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Анонс
4 листопада 2015 р. (Харків)
Воркшоп Яники Мерило «Электронные выборы – кому, когда,
зачем?».
Приглашаем 4 ноября в 18:30 в Харьков воркшоп Яники Мерило на на
тему электронных выборов за адресою: ул. Красина, 4 Харьковский
компьютерно-технологический колледж НТУ ХПИ.
Питання до обговорення:
1. Кому и зачем нужны электронные выборы?
2. Пример Эстонии – как работают электронные выборы в реальной
жизни?
3. Какая готовность Украины к электронным выборам?
4. Первые шаги, которые уже можно начинать делать
(https://www.facebook.com/events/1676384222597238).
5 листопада 2015 р. (Київ)
Чергове засідання Міжгалузевої ради з питань електронного
урядування України.
Ініціатором проведення засідання виступило Державне агентство з
питань електронного урядування України.
На засіданні плануєтьcя розглянути такі питання:
- запровадження єдиної системи електронної ідентифікації та
автентифікації в Україні;
- актуалізація нормативної бази в сфері електронного урядування;
- розгляд поточного стану впровадження модернізованої системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади та ін.
Час проведення: 11:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, 4 поверх
(адмінбудівля
Мінрегіонбуду)
(http://itukraine.org.ua/news/5-lystopadavidbudetsya-zasidannya-mizhgaluzevoyi-rady-z-pytan-elektronnogouryaduvannya).
18–20 листопада 2015 р. (Івано-Франківськ)
Міжнародна конференція «Співпраця громади та влади задля
підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг та
наближення їх до європейських стандартів».
Захід відбуватиметься в рамках проекту, що фінансується Європейським
союзом та реалізується Молодіжним громадським центром «Еталон» спільно
з Івано-Франківською ОДА та міжнародними партнерами.
Основними темами конференції будуть:
- співпраця органів влади та місцевого самоврядування і громадських
організацій в сфері надання адміністративних послуг;
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- поширення кращих практик та обмін досвідом надання
адміністративних послуг в Україні та країнах ЄС;
- розвиток електронного урядування.
В рамках конференції відбудуться виступи запрошених експертів з
регіонів України, а також з Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, дискусії
в робочих групах за трьома основними напрямками, ознайомчі поїздки до
Центрів надання адміністративних послуг – учасників Мережі, створеної в
рамках реалізації проекту.
Матеріали виступів заплановано видати окремою збіркою, яку буде
розповсюджено як серед учасників конференції, так і в мережі інтернет – для
всіх, зацікавлених даною темою, осіб.
Розроблені у робочих групах рекомендації стануть основою для
підсумкової резолюції, що буде направлена до центральних та місцевих
органів
влади
(http://mgcetalon.org.ua/2015/10/22/zaproshujemo-namizhnarodnu-konferentsiyu-prysvyachenu-spivpratsi-hromady-i-vlady-u-sferinadannya-administratyvnyh-posluh).

24–25 ноября 2015 г. (Санкт-Петербург, Россия)
Международная конференция «Electronic Governance and Open
Society: Challenges in Eurasia» (EGOSE 2015).
Организаторы: Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики (Университет
ИТМО), Центр технологий электронного правительства (ЦТЭП) совместно с
Партнерством для развития информационного общества на Северо-Западе
России (ПРИОР Северо-Запад).
Цель мероприятия – предоставить трибуну для обмена научными и
практическими
результатами
широкому
международному
кругу
специалистов в Евразийском регионе – научным работникам,
преподавателям вузов, магистрантам, аспирантам, работникам предприятий и
представителям инновационного бизнеса.
Тексты статей на английском языке принимаются в электронном виде до
4 сентября 2015 г.
Принятые работы будут опубликованы в издательстве ACM (Association
for Computing Machinery) в серии ACM Conference Proceedings Series,
индексируемом в базах данных Web of Science, Scopus и др.
(http://egov.ifmo.ru/files/NewsLetter_eGov_2015_30_258.pdf).
25 ноября 2015 г. (Москва, Россия)
25 ноября 2015 года в Москве TAdviser, отраслевой портал и экспертный
Центр по вопросам автоматизации государства и бизнеса в России, проводит
отраслевую конференцию TAdviser Mobility DAY.
В рамках конференции будут затронуты следующие вопросы:
 Мобильный софт для бизнеса: обзор российского рынка;
 Мобильные возможности ERP, CRM, BI и других решений;
 Концепция BYOD и российские реалии;
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 Проблемы безопасности данных при использовании мобильных
программ;
 Практически аспекты использования мобильных приложений в
корпоративной среде.
TAdviser Mobility DAY – это площадка для обмена мнениями между
заказчиками и поставщиками. Конференция будет интересна представителям
системных интеграторов, в том числе руководителям отделов внедрения
систем, участникам проектных команд, маркетологам и другим. Со стороны
клиентов и тех компаний, которые только планируют внедрение мобильных
приложений, мероприятие будет полезно руководителям всех уровней
принятия решений, ИТ-директорам и специалистам ИТ-департаментов
(http://www.tadviser.ru).
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Офіційна інформація
До кінця року в Україні буде створено геопортал «Адміністративнотериторіальний устрій України». Наразі ведеться робота із створення
територіальної основи для формування нової системи місцевого
самоврядування шляхом добровільного об’єднання територіальних громад.
Перспективні плани формування територій громад схвалено у 22 областях.
За постановою Центральної виборчої комісії 25 жовтня 2015 року перші
вибори депутатів та голів сільських, селищних, міських рад пройшли у 159
об’єднаних територіальних громадах, до яких увійшли – 795 рад. Ще 34
громади, які об’єднали 156 рад, претендують на проведення перших виборів.
Тобто, змінюється конфігурація окремих територій. Також розробляється
проект Закону України про засади та порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою України. Мінрегіон зауважує, що
геопортал стане важливою інформаційною й технологічною компонентою
електронного урядування та Національної інфраструктури геопросторових
даних.
Розроблення геопорталу здійснюється Державним підприємством
«Науково-дослідний інститут геодезії та картографії» на замовлення
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України та за фінансової підтримки Швейцарсько-українського
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Довідково
Геопортал – це база даних про сучасний стан та перспективний план
адміністративно-територіального устрою України. Завдання полягатиме у
інформаційній підтримці реформи в Україні, моніторингу її проведення та
оперативному наданні в мережі Інтернет відповідної інформації. Створення
геопорталу сприятиме підвищенню рівня забезпечення широкого й
відкритого доступу громадян до офіційних картографічних та текстових
даних адміністративно-територіального устрою України в мережі
Інтернет (За створенням громад по Україні можна буде стежити на
сайті // http://expres.ua/news/2015/10/30/157981-stvorennyam-gromad-poukrayini-stezhyty-sayti. – 2015. – 30.10).
Команда Мінекономрозвитку на чолі з заступником Міністра
Максимом Нефьодовим зустрілася з Самантою Пауер, послом США в
ООН та ідеологом відкритого урядування.
Зустріч відбулася під час найбільшої міжнародної конференції з
електронного врядування: Самміту партнерства відкритого врядування (Open
Government Partnership Summit, OGP Summit), що цього року проходить у
Мексиці. Українська делегація презентує електронну систему державних
торгів ProZorro, яка вже має помітні успіхи. Саманта Пауер відмітила
досягнення української реформи держзакупівель.
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Того ж дня відбулася зустріч української команди із Меган Сміт,
головою США з технологій (US Chief Technology Officer). Під час зустрічі
мова йшла про співробітництво у сфері відкритих даних, електронного
урядування та електронних каталогів, участі України в міжурядовій
організації Digital 5 (D5 Group), яка об’єднує лідерів у питанні електронного
врядування (Успіхи нашої реформи держзакупівель визнають у світі! //
http://prozorro.org/uspihi-nashoyi-reformi-derzhzakupivel-viznayut-u-sviti.
–
2015. – 29.10).

Министр юстиции Павел Петренко:
Министерство юстиции Украины при поддержке Кабинета
министров вводит новый сервис – электронный апостиль.
«Мы решением правительства внедряем новый прогрессивный сервис –
электронный апостиль».
Апостиль – это удостоверение документов некоммерческого характера
органами юстиции для подачи в зарубежные учреждения – договоры куплипродажи, решения судов, свидетельства о рождении.
В год 120 тыс. украинцев обращается в органы юстиции за получением
апостиля. При этом выдача апостиля концентрировалась исключительно в
Киеве.
Украина присоединилась к электронному сервису по выдаче апостиля,
который существует в 23 странах.
Теперь любой украинец может подать документы в ЗАГС по месту
проживания и распечатать готовый документ уже через 24 часа, благодаря
присоединению к системе электронного сервиса, а достоверность документа
и апостиля представители зарубежных учреждений смогут проверить через
Интернет.
Апостиль (фр. Apostille) – международная стандартизированная форма
заполнения сведений о законности документа для предъявления на
территории стран, признающих такую форму легализации. Штамп
«Апостиль» ставится только на оригиналы документов государственного
образца. Апостиль не требует иного заверения или легализации документа и
признается официальными органами всех государств-участников Гаагская
конвенция 1961 года. Апостиль может не использоваться, если существуют
правовые основания, отменяющие или упрощающие легализацию документа
(Минюст вводит новый сервис – электронный апостиль //
http://interfax.com.ua/news/general/299843.html. – 2015. – 28.10).
Міністр соціальної політики України Павло Розенко:
Міністерство соціальної політики України планує перевести
оформлення субсидій та інших видів соціальних допомог в електронну
форму.

Офіційна інформація

6

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
інформаційні технології в державному управлінні

16 – 31 жовтня 2015 року

< 2015
20-28 лютого
Спрощення процедури призначення субсидій відбуватиметься шляхом
автоматизованої підготовки і первинної реєстрації документів, які подаються
громадянами в електронному чи паперовому вигляді.
Електронна адреса, за якою можна попередньо оформити і подати
документи: https://subsidii.mlsp.gov.ua.
«Для попередньої реєстрації документів в електронному вигляді
достатньо підтвердити адресу своєї електронної пошти».
Підготовка документів до подання у паперовому вигляді дає заявнику
змогу коректно заповнити, зберегти заяву і декларацію для подальшого
особистого звернення до місцевого органу соціального захисту населення.
Полегшити заповнення документів на субсидію покликані підказки, які
заявник отримає від електронної системи. А в разі, якщо громадянин
припуститься помилки, система поінформує його про необхідність її
виправити.
Планується, що пілотний проект з попередньої реєстрації звернень по
субсидії буде реалізовано у Києві й Вінниці, після чого дію системи буде
поширено на всю країну.
За результатами вивчення набутого досвіду до середини 2016 року
передбачається запровадження подачі документів в електронному вигляді
для призначення інших видів державних допомог. Через електронні
звернення в подальшому планується оформлювати такі види соціальних
виплат, як допомога при народженні дитини, у зв’язку з вагітністю та
пологами незастрахованим особам, допомога при усиновленні дитини та
дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога дітям, які
виховуються одинокими матерями, дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога особі, яка здійснює
догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, а також
допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
Проект реалізовано спільно з Державним агентством з питань
електронного урядування України в рамках програми «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що
фінансується Швейцарією і виконується Фондом „Східна Європа» (Міністр
соціальної політики представив електронну систему реєстрації
документів на субсидії // http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_
id=248575236. – 2015. – 23.10).

Поступова заміна паспортів-книжечок на нові ID-картки,
відбуватиметься протягом найближчих 5 років. З 1 січня 2016 року
міграційна служба розпочне впровадження нової національної системи
ідентифікації громадян на основі електронної бази даних та видачу
нових паспортів громадянина України у формі пластикової картки.
На першому етапі пластикові ID-картки видаватимуть безкоштовно
особам по досягненню 14 років. Окрім того, буде запропоновано оформлення
нових паспортів-карток громадянам, які звертатимуться до підрозділів
Офіційна інформація
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міграційної служби із заявами про відновлення втрачених документів а також
про оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за
кордон.
Обов’язкової заміни паспорта-книжечки на пластикову ID-карту не
буде.
Також передбачено поступове передавання функцій з прийому громадян
та видачі документів до центрів надання адміністративних послуг, утім на
першому етапі ЦНАПи та підрозділи міграційної служби прийматимуть
громадян паралельно через різну ступень готовності ЦНАПів виконувати ці
функції та через очікуване суттєве зростання попиту на нові документи у
перший рік.
У новому паспорті не буде інформації про укладення шлюбу та
реєстрації місця проживання особи. Для підтвердження місця проживання,
міграційна служба безкоштовно видаватиме громадянам відповідні витяги з
реєстру. Проте, із розвитком електронного урядування та сфери надання
адміністративних послуг, за деякий час таке підтвердження не буде
необхідним ані при зверненні до органів влади, ані для банківських установ.
Головними перевагами нового паспорта є захищеність від підроблення
та можливість у подальшому отримувати більшість адміністративних
послуг через мережу Інтернет без необхідності витрачати години у чергах
до чиновників (Міграційною службою розроблено план поступової заміни
паспортів громадянина України на ID-картки нового зразка //
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248577340. – 2015. –
23.10).

21 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову «Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних», якою передбачається
відкриття у формі відкритих даних 331 набору державних даних, а також
встановлюються вимоги до формату та структури таких наборів даних.
Протягом 6 місяців розпорядники інформації повинні оприлюднити та
забезпечити подальше оновлення на єдиному державному веб-порталі
відкритих даних та своїх офіційних веб-сайтах відповідних наборів даних,
серед яких Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців; Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження
у справі про банкрутство; Звіти про використання бюджетних коштів;
Інформація про стан аварійності на автошляхах України; Державний реєстр
лікарських засобів; Інформація про хід ліквідації ямковості на основних
дорогах міжнародного, національного та регіонального значень; Реєстр
платників податку на додану вартість та багато інших важливих для
громадян державних даних.
Створення та забезпечення функціонування єдиного державного вебпорталу відкритих даних здійснюється Державним агентством з питань
електронного урядування України. На сьогодні тестова версія веб-порталу
Офіційна інформація

8

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
інформаційні технології в державному управлінні

16 – 31 жовтня 2015 року

< 2015
20-28 лютого
доступна за адресою http://data.gov.ua. Також, Агентство має забезпечити
проведення, із залученням інститутів громадянського суспільства та
представників
громадськості,
періодичного
моніторингу
стану
оприлюднення та оновлення наборів даних із наступною публікацією його
результатів на єдиному державному веб-порталі.
Олександр Риженко, Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України:
«Розвиток відкритих державних даних – це не лише підвищення
відкритості та прозорості органів влади, а й шлях до розвитку потужної
індустрії. Відкриті державні дані по всьому світу сьогодні стають важливим
джерелом для розвитку інноваційного, середнього та малого бізнесу. Саме на
базі державних даних, що стали відкритими, реалізуються успішні соціальноважливі та комерційні проекти, оборот яких в ЄС складає сотні мільйонів
євро на рік» (В Україні державні дані стануть відкритими для громадян
та бізнесу // http://dknii.gov.ua/content/v-ukrayini-derzhavni-dani-stanutvidkrytymy-dlya-gromadyan-ta-biznesu. – 2015. – 21.10).

Більше 90 тис. переглядів інформації про власників або
розпорядників земельних ділянок, більше 4,5 тис. витягів про
нормативно-грошову оцінку – такі результати перших десяти днів
роботи нових електронних послуг у земельній сфері.
5 жовтня 2015 року Державна служба України з питань геодезіі,
картографії та кадастру та Державне агентство з питань електронного
урядування презентували нові електронні послуги у земельній сфері:
відкриття інформації про власників земельних ділянок та замовлення витягу
про нормативно-грошову оцінку (map.land.gov.ua).
Головні результати перших 10 днів роботи:
Відкриття інформації про власників земельних ділянок:
- 93 167 переглядів інформації про власників або розпорядників
земельних ділянок;
- 7 829 користувачів скористались е-послугою;
- 527 користувачів скористувались ЕЦП та 7 296 – BankID, з них: 6975 –
через BankID Приватбанка та 321 – Ощадбанка;
- найбільша кількість переглядів інформації здійснено по Київській
області (25465), найменша – Севастополь (97);
- 2067 – максимальна кількість переглядів інформації одним
користувачем.
Замовлення витягу про нормативно-грошову оцінку:
- подано 5 873 заяв;
- надано 4524 витягів;
- надано 1 171 відмов (19,9 %);
- 178 заяв в роботі;
- найбільшу кількість витягів надано по Київській області (1 841),
найменшу – по Тернопільській області (2) (Перші 10 днів роботи нових
Офіційна інформація
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електронних послуг у земельній сфері // http://dknii.gov.ua/content/pershi-10dniv-roboty-novyh-elektronnyh-poslug-u-zemelniy-sferi. – 2015. – 16.10).
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Регіональні ініціативи
Заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро
Пантелєєв:
Кияни будуть отримувати повідомлення з попередженням про
снігопади та інші надзвичайні події. На даний момент тестується система
оповіщення.
«Завдяки спільній роботі з мобільними операторами будемо відправляти
в певну зону на карті Києва або на територію всього міста smsповідомлення» (Столична влада планує розсилати киянам SMS з
попередженням про сніг // http://nv.ua/ukr/ukraine/events/stolichna-vladaplanuje-rozsilati-kijanam-sms-z-poperedzhennjam-pro-snig-77170.html. – 2015.
– 30.10).
30 жовтня, у львівській Ратуші презентували картку львів’янина.
Перших десять карток урочисто вручили учасникам АТО. Бійці
отримали їх безкоштовно.
Львів наразі – єдине місто в Україні, де цей проект реалізували. Картка
львів’янина – це продовження електронного урядування, яке запроваджують
у Львівській міськраді.
ІД-картки
львів’янина
є
найбільш
інноваційними
та
мультифункціональними, оскільки це не лише банківські соціальні картки,
що надаватимуть доступ до міських адмінпослуг.
Така картка – це також прототип електронного квитка. За цими картками
вояки АТО матимуть право безкоштовного проїзду у міському
електротранспорті. Поки що вони просто пред’являтимуть їх контролеру.
А вже на початку наступного року у трамваях і тролейбусах встановлять
спеціальні термінали, які братимуть з ІД-карток оплату за проїзд. Картку
може замовити собі кожен охочий мешканець міста.
Проект «Електронна картка учасника АТО» Львівська міськрада
реалізує спільно з «Ощадбанком».
Міський голова Львова Андрій Садовий:
«Коли ми сьогодні говоримо про ефективне управління в країні чи в
місті, то розуміємо під цим не лише фахових працівників, а й змінену
філософію роботи – відкрита, доступна влада, яка спілкується зі своїми
мешканцями, оперативно і якісно надає усі необхідні послуги і прозоро
звітує. Чому це вигідно Ощадбанку? Бо ми легкі на співпрацю, вони
опрацюють з нами увесь сценарій і потім реалізують це в інших містах
України».
Голова АТ «Ощадбанк» Андрій Пишний:
«Ощадний банк вважає своєю місією допомогу державі у розвитку
безготівкових розрахунків та запровадженні проектів електронного
урядування. Разом зі Львовом ми робимо перші кроки у національному
Регіональні ініціативи
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проекті «муніципальних карток», які покликані значно спростити життя
містян», – наголосив.
Картка львів’янина дає доступ до «особистого кабінету мешканця» на
сайті міськради. А відтак допоможе отримати чималий перелік
адміністративних послуг в електронній формі.
Уже зараз за допомогою електронної картки можна отримувати
соціальні пільги, реєструвати звернення до виконавчих органів, замовляти
довідки, рішення виконкому чи сесії міськради.
ІД-карткою також можна буде користуватись як платіжною. Аби її
замовити, потрібно звернутись у центр надання адміністративних послуг у
Ратуші.
Для всіх учасників АТО та членів їхніх родин картки львів’янина
видаватимуть безкоштовно. Усі решта вноситимуть за це невелику плату
(Ірина Ващишин У Львові учасники АТО першими отримали ІД-картки
львів’янина
//
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_uchasniki_ato_pershimi_otrimali_id
kartki_lvivyanina&objectId=1371185. – 2015. – 30.10).

Проекты
систем
электронных
петиций
и
электронных
государственных закупок презентовали сегодня, 27-го октября, в
Тернопольском городском совете.
Тернополь – один из тринадцати городов Украины, где готовы
использовать в работе систему подачи электронных петиций. Проект создан
в рамках программы «Электронное управление для подотчетности власти и
участия общества» (EGAP), финансируемого Швейцарской Конфедерацией и
внедряется Фондами «Восточная Европа» и «Innova Bridge» совместно с
Государственным агентством по вопросам электронного управления.
Систему подачи электронных петиций в Тернополе ввели две недели назад в
тестовом режиме, а с 28-го октября она заработает на постоянной основе.
Подать петицию можно, зайдя на интернет-сайт горсовета. Если петиция
наберет не меньше двухсот пятидесяти голосов, то предложение рассмотрят
на сессии городского совета или заседании исполнительного комитета.
Городской председатель Тернополя Сергей Надал отмечает: «Мы это делаем
без всякого расходования бюджетных средств, но это будет очередной
публичная площадка, который максимально упростит процедуру принятия
решений, покажет открытость власти и даст возможность каждому
тернополянину внедрять тот или иной проект, он считает нужным в городе»
Другой проект, предусматривающий реализацию системы электронных
закупок «PROZORRO», созданный по инициативе общественных
организаций,
коммерческих
площадок,
государственных
органов,
предпринимателей и должна обеспечить прозрачное и эффективное
использование средств из бюджета. Как сообщила начальник управления
экономики Тернопольского горсовета Татьяна Корчак, с 1 октября в этом
режиме работает городской совет, а с начала 2016-го года будут
осуществлять электронные закупки также коммунальные предприятия и
Регіональні ініціативи
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учреждения Тернополя (Лариса Осадчук Тернопольский городской совет
ввел
системы
электронных
петиций
и
госзакупок
//
http://www.day.kiev.ua/ru/news/271015-ternopolskiy-gorodskoy-sovet-vvelsistemy-elektronnyh-peticiy-i-goszakupok. – 2015. – 27.10).

Спеціалісти районних державних адміністрацій, міськвиконкомів
міст обласного значення, відповідальні за створення та ведення вебсайтів, підвищили професійну компетентність за програмою
тематичного короткострокового семінару.
Програма семінару була розроблена з урахуванням основних завдань,
щодо інформаційного наповнення сторінок офіційних веб-порталів
райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення –
оприлюднення інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний
розвиток міста, району, області та держави. Під час тематичних зустрічей
були обговорені питання реалізації державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства; конституційно-правові аспекти доступу
громадян до інформації; електронне урядування та електронна демократія;
комунікації стейкхолдерів як інструменту взаємодії влади, бізнесу та
громадськості; система електронних державних закупівель «ProZorro»;
технічний захист інформації; специфіка інформаційного наповнення
офіційних веб-сайтів органів публічної влади; використання соціальних медіа
у зв’язках з громадськістю. У комп’ютерній лабораторії слухачі семінару
відпрацювали практичні навички щодо веб-комунікацій у політичноуправлінських Public Relations, веб-проектування та веб-дизайну.
Реалізовували програму семінару представники Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації,
сектору прес-служби апарату обласної державної адміністрації, викладачі
вищих навчальних закладів (Районних чиновників вчили, як правильно
вести офіційні веб-сайти Автор Вчасно Служба новин //
http://v4asno.com/rajonnyh-chynovnykiv-vchyly-yak-pravylno-vesty-ofitsijniveb-sajty. – 2015. – 25.10).
В Луганской области начался процесс внедрения системы
электронного управления совместно с «ПриватБанком», что позволит
получать ряд государственных сервисов, используя терминалы и
отделения банка.
«У нас планируется открытие еще четырех отделений до конца года. Со
своей стороны обещаю, что качество предоставляемых услуг будет на
высоком уровне», – отметил директор восточного управления
«ПриватБанка» Эдуард Мизин.
Также, по словам главы ЛОВГА Георгия Туки, процессы открытия
новых отделений банка, позволят вернуться к миру и стабильности (В
Луганской области внедряется система электронного управления //
http://www.eastkorr.net/ekonomika/v-luganskoi-oblasti-vnedryaetsya-sistemaelektronnogo-upravleniya. – 2015. – 23.10).
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Піонером на шляху до переведення всієї бази даних в електронний
формат стане поліклініка Черкаського обласного кардіоцентру. Паперові
картки та писані від руки рецепти тут вже почали відходити у минуле. У
закладі презентували автоматизовану інформаційну медичну систему.
Запровадити її саме тут вирішили, бо на серцеві недуги хворіють найбільше
черкащан. 12171284_1647036442240336_216522363_o – Часто буває, що
пацієнти гублять свої картки. А коли приїжджає «швидка», то й хворобу не
можуть назвати. А все це важливо при наданні медичної допомоги: від
кожної хвилини залежить життя пацієнта, особливо коли йдеться про
сердечників. Про електронну реєстратуру, електронні картки багато розмов,
зокрема, й на міністерському рівні. І дуже приємно, що на Черкащині, не
чекаючи державної програми, почали таке втілювати. Це – «технічна
революція» в наших закладах. Окрім того, ми зможемо до дрібниць
контролювати роботу наших лікарів, оцінювати її якість, – зауважує
головний лікар Черкаського обласного кардіологічного центру Світлана
Журба.
Ініціатором цього пілотного проекту виступив голова Черкаської ОДА
Юрій Ткаченко. Він же й випробував на собі нову медично-інформаційну
систему: пройшов шлях пацієнта від реєстратури до лікарських кабінетів.
Ми поставили собі за мету – інформатизувати наші медзаклади. За цим
майбутнє. Бо це – комфорт для пацієнтів і лікарів. А найголовніше – нова
якість із надання медичної допомоги. На минулій сесії обласна рада
затвердила відповідну програму. Вона розрахована на кілька років. Із
поліклініки кардіоцентру стартував пілотний проект. У найближчий місяць
до цієї системи під’єднають увесь кардіоцентр. До того ж на Черкаській
станції швидкої допомоги вже мають доступ до цієї системи. Цей «пілот»
коштував обласному бюджету близько півмільйона гривень. За подібними
системами вже давно працюють у всіх розвинених країнах світу.
Комп’ютерну систему для поліклініки кардіоцентру обирали серед
українських розробок. Вибрали найзручнішу. Тутешні лікарі її вже
опанували і підрахували, що завдяки автоматизації роботи зекономлять
чимало часу і зможуть за добу приймати на третину більше пацієнтів. До
електронної бази даних за перші дні її роботи внесли більше ста пацієнтів.
Наступним кроком стане приєднання до цієї системи станції швидкої.
Лікарі, їдучи на виклик, із планшетів зможуть ознайомитися із історією
хвороби пацієнта, тобто у рази збільшити шанси на його порятунок.
Наступного року подібну практику планують розпочати проваджувати в усіх
медичних закладах області (Черкаські лікарні наближають до
європейських
стандартів
//
http://infomist.ck.ua/cherkaski-likarninablyzhayut-do-yevropejskyh-standartiv. – 2015. – 23.10).
Відтепер отримати інформацію від офіційних структур стало
простіше. Всеукраїнський ресурс «Доступ до влади» пропонує українцям
Регіональні ініціативи
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унікальний сервіс – оформлення запиту на публічну інформацію онлайн.
Журналіст та редактор ресурсу Леся Ганджа:
На сьогодні «Доступ до правди» – це 940 розпорядників інформації, чи
то пак офіційних структур. Аби подати запит на інформацію до будь-якої з
них достатньо зареєструватись на сайті та заповнити нескладну форму.
Впродовж п’яти днів розпорядники зобов’язані надати або відповідь, або ж
пояснення, чому збір запитуваної інформації потребує більше часу.
Он-лайн заявка на інформацію тут прирівнюється до стандартного
інформаційного запиту. Раніше, згідно законодавства, вимагати інформацію
у такий спосіб від органів центральної та місцевої влади мали право
журналісти. Нині ж таку можливість має кожен громадянин.
– Загалом у світі існує 19 таких сайтів. За допомогою «Доступу до
правди» українці вже зробили більше шести з половиною тисяч запитів.
Що ж стосується Черкащини, то до сервісу підключені на сьогодні
чотири розпорядника публічної інформації – Прокуратура Черкаської
області, Черкаська міська рада, Черкаська обласна державна адміністрація та
Черкаська обласна рада (Запити до прокуратури, обласної ради та ОДА
черкащани можуть подати он-лайн // http://grom-che.com/blog/zapyty-doprokuratury-oblasnoyi-rady-t.html. – 2015. – 22.10).

Днями на офіційному сайті Вінницької міської ради з’явився сервіс,
через який вінничани можуть надсилати електронні петиції керівництву
міста. Відповідний розділ розміщений на сторінці «Звернення вінничан».
Електронні петиції стануть ще одним каналом зворотного зв’язку із
вінничанами.
Вінниця продовжує запроваджувати нові електронні сервіси, які роблять
владу більш відкритою та прозорою. Донедавна Вінницька міська рада
користувалось в переважній більшості власними електронними ресурсами,
програмами та системами, які розробляли ІТ-фахівці міської ради або які
купувались. А віднедавна місто почало підключатись до загальнодержавних
проектів. Серед них, наприклад, система електронних закупівель «Прозоро»
та система для подання місцевих петицій.
Остання реалізується в рамках програми «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа,
Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством з питань
електронного врядування.
Наразі на офіційному сайті Вінницької міської ради вже розміщена
сторінка, де можна залишити петицію. Незабаром буде затверджено Порядок
розгляду електронних петицій, адресованих Вінницькій міській раді, де буде
прописано скільки потрібно голосів для прийняття до розгляду таких
звернень та ряд інших правил.
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В петиціях, які вінничани зможуть надсилати міській владі, має бути
викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові, адресу
електронної пошти автора (ініціатора) електронної петиції. Для її створення
автор заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті міської ради та
розміщує текст електронної петиції.
Розміщена петиція до її оприлюднення для збору підписів буде
перевірятись на відповідність вимогам, встановлених законодавством.
Звернення не може бути оприлюднене, якщо його суть не відповідає
повноваженням міської ради, або спонукає до перевищення її повноважень.
Петиція не повинна містити заклики до повалення конституційного ладу,
порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства,
жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі,
вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини тощо.
Петиція, яка відповідає встановленим вимогам, оприлюднюється на
офіційному веб-сайті міської ради протягом двох робочих днів із дня
розміщення петиції. У разі її невідповідності встановленим вимогам
оприлюднення не здійснюється, про що повідомляється автору.
Дата оприлюднення петиції на офіційному веб-сайті міської ради є
початком збору підписів на її підтримку. Повторні та однакові за змістом
звернення, збір підписів за підтримку яких триває, оприлюднюватись не
будуть.
Регіональні ініціативи
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Інформація про початок розгляду петиції, яка в установлений строк
набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на
офіційному веб-сайті міської ради не пізніш як через три робочі дні після
завершення строку збору підписів на її підтримку.
Розгляд петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти
робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Якщо
вирішення питань піднятих у тексті петиції вимагають скликання сесії
міської ради або розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради –
відповідний проект рішення готується виконавчим органом міської ради або
установами міста відповідно до компетенції.
Після розгляду петиції на засіданні виконавчого комітету міської ради
або сесії міської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня
оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті
міської ради оприлюднюється оголошення щодо її підтримки або не
підтримки.
Відповідь на петицію, підготовлену виконавчим органом міської ради
(відповідальним виконавцем), оприлюднюється на офіційному веб-сайті
міської ради та надсилається на електронну адресу автору (ініціатору) не
пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду (Вінничани
вже можуть надсилати керівництву міста електронні петиції //
http://www.myvin.com.ua/ua/news/useful/37818.html. – 2015. – 22.10).

Міський голова Львова Андрій Садовий:
У Львові закордонні паспорти вже невдовзі можуть почати
видавати в центрах надання адміністративних послуг.
«Зараз ми дебатуємо, щоб мати можливість закордонні паспорти
видавати у таких центрах, тому що умови тут значно кращі, ніж в міграційній
службі».
У центрах надання адміністративних послуг згодом можуть видавати
і водійські права.
«Також хочемо мати можливість видавати тут [у ЦНАП] водійські
права. Навіщо міліції робити щось паралельно, коли всі умови для цього вже
є тут, до того ж тут людина почувається гідно. Тут немає жодних черг і без
проблем можна подати звернення чи заяву, відтак швидко отримати
відповідь».
Для мешканців Личаківського та Галицького районів на вул.
Левицького, 67 відкрили новий центр надання адміністративних послуг. А із
6 жовтня такий же центр працює на Сихові.
Ще два центри – у Залізничному та Шевченківському районах –
відкриють до кінця цього року. А вже на початку наступного –
адміністративний сервіс матиме і Франківський район.
ЦНАПи планують відкрити в усіх районах Львова, аби мешканцям було
зручніше і не було потреби за тією чи іншою послугою структур міської
влади їхати до Ратуші, де вже багато років поспіль працює центр
обслуговування мешканців.
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Адміністративні центри є частиною проекту електронного урядування у
Львові. Для зручності львів’ян у ЦНАПах щоразу запроваджуватимуть нові
послуги (Ірина Ващишин Закордонні паспорти і посвідчення водія у Львові
хочуть
видавати
в
центрах
адмінпослуг
//
http://zaxid.net/news/showNews.do?zakordonni_pasporti_i_posvidchennya_vodi
ya_u_lvovi_hochut_vidavati_v_tsentrah_adminposlug&objectId=1370033 . –
2015. – 21.10).

Альона Береза, кандидат у депутати Хмельницької міської ради від
ПП «Об’єднання Самопоміч», член громадської ради при Виконавчому
комітеті Хмельницької міської ради, громадська діячка:
Одним із напрямків активізації роботи громадського суспільства після
Революції Гідності стало запровадження електронного урядування, що
піднімається як на державному рівні, так і на місцевому. Дозвольте
розповісти Вам про дві важливі ініціативи, що вдалось розпочати
реалізувати у Хмельницькому: «Відкритий бюджет» та «Електронні
державні закупівлі у системі «ProZorro».
Щодо ініціативи «Відкритий бюджет», то вона передбачає візуалізацію
даних міського бюджету з метою полегшення доступу громадян до даних про
доходи та видатки місцевого бюджету, особливості його формування та
ефективність виконання. В свою чергу цілісний інструмент візуалізації
бюджету та демонстрації бюджетного циклу складається з двох незалежних
компонентів: бюджетна візуалізація (до 10 типів візуального представлення
доходів та видатків місцевого бюджету); календар бюджетного циклу (етапи
оцінки потреб, підготовки проекту бюджету, його громадського обговорення,
затвердження, виконання та звітності).
Сьогодні бюджетний візуалізатор вже використовують у своїй роботі
такі міста як Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Житомир, опрацьовується
низка запитів від інших міст, серед яких і Хмельницький. На озброєнні також
є попереднє погодження від міської влади, однак реалізація може затягнутись
адже в планах міської ради є розроблення веб-порталу замість старого сайту
в майбутньому, на якому вже стовідсотково запрацює візуалізатор.
18 вересня 2015 року у Хмельницькому відбувся масштабний семінар на
тему «Електронні державні закупівлі у системі «ProZorro» (система,
створена з ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків,
державних органів та підприємців. Мета – прозоре і ефективне витрачання
державних коштів, а також запобігання корупції завдяки громадському
контролю та розширенню кола постачальників), участь у яких брало близько
150 учасників, серед яких 50 представників Хмельницької міської ради.
Координатором цього дійства від громадського сектору Хмельниччини
пощастило виступити особисто. Після проведення навчань структурні
підрозділи та комунальні підприємства міськради до середини листопада
будуть брати участь у пілотному проекті електронних закупівель та по
закінченню прозвітують про свої успіхи. З нашої ж сторони залишається
важливою місія – лобіювання рішення про перехід на електронні закупівлі на
Регіональні ініціативи
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постійній основі, для впровадження якого потрібна підтримка нового складу
депутатів чи розпорядження нового міського голови.
Електронне урядування не вичерпується тільки двома описаними
ініціативами, на озброєнні також маємо ще декілька новацій, які обов’язково
будуть запропоновані для реалізації міській раді (Електронне урядування,
як запорука прозорої та відкритої роботи міської ради // http://ngpua.info/2015/10/23860. – 2015. – 20.10).

На території Полтавщини запроваджується система для подання
місцевих петицій. Як повідомили в Міністерстві регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, електронну
систему для подання місцевих петицій вже запроваджено, щоб допомогти
органам місцевого самоврядування, надавши їм готове технічне рішення та
пакет проектів місцевих нормативно-правових актів для забезпечення
виконання норм Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронної
петиції. Полтавці зможуть написати петиції до очільників міста та області,
щоб вони вирішили проблеми.
Місцеві петиції – це значне випробування на демократичну зрілість як
для місцевих органів влади, так і для місцевих громад, – зазначив Олександр
Риженко, голова Державного агентства з питань електронного урядування
України. – Досвід петицій до Президента України показав великий попит на
цей інструмент серед громадян України. Незабаром петиції запрацюють по
містах України і мешканці відповідних громад зможуть у новий ефективний
та демократичний спосіб особисто впливати на місцеві управлінські
рішення.
Систему створено в рамках програми «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа,
Фондом Innova Bridge у партнерстві з Державним агентством з питань
електронного врядування (Денис Скриль Швейцарці допоможуть
полтавцям
писати
петиції
до
Мамая
та
Головка
//
http://poltava.today/uk/news/show/5016. – 2015. – 19.10).
В Харьковской области запустили первый этап «Электронного
правительства».
Заместитель председателя облгосадминистрации Юлия Светличная
подписала договор с Международным агентством регионального развития
GloBee о бесплатной передаче программного обеспечения для
осуществления опытной эксплуатации системы.
Непосредственно перед подписанием договора разработчики
представили два первых модуля «Электронного правительства». Речь идет в
первую очередь о запуске системы внешнего и внутреннего электронного
документооборота
областной
государственной
администрации
и
системы электронной регистрации и информационного сопровождения
внутренне перемещенных лиц.
Регіональні ініціативи
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Главный разработчик компании CEO VisaPort Гассан Матар,
заверил, что система обеспечена высоким уровнем защищенности. При этом
для удобства пользователей документооборот осуществляется довольно
просто. По информации разработчика, теперь систему нужно просто
адаптировать под конкретных пользователей, чем уже занялись местные ITкомпании. В подтверждение своих слов Матар лично протестировал систему
и с помощью сканера разместил тестовые документы в системе электронного
документооборота.
Заместитель
председателя
облгосадминистрации
Юлия
Светличная:
«Сегодня в тестовом режиме в Харьковской областной государственной
администрации запущена система внешнего и внутреннего электронного
документооборота. Но это не одномоментный процесс. Конечно, еще будет
происходить целая цепочка процессов – это и обучение персонала, и
обеспечение необходимой техникой. Компьютеры и сканеры будут
предоставлены на безоблачной основе».
На тестирование системы понадобится около полугода. Уже с 2016 года
в ХОГА полноценно заработает система электронного документооборота.
Председатель общественной организации Международное агентство
регионального развития GloBee Дмитрий Шувал сообщил, что система
электронного документооборота позволит не только ускорить процесс
принятия решений, но минимизирует бюрократию и сделает многие
процессы гораздо более прозрачными.
Запущенная в Харьковской области система будет стартовой и
базовой для работы всех органов государственной центральной власти в
Украине.
Вторая тестовая программа, которую запустили в работу 16 октября,
также была разработана Гассаном Матаром специально для Харьковской
области. Это система электронной регистрации и информационного
сопровождения внутренне перемещенных лиц. Как заверил Шувал, это
особый проект, который упростит и ускорит общение переселенцев с
органами государственной власти и общественными организациями в
области. «Проект поможет ускорить процесс регистрации переселенцев, с его
помощью органы власти и негосударственные организации смогут
координировать свою работу. Электронная система однозначно откроет
временно перемещенным лицам быстрый доступ к тем организациям
которые непосредственно им помогают», – рассказал Шувал.
Он отметил, что для переселенцев, которые не имеют доступа к
компьютеру, в городе будут установлены специальные киоски (Наталья
Кобзар В Харьковской области запустили «Электронное правительство»
//
http://www.sq.com.ua/rus/news/vlast/17.10.2015/v_harkovskoj_oblasti_zapustili_
pervyj_etap_elektronnogo_pravitelstva. – 2015. – 17.10).
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Виконавчий директор Подільської агенції регіонального розвитку
Олег Левченко презентував у Чернігові «Білу книгу з питань
електронної демократії». На «круглий стіл» за його участю, що проходив 16
жовтня у дискусійному клубі «Експертна думка», прийшли представники
місцевих громадських організацій та ЗМІ.
Як розповів О. Левченко, він приїхав з Вінниці – міста, яке вважають
одним з лідерів в електронному урядуванні в Україні та в Східній Європі.
За останні декілька років там напрацьовано великий досвід у цій галузі.
На жаль, на рівні держави ситуація не така безхмарна. Промовистий факт: 18
міністерств і відомств, які займаються впровадженням електронного
урядування, за останні роки витратили на це близько 14 мільярдів гривень.
«А які ми бачимо наслідки?» – задав риторичне запитання гість з Вінниці. –
Більшість українців не знає, що це таке і як ним користуватися».
Більше того, визначити зміст електронного врядування не має
можливості навіть з українського законодавства. Доводиться звертатися до
рекомендацій Ради Європи. Згідно до них, таке врядування включає в себе
постачання електронних публічних послуг та електронну демократію.
Остання ж має чимало напрямків: електронні парламент, законотворення,
вибори, референдум, голосування, опитування тощо.
На жаль, з усього того обширу можливостей наші урядовці та
чиновники використовують, переважно, лише електронні консультації та
он-лайн конференції. Електронні звернення громадян тільки в планах.
За цих умов експерти з Вінниці і не тільки з неї вирішили скористатися
міжнародним досвідом і написати «Білу книгу з питань електронної
демократії». У ній розкриваються поняття та зміст такої державної політики,
її інструменти та проблеми.
«Це такий собі сценарій розвитку, чернетка, проект для обговорення.
Цей документ є першим кроком у спілкуванні між державою і
громадянським суспільством про те, яким має бути електронне урядування».
Учасники «круглого столу» обговорили зауваження та пропозиції до
«Білої книги», а також можливості залучення громадських організацій та ЗМІ
до розбудови інфраструктури електронної демократії (Станіслав Клопот
«Біла книга з питань електронної демократії» в Чернігові //
http://newvv.net/politics/region/241626.html. – 2015. – 17.10).
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Експертний погляд
Міхал Боні, євродепутат, екс-Міністр цифризації Польщі:
Нині в Європейському Союзі ми говоримо про стратегію єдиного
цифрового ринку, і роль цієї стратегії пов’язана з будівництвом нових
інструментів для електронного уряду. Безперечно, щоб виконати стратегію,
всі держави-члени мають бути підготовленими, але також нам необхідна
співпраця й узгодженість з іншими країнами.
На мою думку, електронний уряд є важливим з багатьох причин. Поперше, це зручно для користувачів, для громадян, для всіх нас. По-друге, він
створює можливості для економії. Користування електронними послугами
обходиться набагато дешевше від витрат, пов’язаних з особистими візитами
чи користуванням паперовими носіями. Третя й найважливіша причина –
електронний уряд об’єднує в роботі зацікавлених осіб. Користувач при цьому
усвідомлює себе громадянином, до якого уряд ставиться дуже серйозно.
Ми почали з так званого звіту Польща 2.0, де описали можливості,
загрози, ризики й сильні сторони. Нині я бачу, що ми рухаємося вперед дуже
швидко. І Україна йде вперед дуже швидко. Запущено багато пілотних
проектів, які стосуються надання електронних послуг у сфері кадастру,
екології, а також побудови електронної демократії.
Під час спільної роботи, обговорення з колегами, друзями в Україні ми
шукаємо можливості, як зробити співпрацю більш скоординованою. Ви
йдете тим шляхом, що й ми. Тому й було створено спеціальний комітет за
участю представників усіх адміністративних ресурсів та інститутів з метою
обговорення й упровадження цифрових рішень. Я думаю, що хорошим
напрямом роботи є співпраця з Естонією, доцільним є обговорення системи
контролю x-road. Україна загалом вбачається набагато прогресивнішою у
сфері електронної ідентифікації, ніж деякі країни в Європі. Думаю, що в
Україні цифрова революція піде вперед і служитиме людям у вигляді більш
простих, поліпшених, прозорих у підзвітності рішеннях, прийнятих
адміністрацією.
Як я згадував раніше, в цій царині важливо реалізувати ті рішення, які
представлені у відповідних проектах державної політики, і тоді процес піде.
Тепер я бачу, що існує багато нових проектів, які можуть бути засобом для
започаткування обміну документами на урядовому рівні не за допомогою
паперових носіїв, а з використанням електронних каналів. Тому вважаю, що
важливим і єдиним питанням на сьогодні є те, скільки вам потрібно коштів і
як ми можемо підтримати цей процес цифризації та побудови електронної
моделі врядування, залучаючи деякі європейські країни та інституції.
Я також хочу підкреслити, що Україна перебуває в процесі децентралізації.
Для майбутнього розвитку важливо дати місцевим та регіональним органам
влади глубокі професійні знання, а також нові канали для кращого
керівництва. Саме тому можливість загального доступу до даних уряду,
Експертний погляд
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місцевої та регіональної влади у сфері цифрових рішень буде дуже плідною
для обох сторін.
Вважаю, що Україна вже вийшла на рівень дотримання європейських
стандартів у сфері цифрових технологій. Сьогодні особливого значення
набуває взаємодія. З січня наступного року ми починаємо новий проект у
Європейському союзі, пов’язаний саме із взаємодією. Потрібно 140
мільйонів євро для формування ефективнішої узгодженості на
європейському рівні. На мою думку, це також стане черговим приводом для
співробітництва між урядом України і Європейською Комісією, зокрема у
виконанні цих правил, підтримки України у швидшому їх впровадженні,
особливо тих, що стосуються взаємозамінності. І я думаю, вас чекає успіх.
Сьогодні ваша країна перебуває в стані війни, Європа ж балансує між
двома війнами – в Сирії і в Україні. Росія бере участь в обох з них. У такій
ситуації ми маємо ставитися до України, як до брата, і підтримати Україну на
шляху до Європейського Союзу, а також у відстоюванні цілісності її
території. Я вважаю, що це матиме вирішальне значення. Однак, на мою
думку, ми мусимо краще підтримувати Україну у військовій сфері, у
реформуванні, у забезпеченні відкритості, зокрема лібералізації візового
режиму. У середині листопада відбудеться доповідь Європейського Союзу на
цю тему. Тому, думаю, для вас головне – це провести реформи, залишатися
такими ж сміливими й іти вперед, бо правда й справедливість на вашому
боці, на боці України (Інтерв’ю з «батьком» інформатизації у Польщі
щодо
розвитку
електронного
урядування
й
не тільки
//
http://dknii.gov.ua/content/intervyu-z-batkom-informatyzaciyi-u-polshchishchodo-rozvytku-elektronnogo-uryaduvannya-y-ne. – 2015. – 29.10).

Андрей Окара, российский политолог:
Государству необходимо подкорректировать свои отношения с
бизнесом, в первую очередь, в IT-сфере.
В последние дни большой резонанс получил конфликт между
украинским государством в лице Главного следственного управления
налоговой инспекции и Шевченковского суда города Киева и
украинским же IT-сообществом. 20 октября произошел новый обыск –
на этот раз в офисах группы компаний «Lucky Labs». Было изъято
больше сотни компьютеров, серверов и прочего «железа».
Конфликт такой силы и напряжения, что за IT-сторону вступился
представитель государства – заместитель главы Администрации президента
Дмитрий Шимкив, известный своей длительной работой в корпорации
«Майкрософт». Тот нечастый случай, когда за, казалось бы, каким-то
случайным частным конфликтом стоят сразу две серьезных проблемы.
О взаимоотношениях государства и бизнеса, причем бизнеса
специфичного, плохо понятного для нынешней политической элиты, которая,
как мы хорошо помним, обогатилась и стала элитой вовсе не на IT-секторе и
не на креативных индустриях, и даже не на «реальном секторе», а в своем
Експертний погляд

23

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
інформаційні технології в державному управлінні

16 – 31 жовтня 2015 року

< 2015
20-28 лютого
большинстве – на торговле сырьем и продукцией с низким уровнем передела,
сказано уже достаточно.
А вот о неоднородности самого IT-сообщества пока почти не
говорилось. А напрасно. Одни проекты, несомненно, полезны обществу и
работают на общее благо. Например, проект электронного правительства
разрабатывается украинскими IT-волонтерами на сугубо волонтерских
основаниях. С другой стороны, есть и IT-конторы, которые зарабатывают на
запрещенных в Украине азартных играх, онлайн казино и прочих интернетборделях. В эфире Савика Шустера также было сказано (со ссылкой на СБУ),
что некоторые из них связаны с финансированием боевиков «ЛДНР».
Да, благодаря IT-бизнесу в Украину ежегодно заходит совокупно не
менее 5 млрд евро в виде доходов различных корпораций. Часть этих денег
попадает в бюджет. Но их могло быть и намного больше.
После Майдана и Революции достоинства Украине было бы неплохо
занять лидерские позиции в одном из сегментов новой креативной
экономики. И позиции у украинской IT-индустрии не самые плохие в мире.
Иное дело, что большинство украинских «айтишников» так или иначе
работают на забугорных «дядь», вместо того, чтобы создавать мощные
корпорации в Украине.
Из этой истории с «Lucky Labs», которая не закончена и конца ей,
видимо, ждать нескоро, можно сделать, как минимум, два вывода. Вопервых, в IT-бизнесе не следует всех воспринимать одинаково и мазать
одним мѵром: как и в любом сообществе, в нем есть нормальные игроки,
есть свои проблемные субъекты, а есть и свои весьма и весьма проблемные.
Есть производители детских игр, бухгалтерских программ и платформы
«электронного правительства», а есть – организаторы интернет-казино и
содержатели интернет-борделей.
Во-вторых, государству необходимо подкорректировать свои
отношения с бизнесом, и, в первую очередь, с бизнесом в IT-сфере. Ведь
именно этот бизнес минимально привязан к «железу»: доля «мозгов» в нем
велика, как ни в одном другом. А мозги, как известно, имеют свойство
утекать, перетекать, испаряться и даже телепортироваться. Людям из
прошлого может показаться, что, изъяв сотню компьютеров, они поймали
«птичку» в клетку и парализовали работу компании, а айтишников это
только забавляет. В IT-сфере высока профессиональная и корпоративная
солидарность, однако она не должна противоречить ни здравому смыслу, ни
Уголовному Кодексу (впрочем, как и иному законодательству). А
государству необходимо понять, что в новых условиях, в новом,
постиндустриальном, обществе оно исполняет иные роли и функции. И
правильно выстроенные отношения с «айтишниками» позволят ему повысить
свою конкурентоспособность в мире и эффективность внутри Украины (ІTскандалы в Украине. Между iGovernment и интернет-борделем //
http://nv.ua/opinion/okara/it-skandaly-v-ukraine-mezhdu-igovernment-iinternet-bordelem-76614.html. – 2015. – 28.10).
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Руслан
Енсебаев,
председатель
правления
компании
«Национальные информационные технологии» – национального
оператора инфраструктуры е-government Казахстана:
Объединением всех государственных органов Казахстана в единую
систему электронного документооборота мы начали заниматься еще в
2000 году. В 2003-м были приняты законы об электронном
документообороте и цифровой подписи. Концепцию электронного
правительства разрабатывали, базируясь на опыте сильно продвинувшихся в
этом направлении стран – Великобритании, Южной Кореи и особенно
Эстонии. Именно эстонские специалисты помогли подготовить концепцию
по методологии ООН.
За пять лет – с 2005 по 2010 год – создали инфраструктуру. В этот
период развивалась защищенная внутренняя сеть госорганов и
государственные базы данных. Проделана колоссальная работа. В стране
появилась базовая инфраструктура – централизованная база данных, единый
шлюз, который интегрирует ведомственные системы на уровне веб-сервисов,
портал как единая точка доступа к этой инфраструктуре, единая
транспортная среда и удостоверяющий центр. Параллельно внедряли
электронные услуги, но ими в то время мало кто пользовался.
В ходе работы столкнулись с разными проблемами: и с техническими,
и организационного характера, и с теневым оборотом денег в
посреднической среде. Два года потратили только на стандартизацию
официальных документов и утверждение регламентов. Но не расслаблялись и
не опускали рук. Старались сделать революцию в госструктурах, которая
позволит отказаться от бумажного документооборота в пользу цифрового.
Вот тут мы ощутили серьезное противодействие целого злокачественного
образования.
Минюст тогда принял волевое решение: на уровне подзаконного акта
прописал, что услуга предоставляется безальтернативно только в
электронном виде
Приведу пример из сферы недвижимости. Так случилось, что реформа
документооборота в недвижимости совпала с бумом строительства в 20072009 годах. Очень много недвижимости продавалось, и справка, которую при
этом выдавали, пользовалась огромным спросом. За нее платили немалые
деньги посредникам, а не государству. Создался огромный теневой рынок. В
народе эту теневую подачку называли «стошкой», поскольку давали за нее
$100. Но Минюст тогда принял волевое решение: на уровне подзаконного
акта прописал, что услуга предоставляется безальтернативно только в
электронном
виде.
После
этого
теневой
пласт
посредников
самоликвидировался. Прямой экономический эффект этого мероприятия
сложно пересчитать. Но если учесть, что даже 10 % этих справок проходили
мимо казны, получается огромная сумма. Сам процесс выдачи справок по
недвижимости по самым скромным подсчетам позволяет экономить
ежегодно более 6 млрд тенге (почти $21,7 млн). Именно эта услуга первой
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показала хороший результат. Мы получили «зеленый свет» и полное
содействие чиновников.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития,
общие затраты на электронное правительство в госсекторе США
составляют $75 млрд, в Великобритании $9,1 млрд, в Южной Корее $2,5
млрд в год. Мы же за 10 лет реализации проекта в Казахстане на все системы
госорганов, на транспортную среду, на всю инфраструктуру потратили около
$1 млрд. После чего Казахстан поднялся в рейтинге ООН развития
электронного правительства на 28-е место из 192 стран.

С 2010 года проект масштабирован на другие виды услуг. Огромные
средства, которые уходили в тень, помогла сэкономить электронная система
госзакупок. Процесс становится более прозрачным, и государственные
деньги тратятся теперь более эффективно. С 2011 по 2015 год страна
сэкономила 153 млрд тенге (почти $555 млн).
Тут же бесплатно и, что называется, в нагрузку государством
выдается цифровая подпись.
В стране великой степи унитарная система госуправления. Услуги
доступны во всех регионах – исключений нет. Человек в любом населенном
пункте может получить доступ к электронным услугам. В этом плане важен
вопрос компьютерной грамотности и технической возможности доступа.
Поэтому сначала реализовали программу создания Центров обслуживания
населения, которые построены по принципу «единого окна». В каждом из
них есть уголок электронного правительства. Тут же бесплатно и, что
называется, в нагрузку государством выдается цифровая подпись.
Используем все каналы, чтобы люди научились пользоваться системами.
Ведь большинство электронных сервисов бесплатны. На некоторые виды
услуг сохранился аналог госпошлины – совершенно символическая плата.
У нас есть показатель, который мы называем Индексом бюрократизации
услуги. Он показывает, сколько справок человек должен собрать, чтобы
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получить одну услугу. До внедрения е-правительства он равнялся 10. Сейчас
индекс сократился до 3, а во многих сервисах уже равен нулю.
На данный момент для населения страны доступны более 800 услуг на
портале электронного правительства и электронного лицензирования. Какието используются чаще, какие-то реже. Но все востребованы.
Хороший пример – регистрация юридического лица. Раньше на
оформление компании в Казахстане уходило больше 30 дней. Сроки
диктовались необходимостью подать массу справок в разные ведомства.
Сейчас можно за пару часов зарегистрироваться на государственном портале.
За это время система проверит учредителей компании, не находится ли ктото из них в розыске и нет ли задолженностей. Услуга регистрации юрлица
работает с 2013 года. Через систему уже зарегистрировалось более 70 000
компаний.
Сейчас наше электронное правительство переходит на качественно
новый уровень. Как раз об этом пойдет речь на международном
инновационном конгрессеTechConnect.Tech, который 12 ноября пройдет в
Астане. Мировой тренд по e-government – открытые данные. Создается новая
экосистема для стартапов и компаний, на базе которой те смогут
разрабатывать полезные продукты. Мы совместно с госорганами поднимаем
их данные и переводим в машиночитаемый формат, а программисты создают
свои сервисы. Недавно в Алматы провели хакатон, на котором за два дня
создали 13 приложений по криминальной статистике, образованию и т.д.
Примеров много. Студенты создали приложение «Безопасная школа»,
разработав свой алгоритм. Работает оно очень просто. Вы запускаете
приложение, набираете номер школы. Сначала система подтягивает данные
Минобразования, потом данные прокуратуры. Потом считает число
преступлений, тяжесть преступлений в этом районе города и выдает Индекс
безопасности от 1 до 10. Дальше накладываются данные Минобразования по
средним показателям успеваемости. В итоге родители, не выходя из дому,
понимают, в какой среде будут учиться их дети.
Для разработчиков доступ к государственным данным бесплатный. Это
прописано в законе о доступе к информации, который скоро рассмотрит
парламент. Также мы обяжем госорганы выкладывать на портале все
несекретные и не персональные данные в машиночитаемом виде. Они будут
платить штрафы, если не обеспечат их публикацию.
Для разработчиков доступ к государственным данным бесплатный. Это
прописано в законе о доступе к информации, который скоро рассмотрит
парламент
Благодаря оптимизации всех процессов за счет экономии бумаги и
времени госслужащих сэкономлено более 70 млрд тенге (почти $254 млн). В
частности, электронные бизнес-процессы сберегли более 1 500 тонн бумаги,
а с ней и спасли немалое количество деревьев от вырубки. Такая простая
аналитика показывает, что электронное правительство – очень полезное
изобретение. Тут всегда есть возможности роста (Чужие грабли. Как
Казахстан
создавал
электронное
правительство
//

Експертний погляд

27

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
інформаційні технології в державному управлінні

16 – 31 жовтня 2015 року

< 2015
20-28 лютого
http://biz.liga.net/all/it/stati/3137852-chuzhie-grabli-kak-kazakhstan-sozdavalelektronnoe-pravitelstvo.htm. – 2015. – 23.10).

Денис Гурский, специалист по цифровым коммуникациям,
основатель общественной организации SocialBoost, которая развивает
гражданский IT-сектор, советник премьер-министра по открытию
государственных данных:
Три с половиной года назад я вернулся из США после окончания
контракта с Internews Network, где я занимал должность советника по
инновациям в СНГ. В то время как мои американские коллеги видели
медийную составляющую, например, в интерактивных картах, я в этом видел
инструмент взаимодействия между гражданином и государством. SocialBoost
– это название первого хакатона, который мы с инициативной группой
организовали в 2012 году. Еще тогда стало понятно, что инициатива будет
жить, так как желающих решать повседневные проблемы при помощи ITинструментов – масса. Сегодня мы общественная организация, у которой
более 1000 участников по всей стране и десятки тематических хакатонов на
социально-важные темы.
Одновременно с тем, как обнаружилась важность поддержки
независимых разработчиков, стало понятно, что им зачастую не хватает
данных. Самых разных. От сопоставления цен на лекарственные препараты с
адресами аптек Киева до проведения корреляции между бюджетами школ с
качеством внешнего независимого оценивания, которое они обеспечивают.
Так мы и влились в ряды реформаторов по части открытых данных. За
рубежом это очень популярная тема. В Великобритании, к примеру, эта
реформа началась еще в 2006 году. Они же первыми запустили портал
открытых данных. К слову, украинский портал data.gov.ua сделан на той же
платформе, что и data.gov.uk.
Открытые данные – это деперсонализированная информация в
структурированном, машинночитаемом виде, пригодном для повторного
использования, в частности через API. Открытые данные являются крайне
полезными по двум причинам: во-первых, это прозрачность и подотчетность
государственных органов, а во-вторых, новый рынок веб/мобильных
сервисов, основанных на открытых данных. Если с первым все более или
менее понятно, то про второе попробую конкретизировать.
Представьте, что есть API доступа ко всем данным, которые хранятся и
собираются в государстве. Информация обо всем: железнодорожные станции
с
координатами
и
пассажиропотоком,
координаты
всех
сельскохозяйственных полей и основные характеристики почвы, данные о
качестве воздуха, преступности или городском транспорте. Это дает
безграничные возможности для создания украинских IТ-сервисов. Кроме
того, зачастую даже хакатона в 48 часов хватает, чтобы что-либо быстро
построить на основе данных. Это очень и очень просто. Евросоюз оценивает
рынок сервисов на основе данных в 2 % ВВП к 2020 году. В Украине не
такой развитый рынок, но у нас больше программистов, больше энтузиастов
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и национальных сервисов почти нет. Это серьезная перспектива для тех, кто
хочет менять страну при помощи ИТ.
… Летом 2014 года я был частью инициативной группы, которая
занялась разработкой концепции, а впоследствии и самого законопроекта об
открытых данных. На то время мы уже разработали data.gov.ua и передали
все государственному агентству по электронному управлению. По
инициативе президента законопроект был внесен в Верховную раду и
проголосован в апреле, Кабинет министров по закону является главным
исполнителем, а также определяет наборы данных, обязательные к
открытию. Мне поступило предложение присоединиться к процессу
исполнения закона, а также возглавить рабочую группу по открытым
данным. Поскольку тема для Украины новая, то ей необходимо и заниматься
новым людям.
К счастью, министерства восприняли процесс открытия данных с
одобрением и интересом, так что сейчас процесс движется очень быстро.
Проводятся тренинги для министерств при поддержке Международного
фонда «Відродження». Мы стали украинскими представителями Open
Knowledge Foundation и теперь можем привозить в Украину экспертов,
которые форматировали правительство Великобритании и Швейцарии.
Правительство оказалось неожиданно многослойным, причем каждый слой
живет своей системой ценностей и мотиваций, и к каждому из них нужен
свой подход.
С другой стороны, работа в правительстве – это безграничная
ответственность. В бизнесе или общественной организации мелочи
исправляются довольно быстро и незаметно, тут же права на ошибку просто
нет. Главный фактор, на который опирается правительство – это люди и
команда. Мне нравится команда, которая складывается вокруг темы
открытых данных – это люди из министерств, которые самостоятельно
изъявили желание принимать участие в реформе, пришли с кучей идей и
помогают делать, например, аудит в своих министерствах, чтоб получить
полную картину того, какие данные собираются и как хранятся.
Серьезные изменения в этой сфере в последнее время:
Уже создана и функционирует межведомственная рабочая группа по
открытым данным. Практически закончен аудит в Мининфраструктуры,
Минэкономики и Минфине – а ведь наряду с Минюстом именно это
основные хранители данных. Подготовлено постановление Кабинета
министров, которое должно выйти на этой неделе с более чем 300 наборами
обязательных для публикации данных. При поддержке фонда «Відродження»
перезапущен портал открытых данных data.gov.ua. На ресурсе появился
новый легальный сервис, в котором можно предложить государству открыть
определенную информацию, указав причины для ее открытия и регулярного
обновления. Также готовится ряд национальных инициатив, которые уже
будут работать с реальными открытыми данными.
После выхода постановления про открытые данные государственные
органы будут самостоятельно публиковать данные. Несмотря на то, что
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сейчас портал работает все еще в тестовом режиме, трафик в среднем
составляет 500 уникальных пользователей в сутки.
Инфраструктура данных – это то, к чему мы должны прийти. Для
этого нужно четко сформулировать то, какие данные государство
собирает, как они хранятся, и как государство к этим данным обеспечивает
доступ. В связи с цифровизацией правительства и тем, что раньше этими
вопросами никто не озадачивался, заняться есть чем.
Кроме того, мы должны простимулировать независимых разработчиков
создавать украинские IТ сервисы для отечественного рынка. В таком случае
разработчики станут заказчиками открытия тех или иных данных.
Думаю, что реформа госслужбы приведет в ряды чиновников именно
тех, кто хочет и может. Остальные останутся волонтерами. Сегодня
взаимодействие с волонтерами – это свежая кровь, которая жизненно
необходима Украине для обновления государственной машины (Юрий
Марченко Открыто, входите: советник премьера о том, как информация
и IT-инструменты меняют страну // http://reforms.platfor.ma/gurskii-denis.
– 2015. – 22.10).

Василь Худицький, кореспондент «Дзеркала тижня»:
Країною крокує електронне урядування. Наприклад, у Львові лише
впродовж останнього місяця відбулася міжнародна конференція та дві пресконференції. На одній із них журналістам говорили про переваги цього,
звичного на Заході, інструменту. Тепер, виявляється, можна буде навіть заяву
до місцевого РАГСу подати через Інтернет.
На одній із прес-конференцій, яка днями відбулася у прес-клубі,
представники Львівської ОДА та Управління юстиції повідомили, що
відтепер громадянам України вже не треба буде збирати довідки. За них це
зроблять відповідні органи. Проте на запитання журналіста DT.UA, який
економічний ефект від впровадження новацій, представник управління
юстиції відповів, що він з’явиться, можливо, згодом. На ще одне запитання:
коли ж, за прикладом Грузії, в Україні можна буде спокійно отримати
паспорт упродовж одного–п’яти днів, – відповідь була, що проблема теж
тільки розглядається… Якою ж є ситуація насправді?
«Електронне урядування – дуже зручна річ, – каже Олег Доскач,
експерт з управління. – Через Інтернет на Заході голосують на виборах,
стежать за станом надходжень та витрат у місцевих радах, оплачують
рахунки за комунальні послуги та багато іншого. До цього там ішли багато
років. Електронний уряд є лакмусом самоорганізації суспільства. В Україні
поки що це більше скидається на пафосну кампанію перед місцевими
виборами». Електронне урядування не слід розуміти як управління чимось.
Це спосіб адміністрування документів, а фактично – спрощення в реагуванні
на звернення людей. Не важливо, звернулася до влади юридична чи фізична
особа. Це дуже добрий інструмент. Він працює у країнах, в яких люди з
повагою ставляться до органів влади. Фантастика? Ні, звернення людини
вирішуються. Не має значення, як розглянуто звернення – електронним чи
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документальним способом. Має бути законним для всіх без винятку його
результат. Це початок поваги до влади. Одного разу мені довелося побувати
в Естонії, яка однією з перших на пострадянському просторі впровадила
зазначені реформи. Кожен естонський громадянин отримав спеціальну
електронну картку з особистим номером. Це, фактично, посвідчення особи,
документ на всі випадки життя.
Львівський колорит паркування. У Львові, як і загалом в Україні,
впровадження електронного урядування (чи адміністрування) має свої
особливості. Наприклад, торік у Львові запровадили електронне паркування.
Але з українським виконанням. Встановили кілька десятків паркувальних
апаратів у різних місцях, куди потрібно підійти й заплатити гроші. Здоровий
глузд підказує, що людина повинна платити за послугу, яку спожила. Коли ти
ставиш машину, то часто не знаєш, скільки часу тобі потрібно. Можливо, за
кілька хвилин ти повернешся. Тому в багатьох країнах, у тому числі й в
Україні, передбачено безкоштовні хвилини. Але це на папері. «Минулого
тижня, ставлю машину на проспекті Шевченка і йду на зустріч, не знаючи
точно, скільки часу вона триватиме. Повернувшись за одну годину і 15
хвилин, на вітровому склі знаходжу папірець із написом, що вчинив
адміністративне правопорушення. А відтак, повинен сплатити штраф на суму
135 чи 265 грн. На цьому папірці також є фіксація часу так званого
«порушення»: 9:20 ранку. Хоча я припаркував своє авто рівно о 9:15 хв.
Внизу приписка, що в разі небажання платити штраф я можу передзвонити
на номер вказаного тут телефону, попередньо сплативши в банкоматі 4 грн за
одну годину стоянки. І тоді штраф буде скасовано. Підходжу до
паркувальника й запитую, що відбувається. Адже місце паркування має бути
належним чином обладнане: паркомат має бути видно з будь-якого місця, а
ділянка паркування – позначена жовтою смугою. У відповідь звучить, що
нічого цього не потрібно, бо є фотофіксація. Паркувальник показує фото авто
на фотоапараті, де написано, що його зроблено о 10:20. Тобто фактично
фотофіксацію зроблено не через 5 хвилин після того, як я поставив машину, а
через годину. Але у чекові на сплату штрафу зазначено час 9:20. Таким
чином паркувальник свідомо накрутив штраф, бо, як з’ясувалося, має такий
план». Порівнюю з естонським досвідом. Там ти ставиш машину на
парковку, надсилаєш із мобільного номера СМС на зазначений номер, в
якому вказуєш номер паркувальної зони і номер свого авто. Все. Якщо
вкладаєшся у 15 хвилин, то надсилаєш ще одне СМС і знімаєш номер з
парковки. Нічого платити не потрібно. Якщо ж приходиш через годину чи
дві, знову ж таки, надсилаєш СМС із номером паркувальної зони і номером
свого авто, й тобі приходить рахунок для оплати. Немає ніякого
паркувальника, ніякого паркувального апарата. Що цікаво: естонці, які
хотіли впровадити у Львові цю систему, отримали відмову. Чому? Мабуть,
місцевій владі вона здалося невигідною. А так – можна купувати з бюджету
паркувальні апарати, влаштовувати своїх людей на роботу паркувальниками
чи й узагалі тримати там «мертві душі». В Естонії все це робить електроніка.
Одна людина обслуговує сервер у масштабі всього міста. Практично – нуль
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витрат. Завдяки цьому Таллін щороку заробляє на паркуванні 4 млн євро! А
ось міський бюджет Львова, міста із вдвічі більшою чисельністю населення,
за 2014 р. отримав від збору за місця паркування автотранспорту лише трохи
більше 3,89 млн грн. Можна здогадуватися, що чималі кошти йдуть у кишені
паркувальників. В одному з коментарів директор ЛКП «Львівавтодор»
зазначив, що багато людей відмовляються платити за парковку або дають
занадто великі банкноти, а оскільки автомат не видає здачі, то паркувальники
вимушені брати гроші. «На жаль, це двостороння проблема», – робить
висновок чиновник. Але тоді зустрічне запитання: навіщо вам електронна
система адміністрування?
«У моєму розумінні, електронне врядування має бути не першим кроком
реформ, а десь третім чи п’ятим, – продовжує Олег Доскач. – Поясню, що
маю на увазі. Уявіть собі, що ви прийшли на підприємство, на якому
працюють кілька людей. Обов’язки між ними не визначені, всі роблять усе
разом, як уміють і як виходить. Тому виходить хаос. І ось ми даємо їм у руки
суперсучасний комп’ютер. Чи зникне хаос? Ні, буде суперсучасний хаос і
підміна поняття. Першим кроком в українських реформах мала б стати
елементарна організація роботи колективу, наведення порядку в середовищі
суспільних стосунків. Спосіб такої організації відомий – зміни
законодавства, норм та правил ставлення влади до людей і навпаки. І лише
потім можна впроваджувати в державі електронне адміністрування». Якщо я
зареєстрував в інформаційній системі право власності на якийсь об’єкт, то
вже ніхто не має права скасувати цю реєстрацію. Коли ж так сталося, що
зазначена реєстрація стала неправомірною, бо в цього об’єкта виявився ще
один претендент, – то саме держава повинна сплатити грошову компенсацію,
яка дорівнює ринковій вартості майна, а не казати: «Судіться!» Проте якби
таке положення було записане в законі, то електронний реєстр нерухомості
так швидко б не відкрили. Спочатку вилизали б кожну кому. Але, вочевидь,
чиновники не хочуть такої чіткості, а нинішнє становище комусь дуже
вигідне. Сучасні чиновники нічим не відрізняються від низькооплачуваних
паркувальників, хай вибачать останні...
Надайте підтвердження вашого існування Візьмімо державний реєстр
підприємств. Знову все класно. Проста річ – за основу класифікації взято
назви підприємств. Тепер, щоб зареєструвати нове підприємство, людині
потрібно зробити запит, що назва допустима. Але таке почали робити лише
після того, як виникли прикрі прецеденти. Реальний приклад – із
підприємством «Мрія», яке мало шалені борги. Що роблять суди?
Арештовують його майно. І, будете сміятися, – автоматично під цей арешт
потрапляють кілька десятків підприємств, у назві яких є «мрія». Це попри те,
що коди в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) у всіх підприємств різні. «Особисто був причетний до ситуації, –
розповідає О. Доскач, – коли знадобилося продати майно підприємства, на
моє нещастя, з такою ж назвою, хоча й з іншого міста. Звичайно, код
ЄДРПОУ у нього був інший, воно також потрапило під санкції. Що мав
робити. Йду до державного виконавця, який наклав арешт на це
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підприємство, і прошу його зняти з цієї фірми. Не безкоштовно, звісно.
Таким чином, працівник державної виконавчої служби заробив гроші. Іншого
виходу в мене не було, оскільки мав на руках договір, який мусив виконати».
Ще приклад. Відповідно до закону про підприємства, раз на рік керівник чи
власник кожного підприємства повинен подати до Державного реєстру
юридичних осіб відомість про те, що його підприємство… існує. Якщо
підприємство зареєстроване у вересні якогось року, то у вересні кожного
наступного має відбуватися ця процедура. Та дивіться, який маразм.
Підприємство щомісяця платить податки. Податкова, відповідно, має цей
реєстр, – що ще потрібно? «Одного разу так сталося, що я забув подати
відповідну відомість, хоча податки сплачував справно. – розповідає О.
Доскач. – Телефонує мій батько й каже, що мене, як директора фірми,
податкова міліція подала у розшук! Добре, хоч штрафів за це порушення не
придумали. Що далі? Телефоную до знайомого юриста і розповідаю про
свою історію. А він мені каже, що змінили форму подачі інформації в реєстр.
Дай мені код ЄДРПОУ, 50- 100 грн, і я владнаю справу. Але навіщо це? Всі
щасливі – всі при справі!» Жодних підписів і печаток
А ось зовсім інший, також реальний приклад. «Одного разу в мене
виникла потреба зареєструвати підприємство у Великобританії. – продовжує
експерт. – Телефоную до знайомого, який має контакти в цій державі, прошу
допомогти. Не минає й години після нашої розмови, як мій колега пересилає
мені документ про зареєстровану фірму. Я не розумію, запитую у знайомого,
як йому це вдалося зробити так швидко. На що той показує мені листування з
колегою з Великобританії, паном Робертом. «Пане Петре, проблем немає,
потрібні копія паспорта, форма власності майбутнього підприємства, власник
і зобов’язання, що ви сплачуватимете податки. І ось вам документ, що фірма,
яка вами зареєстрована, належить вам. Працюйте! А ще ви мусите раз на рік
звітувати про результати вашої роботи і сплачувати податки». Ніяких
статутних внесків. Красиво оформлений електронний документ. Жодних
підписів, печаток. На запитання мого колеги, скільки коштують його
послуги, англієць повідомив, що це ніяка не послуга. Її може зробити кожна
дитина! І додав, що коли ми будемо у Великобританії, він радо вип’є з нами
пива. Крапка». Англійцям, як і більшості європейців, можна лише
позаздрити. Тож чому б нашій владі не змінити законодавство, максимально
спростивши його, аби люди не марнували часу на дурниці й не доводили
очевидне. Бо якщо нинішні дурниці увійдуть у електронний документообіг,
то вони лише помножаться, як комп’ютерний вірус.
Тим часом ще одна прикрість: якщо в паперовому вигляді ти щось
написав, послав і отримав повідомлення про отримання адресатом, то маєш
доказ своїх дій. У електронному вигляді зовсім інший поворот: ми вам дали
доступ до реєстру, ви не подивилися, що там є або чого немає, – це ваші
проблеми. В Україні не лише дуже багато кваліфікованих ІТ-фахівців, тут
також дуже хороша інфраструктура для впровадження електронного
врядування. Але перешкодою на шляху впровадження якісної системи
електронного врядування є безлад у суспільстві, складна законодавча база,
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відсутність реальних важелів відповідальності, від паркування і до
державного реєстру майна (Безлад – головна перешкода на шляху
впровадження
якісної
системи
електронного
урядування
//
http://gazeta.dt.ua/business/bezlad-golovna-pereshkoda-na-shlyahuvprovadzhennya-yakisnoyi-sistemi-elektronnogo-uryaduvannya-_.html. – 2015. –
16.10).

Львів став одним із перших міст після столиці, де у військовому
госпіталі запровадили систему електронної медицини. Відтепер
інформацію про стан здоров’я бійця лікарі зможуть довідатися
напередодні прибуття хворого у шпиталь. Унікальність проекту у
Львові полягає в тому, що його ініціаторами стали волонтери –
працівники ІТ-сфери.
Впроваджувати систему е-медицини у Львові розпочали ще у квітні –
розпочали роботу із електронної картки пацієнта. Так, вже у серпні
пілотували у хірургічному блоці та приймальному відділенні, навчили
перших лікарів користуватись системою. Що цікаво, уся робота базується на
ресурсах донорів та допомозі волонтерів.
Відтак проект з бюджетом у 10 мільйонів гривень запустили для
Львівського військового госпіталю без використання державних бюджетних
коштів. Далі планують масштабувати систему на всі військові госпіталі в
країні.
«Маємо всі шанси довести проект до національного рівня. Думаю, що
абсолютно логічно, що Львів для нас не є авторитетом. Адже зараз ми
находимось за тисячі кілометрів від лінії фронту. Пріоритетом у електронній
системі здоров’я є виключно лікарні, військові польові шпиталі на передовій.
Для нас головне отримувати оперативно інформацію про стан здоров’я
військових. Та нині ми у Львові, бо саме це місто показало настільки багато
завзяття, настільки сильну волю, щоб цей проект реалізувати, – зазначив
Михайло Лопатін, керівник проекту е-здоров’я, представник Офісу
реформ Міноборони України. – У місті безкоштовно надали систему,
вартістю десятки мільйонів гривень, врахували побажання Міноборони та
військових лікарів, організували навчання користувачів. Ба більше, щойно
розпочали працювати над проектом, одразу відгукнулося дуже багато людей,
які сказали, що хочуть допомогти».
Керівник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону
Іван Гайда підкреслив, що впровадження такої картки означатиме два роки
вперед у розвитку військової медицини країни.
До слова, проект упровадження електронної медичної картки для
військовослужбовця – це не єдине, над чим працюють у Офісі реформ
Міноборони. Є ще декілька корисних і необхідних проектів.
«Зокрема проект е-здоров’я, проект із автоматизації заходів евакуації
бійців із передка, треба налагодити моменти, пов’язані із ідентифікацією
поранених – є певні ідеї, пов’язані із розробкою маячка. Сподіваємося, що
прийде той час, коли кожен військовий матиме таку аварійну кнопку, яку він
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може натиснути у випадку критичної ситуації, наприклад, поранення. Тоді
його можна буде легко знайти, оскільки матимемо його геолокацію
безпосередньо на полі бою. Ще залишається не вирішеною проблема
координації евакуаційних екіпажів, яких на фронті працює декілька сотень.
Також питання, пов’язані із побудовою телемедицини», – зазначає Михайло
Лопатін.
Уже комп’ютерні мережі працюють у Маріуполі та Артемівську.
Відтак, зі слів співрозмовника, там є можливість встановити декілька
камер та облаштувати операційні, щоб лікарі мали змогу проводити
консультації в режимі онлайн.
Та коли ж не лише військові, а й усі львів’яни зможуть мати електронну
картку пацієнта? До слова, у місті подібна система уже функціонує у міській
дитячій лікарні. Та це лише перші кроки до впровадження е-медицини.
Нині важливо масштабувати інновацію та з’єднати її у єдину міську
систему. Це дасть змогу не лише записуватися на прийом до лікаря через
мережу, кожен львів’янин зможе переглянути історію своєї хвороби, клінічні
дослідження через «Особистий кабінет мешканця» та отримати цифровий
рецепт. А лікарі зможуть проводити консультації з іншими фахівцями за
допомогою телемедицини.
Нині кожен львів’янин має можливість на собі випробувати
переваги е-урядування. В «Особистому кабінеті мешканця» діє уже кілька
послуг, зокрема замовлення завірених копій ухвал ЛМР, видача довідок про
перебування на квартирному обліку, довідки про несудимість у МВС, про
доходи в ДФС, а також низка електронних сервісів, таких як електронне
звернення.
А наприкінці жовтня у міськраді планують видати перші електронні
картки львів’янина – наразі їх отримають учасники АТО. Кожен другий
львів’янин щодня користується смартфоном, третина – мобільним
інтернетом, ще значна частка – онлайн-банкінгом. Це наштовхнуло на думку
про необхідність електронної ідентифікації. Зі слів начальника управління
інформаційних технологій ЛМР Тимофія Александронця, наразі у всьому
світі не вигадали нічого кращого для цього, ніж ID-картка.
До реалізації проекту долучать також соціально відповідальний бізнес,
який спільно з містом у майбутньому забезпечить власникам карток
безкоштовні проїзд у громадському транспорті, реабілітацію та
оздоровлення, харчування дітей у дитсадках і школах, знижки у приватних
клініках, торгових мережах, театрах і музеях. Додамо, виготовлення IDкарток у Львові безкоштовне.
Такі електронні новинки упродовж років ефективно діють у багатьох
країнах світу. До прикладу, в Естонії з допомогою ID-картки можна замовити
й отримати всі державні послуги. Вона є в більше 90 % громадян. Такого
результату чекали 15 років. У Львові ж темпи запровадження елементів Smart
City є ненабагато швидшими.
«Smart City – це коли місто мешканцям забезпечує комфорт,
мобільність, економічність, екологію. Львів став розумнішим, коли тут
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з’явилося перше регульоване перехрестя, поставили перший світлофор. Нині,
враховуючи розвиток інформаційних технологій, то Львів став розумнішим з
цієї точки зору, – зазначає Тимофій Александронець. – Нині Львівавтодор
має центр керування рухом. У місті є 20 регульованих перехресть із
датчиками, які визначають, коли варто переключити світлофор на червоне
світло чи зробити зелену смугу, наприклад, для трамваїв. Завдяки таким
датчикам на перехрестях «рогаті» стоять на 20 % менше часу».
Що ж стосується послуг в «Особистому кабінеті мешканця», зі слів
Тимофія Александронця, туди можна зайти, використовуючи свою
банківську систему, використовуючи електронно-цифровий підпис та
замовляти послуги міськради на сайті. «У жовтні також плануємо
презентацію бюджету на карті. Містяни зможуть на карті прослідкувати,
наприклад, скільки коштів пішло на ремонт доріг у їх районі, вулиці. А
департамент економіки і міські райадміністрації деякі закупівлі уже
проводять прозоро. У січні 2016-го міськрада переходить на повністю
електронний документообіг. Це означає, що в рази буде менше друкуватися
паперу. Нині виконком міськради працює на планшетах. Це економія паперу,
що є й екологічною складовою», – додає співрозмовник.
Але запровадження електронних послуг не матимуть жодного
результату, якщо ними не вмітимуть користуватись львів’яни. Тож
Інститут міста провів дослідження в рамках підготовки Стратегії цифрового
перетворення міста (Digital Agenda Lviv).
Так, понад дві третини львів’ян вміють користуватись комп’ютерною
технікою. 40,4 % опитаних зазначили, що у них вдома є комп’ютер і майже
стільки ж (39 %) має можливість користуватись комп’ютером як вдома, так і
на роботі. Водночас, наявність можливості використання комп’ютера вдома
чи на роботі не обов’язково означає користування ним.
11,7 % серед тих, які мають доступ до техніки вдома або на роботі, не
користуються нею. Загалом, лише кожен п’ятий львів’янин (19,2 %) не має
доступу до комп’ютерної техніки (стаціонарний комп’ютер або ноутбук).
Серед всіх опитаних мешканців 28,2 % взагалі не володіють комп’ютерною
технікою. Проте також кожен четвертий львів’янин володіє комп’ютерною
технікою майже на професійному рівні (вище базового). Достатній базовий
рівень є у 39 % опитаних і ще 7,4 % мають низький рівень комп’ютерних
навичок.
«Smart City передбачає два рівні – рівень, коли готові сприймати
інновації та їх використовувати та рівень сервісів, які надають послуги. У
Львові дуже багато молоді, 15 тисяч людей працює у сфері ІТ, які самі
генерують продукти. Вже кожен 20-й мешканець звертається у міськраду
через електронні сервіси – це достатньо високий показник у Львові.
Приблизно 50 % людей володіють смартфонами. Це один із ключових
моментів доступу до електронних послуг. В «Особистий кабінет мешканця»
можна звернутися за допомогою мобільного додатку. Реалізація проекту
Smart City – безперервний процес, адже не можна в один момент це
завершити, світ вдосконалюється. Це що ми зробили нині, може бути
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неактуальним вже завтра», – розповів «Пошті» директор департаменту
«Адміністрація міського голови» ЛМР Андрій Москаленко.
А щоб навчити львів’ян користуватися електронними послугами, у місті
запускають Всеукраїнську програму навчання комп’ютерної грамотності та
підвищення доступу до iнтернету. Для цього за грантові кошти від Естонії
вже облаштували новими комп’ютерами однy із міських шкіл. Спершу
навчатимуть учасників АТО та інвалідів.
«У нас діє програма «Вікно можливостей». A у серпні за гроші від уряду
Естонії купили 10 ПК і поставили в Галицьку гімназію. Те, що наразі
«Особистий кабінет мешканця» не є настільки популярний – це не дуже зле.
Кількість послуг порталу тільки починає зростати. Паралельно у програмі
вчимо людей, як можна замовити ці послуги. У 2016-ому маємо амбітний
план – ключову кількість адмінпослуг перевести в «Особистий кабінет».
Коли людина приходитиме до нас y центр надання послуг, то ми
говоритимемо, що можна замовити ті послуги через інтернет, якщо не вмієте,
то навчимо, – каже Тимофій Александронець. – Також на 95 %
укомплектували ще один клас за естонський грант на базі Франківської
райадміністрації. Окрім учасників АТО комп’ютерної грамотності
навчатимемо й інвалідів. Для них кожна поїздка в міськраду – це додаткові
незручності».
Зі слів співрозмовника, у запровадженні у Львові проекту Smart City за
основу взяли досвід Естонії, а також Норвегії, дещо від Грузії, Молдови.
«Львів нещодавно очолив рейтинг по е-урядуванню згідно списку
ЛІГАБізнесІнформ. Якщо говорити про міжнародний контекст, то в Естонії
е-урядування зробили за 15 років. Львов за рік активного розвитку має те, що
ця країна робила роками», – резюмує Тимофій Александронець.
Яніка Мерило, позаштатний радник міського голови Львова:
Для мене Smart City – це велика і комплексна система. Не брала б собі за
ціль побудувати дуже розумне місто, а взятися за пріоритетні системи. Ми
розуміємо, що передусім людям треба надавати якісно і швидко послуги, щоб
мешканці не стояли в чергах. Дуже важлива сфера медицини – отримати
якісні медпослуги. Також транспортна галузь, щоб людям було зручно
пересуватися, розраховуватися за проїзд. От через декілька тижнів
видаватимемо перші ID-картки. За допомогою однієї карточки можна
замовити довідку, проїхати в транспорті та подивитися свою медкартку.
Розумне місто – слова глобальні і не мають нічого конкретного на увазі.
Наразі ми взялися за е-урядування, е-послуги.
Наприклад, е-квиток у транспортній сфері – у Львові вже цього року
запустимо перші пілотні маршрути, які працюватимуть у тестовому режимі.
Думаю, що швидко можна буде запустити й інші. Зараз головне – це IDкарточки.
Енергетика нині є одним із пріоритетів. Хоча роботу у цій сфері лише
починаємо, маємо вже різні програми енергоефективності міста. Зокрема,
співпраця з Ощадбанком, щоб підтримувати створення розумних будинків –
енергоефективних. Я взяла на себе напрямок електронних послуг, медицини
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та транспорту, щоб не розпорошуватися на все. Думаю, що треба спершу
запустити перших 20 найважливіших послуг в «Особистому кабінеті
мешканця».
Я можу замовити документ через свій «Особистий кабінет» і зайти за
ним, щоб отримати його у паперовому вигляді. Але в теорії мені не завжди
потрібен цей папірець. Мені достатнього отримати підписаний документ в
електронному вигляді. Не треба носитися з тим документом. До речі, в
Центрі надання адмінпослуг документи уже приймають iз електронним
підписом.
Наразі в Україні не зламали жоден цифровий підпис, хоча 1,7 млн людей
мають такий підпис. Наприклад, якщо я замовила рішення місцевої ради, то
це відкрита інформація. Підпис лише свідчить, що цей документ якісний. В
Естонії за допомогою цифрового підпису навіть голосують.
… Я не пам’ятаю, коли востаннє в Естонії бачила чиновника. Мені це
не потрібно. Абсолютно все, що я хочу від держави, в Естонії можу зробити
через свій «Особистий кабінет». От чому я маю замовляти довідку і
відносити у держорган, якщо посадовець сам може зайти у базу і подивитися
потрібну інформацію. Чому він питає в мене свою довідку?
Чиновник не повинен запитувати мене, де я проживаю. Він зайшов у
базу і побачив. Все те, що ми нині робимо у Львові у сфері медицини, в
Естонії зроблено вже давно. Я можу без проблем переглянути свою історію
хвороби з 2008 року – всі рентгени, аналізи, діагнози, до яких лікарів я
ходила. Всі рецепти видають (99 %) не на папірці, а в електронному вигляді.
Я йду в аптеку, а там вже бачать, що мені виписали.
Коли народилась дитина – вона автоматично отримує ID-код, мама
автоматично отримує пільги. Батько одразу може бачити інформацію про
здоров’я малюка. Я навіть не задумуюся, як це працює. З чиновниками не
спілкуюся, все можу зробити сама. Коли переїхала з одного міста в інше,
самостійно собі змінюю адресу. Це в мене займає дві хвилини.
Якщо люди не вміють цим користуватися, то не має змісту таке
запроваджувати. Тут важливо, щоб була постійна інформація – де, як і яку
послугу можна отримати. Тож треба створити такі послуги, які спрощують
життя, щоб люди хотіли ними користуватися.
Звісно, якщо я не вмію включити комп’ютер, то як я зайду в кабінет
мешканця. В Естонії з 1,3 мільйона людей понад сто тисяч навчали
комп’ютерної грамотності. Курси профінансували банки та телекоми – якщо
люди захочуть скористатися «Особистим кабінетом мешканця», то їм
знадобиться мережа. Тож підприємці зацікавлені в тому, щоб організувати
навчання мешканців, адже вони їхні майбутні клієнти.
У Львові для тих, хто зовсім не вміє користуватися комп’ютером,
запускатимемо курси. У п’ятницю розпочинаємо нові курси першого рівня
грамотності. Почали з учасників АТО, інвалідів, далі будуть пенсіонери та
інші категорії населення, які потребуватимуть такого навчання. Згодом
появляться реклами з інформацією, як і де можна записатися на ці курси.
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Електронні медкартки треба також запроваджувати в лікарнях,
поліклініках. Зараз обираємо, який заклад у Львові найбільш готовий до такої
новації – де вже є мережа, комп’ютери. Треба, щоб була база. Далі вже
просто, бо центральна система створена, залишається тільки дати доступ до
програми. Також треба навчити лікарів користуватися програмою. Та
найбільша проблема не технічна, а законодавча. В Україні Закон каже, що
медкарточка повинна бути паперова. Тому доведеться робити подвійну
роботу. Тоді губиться сенс (Тетяна Оліярчик Як Львів стає цифровим
містом // http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/32610. – 2015. – 15.10).
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Блоги та соціальні мережі

Георгiй Зубко, кандидат юридичних наук, координатор громадської
ініціативи «Коло Турботи»:
Возле
здания
Одесской
обладминистрации
возвышается
непривычная для Украины надпись: «Центр обслуживания граждан».
Стоит пройти в здание с вывеской «Платинум банк» и попадаешь в
просторное фойе с фонтанами и даже большими зелеными деревьями. Таким
получился вход в самое передовое административное заведение не только в
Одессе, но, наверное, во всей стране.
Это аналог грузинского Дома юстиции, но в украинской интерпретации,
с учетом наших реалий. Итак, зайдя внутрь Центра, сразу оказываешься
перед приятными двумя молодыми людьми, одетыми в специальную
униформу. Это так называемая первая линия ресепшена учреждения. Задача
этих сотрудников узнать у посетителей цель визита, чтобы распределить их
ко второму уровню – там они узнают более детально, куда им нужно
обратиться и стоит подняться на второй этаж, как посетителя встречает
третья линия ресепшена. Именно там выдаются номерки на очередь.
Все учреждение поделено на несколько зон. Дизайн помещения стекло и
свет, хороший посыл, что все происходит прозрачно. Возле каждого рабочего
места чиновника дисплей с номером посетителя, который должен к нему
подойти.
В одной из зон выдачи документов можно получить паспорт, причем с
революционными сроками для Украины – всего за один день! Для сравнения,
в обычном украинском учреждении от срока подачи документов нужно
отчитывать 30 дней и только тогда процедура получения паспорта
продолжится.
Рядом – можно зарегистрировать бизнес в течение трех часов. Причем
есть возможность это сделать, даже если вы проживаете в Киевской,
Винницкой, Ивано-Франковской и, конечно, Одесских областях.
Сотрудники центра рассказывают, что в старых одесских учреждениях,
чтобы зарегистрировать бизнес нужно сделать несколько операций. Первое –
прийти в здание на Большой Арнаутской, купить бланк (простой лист,
отпечатанный на принтере), опуститься на первый этаж, попытаться
заполнить документ, смотря на образцы, висящие вверху на стене. И потом
еще ждать недели, чтобы получить разрешение. А в центре бланк
распечатают на месте, ответственный специалист сам заполнит документ, а в
целом можно получить регистрацию за три часа. Всего лишь за 180 минут!
Больше того, теперь можно зарегистрировать имущество в разной
степенью срочности. Например, в течение 14 дней или двух часов. Чем
быстрее, тем больше нужно заплатить – разница в сумме – в десять раз и
зависит от квадратуры жилища. Правда, эта опция по дифференциации оплат
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пока единственная среди всех услуг, ведь она нормируется недавно
принятым законом. А все остальные услуги – на порядок
усовершенствованные, но на основе действующего законодательства.
Еще одна новаторская зона обслуживания – экспресс обслуживание.
Там можно получить различные выписки, справки благодаря особому
«шлюзингу» – специальному программному обеспечению, которое позволяет
получать данные из разных баз данных. Этот метод применен в Украине
впервые, благодаря меморандуму заключенному с Министерством юстиции,
МВД, Минфином.
Сейчас Центр предоставляет 70 % самых востребованных услуг для
населения. Среди них новых – юридическое консультирование по проблемам
возникших при получение документов.
Обслуживающий персонал набран из молодых людей, зачастую не
чиновников. По сути, это мини-реформа прообраз патрульной службы.
Главное, на, что «заточены» чиновники – сервис и общение с посетителями.
В середине главного зала есть даже специальное место, где можно
распечатать любой бланк и там всегда стоит кто-то из персонала – помогает
распечатать. Больше того, как раз над местом для печати висит бегущая
строка, на которой в режиме онлайн видно, сколько посетителей обслужил
Центр и по каким вопросам. Открытость в действии.
Также есть даже небольшая детская зона, где можно на время оставить
ребенка, что для госучреждения вообще нонсенс.
Для каждой услуги введен определенный номер, который висит на доске
бюллетеней при входе в центр. Так можно по одному номеру понять, что
нужно сделать, а банковские служащие уже тоже знают реквизиты
документов – все это ускоряет обслуживание и делает его понятным.
В неделю Центр может обслуживать 8 тыс. человек, что конечно не
много для города, а тем более области.
Из минусов можно назвать небольшую заработную плату сотрудников
Центра – базовая ставка всего лишь 2970 грн – эта сумма обусловлена
законодательными ограничениями. Сотрудники мне рассказывали, что
планируется инициировать законодательные изменения и частично стать
самоокупаемым – оставлять доля средств для премирования служащих и
развития Центра.
Сейчас большая часть услуг бесплатная, причем их стоимость такая
же, как и в других государственных учреждениях.
Можно однозначно сказать, что проект состоялся только благодаря
политической воли губернатора Михаила Саакашвили – за три месяца
проделан невообразимый объем работы. Над проектом работали несколько
человек из Грузии, в том числе экс-заместитель министра юстиции Георги
Вашадзе, который принимал активное участие в создании грузинского Дома
юстиции.
Большую помощь оказал United States Agency for International
Development (USAID), центральный орган государственного управления
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США в области оказания помощи за рубежом и Фонд восточная Европа. К
примеру, USAID закупил оборудование и техники на $ 300 тыс.
Сейчас в Одессе заложена основа для того, чтобы по принципу
«франшизы» можно внедрить подобный Центр в любом регионе Украины.
По большому счету перемены в сферу обслуживания государством своих
граждан начаты с Южной Пальмиры.
Следующий этап это внедрение на всеукраинском уровне электронного
архивирования, увеличение количества услуг, а как перспектива – постройка
уникальных и вместимых Центров обслуживания для областных городов
(Центр обслуживания граждан в Одессе: украинская реализация //
http://blog.liga.net/user/gzubko/article/19756.aspx. – 2015. – 30.10).

Дмитрий Дубилет:
В Украине еще несколько услуг запустились в электронной форме.
1. Поновлення договору оренди земельної ділянки (Кузнецовск,
Ровенская область).
2. Надання довідки з Державної статистичної звітності про наявність
земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
(за даними форми 6-ЗЕМ) (Смела, Черкасская область).
3. Встановлення автономного опалення взамін пічного (Львов).
4. Прийняття рішення про надання в оренду вільного приміщення
(Львов).
5. Дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки (Львов).
6. Продовження пріоритету на розміщення зовнішньої реклами (Львов).
7. Скасування пріоритету на розміщення зовнішньої реклами (Львов).
8. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до
державного фонду документації із землеустрою (Львов).
Первые две услуги запущены на iGov, Львовские – на портале
Львовского
горсовета
с
использованием
BankID
и
ЭЦП
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 28.10).
Jaanika Merilo:
У Львові запускають 7 нові електронні послуги.
Вже від сьогодні львів’яни, через «Особистий кабінет мешканця» мають
можливість замовити ще сім нових адміністративних послуг в електронному
форматі, а також отримувати довідки державних органів з електронним
цифровим підписом (ЕЦП).
З червня у Львові першими в Україні створили можливість електронної
ідентифікація мешканця через BankID, а завдяки цьому, і можливість
отримувати перші електронні послуги через особистий кабінет мешканця. У
вересні, під час Форуму електронного урядування, компанія «Київстар»
презентувала систему ідентифікації за допомогою мобільного телефону
MobileID. Від сьогодні додалася можливість отримувати наступні сім
електронних послуг:
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-Встановлення автономного опалення взамін пічного
-Прийняття рішення про надання в оренду вільного приміщення
-Продовження пріоритету на розміщення зовнішньої реклами
-Скасування пріоритету на розміщення зовнішньої реклами
-Видача відомостей із документації із землеустрою, що включена до
держ. Фонду документації із землеустрою
-Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки
-Дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки.
Також з 19 жовтня мешканці міста зможуть замовити копії ухвал
міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського
голови, з електронним цифровим підписом державного органу, який
підтверджує автентичність документа.
«Як ми і обіцяли в червні, продовжуємо поступово спрощувати життя
мешканцям через постійне переведення послуг в електронний формат. Зараз
в електронному вигляді через особистий кабінет мешканець може замовити
11 послуг. Доступ до послуг здійснюється через найширший в Україні вибір
способів ідентифікації: BankID Приват Банку та Ощадбанку, Електронноцифровий підпис фіскальної служби, MobileID, який пілотується з
Київстаром, і з листопада разом з Ощадбанком вперше в Україні ми почнемо
видавати ІД-картку львів’янина, яка зробить послуги через особистий кабінет
доступними для тих, хто не є клієнтами інтернет-банків або контрактними
клієнтами Київстару. Ми плануємо, що до кінця 2016 року ми запустимо до
150 послуг он-лайн» прокоментував Тимофій Александронець, начальник
управління ІТ.
«Від сьогодні з’явилась нова можливість через особистий кабінет
мешканця замовити на електронну пошту копії ухвал, рішень та
розпоряджень з цифровим підписом. Сподіваюсь, що у майбутньому можна
буде отимати і довідки інших органів влади з електронним цифровим
підписом. Зараз існує можливість замовити потрібну довідку і зайти за нею в
ЦНАП, але не завжди вона потрібна у паперовому вигляді. Наприклад, якщо
мені потрібна довідка про несудимість від МВС і мені треба пред’явити її
МВС, достатнім повинно бути надати документ в електронному форматі з
їхнім же цифровим підписом. Хоча, ми дуже сподіваємося на те, що скоро, як
обіцяло Міністерство Юстиції, скасують зобов’язання вимагати від людей
державі довідки з інформацією, якою вони вже володіють»
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 16.10).
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Інфографіка

Головні результати перших 10 днів роботи відкриття інформації про
власників земельних ділянок та замовлення витягу про нормативногрошову оцінку (map.land.gov.ua).
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(Перші 10 днів роботи нових електронних послуг у земельній сфері //
http://dknii.gov.ua/content/pershi-10-dniv-roboty-novyh-elektronnyh-poslug-uzemelniy-sferi. – 2015. – 16.10).

Блоги та соціальні мережі

45

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
інформаційні технології в державному управлінні

16 – 31 жовтня 2015 року

< 2015
20-28 лютого

Зарубіжний досвід
Сеть городских автобусов TransJakarta в Джакарте, Индонезия,
работает над созданием мобильного приложения, которое позволит
отслеживать время прибытия автобусов на остановку.
С помощью приложения пассажиры смогут проследить за нужным им
автобусом в режиме реального времени. Власти Джакарты намерены
использовать опыт популярного приложения для отслеживания доставки и
использовать тот же технологический принцип – по сигналу GPS.
Пользователи приложения также смогут оценить работу конкретного
водителя, высказать свои пожелания или замечания – так компании проще
следить за качеством работы персонала.
Отметим, что данный проект – часть инициативы правительства по
созданию «умного города» (В Джакарте разрабатывают новое
транспортное приложение // http://open.gov.ru/events/5514065. – 2015. –
30.10).
Депутаты парламента Казахстана на заседании в четверг одобрили
проект закона РК «Об информатизации», а также пакет сопутствующих
поправок в законодательство.
Министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев:
Законопроект, помимо прочего, предусматривает отмену так
называемого мобильного рабства. «После принятия законопроекта в
компетенцию всех госорганов будет включено как главное направление
повышение цифровой грамотности населения. Кроме того, возможна будет
реализация переноса абонентских номеров от одного оператора связи к
другому на безвозмездной основе. Это позволит снизить стоимость связи, как
внутри сети, так и в других сетях путем увеличения уровня конкуренции»
(Татьяна Костылева Парламент Казахстана одобрил отмену
«мобильного рабства» // http://d-russia.ru/parlament-kazaxstana-odobrilotmenu-mobilnogo-rabstva.html. – 2015. – 29.10).
В Центре развития системы «Электронное правительство»
Республики Узбекистан состоялась рабочая встреча руководства Центра
с
представителями
Корейской
делегации
по
изучению
и
проектированию государственного центра обработки данных (ЦОД).
В ходе встречи руководством Центра развития системы «Электронное
правительство» была проведена презентация, повествующая об особенностях
формирования и развития электронного правительства в Узбекистане. В ней
были рассмотрены этапы развития информационных технологий в
Республики Узбекистан и дальнейшее развитие и внедрение системы
«Электронное правительство».
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Также были рассмотрены вопросы координации и реализации
создаваемых информационных систем в рамках развития системы
«Электронное правительство».
По итогам данной встречи Центром развития системы «Электронное
правительство» было предложено оказать содействие в обеспечении
необходимой информации в реализации данного проекта (Изучен корейский
опыт
по
проектированию
ЦОД
в
Узбекистане
//
http://news.uzreport.uz/news_8_r_136203.html. – 2015. – 28.10).

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Эрниса
Мамырканова:
В 2004 году Кыргызстан был практически на равных позициях с
Казахстаном и Россией. «Теперь же мы опустились на 101 место, а Россия
поднялась на 27, Казахстан на 28 место».
В Кыргызстане понятие «электронного правительства» приобретает
реальные очертания. Внутри страны мы уже начали работу по
формированию
общей
электронной
сети
по
информационному
взаимодействию среди госорганов. До конца года мы намерены объединить
35 госорганов, в следующем году еще 33. Создание электронного
правительства позволит упростить доступ населения к электронным услугам.
Если принцип «единого окна» будет распространен во всех госорганах
столицы и регионов, то те же справки граждане смогут получать в одном
месте, что очень удобно. Первые 5 лет нам, конечно, придется помогать
населению в части получения электронных госуслуг.
Программу «Электронный Кыргызстан 2020-2025» мы планируем
реализовать в 2 этапа. Если начать подготовку с 2016 года, то к 2020 году
необходимо провести масштабную работу по созданию необходимой
инфраструктуры по всей стране, а в период с 2020 по 2025 годы осуществить
массовый перевод госуслуг в электронный формат. И тогда до 70 %
населения сможет использовать эти госуслуги самостоятельно.
В 2014 году Россия выделила нам в рамках вступления в ЕАЭС 200
миллионов долларов в качестве гранта. Из них на построение систем
электронного взаимодействия госорганов в КР выделено 16,4 миллиона
долларов. Россия поможет Кыргызстану в создании электронного
правительства. Буквально недавно мы получили письмо из Министерства
связи России по нашему предложению о сотрудничестве в вопросах
внедрения электронного правительства. Они поддерживают нас. Российские
коллеги будут делиться опытом, обучать наших сотрудников и т.д.
Сотрудничество будет в нескольких сферах, в частности: безопасность,
криптографическая защита, электронный документооборот.
Между Министерством транспорта и коммуникаций КР и
Министерством связи РФ с мая 2015 года проведен ряд переговоров для
установления сотрудничества по внедрению системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ), которая является программной
платформой для внедрения электронного правительства.
Зарубіжний досвід
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…Изучив опыт разных стран, мы предлагаем включить вопрос о
внедрении российской системы электронного взаимодействия в повестку
заседания кыргызско-российской межправительственной комиссии, которая
состоится в ноябре-декабре в городе Бишкеке. Определяющим фактором
является полная совместимость с интегрированной информационной
системой внешней и взаимной торговли, а также техническая возможность
обмена информацией между государственными органами стран-участниц
ЕАЭС. Другие рассмотренные системы требует адаптации, что повлечет за
собой финансовые и технологические затраты.
В рамках интегрированной системы ЕАЭС есть четкое видение
взаимодействия по 15 направлениям… (Айзада Кутуева Мамырканов: В КР
электронное правительство приобретает реальные очертания //
http://rus.azattyk.org/content/article/27325191.html. – 2015. – 25.10).

Австралия в скором времени представит методическое руководство
по оценке открытых данных, наиболее актуальных для исследований и
бизнеса под названием Open Data 500.
Австралийское правительство в партнерстве с GovLab, будет изучать
работу организаций, которые используют открытые данные «для открытия
бизнеса, разработки новых услуг и программ».
Проект Open Data 500 позволит проводить оценку экономической и
социальной значимости открытых государственных данных, в особенности
тех, что используются в бизнесе. Кроме того особое внимание австралийские
власти намерены уделять геопространственным данным, которые позволяют
персонализировать множество государственных услуг (В Австралии
разрабатывается
методика
оценки
открытых
данных
//
http://open.gov.ru/events/5514031. – 2015. – 23.10).
Замминистра транспорта и коммуникаций Кыргы́зской Респу́блики
Эрнис Мамырканов:
Проект «Электронное правительство» полностью заработает к 2025 году
все составляющие системы электронного взаимодействия будут
функционировать полностью.
Первый этап должен осуществиться до 2020 года и включит в себя
подключение всех регионов к единой системе. Второй этап – расширение
комплекса электронных услуг для широких слоев населения.
«Каждый госорган будет подключен к общей системе и предоставлять
свои услуги в режиме он-лайн. Это упростит жизнь кыргызстанцев
и позволит им, не выходя из дома или офиса, сдать декларации, оформить
визы, оплатить коммунальные услуги и получить необходимые справки
и документы».
Помимо технической составляющей, необходимо упорядочить
юридическую
часть
и создать
законы,
которые
необходимы
для функционирования системы электронного взаимодействия.
Зарубіжний досвід
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Делопроизводство в электронном правительстве будет проводиться
на кыргызском языке.
Система электронного взаимодействия будет поддерживать три языка –
кыргызский, русский и английский.
Внутренний документооборот будет на государственном языке
с дублированием на русском и на оборот.
Замминистра сообщил, что особое внимание будет уделено созданию
системы безопасности, в которой будут задействованы соответствующие
органы, в том числе Государственный комитет национальной безопасности.
«Электронное
правительство» –
единая
система
государственного документооборота для упрощения и сокращения сроков
обработки данных (Минтранс: проект «Электронное правительство»
заработает
к
2025
году
//
http://ru.sputnik.kg/politics/20151022/1019525772.html. – 2015. – 22.10).

Министерство связи и высоких технологий Азербайджана
продолжит сотрудничество с ПРООН в рамках совместного проекта
«Инициатива электронного управления». Вопросы сотрудничества в
рамках данного проекта были обсуждены министром связи и высоких
технологий Азербайджана Али Аббасовым с директором регионального
центра Программы развития ООН Оливером Адамом. В настоящее время в
рамках проекта построена сеть AzDATACOM, которая охватывает все
районные центры страны и жилые массивы Баку. Транспортная сеть
AzDATACOM при нынешних своих характеристиках способна обеспечить
доставку интернет-трафика в региональные телекоммуникационные узлы на
скорости 10 Гбит/с. Как сказали ранее Trend в министерстве, для расширения
присутствия AzDATACOM в отдаленных селах рассматривается сетевая
инфраструктура ООО «Aztelekom», которое является инициатором оказания
содействия развитию деятельности частных интернет-сервис-провайдеров на
региональном уровне (преимущественно в отдаленных селах республики)
(Азербайджан продолжит сотрудничество с ПРООН по проекту
«Инициатива
электронного
управления»
//
http://www.belta.by/azerbaijan/view/azerbajdzhan-prodolzhit-sotrudnichestvo-sproon-po-proektu-initsiativa-elektronnogo-upravlenija-167577-2015. – 2015. –
22.10).
В США запущен специальный портал Public Participation Playbook.
Он представляет собой руководство по развитию открытого
госуправления.
В данном руководстве собраны примеры лучших практик по
вовлечению граждан в процесс госуправления, электронному правительству
и многому другому. Руководство составлено по принципу пошагового чеклиста с примерами и описанием, с которым могут сверяться чиновники. Оно
было разработано при участии высших должностных лиц, экспертов
различных организаций (The OpenGov Foundation, The National Coalition for
Зарубіжний досвід
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Dialogue & Deliberation, World Bank, Deliberative Democracy Consortium и The
Sunlight Foundation) и граждан (США представили специальное
руководство для государственных учреждений и чиновников //
http://open.gov.ru/events/5514015. – 2015. – 19.10).

В Казахстане до 150 наиболее востребованных услуг электронного
правительства в ближайшее время можно будет получить через
мобильные приложения.
Вице-министр по инвестициям и развитию РК Сакен Сарсенов на
заседании комитета по экономической политике, инновационному развитию
и предпринимательству сената парламента:
«Все услуги, которые вы получаете через портал «электронного
правительства», мы будем максимально переводить, в том числе через
мобильное приложение, чтобы вы могли получать максимальное количество
услуг. Сейчас выведено на мобильное приложение 54 услуги, но у нас в
планах в ближайшее время довести количество услуг до 150. Это те услуги,
которые максимально востребованы населением».
Со временем все услуги электронного правительства будут доступны
через мобильные приложения (Татьяна Костылева В Казахстане до 150
электронных госуслуг будут доступны через мобильные приложения //
http://d-russia.ru/v-kazaxstane-do-150-elektronnyx-gosuslug-budut-dostupnycherez-mobilnye-prilozheniya.html. – 2015. – 19.10).
19 октября в Музейном центре состоялась презентация обновленной
версии сайта Министерства культуры и туризма Азербайджана –
www.mct.gov.az. По сообщению пресс-службы ведомства, заведующий
отделом информации и по связям с общественностью Министерства
культуры и туризма Вугар Шихмамедов рассказал о преимуществах, дизайне,
функциональных возможностях новой версии сайта. Одной из
отличительных особенностей обновленного сайта является раздел «Афиша»,
представленный обширными, подробными и быстрыми возможностями
перехода. Сайт будет функционировать на трех языках – азербайджанском,
русском, английском. В дизайне сайта использованы корпоративные цвета и
лого министерства.
Заведующий отделом технического снабжения и программного
обеспечения ведомства Габиль Аббасов проинформировал об оказываемых в
министерстве электронных услугах. Отмечалось, что в настоящее время 12
видов услуг оказываются в электронном формате. Посредством портала
«Электронное правительство» в электронной форме выдаются лицензии
физическим и юридическим лицам, занимающимся туристической
деятельностью. В электронном навигаторе министерства – GoMap –
интегрированы новые услуги. До конца года будет полностью сдана в
пользование телефонная линия министерства «147».
Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма
Абульфас Гараев рассказал о значимости проводимых структурных
Зарубіжний досвід
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реформ. В частности, отмечалось сдача портала «Электронное
правительство», посредством которого оказываются услуги по 17
направлениям: «Мы обеспечили оказание 12 видов услуг. Предоставление
остальных планируется к лету следующего года». Из электронных проектов
министр особо отметил работу GoMap. «К нашей системе подключилась
также Грузия. В течение дня этой системой пользуется более 17 тыс.
человек». Министр дал соответствующие рекомендации и поручения в связи
с информационным обеспечением, электронными услугами и дальнейшей
работой обновленного сайта (Презентована обновленная версия сайта
Минкультуры
и
туризма
//
http://www.1news.az/society/20151019050352066.html. – 2015. – 19.10).

Правительство Танзании запустило услугу по регистрации
рождения ребенка с помощью мобильного телефона.
Согласно статистике на 2012 год, порядка 80 % взрослых танзанийцев и
более 90 % детей до пяти лет не имеют свидетельства о рождении. Как
поясняет издание, это связано с тем, что во многих сельских регионах страны
дороги настолько плохие, что добраться до центра госрегистрации в город
очень сложно – поэтому местные жители просто «забывают»
зарегистрировать новорожденного. По данным CNBCAfrica, родители также
зачастую не желают нести лишние расходы – как на дорогу, так и на
получение самого сертификата: по закону, за документ нужно заплатить
примерно 1,6 доллара, если уведомить о рождении ребенка в течение 90 дней
(если срок больше – стоимость увеличивается). Заработная же плата
большинства сельских жителей составляет менее доллара в день.
Для изменения ситуации в середине октября правительство запустило
новый сервис по регистрации ребенка по SMS. Услуга доступна в 10 из 26
регионов Танзании, в течение пяти лет она должна охватить всю страну.
До конца года свидетельства о рождении должны получить около
тысячи детей, за пять лет правительство надеется зарегистрировать 90 %
новорожденных.
Для получения свидетельства о рождении медработник должен
отправить SMS, указав имя ребенка, пол, дату рождения и данные о семье, на
номер, закрепленный за государственной базой данных. Полученное
сообщение инициирует автоматический ответ, на основании которого затем
можно получить документ.
Проникновение мобильных телефонов в Танзании (население 50
миллионов человек) близко к 73 %.

Проникновение мобильных телефонов в Танзании (Вика Рябова
Зарегистрировать рождение ребенка в Танзании теперь можно по SMS //
Зарубіжний досвід
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http://d-russia.ru/zaregistrirovat-rozhdenie-rebenka-v-tanzanii-teper-mozhnopo-sms.html. – 2015. – 19.10).

Жителям крупного индийского города Ченнаи больше не придется
стоять в очередях в государственных учреждениях, чтобы получить
нужный документ или оплатить госпошлину. Большинство популярных
государственных услуг местные власти намерены перевести в электронный
вид.
Основным учреждением, задействованным в данном проекте, будет
Агентство по обработке электронных данных. Стоит отметить, что
некоторые виды госуслуг местные жители уже сегодня получают в режиме
онлайн – это выдача свидетельств о рождении и смерти и некоторые виды
услуг, связанные с социальным обеспечением.
Кроме того, будут созданы электронные карты дорог и коммунальных
услуг, а также установлено программное обеспечение распознавания лиц на
записях с камер фото- и видеофиксации, установленных в общественных
местах (Власти Ченнаи переведут государственные услуги в электронный
вид // http://open.gov.ru/events/5514011. – 2015. – 16.10).

Зарубіжний досвід
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Абдуджабборов М. Специфики формирования и развития электронного
правительства в Республике Таджикистан / М. Абдуджабборов // Вестник
Таджикского национального университета. – 2015. – № 3–2 (162). – С. 159–
163. В данной публикации автором рассматриваются приоритетные тенденции развития
государственного управления в области формирования электронного правительства в
Республике Таджикистан. Данный сегмент рассматривается в качестве современного
феномена способствующего предотвращению отраслевых кризисов, таких как
политический, экономический, социальный, культурный. Автором указано ключевое
значение электронного правительства в развитии интеграционного процесса, укреплении
демократических принципов и повышении эффективности политической системы внутри
государства.

Булгакова Е. В., Булгаков В. Г., Акимов В. С. Использование «больших
данных» в системе государственного управления: условия, возможности,
перспективы / Елена Валерьевна Булгакова, Владимир Геннадьевич
Булгаков, Владимир Сергеевич Акимов // Юридическая наука и практика:
Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015. – № 3 (31). – С. 10–
14. В статье сформулированы представления о происходящих изменениях в системе
государственного управления. «Активный гражданин» становится центральным звеном
при принятии управленческих решений. В рамках «Большого правительства» создаются
новые
институты,
механизмы
управления
на
основе
информационнотелекоммуникационных технологий. Обеспечение информационного взаимодействия
между всеми субъектами системы государственного управления, возможность доступа к
актуальным, достоверным данным, представленным в формате открытых данных,
позволяет сделать данную систему более эффективной. Развитие систем государственного
управления во всем мире связывают с использованием в этом процессе «больших
данных».

Грязнова Е. В., Вересова Е. А., Михеева В. В. Информационное
неравенство в информатизации муниципального управления / Елена
Владимировна Грязнова, Елена Александровна Вересова, Виктория
Витальевна Михеева // Социодинамика. – 2015. – № 9. – С. 93–105. Предметом
данного исследования является изучение роли информационного неравенства в
реализации государственных программ информатизации муниципального управления.
Информатизация муниципального управления проходит в нашей стране в рамках
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации и
административной реформы. Однако существующее информационное неравенство между
федеральными, региональными и муниципальными центрами не позволяет эффективно
проводить информатизацию муниципального управления. В частности, в статье акцент
сделан на проблемах реализации государственной программы «Электронное
правительство» на муниципальном уровне. В качестве основных методов исследования
применялся метод анализа, обобщения, анализа статистических данных. Исследование
проводилось по принципам от общего к частному. В ходе исследования авторы пришли к
выводу о том, что информационное неравенство муниципалитетов относительно
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региональных и федеральных центров тормозит развитие информатизации
муниципального управления. Причинами информационного неравенства является низкий
уровень качества жизни населения муниципальных районов, низкий уровень
информационной культуры управленческих кадров муниципальных образований и
населения.

Гуляева В. Б. Трансформация институтов государства: проблемы и
перспективы развития электронного правительства в России / Валерия
Борисовна Гуляева // Среднерусский вестник общественных наук. – 2015. –
Вып. № 4. – С. 205–216. Быстрота и своевременность реагирования государственных
институтов на ситуации, складывающиеся в социальной и экономической сфере,
определяют способность государства адаптироваться в изменяющихся условиях. В данной
статье анализируется роль информационно-коммуникационных технологий в процессе
трансформации институтов государства. На основе данных вторичного анализа развития
системы электронного правительства рассматриваются проблемы, связанные с
внедрением данных технологий в сферу государственного управления. Показано, что
развитие систем наподобие электронного правительства создает благоприятные условия
для экономической деятельности и в то же время сопровождается рядом экстерналий.
Отмечается, что экономическая эффективность электронного правительства может быть
достигнута в короткие сроки при стабильном финансировании и грамотном управлении .

Койбаев Б. Г., Золоева З. Т. Правовые аспекты информатизации
регионов: опыт Германии / Борис Георгиевич Койбаев, Зарина Тамерлановна
Золоева // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1:
регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция,
политология, культурология. – 2015. – № 2 (158). – С. 279–284. В статье
рассмотрены подходы Федеративной Республики Германия к вопросам региональной
информатизации. Авторы предприняли попытку выявить положительный опыт, который
может быть использован Российской Федерацией для дальнейшего развития
законодательства в сфере региональной информатизации.

Сазонова А. В. Анализ реализации государственной программы
«информационное общество» / Александра Владимировна Сазонова // Мир
науки. – 2015. – № 2. – С. 16. Россию, как и большинство развитых стран, затронул
процесс
информатизации.
Главным
проектом,
влияющим
на
развитие
информационнокоммуникационных технологий, является государственная программа
«Информационное общество». Программа играет ключевую роль во внедрении
современных информационных систем в органы государственной и муниципальной
власти. Применение информационных технологий позволяет повысить эффективность
управленческой деятельности.

Шевцова И. В., Днепровская Н. В. Социальные медиа в коммуникации
между гражданами и органами государственного управления / Инесса
Витальевна Шевцова, Наталья Витальевна Днепровская // Государственное
управление. Электронный вестник . – 2015. – № 51. – С. 138–151.
Информационные технологии (ИТ), оказавшие значительное влияние на современный
социально-экономический уровень, продолжают интенсивно развиваться, создают новые
возможности для повышения качества государственного управления. Современные ИТ,
как удобные и привычные гражданам в повседневной и профессиональной деятельности

54

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
інформаційні технології в державному управлінні

16 – 31 жовтня 2015 року

< 2015
20-28 лютого

технологии, должны быть задействованы при взаимодействии с органами
государственного управления. Несмотря на значительный прогресс РФ в развитии
информационного общества и электронного правительства, потенциал социальных медиа
не в полной мере задействован в госуправлении.
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