
 

 

Онлайн-обговорення в рамках підготовки плану дій  
із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Урядˮ 

Фокус: освіта і наука  
(доступ до освіти, якість освіти, заохочення до освіти упродовж усього життя, 

розвиток науки) 

5 травня 2020 року, 13.50 – 16.00  

онлайн-платформа Zoom 

Координатор заходу – Наталія Окша, заступник директора Департаменту        
інформації та взаємодії з громадськістю, завідуюча відділом Секретаріату Кабінету         
Міністрів України, секретар Координаційної ради з питань реалізації в Україні          
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Урядˮ 
 
Модератор заходу – Олеся Архипська, менеджер проектів урядово-громадської        
ініціативи “Разом проти корупції”, співголова Координаційної ради з питань         
реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Урядˮ 

 

Ціль сталого розвитку, в контексті якої буде проходити обговорення:  
ціль 4 – Якісна освіта. 

 

13.50 – 14.00 Онлайн-реєстрація учасників 
 
Учасники коротко представляються, називаючи своє ім’я, прізвище, регіон 
та організацію, яку вони представляють, та чи обізнані про Ініціативу 
“Партнерство “Відкритий Уряд” 
 

14.00 – 14.15 Інформування про Ініціативу “Партнерство “Відкритий Уряд”, мету 
заходу та порядок денний  
Координатор  
 

14.15 – 15.55 Питання до обговорення 
Модератор 
 

 1. Доступ до інформації у сфері освіти та науки  

Питання для обговорення: 

Яка інформація у сфері освіти та науки є в публічному доступі? 

Повнота, доступність, зручність користування цією інформацією. 



 

Яка інформація у сфері освіти та науки також, на Вашу думку,           

потребує оприлюднення? 

Які проблемні питання у сфері освіти і науки, на Вашу думку,           

можуть бути вирішені через надання доступу до інформації? 

 

 2. Участь громадськості  

Питання для обговорення: 

Які форми та інструменти взаємодії громадськості та органів        

виконавчої влади у сфері освіти та науки існують на сьогодні? 

Зручність, дієвість, недоліки існуючих форм та інструментів 

Чи є, на Вашу думку, потреба у запровадженні додаткових форм або           

інструментів взаємодії органів виконавчої влади та громадськості у        

сфері освіти та науки? 

Які проблемні питання у сфері і науки можуть бути вирішені через           

запровадження інструментів участі громадськості? 

 3. Забезпечення прозорості та підзвітності діяльності органів       
виконавчої влади, установ та організацій у сфері освіти та науки  

Питання для обговорення: 

Яким чином сьогодні забезпечується прозорість та підзвітність       
органів виконавчої влади, установ та організацій у сфері освіти та          
науки?  

Які корупційні чинники існують у зазначених сферах? 

Які сфери діяльності або процедури потребують більшої прозорості        
та підзвітності? 

Які додаткові заходи для більшої прозорості та підзвітності, на         
Вашу думку, можна було б застосувати? 
 

 4. Розвиток технологій та інновацій для забезпечення прозорості та 
підзвітності у сфері освіти та науки 

Питання для обговорення: 

Які IT-рішення (веб-ресурси, застосунки, чат-боти та ін.) є на         
національному чи місцевому рівні для: оприлюднення інформації у        
сфері освіти та науки; громадської участі у зазначеній сфері;         



 

забезпечення прозорості та підзвітності діяльності органів влади,       
установ та організацій  у відповідній сфері?  
 
Які електронні послуги існують у зазначеній сфері? 
 
Наскільки ці IT-рішення, електронні послуги зручні та ефективні? 
 
Які IT-рішення, електронні послуги у цій сфері, на Вашу думку, можна           
було б запровадити додатково? 
 

15.55 – 16.00 Підведення підсумків 
Координатор 

 


