
denti- НПА,
гуляторний акт (без знаку №). Наприклад, 1719.
ng
fier яким
ухвалено
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Вiдповiдальнi особи мають слiдкувати за актуальнiстю iнформацiї в таблицi й вносити змiни у разi її оновлення. Оновлення даних вiдбувається в наступних випадках: прийняття
регуляторного акту, скасування або призупинення дiї регуляторного акту, планування регуляторної дiяльностi, затвердження звiту про вiдстеження результативностi регуляторного
акту. Оновлення набору на порталах вiдкритих даних може здiйснюватись планово i позапланово.
1. У випадку планового оновлення, розпорядники самостiйно визначають перiодичнiсть,
вiдповiдно до пункту 15 Положення затвердженого Постановою КМУ №835. Рекомендовано, щоб вона становила не рiдше нiж 1 раз на мiсяць.
2. При позаплановому оновленнi - не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту змiни даних.
Оприлюднювати набiр необхiдно у форматах структурованих даних - CSV, XLS(X),
ODS. На портал достатньо завантажити XLS(X) файл. Його CSV версiя згенеруєтья
згенерується.

3.2 2.2. Шаблони та приклади заповнення таблиць
Завантажити шаблон таблицi можна за посиланням - list.xlsx. Приклад заповнення доступний у Google Таблицях. Завантажити структуру набору у форматах CSV та JSON можна
за посиланнями: listStructure.csv, listStructure.json.

3.3 2.3. Паспорт набору даних
Рекомендовано, щоб назва набору даних на Єдиному державному порталi вiдкритих даних
починалась з «Перелiк дiючих регуляторних актiв» та включала назву регуляторного органу розпорядника. Наприклад, «Перелiк дiючих регуляторних актiв Житомирської мiської
ради». Назви ресурсiв мають вiдповiдати назвi таблицi - list. Приклад заповнення паспорту
набору та ресурсiв наведений у Таблицях 2-3.

3.2. 2.2. Шаблони та приклади заповнення таблиць

9
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Table 2: Таблиця 2 - Приклад паспорту набору даних на
data.gov.ua
Назва поля
Приклад заповнення
Назва набору
Перелiк дiючих регуляторних актiв Житомирської мiської ради
Вiдомостi про українська
мову iнформацiї, яка мiститься у наборi
Частота онов- щомiсяця
лення
Опис
Набiр мiстить перелiк дiючих регуляторних актiв Житомирської мiської ради iз зазначенням iнформацiї про нормативноправовi акти, якими вони були введенi в дiю, а також iнформацiї про базовi, повторнi та перiодичнi вiдстеження.
Пiдстава
та Iнформацiя набору є результатом i характеризує дiяльнiсть
призначерегуляторних органiв вiдповiдно до Закону України «Про зання
збору сади державної регуляторної полiтики у сферi господарської
iнформацiї
дiяльностi».
Ключовi сло- акт, звiт, вiдстеження, регуляторний акт, регуляторна полiтива
ка
Вiдповiдальна Симоненко Олена Петрiвна
особа
Адреса
еле- o.symonenko@example.gov.ua
ктронної
пошти
вiдповiдальної
особи
Table 3: Таблиця 3 - Приклад паспорту ресурсу list
Приклад заповнення

Назва
поля
На- list
зва
ресурсу
Опис Таблиця мiстить iдентифiкатори, назви, дати набрання чинностi регуляторними актами, посилання на публiкацiї мережi Iнтернет i друкованих
виданнях, назви та iдентифiкатори регуляторних органiв, дати затвердження звiтiв базового, повторного та перiодичних вiдсежень, посилання
на звти та iнше.
Фор- XLSX
мат
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4

Роздiл 3. Iнструкцiї для розпорядникiв щодо оприлюднення набору
«План пiдготовки регуляторних актiв»

4.1 3.1. Пiдготовка, оприлюднення та оновлення набору
даних
Набiр даних «План пiдготовки регуляторних актiв» складається з однiєї таблицi (ресурсу)
plan. Кожним записом до неї є проект регуляторного акту. Структура таблицi наведена в
Таблицi 4, де name - назва колонки, title - заголовок, description - опис значень, datatype
- тип даних. Типами даних є рядки тексту (string), дати (date), посилання на ресурси в
мережi Iнтернет (anyURI).

11
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Table 1: Таблиця 4 - Структура таблицi (ресурсу) plan
name title
description
datatype
identi- IденУнiкальний iдентифiкатор проекту регуляторного акту. strifier
тифiIдентифiкатором може бути рiк, на який ухвалений план, ng
катор
i порядковий номер у перелiку, що роздiленi знаком дефic - «-«. Розпорядники можуть використовувати власнi
iдентифiкатори. Наприклад: 2019-01.
title Назва
Назва проекту регуляторного акту. Наприклад: Порядок striпровстановлення режиму роботи закладiв торгiвлi, ресто- ng
екту
ранного господарства, сфери послуг та розваг.
регуляторного
акту
legalActTiНазва
Повна назва проекту нормативно-правового акту, який stritle
провиноситься на розгляд регуляторного органу. Напри- ng
екту
клад: Проект рiшення Вiнницької мiської ради «Про
нормативновстановлення режиму роботи закладiв торгiвлi, рестоправого ранного господарства, сфери послуг та розваг розташоакту
ваних на територiї м. Вiнницi»
type Вид
Вид проекту може мати одне зi значень: (а) прийняття striпроенового регуляторного акту, (б) внесення змiн до регу- ng
кту
ляторного акту, (в) скасування дiючого регуляторного
акту. Наприклад: внесення змiн до регуляторного акту.
objecti-Цiль
Стислий виклад цiлi або цiлей прийняття регуляторного strive
прийня- акту. Наприклад: Встановлення за погодженням з вла- ng
ття
сниками зручного для населення режиму роботи закладiв торгiвлi, ресторанного господарства, сфери послуг та
розваг, розташованих на територiї мiста Вiнниця. Якщо
у проектi визначено декiлька цiлей, їх треба роздiлити
знаком крапка з комою.
isVersi-IденЯкщо проект передбачає внесення змiн до чинного ре- strionOfIDтифiгуляторного акту, необхiдно вказати iдентифiкатор ре- ng
катор
гуляторного акту з набору даних «Перелiк дiючих регуакту,
ляторних дiючих актiв» (колонка identifier). Наприклад:
до
719-2014-05-29. Якщо iдентифiкатор вiдсутнiй, вказати
якого
null.
вносяться
змiни
isVersi-Назва
Якщо проект передбачає внесення змiн до чинного ре- strionOfTi-акту,
гуляторного акту, необхiдно вказати назву регуляторно- ng
tle
до
го акту з набору даних «Перелiк регуляторних актiв»
якого
(колонка title). Наприклад: Порядок встановлення реживносяму роботи закладiв торгiвлi, ресторанного господарства,
ться
сфери послуг та розваг.
змiни
creatorName
Повна
Повна назва органу й пiдроздiлу вiдповiдального за роз- striназва
робку проекту регуляторного акту або прiзвище, iм’я, ng
розропо-батьковi розробникiв. Наприклад, Департамент екобника
номiки i iнвестицiй Вiнницької мiської ради.
creatorID
IденНомер розробника проекту регуляторного акту у Єдино- striтифiму державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб- ng
катор
пiдприємцiв та громадських формувань (ЄДР). Наприрозроклад: 01411082. Якщо розробник немає номеру в ЄДР,
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3. Iнструкцiї
для -розпорядникiв
щодотаблицях
оприлюднення
«План пiдготовки
вказати
null. У електронних
колонканабору
повинна
регуляторних
актiв»
мати текстовий формат
developmentEndDate
Кiнець Кiнцева дата строку розробки проекту регуляторного date
строку акту у форматi ISO 8601 (рррр-мм-дд). Якщо планом
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Вiдповiдальнi особи мають слiдкувати за актуальнiстю iнформацiї в таблицi й вносити змiни у разi її оновлення. Оновлення даних вiдбувається у випадку внесення змiн до плану або
затвердження нового на наступний рiк. Оновлення набору на порталах вiдкритих даних
вiдбувається позапланово. Вiдповiдно до пункту 15 Положення затвердженого Постановою
КМУ №835 змiни вносяться не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту змiни даних. Оприлюднювати набiр необхiдно у форматах структурованих даних - CSV, XLS(X), ODS. На портал
достатньо завантажити XLS(X) файл. Його CSV версiя згенерується автоматично.

4.2 3.2. Шаблони та приклади заповнення таблиць
Завантажити шаблон таблицi можна за посиланням - plan.xlsx. Приклад заповнення доступний у Google Таблицях. Завантажити структуру набору у форматах CSV та JSON можна
за посиланнями: structure.csv, planStructure.json.

4.3 3.3. Паспорт набору даних
Рекомендовано, щоб назва набору даних на Єдиному державному порталi вiдкритих даних
починалась з «План пiдготовки регуляторних актiв» та включала назву регуляторного органу розпорядника. Наприклад, «План пiдготовки регуляторних актiв Житомирської мiської
ради». Назви ресурсiв мають вiдповiдати назвам таблиць, наприклад, plan.xlsx. Приклад
заповнення паспорту набору наведений у Таблицях 5-6.
Table 2: Таблиця 5 - Приклад паспорту набору даних на
data.gov.ua
Назва поля
Приклад заповнення
Назва набору
План пiдготовки регуляторних актiв Житомирської мiської
ради
Вiдомостi про
мову iнформацiї, яка мiститься у наборi
Частота онов- Вiдразу пiсля внесення змiн
лення
Опис
Набiр мiстить план пiдготовки регуляторних актiв включно
iз зазначенням назв проектiв, видiв регуляторних актiв, цiлей
прийняття, строкiв пiдготовки, найменування вiдповiдальних
за розробку органiв та пiдроздiлiв, тощо.
Пiдстава
та Iнформацiя набору є результатом i характеризує дiяльнiсть
призначення
регуляторних органiв вiдповiдно до Закону України «Про зазбору iнфор- сади державної регуляторної полiтики у сферi господарської
мацiї
дiяльностi».
Ключовi слова проект, акт, регуляторний акт, регуляторна полiтика
Вiдповiдальна
Симоненко Олена Петрiвна
особа
Адреса
еле- o.symonenko@example.gov.ua
ктронної
пошти
вiдповiдальної
особи

4.2. 3.2. Шаблони та приклади заповнення таблиць
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Назва
поля
Назва
ресурсу
Опис
Формат

Table 3: Таблиця 6 - Приклад паспорту ресурсу list
Приклад заповнення
plan

Таблиця мiстить iдентифiкатори, назви, види, цiлi, кiнцевi строки розробки, посилання на проекти регуляторногих актiв в мережi Iнтернет,
iдентифiкатори, назви розробникiв та регуляторних органiв, iнше.
XLSX
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Роздiл 4. Роздiл 3. Iнструкцiї для розпорядникiв щодо оприлюднення набору «План пiдготовки
регуляторних актiв»

Роздiл

5

Роздiл 4. Iнструкцiї для розробникiв щодо роботи з вiдкритими
даними про регуляторнi акти

5.1 4.1. Валiдацiя даних
Валiдацiя даних у таблицях list i plan визначається наступними умовами й способами (Таблицi 7-8).
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Table 1: Таблиця 7. Валiдацiя даних таблицi list
Назва
Умова валiдацiї
Спосiб
валiдаколонки
цiї (регулярний
вираз, словник)
identifier
Комiрка має бути заповненою.
^.+$
regulatoryAgencyPrefLabel
Комiрка має бути заповненою.
^.+$
regulatoryAgencyID
Комiрка має мiстити номер юридичної особи ^(?:\d{8}|null)$
у ЄДР (8 цифр) або null.
title
Комiрка має бути заповненою.
^.+$
valid
Значення вiдповiдає формату ISO 8601 (рррр- ^\d{4}-(?:[0][1мм-дд).
9]|1[0-2])-(?:0[19]|[1-2]\d|3[01])$
accessURL
Посилання має розпочинатися з http:// або ^https?:\/\/.+$
https:// (стандарт RFC 3986).
bibliКомiрка має бути заповненою.
^.+$
ographicCitation
legalActTiКомiрка має бути заповненою.
^.+$
tle
legalActCreatedЗначення вiдповiдає формату ISO 8601 (рррр- ^\d{4}-(?:[0][1мм-дд).
9]|1[0-2])-(?:0[19]|[1-2]\d|3[01])$
legalActIКомiрка має бути заповненою.
^.+$
dentifier
basiЗначення вiдповiдає формату ISO 8601 (рррр- ^\d{4}-(?:[0][1cEvalDate
мм-дд).
9]|1[0-2])-(?:0[19]|[1-2]\d|3[01])$
basiПосилання має розпочинатися з «http://» або ^(?:https?:\/\/.+|не
cEvalAccessURL
«https://» (стандарт RFC 3986) або має бути застосовується)$
вказано «не застосовується».
basiКомiрка має бути заповненою.
^.+$
cEvalBibliographicCitation
repeatEvalDateЗначення вiдповiдає формату ISO 8601 (рррр- ^\d{4}-(?:[0][1мм-дд).
9]|1[0-2])-(?:0[19]|[1-2]\d|3[01])$
repeatEvalAccessURL
Посилання має розпочинатися з «http://» або ^(?:https?:\/\/.+|не
«https://» (стандарт RFC 3986) або має бути застосовується)$
вказано «не застосовується».
repeatEvalBi- Комiрка має бути заповненою.
^.+$
bliographicCitation
periЗначення вiдповiдає формату ISO 8601 (рррр- ^\d{4}-(?:[0][1odEvalDate мм-дд).
9]|1[0-2])-(?:0[19]|[1-2]\d|3[01])$
periПосилання має розпочинатися з «http://» або ^(?:https?:\/\/.+|не
odEvalAccessURL
«https://» (стандарт RFC 3986) або має бути застосовується)$
вказано «не застосовується».
periКомiрка має бути заповненою.
^.+$
odEvalBibliographicCitation
16
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Table 2: Таблиця 8. Валiдацiя даних таблицi plan
Умова валiдацiї
Спосiб валiдацiї (регулярний вираз, словник)

Назва
колонки
identiКомiрка має бути заповненою.
fier
title
Комiрка має бути заповненою.
legalActTi-Комiрка має бути заповненою.
tle
type
Одне зi значень.

objecti- Комiрка має бути заповненою.
ve
isVersi- Комiрка має бути заповненою.
onOfID
isVersi- Комiрка має бути заповненою.
onOfTitle
creatorName
Комiрка має бути заповненою.
creatorID Комiрка має мiстити номер юридичної особи у ЄДР (8 цифр) або
null.
developmentEndDate
Значення вiдповiдає формату ISO
8601 (рррр-мм-дд).
accessURLПосилання має розпочинатися з
«http://» або «https://» (стандарт RFC 3986) або має бути вказано «не застосовується».
bibliКомiрка має бути заповненою.
ographicCitation
dateSubmi-Значення вiдповiдає формату ISO
tted
8601 (рррр-мм-дд).
regulatoryAgencyPrefLabel
Комiрка має бути заповненою.
regulatoryAgencyID
Комiрка має мiстити номер юридичної особи у ЄДР (8 цифр) або
null.

^.+$
^.+$
^.+$
прийняття нового регуляторного
акту, внесення змiн до регуляторного акту, скасування дiючого регуляторного акту
^.+$
^.+$
^.+$
^.+$
^(?:\d{8}|null)$
^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[19]|[1-2]\d|3[01])$
^(?:https?:\/\/.+|не застосовується)$
^.+$

^\d{4}-(?:[0][1-9]|1[0-2])-(?:0[19]|[1-2]\d|3[01])$
^.+$
^(?:\d{8}|null)$

5.2 4.2. Модель даних та RDF-серiалiзацiї набору
Модель даних для перелiку регуляторних актiв включає п’ять класiв: регуляторний акт
(RegulatoryAct), вiдстеження результативностi регуляторного акта (Evaluation), звiт про вiдстеження результативностi (Report), регуляторний орган (RegulatoryAgency), нормативноправовий акт, яким було ухвалено регуляторний акт (LegalAct).
Рисунок 1 - UML-модель даних перелiку регуляторних даних

5.2. 4.2. Модель даних та RDF-серiалiзацiї набору
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Для плану пiдготовки регуляторних актiв: проект регуляторного акту (Project), розробник (Creator), регуляторний акт (RegulatoryAct), регуляторний орган (RegulatoryAgency),
нормативно-правовий акт, яким буде ухвалено регуляторний акт (LegalAct).
Рисунок 2 - UML-модель даних плану пiдготовки регуляторних актiв

Для синтаксичної прив’язки використанi словники Dublin Core Terms, FOAF, Schema, The
Organization Ontology, SKOS, RDF Schema (Таблиця 9-11).
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Table 3: Таблиця 9 - Використання основних словникiв
Назва словника
ПреПростiр iмен
фiкс
Dublin Core Terms
dct
http://purl.org/dc/terms/
FOAF
foaf
http://xmlns.com/foaf/0.1/
Schema
schema
http://schema.org/
The Organization Ontology org
http://www.w3.org/ns/org#
SKOS
skos
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
RDF Schema
rdfs
http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#
Table 4: Таблиця 10 - Прив’язка моделi даних перелiку регуляторних актiв до iснуючого синтаксису словникiв
Термiн
Тип
Прив’язка синтаксису
RegulatoryAct
Клас
foaf:document
accessURL
Властивiсть dct:accessURL
bibliographicCitation Властивiсть dct:bibliographicCitation
identifier
Властивiсть dct:identifier
isDefinedBy
Асоцiацiя
rdfs:isDefinedBy
publisher
Асоцiацiя
dct:publisher
title
Властивiсть dct:title
valid
Властивiсть dct:valid
Evaluation
Клас
schema:Event
endDate
Властивiсть schema:endDate
identifier
Властивiсть dct:identifier
isRequiredBy
Асоцiацiя
dct:isRequiredBy
startDate
Властивiсть schema:startDate
type
Властивiсть dct:type
Report
Клас
foaf:document
accessURL
Властивiсть dct:accessURL
bibliographicCitation Властивiсть dct:bibliographicCitation
dateAccepted
Властивiсть dct:dateAccepted
identifier
Властивiсть dct:identifier
primaryTopic
Асоцiацiя
foaf:primaryTopic
RegulatoryAgency
Клас
org:Organization
identifier
Властивiсть org:identifier
prefLabel
Властивiсть skos:prefLabel
LegalAct
Клас
foaf:document
identifier
Властивiсть dct:identifier
created
Властивiсть dct:created
title
Властивiсть dct:title

5.2. 4.2. Модель даних та RDF-серiалiзацiї набору
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Table 5: Таблиця 11 - Прив’язка моделi даних плану пiдготовки
регуляторних актiв до iснуючого синтаксису словникiв
Термiн
Тип
Прив’язка синтаксису
Project
Клас
foaf:Document
creator
Асоцiацiя
dct:creator
isPrimaryTopicOf
Асоцiацiя
foaf:isPrimaryTopicOf
isVersionOf
Асоцiацiя
dct:isVersionOf
publisher
Асоцiацiя
dct:publisher
accessURL
Властивiсть dct:accessURL
bibliographicCitation Властивiсть dct:bibliographicCitation
dateSubmitted
Властивiсть dct:dateSubmitted
developmentEndDate Властивiсть schema:endDate
identifier
Властивiсть dct:identifier
identifier
Властивiсть dct:identifier
purpose
Властивiсть schema:purpose
title
Властивiсть dct:title
type
Властивiсть dct:type
LegalAct
Клас
foaf:Document
title
Властивiсть dct:title
RegulatoryAct
Клас
foaf:Document
title
Властивiсть dct:title
Creator
Клас
foaf:Agent
identifier
Властивiсть org:identifier
name
Властивiсть foaf:name
RegulatoryAgency
Клас
org:Organization
identifier
Властивiсть org:identifier
prefLabel
Властивiсть skos:prefLabel

20

Роздiл 5. Роздiл 4. Iнструкцiї для розробникiв щодо роботи з вiдкритими даними про
регуляторнi акти

Роздiл

6

Iсторiя змiн

Вер- Дасiя
та
1.0 2018(beta) 0904

Автор

Богдан
Тишкевич,
Олександр
Плiва
1.0 2018- Ки(beta) 09- рило
05
Захаров
1.0 2018- Бог(beta) 09- дан
27
Тишкевич
1.0 2018- Бог(beta) 12- дан
18
Тишкевич,
Олександр
Плiва

Table 1: Iсторiя змiн до рекомендацiй
Опис
Випуск бета-версiї рекомендацiй.

Виправленi помилки та удосконаленi регулярнi вирази для
валiдацiї даних (Таблиця 3.2.).
Скороченi назви колонок у структурi набору для розпорядникiв на basicEvalAccessURL, basicEvalBibliographicCitation, repeatEvalDate, repeatEvalAccessURL, repeatEvalBibliographicCitation, periodEvalDate, periodEvalAccessURL,
periodEvalBibliographicCitation. Вiдтепер вони не перевищують 33 символи. Це дозволяє передперегляд ресурсiв на
data.gov.ua.
Доданi iнструкцiї для набору даних «План пiдготовки регуляторних актiв». Змiнена структура документу.
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Роздiл 6. Iсторiя змiн

Роздiл

7

Кориснi ресурси

7.1 Для розпорядникiв
1. Онлайн-сервiс для створення стандартизованих наборiв даних вiд проекту Регуляторна
мапа України
2. Вiдкритi данi: формати та правила створення (Texty.org.ua, 2016)
3. Органiзацiя даних у таблицях (Карл Броман, 2017)
4. Презентацiя рекомендацiй для оприлюднення набору «Перелiк дiючих регуляторних
актiв»

7.2 Для розробникiв
1. legislation.gov.uk: RDF/XML Format (legislation.gov.uk, 2018)
2. Open Data Standards Directory (Center for Government Excellence at Johns Hopkins University, 2017)
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Роздiл 7. Кориснi ресурси

Роздiл

8

Контакти

ГО «Агенцiя журналiстики даних» (Texty.org.ua)
texty.org.ua@gmail.com
веб-сайт
Олександр Плiва
СЕО проекту «Регуляторна мапа України»
pliva.olexandr@gmail.com
facebook
Богдан Тишкевич
ГО «Агенцiя журналiстики даних» (Texty.org.ua)
b.tyshkevych@gmail.com
facebook
Рекомендацiї розробленi ГО «Агенцiя журналiстики даних» (Texty.org.ua) та проектом «Регуляторна
мапа України» в рамках проекту «Прозорiсть та пiдзвiтнiсть в державному управлiннi та послугах»
за сприяння Державної регуляторної служби України, Державного агентства з питань електронного
урядування України. Реалiзацiя проекту в Українi здiйснюється за пiдтримки USAID/UK aid.
Вмiст документу лiцензовано на умовах Лiцензiї Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Мiжнародна.
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