В Україні почав робот у портал відкритих
урядових даних Data.gov.ua
innovations.rbc.ua /ukr/v-ukraine-nachal-rabotu-portal-otkrytyh-pravitelstvennyh28042014135000
В Україні почав робот у національний порт ал відкрит их даних Data.gov.ua, де
публікуват имут ься усі відкрит і урядові дані. Про це повідомила прес-служба Мініст ерст ва
регіонального розвит ку будівницт ва т а жит лово-комунального господарст ва України.
Згідно з повідомленням, громадянська плат ф орма SocialBoost запуст ила Національний
порт ал відкрит их даних Data.gov.ua, розроблений на базі хмарної плат ф орми CKAN т а
Microsof t Azure.
На порт алі зібрані відкрит і дані уряду у понад 12-т и кат егоріях. На порт алі будут ь
публікуват ися дані, які генеруют ься державними уст ановами, як на цент ральному, т ак і на
муніципальному рівнях т а, згідно законодавст ва України, повинні бут и оприлюднені.
"Оскільки дані на порт алі будут ь розміщені у єдиному ф ормат і, здат ному забезпечит и
авт омат ичне зчит ування для зовнішніх елект ронних рішень, українські розробники зможут ь
використ овуват и їх для ст ворення корисних елект ронних сервісів для громадян", - йдет ься
у повідомленні.
"Раніше розрізнені урядові дані, які знаходилися у відкрит ому дост упі, важко було
використ овуват и чи навіт ь знайт и. Тепер українські розробники т а акт ивіст и зможут ь
використ овуват и зібрані т а сист емат изовані на цьому порт алі набори юридичних,
ф інансових, т ранспорт них, демограф ічних, культ урних, соціальних т а інших даних для
ст ворення соціально корисних сервісів", - повідомив,засновник громадянської плат ф орми
SocialBoost Денис Гурський.
"Відкрит і дані є кроком до нового рівня прозорост і в державі. Крім т ого, ми вбачаємо
багат омільйонний ринковий пот енціал в розвит ку елект ронних сервісів т а послуг, що
побудовані на базі відкрит их даних. Також Національний порт ал відкрит их даних відкриває
нові можливост і для розвит ку міжвідомчої координації", - додав віце-прем'єр-мініст р мініст р регіонального розвит ку, будівницт ва т а жит лово-комунального господарст ва
Володимир Гройсман.

