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Анонс
14 квітня 2016 г. (Дніпропетровськ)
14 квітня у Дніпропетровську відбудеться перша трендова
конференція у 2016 році для ТОП-менеджменту IT компаній – «IT
Spring», цілями якого є обговорення поточного розвитку ІТ галузі в країні в
цілому і у регіоні зокрема.
Ключові теми для обговорення: - Які прогнози розвитку та ключові
міжнародні тренди Software Development галузі у 2016 році; - Як збільшити
обсяг продажів, вихід на нові ринки (міжнародний досвід та підходи); - Як
підвищити ефективність управління компанією; - Як розвинути ІТ галузь в
Дніпропетровську в контексті державної політики.
Ми хочемо об’єднати глобальність розглянутих проблем галузі з
практичним баченням шляхів їх вирішення, допомогти сформувати
пропозиції щодо розвитку бізнесу і реакції на глобальні тренди в світі та
Україні. ТОП спікери, ексклюзивні експерти, майстер-класи та живе
спілкування
з
колегами
–
все
це
для
учасників
заходу
(http://itspring.org.ua/uk).
25–28 апреля 2016 г. (Гармиш-Партенкирхен, Бавария, Германия)
Десятый международный форум «Партнерство государства, бизнеса
и
гражданского
общества
при
обеспечении
международной
информационной безопасности». Международный исследовательский
консорциум информационной безопасности приглашает участников на
Десятый международный форум «Партнерство государства, бизнеса и
гражданского общества при обеспечении международной информационной
безопасности»
Цели проведения: выявление общих подходов и позиций экспертного
сообщества по следующим актуальным проблемам международной
информационной безопасности:
– Предложения в проект Кодекса ответственного поведения государств в
информационном пространстве.
– Толкование основных понятий, принципов и норм Женевских
конвенций применительно к киберпространству.
– Механизмы и инструменты частно-государственного партнерства в
области обеспечения информационной безопасности критически важных
объектов.
– Меры противодействия Интернет-рекрутингу и Интернет-пропаганде
экстремизма и терроризма.
– Проблемы нераспространения кибероружия и уменьшения опасности
его использования.
Со-председатели Программного комитета:
Анонс
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Валерий В. Ященко – заместитель директора Института проблем
информационной безопасности МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская
Федерация;
Сандро Гайкен – директор Института цифрового общества Европейской
школы
менеджмента
и
технологий,
Берлин,
Германия
(https://digital.report/garmish-2016).

19–21 травня 2016 г. (Львів, Славське)
V
міжнародна
наукова
конференція
«ІНФОРМАЦІЯ,
КОМУНІКАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО – 2016».
Тематичні напрямки роботи конференції включають, але не
обмежуються такими:
- Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних
наукових досліджень
- Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та World Wide Web
- Соціальні комунікації
- Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального
опрацювання даних
- Безпека інформаційного простору держави
- Електронна демократія та електронне урядування
- Лінгвістичні технології інформаційної діяльності
- Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної
діяльності
- Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку
інформаційного суспільства.
Конференція відбудеться 19-21 травня 2016 р. у Національному
університеті «Львівська політехніка» (Україна, Львів) та смт. Славське
Сколівського району Львівської області (Карпати). Останній день прийняття
заявок
та
матеріалів
доповідей
–
23
квітня
2016
р.
(https://www.facebook.com/ics.conference).
22–24 июня 2016 г. (Санкт-Петербург)
Конференция «Интернет и современное общество» (Internet and
Modern Society – IMS).
Основные цели объединенной научной программы: развитие
междисциплинарных
исследований
информационных
технологий,
электронных библиотек, методов и технологий интеграции электронных
коллекций; взаимодействия информационных ресурсов и формирования
электронного документного пространства научных исследований и
инноваций. В рамках конференции запланировано проведение круглого стола
по тематике «Электронное правительство: управление государственными
информационными системами» (http://ims.ifmo.ru).

Анонс
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Офіційна інформація
Під час виступу на форумі «Битва України за свободу триває» у
Вашингтоні Президент України Петро Порошенко наголосив, що для
«забезпечення успіху, нам необхідно забезпечити стійке перетворення
України»…
Президент зазначив, що за останні два роки Україні насамперед вдалося
відновити армію та завдати першого, але критичного удару по боротьбі з
корупцією.
…Глава держави зазначив, що продовжується реформа державної
служби та впровадженні електронного урядування в Україні.
«Багато чого ще належить зробити. І я зроблю все від мене залежне.
Прагнення до реформ є»… (Петро Порошенко: «Ми не здаємось, не
дивлячись на тиск, з яким ми стикаємося щодня на зовнішніх і
внутрішніх фронтах» // http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenkomi-ne-zdayemos-ne-divlyachis-na-tisk-z-yaki-36926. – 2016. – 31.03).
Парламент проголосував «за» документ, яким взяв на себе
зобов’язання та доручив уряду запровадити вкрай важливі зміни для
подолання «цифрового відставання» України.
Верховна Рада (ВР) прийняла постанову про Рекомендації
парламентських слухань про «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних
технологій та розвиток інформаційного простору України».
Депутати пообіцяли у першу чергу розглянути та ухвалити низку
законопроектів. Зокрема, «Про електронні комунікації», «Про електронні
довірчі послуги», «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж».
Народні обранці вирішили відхилити скандальний проект закону «Про
державну підтримку кінематографії в Україні». Причина – у ньому є
юридичні конструкції та механізми для захисту порушених авторських прав
та прав інтелектуальної власності, які не відповідають міжнародним
договорам.
ВР зобов’язала Кабмін впродовж трьох місяців створити програму та
план дій з впровадження європейських криптографічних стандартів і
електронного урядування. Впродовж двох років усі центральні держоргани
мають перейти на електронний документообіг.
Рада доручила уряду внести в Кримінальний кодекс зміни, які би посили
відповідальність за умисне пошкодження ліній зв’язку.
Парламент вважає за потрібне відновити облік IMEI (унікальних
номерів) мобільних телефонів і зобов'язати телеком-операторів відключати
пристрої, ввезені нелегально.

Офіційна інформація
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Депутати підкреслили, що Кабмін повинен «забезпечити безумовне та
своєчасне виконання» всіх заходів із впровадження рухомого зв’язку
«четвертого покоління» (4G).
Народні обранці порадили Кабміну створити Національний центр
оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України
відповідно до Закону «Про телекомунікації». Це потрібно для того, щоби
забезпечити стале та надійне управління державою в особливий період та
воєнний час.
Для того, щоби в зоні бойових дій можна було би швидко та без зайвих
витрат розгортати системи зв’язку, ВР рекомендувала Службі безпеки та
Держспецзв’язку розглянути можливість і дозволити використовувати
захищені Wi-Fi-мережі (Микола Оліярник Рада постановила реформувати
інформаційно-комунікаційну галузь // http://biz.nv.ua/ukr/economics/radapostanovila-reformuvati-informatsijno-komunikatsijnu-galuz-107201.html.
–
2016. – 31.03).

Міністр юстиції Павло Петренко та заступник Міністра юстиції з
питань реєстрації провели зустріч з представниками Британськоукраїнської торгової палати. Учасники зустрічі обговорили питання
пов’язані із реєстрацією кондомініумів та ОСББ, а також реформу
реєстраційної системи в Україні.
Павло Петренко:
Одним із найбільш знакових результатів реформи реєстраційної
системи стало створення конкурентного середовища, завдяки якому
українці отримують якіснішу послугу.
«Нині ми вже спостерігаємо тенденцію, коли нотаріуси, конкуруючи
між собою та з іншими суб’єктами реєстрації, активізували боротьбу за
клієнтів і пропонують їм, окрім реєстрації, додаткові сервіси з попередньої
підготовки та юридичного аналізу документів».
Перші кілька місяців роботи продемонстрували, що кількість скарг на
нотаріусів в рази менша порівняно з кількістю скарг на старих
держреєстраторів.
«Це говорить про те, що ми зробили правильний вибір, передавши
професійним нотаріусам ці функції. Мотивація не вчиняти незаконні дії у
них набагато вища, адже вони ризикують втратою ліцензії».
Підвищує конкуренцію на ринку реєстраційних послуг і запровадження
он-лайн сервісів Мін’юсту.
«Наразі через портал Мін’юсту доступна лише частина сервісів. Однак
вже у квітні ми плануємо фактично всі ті сервіси, які зараз можна отримати у
реєстратора, перевести в електронний он-лайн режим. Це великий крок до
реального електронного урядування в Україні».

Офіційна інформація

7

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

16 – 31 березня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Заступник Міністра юстиції Павло Мороз:
Після змін правил реєстрації бізнесу та нерухомості багато хто
висловлював побоювання, що через спрощення процедур, країна може
постати перед хвилею рейдерських захоплень.
«Аби уникнути ризику ми спільно з нашими колегами розробили проект
закону, який було зареєстровано 14 березня в парламенті. Якщо його буде
прийнято, він унеможливить захоплення підприємств рейдерами».
Він також звернув увагу присутніх на те, що з січня почала працювати
комісія, яка розглядає скарги на дії реєстраторів.
«До цього часу єдиною процедурою було звернення до суду. Але ми всі
знаємо, що цей процес займає щонайменше півроку. Комісія розглядає такі
скарги впродовж 30 днів. Тобто громадяни зможуть захистити свої порушені
права дуже швидко» (Павло Петренко та Павло Мороз взяли участь у
зустрічі з представниками Британсько-української торгової палати //
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248931528&cat_id=24
4277212. – 2016. – 31.03).

На початку цього року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив дві
важливі Рекомендації: CM/Rec(2016)1 «Про захист й заохочення права
на свободу вираження поглядів та право на приватне життя стосовно
мережевого
нейтралітету»
та
CM/Rec(2016)2
«Інтернет
для
громадськості».
Схвалені документи містять керівництво у формуванні та реалізації
політики у сфері Інтернету, рекомендації щодо модернізації закладів
культури, перетворення споживачів у креативних громадян, висвітлює
аспекти щодо забезпечення багатосторонньої грамотності з питань доступу,
створення та управління цифровою культурою (Комітет міністрів ради
європи ухвалив важливі рекомендації // http://e.gov.ua/content/komitetministriv-rady-yevropy-uhvalyv-rekomendaciyu-cmrec20162-internet-dlyagromadskosti. – 2016. – 29.03).
25 березня у ході брифінгу Перший заступник Голови Державного
агентства лісових ресурсів України Христина Юшкевич розповіла про
запровадження системи електронного обліку деревини на підприємствах
лісової галузі, де сьогодні вона охоплює близько 99 % всієї заготовленої
деревини.
Нині саме Система ЕОД є чи не єдиним інструментом, який дозволяє
державі відстежувати походження деревини від моменту заготівлі до
реалізації за межі України, унеможливлюючи обіг деревини невідомого
(сумнівного) походження.
Перший заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів
України Христина Юшкевич наголосила на необхідності вдосконалення
законодавчої бази щодо функціонування Системи ЕОД в Україні.
Держлісагентством, зокрема, підготовлений проект постанови «Про
Офіційна інформація
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затвердження Положення про єдину державну систему електронного обліку
деревини», який погоджено Міністерством аграрної політики та
продовольства України, але остаточно ще не прийнято.
Державним
підприємством
«Лісогосподарський
інноваційноаналітичний центр», що є головним підприємством-оператором Єдиної
державної системи електронного обліку деревини, розпочато реалізацію
пілотного проекту щодо впровадження Системи ЕОД на базі Ужгородського
військового лісництва, що належить до сфери управління Міністерства
оборони України.
На думку міжнародних та вітчизняних експертів, запровадження
електронного обліку всіма постійними лісокористувачами дозволить
мінімізувати тіньовий ринок деревини в Україні, який на сьогодні оцінюється
на рівні 15–20 % від загального обсягу рубок.
«Держлісагентство вважає за необхідне запровадити прозорий механізм
обліку всіх операцій, які проводяться з деревиною в процесі
лісогосподарської діяльності у Єдиній державній Системі електронного
обліку деревини» (Держлісагентство вважає за необхідне запровадити
систему електронного обліку деревини для всіх постійних
лісокористувачів // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248919919&cat_id=244276429. – 2016. – 25.03).

23 березня відбулася міжнародна конференція на тему: «Доступ до
публічної інформації в органах державної влади України через відкриті
дані», яка була організована Інформаційним управлінням Апарату Верховної
Ради України за участі Державного агентства з питань електронного
урядування України та Секретаріату Комітету з питань свободи слова та
інформаційної політики, а також за та підтримки Представництва Світового
банку в Україні та програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність,
демократичне парламентське представництво».
Відкриваючи конференцію, керівник Інформаційного управління
Сергій Горячев наголосив, зокрема, на важливості доступу до публічної
інформації, розпорядником якої є органи державної влади та акцентував
увагу експертів на останніх змінах у законодавстві щодо розвитку масивів
відкритих даних органів влади.
Народний депутат України Григорій Шверк звернув увагу присутніх
на специфіку Закону «Про доступ до публічної інформації» і доцільність
законодавчих новел у цьому напрямі
У першій частині конференції, під час якої були обговорені питання
стосовно імплементації Закону «Про доступ до публічної інформації»:
узагальнення практики застосування та практичні кроки щодо реалізації
поточних законодавчих ініціатив, із доповіддю «5 років Закону «Про доступ
до публічної інформації»: перетворення на шляху до відкритості» виступила
Світлана Кондзеля, керівник Головного департаменту забезпечення
доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України.
Офіційна інформація
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Олександр Баранов, доктор юридичних наук, головний науковий
співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної Академії правових наук, розповів про діалектику розвитку
категорії «публічна інформація».
Наталія Грицяк, доктор наук з державного управління, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України розглянула доступ до публічної
інформації як одну з ключових умов європеїзації державного управління в
Україні.
Ірина Кушнір, представник Уповноваженого з прав людини –
начальник Управління з питань дотримання права на інформацію та
права на звернення акцентувала увагу на системних проблемах, що
перешкоджають становленню належної практики дотримання права на
доступ до публічної інформації.
Аналітик Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст
України Володимир Мягкоход розповів про стан та практичні потреби
удосконалення Закону «Про доступ до публічної інформації» в частині
забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого
самоврядування.
Голова правління ГО «Центр громадянських свобод» Олександра
Матвійчук розповіла про те, як проблеми реалізації права на доступ до
публічної інформації розглядаються у групою громадського спостереження
«ОЗОН».
Медіа-експерт, кандидат юридичних наук, викладач Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого та КиєвоМогилянської Академії Оксана Нестеренко ознайомила з інституційною
моделлю забезпечення права на доступ до публічної інформації та
перспективами створення інституту інформаційного уповноваженого в
Україні.
Заступник директора ГО «Інститут Медіа Права» Тетяна Олексіюк
ознайомила з досвідом Європейського суду з прав людини та можливостями
його застосування в Україні щодо забезпечення права на доступ до
інформації.
Експерт, заступник директора Харківської правозахисної групи
Павліченко Олександр розповів про практику застосування Закону «Про
доступ до публічної інформації» органами влади та необхідність і
можливості внесення змін до законодавства.
На доступі до публічної інформації та органів влади: моніторингу сайтів,
роз’ясненні законодавчих норм, розгляді скарг акцентував увагу Богдан
Червак, перший заступник Голови Державного комітету телебачення і
радіомовлення України.
Розпочинаючи другу частину конференції, Сергій Горячев, керівник
Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України, окреслив
питання розвитку масивів відкритих даних органів державної влади.
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Сергій Соловйов, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
кафедри інформаційної політики та електронного урядування
Національної академії державного управління при Президентові
України, розповів про доступ до відкритих даних у контексті стратегічних
комунікацій.
Джорданка Томкова (Jordanka Tomkova), Swiss funded E-Governance
Advisor in Ukraine, E-Governance for Accountability and Participation
Program (EGAP) ознайомила з досвідом багаторівневого підходу з
міжнародної практики (Implementation of Open Data Policies: A multi-level
approach in International Practice) у реалізації відкритої політики даних.
Олексій Вискуб, заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування України, повідомив про стан та перспективи
розвитку відкритих даних в Україні.
Єгор
Стефанович,
директор
департаменту
інформаційних
технологій СКМУ, розповів про те, як відкриття даних змінює підходи до
державного управління.
Сергій Бондаренко, директор ТОВ «ЛІГА» розглянув питання щодо
відкритих даних у ракурсі прагматичного аналізу можливостей.
Андрій Газін, представник Texty.org.ua, звернув увагу на
журналістику даних: кращі практики реалізації аналітики та візуалізації
відкритих даних.
Юрій Хорунжий та Вадим Гудима з «Опори» розглянули відкриті дані
Верховної Ради України як інструмент прозорості, підзвітності та
громадського контролю.
Керівник проекту «KievSmartCity» Олена Ничік розповіла про
відкриті дані як ефективний інструмент підвищення управління містом (У
Верховній Раді України відбулася міжнародна конференція на тему:
«Доступ до публічної інформації в органах державної влади України через
відкриті дані» // http://rada.gov.ua/print/126986.html. – 2016. – 24.03).

План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд» у 2014–2015 роках виконано на 86 %.
Діана Зубко, експерт з демократичного урядування ПРООН, під час
прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі:
«Це дуже гарний показник. За минулий період, 2012–2014 роки, таких
успішних ініціатив було 60 %». «Партнерство «Відкритий Уряд» не лише
допомагає уряду працювати більш професійно і якісно, але й сприяє
співпраці з громадянським суспільством. Зокрема, йдеться про залучення
громадян до консультацій при створенні планів дій «Партнерство «Відкритий
Уряд», незалежний звітний механізм, який допомагає відслідковувати
прогрес виконання плану дій.
За час реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» є «успіхи,
якими варто пишатися». «Наприклад, в Україні, у більш ніж 40 містах
використовується
такий
інструмент
візуалізації
бюджетів
як
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openbudget.in.ua. Він допомагає показати на що ж йдуть витрати місцевих
бюджетів і залучити громадян до більш активного планування цих видатків і
надходжень».
Наступним компонентом, що демонструє успіхи, вона назвала
ініціативу Prozorro. А також прогресивний старт ініціативи з відкритості
парламенту. «5 лютого Україна офіційно приєдналася до декларації з
відкритості парламенту і затвердила план дій з реалізації цієї ініціативи».
Важливою у виконанні плану дій є робота з відкритими даними і створення
державного порталу відкритих даних, який сьогодні активно наповнюється і
вже у травні матиме більше 300 наборів, які викладені на цьому порталі для
їх широкого використання громадянами». Загалом же зобов’язання в рамках
Ініціативи мають відображати такі основні принципи відкритого уряду як
прозорість, участь громадян, підзвітність, технології та інновації для
прозорості та підзвітності, розповіла експерт з демократичного урядування
ПРООН.
Джо Пауелл, виконуючий обов’язки директора Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд», назвав цю ініціативу політичною
можливістю для України. Адже, по-перше, це стосується доступу до мережі
реформаторів по всьому світі. По-друге, нині є великі виклики, не тільки в
Україні, щодо відновлення довіри між урядом та громадянами, коли
громадяни вимагають більшої звітності. За словами Джо Пауелла, Україна
демонструє прогрес у виконанні плану дій. «Теперішній план дій, який
закінчується у червні цього року має 26 різних зобов’язань щодо реформ. Це
від доступу до інформації, залучення громадськості, до електронного уряду
та антикорупційних заходів». Україна виконала зобов’язання щодо ухвалення
закону про публічний доступ до архівів комуністичної ери, що були
закритими протягом десятиліть; закон про доступ до інформації; закони, що
зобов’язують державні агентства публікувати всю інформацію відкрито.
Він надав деякі рекомендації для поліпшення процесу «Відкритого
Уряду» у майбутньому. Зокрема, потрібна активна та ефективна співпраця
уряду з громадянським суспільством, створення чітких завдань та визначення
періоду їхньої реалізації. Також він радить активно залучати представників
приватного сектору для діалогу з «Відкритого Уряду». «Якщо ми хочемо
рухатися у напрямку боротьби з корупцією, потрібно залучати приватний
сектор, інакше дуже важко проводити антикорупційні заходи». А також слід
реформувати координаційний механізм «Партнерство «Відкритий Уряд» для
того, щоб активніше залучати урядові інституції, що мають реалізовувати
різні частини цього плану. Крім того, Джо Пауелл пропонує формулювати
чіткі пріоритети та стратегії. А ще – наразі необхідна більша міжнародна
присутність як уряду, так і громадянського суспільства, зокрема, проводити
більше зустрічей із закордонними реформаторами, наголосив виконуючий
обов’язки директора Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (План дій із
впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014–2015
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роках виконано на 86 % – експерт з демократичного урядування ПРООН //
http://uacrisis.org/ua/41420-proon. – 2016. – 23.03).

У рамках реалізації програми переходу Верховної Ради України до
формату електронного парламенту зроблено ще один крок –
запроваджено сервіс електронного порядку денного.
Заступник керівника апарату Верховної Ради України Володимир
Бондаренко:
«це один із кроків реалізації рекомендацій Місії Кокса і виконання
положень доповіді «Дорожньої карти», яка нам була запропонована у
Брюсселі».
Відтепер народні депутати можуть скористатися сервісом електронного
порядку денного. На внутрішньому порталі Верховної Ради України
розміщено за спеціальним доменом і паролем, закріпленим за кожним
народним депутатом, поточний порядок денний пленарного засідання з
повним спектром документів, висновками комітетів, Головного науковоекспертного управління. «Це візуалізація самого порядку денного,
полегшення роботи і зменшення паперового обігу документів».
За таким самим принципом почала працювати програма забезпечення
комітетів. Вже відбулось «безпаперове засідання», де застосовано новітні
технології, відповідно облаштовані робочі місця. «Народні депутати
переходять від голосування за допомогою підняття рук до голосування з
використанням електронного протоколу, де фіксуються одразу відео, звук і
результати голосування». Для того, щоб парламентарії швидше опанували
технології, їм було надіслано лист від апарату з чіткою інструкцією щодо
користування системою.
Наступним кроком, за його словами, буде формування в електронному
вигляді порядку денного сесії (Порядок денний тепер доступний в
електронному форматі // http://www.golos.com.ua/article/265636. – 2016. –
22.03).
Іван Приймаченко, співзасновник безкоштовних онлайн-курсів
Prometeus:
Минулого тижня було запущено перший державний відкритий
онлайн-курс «Публічні закупівлі». Це одні з перших таких курсів у світі.
Масові онлайн-курси як сукупність записаних заздалегідь відео,
інтерактивних завдань і форуму чудово підходять для навчання масових
слухачів.
Зараз Україна переходить на електронну систему закупівель, що може з
2017 року зекономити до 50 млрд грн. бюджету щороку. Втім, у цій сфері
працює 100 тисяч людей по всій країні, і їх треба швидко перевчити. І
міністерство вирішило запустити онлайн-курси, які читають заступник
міністра, люди, які розробляли законопроект, і виходить, що це дуже дешево,
якісно і швидко.
Офіційна інформація
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Власне Prometheus – це сайт, на якому можна зареєструватися на
цікаві для слухача курси. Сайтом користується вже більше 200 тисяч слухачів.
Люди переглядають заздалегідь записані лекції, між лекціями проходять
різноманітні завдання і можуть ставити запитання викладачам чи вступати в
дискусію з іншими слухачами.
У випадку доброго проходження курсів вони можуть отримати
сертифікат. Він не має жодної юридичної сили. Для нас головне – якість
освіти, і похідна цінність сертифікату від цього.
Основна перевага курсів – вони відкриті для всіх. Є цільова аудиторія,
але будь-який громадянин може зайти на сайт і пройти їх, проконтролювати
якість.
Ми брали за основу ідеї, які зародилися у США у 2011році, коли
Стенфордський університет запустив перших три масові онлайн-курси. Але
Prometheus – цілком незалежний, власний продукт. На відміну від західних
зразків, ми не просто розміщуємо університетські курси. Більшість курсів,
які ми розміщуємо, ми самі виробили – від пошуку викладачів, зйомок і
монтажу до викладу на сайт.
Онлайн-освіта – це не альтернатива, а чудове доповнення до традиційної
освіти: ми хочемо інтегрувати їх до традиційних університетських програм…
(В Україні запускають онлайн-курс для навчання роботи з
держзакупівлями // http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/vukrayini-zapuskayut-onlayn-kurs-dlya-navchannya-roboty-zderzhzakupivlyamy#.VvDtPhR02hg.facebook. – 2016. – 22.03).

Идея внедрения электронного правительства в Украине
обсуждается уже несколько лет. В правительстве предлагают построить
эту систему на основе распределенной технологии Blockchain.
Концепция портала электронного правительства E-Ukraine была
презентована на Blockchain Conference Kiev, которая состоялась 19 марта.
Егор Стефанович, директор Департамента информационных
технологий Секретариата Кабинета Министров Украины:
«Уверен, что на базе распределенной технологии Blockchain можно
успешно построить много государственных сервисов. Уже даже есть
успешные пилоты в сфере электронных аукционов и в сфере электронного
голосования. Портал E-Ukraine – это взлетная полоса для подобных
стартапов».
Инициаторы создания портала ставят перед собой три основные
задачи: информирование, использование и вовлечение.

Офіційна інформація
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Сейчас платформа находится на стадии написания ТЗ. В законченном
виде распределенная платформа должна стать точкой взаимодействия
граждан, бизнеса и государства.
Граждане
смогут
пользоваться
электронными
услугами
и
контролировать действия властей.
Бизнес будет инициировать создание новых сервисов и инвестировать в
их развитие.
Чиновники – находить новые электронные решения, которые позволят
модернизировать существующую систему управления государственными
процессами.
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(В Украине создадут электронное правительство на Blockchain
(инфографика) // http://news.finance.ua/ru/news/-/371960/v-ukraine-sozdadutelektronnoe-pravitelstvo-na-blockchain-infografika. – 2016. – 21.03).

Відкритість роботи державних органів є запорукою ефективності
державної політики, а абсолютна прозорість комунікацій між владою і
громадянським суспільством дозволить змінити застаріли підходи та
отримувати якісний зворотній зв'язок. Це головна мета роботи Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд».
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час
обговорення доповіді Механізму незалежного звітування про реалізацію
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні у 2014–2015 роках та
пропозицій до плану дій на 2016–2018 роки:
Отриманий від незалежних експертів звіт важливий для подальшої
роботи в рамках Ініціативи. Станом на 1 березня цього року виконання
Другого плану дій для відкритості урядування (2014-2015 рр.) складає 86 %.
«Цей звіт підготовлений станом на вересень минулого року, тому в
ньому не враховано низку речей. Зокрема, спрощено отримання
громадськими об’єднаннями статусу неприбуткової організації, також
прийнято рішення про прозорість видобувної галузі, децентралізацію
повноважень з надання найбільш важливих для громадян адміністративних
послу, що дає громадянам можливість доступно отримувати всі послуги, які
стосуються виконання функцій держави. І одне з головних питань – питання
електронного декларування. Це останній захід, який повинен бути виконаний
державою для отримання безвізового режиму».
«Сьогодні необхідно визначитися з подальшими завданнями для
побудови максимально ефективної співпраці. Люди мають бачити результат,
користуватися ним, брати участь у всіх заходах, які готуються Урядом і
вищим керівництвом держави. А головне – брати участь у формуванні
пріоритетів громад. Ми спільно повинні вибудувати масштабний план дій на
найближчий рік і визначити завдання, які необхідно виконати» («Відкритий
Уряд» – європейська система прозорості роботи влади, до якої
приєдналася Україна // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=248905931&cat_id=244276429. – 2016. – 21.03).
У рамках переходу до Е-парламенту продовжується робота із
впровадження новітніх технологій для ведення засідань комітетів,
проведення круглих столів тощо. Зокрема, днями відбулась презентація ще
одного елементу електронного парламенту – обладнаної сучасною технікою
зали засідань Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування. Керівник Управління комп’ютеризованих систем
Олексій Сидоренко представив нову систему, а голова комітету Сергій
Власенко провів перше засідання з використанням комп’ютеризованих
Офіційна інформація
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робочих місць. Народні депутати з цікавістю знайомилися з новими
можливостями, швидко опанували техніку і перейшли до розгляду питань
порядку денного (Уперше провели засідання в електронному форматі //
http://www.golos.com.ua/article/265413. – 2016. – 18.03).

В Україні почав працювати Єдиний державний портал
адміністративних послуг, завдяки якому громадяни можуть замовити та
отримати чимало довідок та документів, часто навіть не виходячи з дому
чи офісу.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим
Нефьодов:
«Ми запускаємо перші електронні послуги на poslugy.gov.ua. Це портал,
на якому зібрана вся інформація про адмінпослуги, всі нормативні вимоги. А
тепер ще й можна авторизуватись за ЕЦП (електронним цифровим підписом)
та подавати заявки на послуги Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, підвантажувати всі необхідні документи, які одразу потрапляють у
нашу міністерську систему електронного документообігу, і отримувати
електронний документ у відповідь. Справжне е-урядування».
Серед переваг електронних послуг – швидкість (два-три дні замість
десяти), зменшення кількості помилок у документах (про них надсилатимуть
повідомлення в особистий електронний кабінет, а не звичайною поштою),
здешевшання послуг (пряму економію бізнесу у Мінекономрозвитку оцінили
в 20 млн грн), зручність (не треба їхати до Києва та стояти у черзі).
«Прибираються корупційні ризики. Посередники, які обдзвонюють компанії
та кажуть: «Ми все організуємо, в МЕРТ – корупціонери, давайте нам 2500
доларів і все буде». Оцінюємо такий «ринок хабарів» у 500 млн грн».

Офіційна інформація

17

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

16 – 31 березня 2016 року

<
20-28 лютого
2015

(Документи – через інтернет. В Україні запустили єдиний державний
портал адмінпослуг // http://tsn.ua/groshi/dokumenti-cherez-internet-vukrayini-zapustili-yediniy-derzhavniy-portal-adminposlug-612199.html. – 2016.
– 17.03).
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Регіональні ініціативи
Із 30 по 31 березня в Івано-Франківську проходив Національний
круглий стіл «Розумні міста та електронне урядування» для обговорення
подальшого розвитку «розумних міст» України у контексті реформи
децентралізації. Конференція включала представників Європейського
Союзу, Програми розвитку ООН в Україні, Європейської економічної комісії
ООН, Міністерства регіонального розвитку, Державного агентства з питань
електронного врядування України разом із українськими муніципалітетами.
Учасники заходу шукали нові рішення для покращення співпраці між
громадянами країни та її урядами.
Національний круглий стіл організовано за підтримки спільного
Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Українські міста поділились
власним досвідом щодо введення системи електронного врядування,
упровадження нових технологій для підвищення прозорості міста та якості
життя мешканців.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків:
«Я переконаний, що Івано-Франківськ має багато гарних прикладів
електронного документообігу і самоврядування, надання адміністративних
послуг. Силами нашої команди впроваджується низка проектів, про які Ви
мали можливість слухати раніше. Це бюджет участі, який був прийнятий
цього року сесією міської ради. Так ми перейняли європейську практику
залучення активної громади до розподілу бюджетних коштів. Також в ІваноФранківську вже кілька років існує програма розвитку місцевого
самоврядування, де будинкові комітети, ОСББ, громадські організації, які
працюють при школах та закладах культури мають змогу реалізувати свої
проекти».
Під час круглого столу виступили: директор ПРООН в Україні
Янтомас Хіємстра, перший радник та керівник відділу «Економічна
співпраця, соціальний та регіональний розвиток» Хуана Мера Кабейо,
перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України В’ячеслав Негода. Учасники заходу
проаналізують практичні приклади розробки стратегій «розумних міст» по
всьому світу та обговорять можливості запровадження цих стратегій у малих
містах.
Дводенна дискусія включала візити на комунальні об’єкти ІваноФранківської міської ради, які уже діють на принципах «розумних міст», як
то: енергоефективність, система роздільного сортування сміття тощо. Проект
також представив план заходів, спрямованих на підтримку інноваційного
врядування на муніципальному рівні. Особливу увагу приділили таким
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важливим аспектам, як прозорість і підзвітність у місцевих державних
закладах, а також надання послуг за принципами електронного врядування.
Третя фаза проекту впроваджується протягом 2014–2017 років із
загальним бюджетом 23.8 млн. євро, наданих Європейським Союзом (23 млн.
євро) та ПРООН (800,000 євро). Мета – сприяння сталому соціальноекономічному розвитку на місцевому рівні шляхом зміцнення спільного
управління та заохочення громадських ініціатив у селах та містах України.
Новим компонентом третьої фази проекту є компонент із розвитку міст, що
охоплює 25 малих міст у 12 областях України (В Івано-Франківську
поділились
досвідом
розбудови
«розумних
міст»
//
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/03/31/v-ivano-frankivsku-podilylysdosvidom-rozbudovy- %C2 %ABrozumnykh-mist %C2 %BB. – 2016. – 31.03).

У Волинській області триває процес відкриття поземельних книг, це
зараз одне з ключових завдань у сфері земельних відносин. Під час
здійснення цієї операції проводиться аналіз повноти та достовірності
відомостей про земельні ділянки, що переносяться з державного реєстру
земель та інших кадастрів до бази Державного земельного кадастру.
На сьогодні на Волині в електронному форматі доступні дані про 91 %
від усіх зареєстрованих земельних ділянок.
Упродовж минулого року державні кадастрові реєстратори області
відкрили у електронному форматі 243 050 поземельних книг, а з початку
2016-го – ще 90 091, що становить 64 % від запланованого на поточний рік.
Найкраще робота виконана у м. Володимир-Волинський, де відкриті
поземельні книги на 100 %, а також у Ратнівському (99,8 %) та
Іваничівському (99,2 %) районах.
Начальник Головного управління Держгеокадастру у Волинській
області Василь Василенко:
«Відкриті дані про зареєстровані земельні ділянки надають доступ до
реєстру власників
земель
та
пришвидшують процес
надання
адміністративних послуг в он-лайн режимі. Тому процес створення
поземельних книг – на постійному контролі» (На Волині в електронному
форматі доступні дані про понад 90 % зареєстрованих земельних ділянок
// http://bug.org.ua/news/na-volyni-v-elektronnomu-formati-dostupni-dani-proponad-90-zarejestrovanyh-zemelnyh-dilyanok-87684/. – 2016. – 23.03).
Щорічно понад 20 мільйонів українців звертаються до Міністерства
юстиції за отриманням адміністративних послуг. Запроваджуючи он-лайн
послуги Мін’юст будує прозору, орієнтовану на потреби громадян, зручну і
зрозумілу систему їх надання. Запровадження он-лайн послуг не лише
заощаджує час і гроші громадян (отримання будь-якої довідки через
інтернет-сервіс в середньому на 25 % дешевше), але й мінімізує ризики
корупції при отриманні довідок чи дозволів.
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Остання новація – кабінет електронних адміністративних сервісів
(www.kap.minjust.gov.ua), створений на сайті Мін’юсту. Фактично, людина не
виходячи з дому, може скористатися усіма послугами, які сьогодні надає
Міністерство юстиції: відкриті державні реєстри юридичних та фізичних
осіб, державна реєстрація актів цивільного стану (народження, шлюб тощо),
пошук законодавчих актів, електронний цифровий підпис, електронний суд
(оплата судового збору онлайн, надсилання судової повістки у вигляді смсповідомлень, перевірка стану розгляду справи, отримати судове рішення
електронною поштою) – за цим всім не треба нікуди йти, усе можна зробити
онлайн.
Керівник Головного територіального управління юстиції в ІваноФранківській області Микола Станіщук:
«Цілком нова послуга – прийом громадян з допомогою відеозв’язку.
Людина, яка хоче побувати на особистому прийомі начальника управління
юстиції, може це зробити з допомогою відеозв’язку. Для цього потрібно мати
комп’ютер з Інтернетом. Це дуже зручно для людей, які живуть у віддалених
районах, для тих, хто рахує кожну копійку і економить на транспорті, для
інвалідів. Якщо вдома немає комп’ютера, людина зможе завітати до
найближчого бюро правової допомоги».
Начальник відділу Державної реєстрації актів цивільного стану
управління державної реєстрації Головного територіального управління
юстиції в Івано-Франківській області Уляна Середжук:
«Ще одне важливе спрощення – свідоцтво про народження дитини
можна отримати безпосередньо у пологовому будинку. Бігати в РАЦСи і
вистоювати у чергах більше не потрібно. Головне територіальне відділення
юстиції в Івано-Франківській області віднедавна приймає документи та видає
свідоцтво про народження дитини просто у міському пологовому будинку та
в обласному перинатальному центрі. Значно спростилася також послуга з
проставлення апостиля на документах, необхідних для подачі закордон.
Якщо раніше треба було їхати в київ і доволі довго чекати, сьогодні можна
проставити апостиль можна у термін до двох робочих днів, звернувшись у
територіальне відділення ДРАЦС» (Мін’юст стає доступнішими.
Зареєструвати немовля, бізнес та шлюб тепер можна онлайн //
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/03/23/51464/view. – 2016. – 23.03).

18-го березня у Кіровоградському прес-клубі презентовано останні
реформи в системі послуг, які надаються Міністерством юстиції України
зокрема надання безоплатної правової допомоги та вдосконалення онлайн сервісів. Тема прес-конференції: «Реформування територіальних
органів юстиції та системи надання безоплатної правової допомоги,
вдосконалення системи он-лайн послуг».
Захід організовано Українським освітнім центром реформ у співпраці із
Міністерством юстиції України в рамках інформаційної кампанії
«Електронне урядування спрощує спілкування», яка здійснюється за
Регіональні ініціативи
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підтримки американського народу, наданої через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Справедливе
правосуддя».
В прес-конференції взяли участь Вадим Володимирович Гуцул, в. о.
начальника Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській
області, Артем Анатолійович Мамченко, перший заступник начальника
Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області та
Олег Олександрович Потьомкін, заступник начальника головного
територіального управління юстиції з питань державної реєстрації –
начальник Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у Кіровоградській області.
Виконуючий обов’язки начальника Головного територіального
управління юстиції в Кіровоградській області Вадим Гуцул:
В області реорганізація районних та міських структурних підрозділів
має завершитися уже в травні поточного року, а створені натомість бюро
правової допомоги повинні почати роботу з липня 2016 року. Відповідно до
плану реформування, буде ліквідовано кілька сотень територіальних органів
Мін’юсту на Кіровоградщині – це управління юстиції районного та міського
рівнів. Передбачене ж суттєве скорочення штату територіальних органів
юстиції торкнеться здебільшого працівників реєстраційних служб, які
зможуть перейти на роботу до органів місцевого самоврядування. Натомість
створені бюро правової допомоги сприятимуть суттєвому розширенню
доступу громадян до безоплатної правової допомоги, а також доступу до
електронних сервісів Міністерства юстиції на рівні територіальної громади.
Перший заступник начальника Головного територіального
управління юстиції у Кіровоградській області Артема Марченка:
У бюро правової допомоги громадяни, які мають на це законні підстави,
зможуть реалізувати право на адвоката. Це стосується малозабезпечених,
інвалідів, пенсіонерів, переселенців, учасників АТО та сімей загиблих. У
бюро громадянам надаватимуться консультації та допомагатимуть в
користуванні он-лайн сервісами Мін’юсту. Так само, там надаватиметься
первинна правова допомога, тобто консультації всім людям, які потребують
фахового юридичного супроводу для вирішення правових питань.
Начальник
Управління
державної
реєстрації
Головного
територіального управління юстиції у Кіровоградській області Олег
Потьомкін:
Про адміністративні он-лайн послуги, якими вже можуть скористатись
громадяни, розповів заступник начальника головного територіального
управління юстиції з питань державної реєстрації. Здебільшого це –
отримання довідок та виписок з державних реєстрів: речових прав на
нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підприємств,
щодо яких порушено провадження про банкрутство; попередня електронна
подача заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
тощо.
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Крім того, запроваджено електронний ресурс – веб-портал «Звернення у
сфері державної реєстрації актів цивільного стану», позитивно
зарекомендувала себе послуга електронних аукціонів з продажу
арештованого майна «СЕТАМ». Ці та інші електронні сервіси будуть і надалі
розвиватися, що дозволить кардинально змінити систему надання
адміністративних послуг, максимально спростити доступ до них громадян.
Запровадження он-лайн послуг не лише заощаджує час і гроші громадян
(отримання будь-якої довідки через інтернет-сервіс в середньому на 25 %
дешевше), але й мінімізує ризики корупції при отриманні довідок, дозволів,
тощо.
Президент Українського освітнього центру реформ Ірина Мовчан:
Професійне висвітлення новітніх он-лайн послуг Міністерства юстиції в
рамках інформаційної кампанії покращуватиме доступ до них всіх верств
населення і сприятиме зростанню кількості користувачів. Окрема увага в ході
реалізації кампанії приділятиметься доступу до отримання он-лайн послуг
громадянам, які не мають чи мають обмежений доступ до Інтернету. Для
цього в партнерстві з Програмою «Бібліоміст» проводяться вебінариінструктажі для працівників публічних бібліотек, обладнаних комп’ютерами
та доступом до Інтернету. Пройшовши таке навчання, біліотекарі зможуть
надавати допомогу громадянам в отриманні довідок і виписок з державних
реєстрів он-лайн… (Електронне урядування спрощує спілкування //
http://krjust.gov.ua/news/ID_-lektronne-uryaduvannya-sproshue-spilkuvannya.html. – 2016. – 21.03).

Державні кадастрові реєстратори Житомирщини відкрили у
електронному форматі 368191 поземельну книгу, що становить 64 % від
зареєстрованих у регіоні земельних ділянок. З початку 2016 року
спеціалісти вже опрацювали 63 702 пакети документів, що становить 30 %
від запланованогорічного обсягу.
Найбільшу кількість поземельних книг оцифрували в Андрушівському
(92 % від усієї кількостіземельних ділянок), Брусилівському (85 %),
Червоноармійському (85 %) та Народицькому (80 %) районах області.
В. о. начальника головногоуправління Держгеокадастру у
Житомирській області Оксана Присяжнюк:
«Створення електронних поземельних книг відкриває доступ до реєстру
власників земель. Це, у свою чергу, спрощує процес надання електронних
сервісів».
Відкриття поземельних книг – одне з ключових завдань у сфері
земельних відносин. Під часздійснення цієї операції проводиться аналіз
повноти та достовірності відомостей про земельні ділянки,що переносяться з
державного реєстру земель та інших кадастрів до бази Державного
земельного кадастру. Публічні дані про земельні ділянки надають доступ до
реєстру власників земель тапришвидшують процес надання адміністративних
послуг в он-лайн режимі (Землевпорядники Житомирщини відкрили в
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електронному форматі майже 370 тисяч поземельних книг //
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248898436&cat_id=24
4277212. – 2016. – 17.03).

Львів перетвориться на Smart city: на сесії Львівської міської ради
депутати ухвалили Програму цифрового перетворення міста.
Депутат Львівської міської ради фракції «Об’єднання «Самопоміч»,
голова комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та
підприємництва Андрій Пундор:
«Відкритий бюджет, електронний квиток, впровадження електронномедичної картки в міських лікарнях та поліклініках, створення єдиної бази
пацієнтів, інтерактивні класи у школах, облаштування електронних
інформаційних табло на зупинках, система моніторингу ефективності
теплопостачання та водопостачання, замовлення довідок через інтеренет – це
деякі з заходів, які передбачені у Програмі»
Деякі пункти програми перетворення Львова на Smart city уже
реалізовуються – це, зокрема, створення Особистого кабінету мешканця,
запровадження електронних петицій до Львівської міської ради, системи
онлайн закупівель ProZorro.
«Програма цифрового перетворення – це один із тих документів, який
дає можливість порівняти Львів із такими містами, як Барселона, Лондон та
іншими Smart City. Ми робимо тільки перші кроки і є потреба у підтримці та
максимальному сприянні з боку депутатського корпусу.
Програма насамперед націлена на людей і покращення їх життя. І нам
потрібно буде змінювати свої звички, наприклад, вже не ходити до ЛКП по
довідки, а замовляти їх онлайн», – наголосив Андрій Пундор.
Результатом впровадження цієї програми стануть оптимізовані
дорожній рух, робота громадського транспорту, енергоспоживання та
зменшені бюджетні витрати. Нагадаємо, відповідно до стратегії розвитку
Львова до 2020 року, передбачено запровадження інформаційних технологій
в усіх сферах життя міста (У Львові ухвалили програму цифрового
перетворення міста // http://lviv.samopomich.ua/u-lvovi-uhvalyly-programutsyfrovogo-peretvorennya-mista. – 2015. – 17.03).
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Експертний погляд
Із квітня в Україні на повну силу запрацює волонтерська ініціатива
«Розумне місто» – онлайн-проект має спростити мешканцям малих і
середніх міст отримання інформації і посилити їхній вплив на місцеву
владу. Наразі проект працює в тестовому режимі, до нього вже
підключилося близько півтора десятка міст по всій країні. Це не перший
схожий проект, але експерти говорять, що його спрямованість на розвиток
саме малих і середніх міст є унікальною.
Розробник проекту Євгеній Поремчук:
Вже сьогодні проект працює в 12 містах України, тривають переговори
ще з 15 населеними пунктами. В кожному місті визначено модератора
проекту, який проходить навчання і отримує відповідний сертифікат від
«Розумного міста».
«Аналоги нашого проекту є, наприклад, проект «Open city». В нас більш
спрощена версія, але ми її роздаємо безкоштовно. На сайті ми збираємо й
існуючі інструменти, зокрема «Відкритий бюджет», сервіси з сайту iGov,
дані з порталу E-Data і проекту «Донор UA» тощо, і сервіси власної
розробки. Ми підключаємо містам лише ті сервіси, які міська влада зможе
потім ефективно опрацьовувати і підтримувати».
Головна мета проекту – втілення електронного урядування в малих і
середніх містах країни. За підрахунками розробників, це близько півтисячі
населених пунктів. Також вони запланували роботу із об’єднаними
громадами, які формуються зараз в рамках адміністративної реформи в
Україні. Фінансування на реалізацію проекту шукають декілька громадських
організацій. Зокрема, це ГО «Місто майбутнього» і благодійний фонд
«Razom for Ukraine».
З квітня проект має запрацювати в повну силу, в тестовому режимі
«Розумне місто» працювало з березня. Для пілотного запуску було обрано
місто Нетішин Хмельницької області, де мешкає близько 37 тисяч людей.
Спеціаліст з інноваційної діяльності КП «Агенція місцевого
розвитку» Олена Матросова:
Протягом місяця в системі зареєструвалося близько півтори сотні
людей. Кампанія для популяризації системи ще попереду.
«Як воно працює: людина бачить, наприклад, яму на дорозі,
фотографує, завантажує на сайт. Наше комунальне підприємство приймає
заявку і відправляє її в ту організацію, яка має цей дефект вирішити. На сайті
всі заявки видно, можна перевірити, як виконується твоя заявка, що по інших
заявках. До появи «Розумного міста» такі послуги в нас також були, але
тепер громадянину зручніше знаходити їх – усе на одному сайті».
Серед найбільш популярних сервісів – дефекти житлово-комунального
господарства, петиції і опитування. Також працюють всеукраїнські системи
Експертний погляд
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«ProZorro» і «Відкритий бюджет» із вибіркою по місту. В планах – інтеграція
із сервісом E-Data, де можна побачити усі договори між бізнесом і
розпорядниками державних коштів.
Проект «Розумне місто» працює із місцевими владами із залученням
контрольних громадських організацій.
Координатор ГО «Громада міста Нетішин» Руслан Рудомський:
Кожна громадська організація може шукати фінансування самостійно
для свого міста.
«Також модератор від громадської організації слідкує за можливими
зловживаннями з боку місцевої влади, наприклад, безпідставне відхилення
петицій з незручними для міської влади вимогами. В нас таких випадків ще
не було, але реакція може бути різною: спочатку спробувати довести
модераторам від влади їхню неправоту, а у крайньому випадку – виносити
питання на публічне обговорення».
За законом електронні послуги мають надавати усі міста – одеська
облдержадміністрація
Останнім на сьогодні містом, яке підключилося до цієї системи, є
Білгород-Дністровський Одеської області.
Директор департаменту «Агентство з питань інвестицій та
розвитку» одеської облдержадміністрації Люба Шипович:
Головним виявилася наявність політичної волі місцевого керівництва. В
минулому році було прийнято низку законів, зокрема про електроні петиції,
звернення громадян і електронні закупівлі тощо, які зобов’язують
держслужбовців користуватися електронними інструментами.
«У великих містах цей процес, в принципі, йде досить непогано, тому
що там є ресурси для розвитку цієї галузі. А в менших містах подекуди
держслужбовці навіть не знають, з якого боку підходити до цього процесу.
Якраз для цих випадків підходить платформа «Розумне місто» – вона містить
в собі цілий комплекс послуг. І електронні закупівлі, і петиції, і
адміністративні послуги». За законом, вони повинні надавати ці послуги
просто зараз.
Підтримувати системи мають держслужбовці, які проходять
навчання в розробників. Для цього достатньо 2–3 людей з муніципалітету. Є й
певні вимоги до місцевих рад.
«Для впровадження, зокрема, електронних петицій міська рада повинна
включити в статут міста кількість голосів, які потрібні для обробки тієї чи
іншої петиції, і власне процедуру обробки, слухання і виконання петицій».
Експерт з питань електронного урядування і заступник директора
Одеського комунального підприємства «Обласний інформаційноаналітичний центр» Данило Молчанов:
«Дійсно, повністю електронний сервіс складається з трьох кроків: поперше, подача заявки, по-друге, ідентифікація за BankID або електронним
підписом, і, по-третє, запис результату до державного реєстру. Але в
більшості випадків третій крок потрібно робити власноруч – нести отриману
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в Центрі надання адміністративних послуг довідку в інший державний орган
для отримання кінцевої послуги. Ця проблема є, але є й тенденція до
відкриття державних реєстрів одного органу для інших. Найбільш успішно
тут працює Міністерство юстиції».
Повністю електронними послугами на сьогодні є ті, які лише приймають
інформацію від користувача і вносять її в реєстр. Наприклад, декларації і
повідомлення до Державної архітектурно-будівельної інспекції України. В
тестовому режимі Міністерство економічного розвитку запустило Єдиний
портал надання адміністративних послуг.
Експерт з підтримки розвитку відкритих даних Державного
агентства з питань електронного урядування України при підтримці
ПРООН Олександр Краковецький:
«Є декілька причин повільного розвитку. Перша й найважливіша – це
відсутність бажання щось змінювати і мінятись самим. Тисячі чиновників
розуміють, що їхні знання морально застарілі і при наявності електронних
сервісів більшість з них залишиться без роботи. Крім того, зникне певна
частина корупційних схем, багатьом це також дуже не подобається. Друга
причина – це відсутність або низька кваліфікація держслужбовців у сфері
інформаційних технологій. У багатьох державних установах IT-системи
морально застаріли або взагалі відсутні. Вся документація в паперовому
вигляді, а будь-яке доопрацювання вимагає складного процесу узгодження.
Багато реєстрів відсутні або не синхронізовані між собою. Тому дуже часто
надання електронних послуг неможливе саме з технічних причин».
Розуміння необхідного напрямку розвитку в багатьох держслужбовців є,
концепція «розумного міста» – це єдина альтернатива паперовому
документообігу, інституту прописки і документам, які суперечать одне
одному. «На мою думку, держава має залишити собі функцію контролю
послуги і віддати її реалізацію на outsource, перш за все бізнесові. Він буде
зацікавлений в тому, щоб надавати якісні послуги і отримувати з цього
прибуток. А конкуренція забезпечить низькі ціни для споживачів. Частково
ця схема вже працює в кількох областях».
Як громадянин Краковецький не помітив різниці – через відсутність
єдиного реєстру довідки доводиться носити власноруч, частина
держслужбовців досі залишається непрофесійними. Через це померлі люди
можуть отримати повістку до армії, або навіть оформити субсидію чи
отримати кредит.
«Суть електронного уряду полягає в тому, щоб система працювала як
єдине ціле. Маючи паспорт, ідентифікаційний номер чи цифровий підпис,
держава має отримати усю інформацію про громадянина – починаючи від
неоплачених
штрафів
за
паркування,
закінчуючи
податковими
відрахуваннями. Цього зараз немає, системи працюють розрізнено», –
резюмував експерт (Михайло Штекель «Розумне місто» – як впливати на
владу через комп’ютер // http://www.radiosvoboda.org/content/article/27639
441.html. – 2016. – 28.03).
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Максим Мокляк, бывший и.о. руководителя Государственной
фискальной службы:
Электронное администрирование НДС – это пока единственная
реформа, которая дала значительный эффект в борьбе с «налоговыми
ямами». Но уже в ближайшее время правительству необходимо найти
компромисс с бизнесом и «залатать дыры», связанные со спецрежимом
по аграрному НДС и кассовыми аппаратами.
Именно
электронное
администрирование
НДС
привело
к
дополнительным ежемесячным поступлениям в бюджет 3-4 млрд грн. При
этом Мокляк сравнил ситуацию с НДС с «дырявой лодкой», отметив, что
«часть пробоин залатали, а часть осталась». «Если закрыть все дыры и
выровнять лодку, эффект будет еще большим».
Одной из приоритетных задач нового правительства должно стать
введение прозрачного реестра возмещения НДС. «Не нужно ни принятия
изменений в закон, ни каких-то приказов Минфина. Нужно просто желание.
И бизнес увидит, бизнес поверит и поймет, что реально реформы
происходят». «Я встречался с представителями многих крупных и средних
компаний и объяснял им, что теперь они могут прогнозировать возврат НДС,
и не нужно ни к кому идти на поклон. Получил очень одобрительную
реакцию: говорили, что как раз такой прозрачности они и ждали». Практику
формирования прозрачных реестров «свернули» в мае 2015-ого года.
Еще одна проблема, которая стопорит реформу фискальной службы, это
нерешенный статус таможни в структуре ГФС. Окончательное слово должны
сказать депутаты. «Сейчас в парламенте лежат проекты законов как об
отделении таможенной службы от ГФС и переподчинении напрямую
Минфину, так и о максимальной интеграции в ГФС. В мировой практике есть
удачные примеры и первого, и второго вариантов… Но я не знаю ни одной
цивилизованной страны, где статус таможни находился бы в подвешенном
состоянии уже многие месяцы, как сейчас в Украине» (Новое
правительство
должно
навести
порядок
с
НДС
//
http://economics.lb.ua/state/2016/03/28/331351_novoe_pravitelstvo_dolzhno_nav
esti.html. – 2016. – 28.03).

Йорданка Томкова, эксперт проекта Швейцарского бюро
сотрудничества «Электронное правительство для подотчѐтности власти
и участия общества» (EGAP):
Электронная демократия – это способ волеизъявления каждого
гражданина. Она может проявляться в административных (голосовании,
референдуме, контролировании деятельности госорганов) и социальных
процессах (обсуждение проблем в стране, создание общественных движений
и т. д.).
Для правильной работы механизмов электронной демократии одних
технологий недостаточно.
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Очень важный вопрос: готовы ли сами украинцы изменить своѐ
мышление?
В качестве примера эксперт предложила рассмотреть данные весьма
интересного исследования. Оказывается, швейцарские специалисты не так
давно проводили опросы среди жителей Украины. Респонденты были
поделены на возрастные группы, но внимание Томковой оказалось
приковано к молодѐжи (15–24 года). Украинские подростки имеют
некоторое представление о принципах электронной демократии. Однако
большинство из них не представляют своей роли в жизни общества, а
также не имеют особого желания реально воздействовать на
политическую ситуацию в стране.
В Швейцарии инициатива к реформам всегда поступает снизу, а не
сверху. Более того, нам понадобилось более 10 лет, чтобы власти услышали
нас. Я была поражена тем, что в Украине подобные программы начали
появляться через год после начала обсуждений. Но молодѐжь, которая
является самой энергичной группой в обществе, по тем или иным причинам
остаѐтся безучастной к этим процессам.
Эксперт посетила Украину не случайно, ведь Швейцарское бюро
сотрудничества планирует реализацию программ EGAP в нескольких
отечественных городах: Одессе, Виннице, Волыни и Днепропетровске.
Именно благодаря им, считает Томкова, возможно добиться большей
инициативности от украинского общества (Андрей Казарян Йорданка
Томкова: «Демократическая инициатива не всегда должна идти сверху»
// http://kolokol.od.ua/2016/03/26/jordanka-tomkova. – 2016. – 26.03).

На початку лютого уряд затвердив дорожню карту розвитку
відкритих даних. Тож до кінця року Україна повинна виконати 41 завдання
в п’яти ключових галузях розвитку відкритих даних. Серед них – підвищення
доступності та якості відкритих даних, навчання органів влади їх
публікувати, а громадян – використовувати відкриті дані.
Показовим прикладом реалізації програми з відкритих даних в Україні є
Міністерство інфраструктури, яке нещодавно завершило обробку даних,
зібраних під час попереднього аудиту.
Радник міністра інфраструктури України Олексій Соболев:
Ми проводили аудит даних у міністерстві майже півроку – з квітня до
листопада минулого року. Як наслідок, ми отримали базу на 1200 рядків у
програмі Excel (редактор таблиць). Це різноманітні звіти, які заповнюють як
міністерство, так і підприємства, які йому підпорядковані.
Мінінфраструктури – це великий холдинг на 250 компаній, з яких 80 –
активні, інші – у стані ліквідації. Серед цих 80 підприємств половина – дуже
великі, що означає дуже великий обсяг інформації.
Після аудиту із зібраної інформації ми сформували 50 наборів даних, які
відповідно до постанови Кабінету Міністрів мають бути опубліковані. З
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них 30 наборів уже опубліковано. Ще десять наборів ми опублікуємо цього
місяця, і ще десять, можливо, – наступного місяця.
Аудит проводився у двох напрямках. Перший – аудит того, що в нас є.
Тому що ні міністерство, ні самі підприємства не знали до цього аудиту, яка
інформація є в їхньому розпорядженні.
Другий – виявити, які з наборів даних можуть становити найбільший
інтерес. Спочатку ми планували відкрити все, але зрозуміли, що «всього»
просто немає. Багато даних оформлено в паперовому вигляді, або вони
оцифровані в дуже різних форматах, і зібрати їх хоча б в Excel неможливо.
Тому ми обрали 50 наборів, які дійсно цікаві. Щоб відібрати ці набори,
ми провели два опитування. Одне – на Facebook, в ньому взяли участь понад
1500 респондентів, друге – серед експертів електронною поштою.
Паралельно з аудитом даних ми проводили фінансові аудити діяльності
підприємств. Ми знайшли 15 типових схем, через які підприємства можуть
виводити кошти, і вісім із них – розкриваються додатковою прозорістю.
Наприклад, надавати інформацію про закупівлі та продажі підприємства.
Дані з кожного набору не статичні, вони регулярно оновлюватимуться.
Коли ми закінчимо працювати з цими наборами даних, будемо
займатися формуванням та оприлюдненням додаткових наборів. Але для
цього нам потрібні додаткові кошти. Щоб з 1000 звітів, які є в наявності,
розрахувати й визначити, яка інформація може бути цікавою.
Рівень «оцифрування» міністерства був дуже низький. Причому, як у
міністерства, так і на підприємствах. Хоча підприємства теж є дуже різні.
Наприклад, в авіаційній галузі – пов’язані із міжнародною діяльністю, тому у
них менше проблем із фінансуванням і, відповідно, кращий рівень
оснащення.
У деяких підприємствах все значно гірше. Наприклад, ми знайшли один
доволі великий порт, в якому до початку 2015 року взагалі був лише
паперовий обіг. Для корпоративного бізнесу це доволі дивна модель роботи.
Зараз бухгалтерська інформація оцифрована.
Нам допомагав радник прем’єр-міністра по відкритим даним та
засновник SocialBoost Денис Гурський та Антон Моїсеєнко. Вони надали нам
опитувальник – 22 параметри для кожного набору даних.
Сам аудит проходив в два етапи. На першому ми протягом місяця
дзвонили на підприємства і питали, які дані вони збирають. Таким чином, ми
отримали контакти і дізналися, що там відбувається.
Потім ми надіслали їм цей опитувальник і видали доручення, що всі
підприємства повинні його заповнити. Але нічого не відбулося. Адже
головна проблема із відкритими даними в тому, що на підприємствах люди
отримують 4-7 тисяч гривень на місяць і серед них важко знайти
професійного спеціаліста, який б цим займався.
Тому треба пояснювати людям, що це взагалі таке. І ми провели кілька
тренінгів. Спочатку – для керівників підприємств, а потім, – для виконавців,
яких призначили ці керівники.
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По-перше, була постанова Кабінету міністрів. По-друге, коли ми зібрали
керівників, то були вражені, що багато з них легко відгукнулося на нашу
ініціативу. Адже у них є ці дані, але через обмеження (у вигляді
неоцифрованих чи неструктурованих даних, а також через низькі зарплати)
вони не мають доступу до якісної аналітики, веб-сервісів чи до чогось
подібного. І це один із найголовніших аргументів, який дозволив
«проштовхувати» цю ідею на держпідприємствах. Тобто керівники самі
отримають зиск від якісніших інструментів для прийняття управлінських
рішень.
Наприклад, якщо для «Укрзалізниці» буде аналітика по потокам,
керівник буде бачити, хто куди хоче поїхати, і зможе краще спрямовувати
маршрути та розподіляти ресурси.
Тому особливих проблем із тим, що підприємства не хочуть цим
займатися, не було.
Хіба що окрім «Укрзалізниці», бо там є питання національної безпеки. Їх
дані розповсюджуються на зону АТО. Щось СНБО не дозволяє розкривати,
щось СБУ. Тому нам потрібно зробити так, щоб хоч частину з цих даних
відкрити.
Скільки часу може зайняти врегулювання питань із відкриттям даних
«Укрзалізниці»?
Це 10 наборів, які ми оприлюднимо найпізніше. Як я вже казав, це
питання безпеки і політики. По-друге, зараз проходить процес корпоратизації
«Укрзалізниці», в неї змінюється юридична структура та структура
управління. Ще не повністю визначено, хто за що відповідає. Це нормальний
процес для підприємства, де працює 300 тисяч осіб. І ми це розуміємо.
Також зараз відбувається конкурс на голову правління «Укрзалізниці»,
який закінчиться на початку травня. Гадаю, що через місяць після того, як
прийде новий керівник, ці дані можуть бути відкриті.
Взагалі діяльність із відкриття даних для міністерства не коштувала
нічого. Як і для донорських організацій. Я працюю на громадських засадах, і
зі мною працює команда волонтерів.
Але десь рік тому міністерство отримало грант від фонду
«Відродження» на новий сайт та на електронний документообіг.
Реалізовувала рішення IT Enterprise – український виробник систем для
автоматизації будь-якої діяльності. І електронний документообіг, який вони
зробили, – це лише одна із функцій, яку можна реалізовувати за допомогою
їхньої системи.
Нам потрібно було, щоб звіти, які готуються на держпідприємствах,
збиралися в міністерстві. За допомогою Excel зробити це було неможливо,
бо кожен заповнював по-своєму, хоч ми й писали методологію. Тому нам
потрібна була легка до впровадження система. Ми звернулися до IT
Enterprise, і вони зробили для нас ще один продукт. Він виглядає як Excel,
тому людям не потрібно було навчання. Але в цьому документі ми самі
прописували, які поля нам потрібні та в якій формі вони мають бути
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заповнені, інакше система не приймає введеної інформації, а сам сервер – у
міністерстві.
Все це ми умовили зробити їх для нас безкоштовно. Я їм обіцяв
бюджетне фінансування. ЄС кілька років тому надав на міністерство кошти,
але більшість із них досі лежить на казначейському рахунку. Цього року ми
вже оформили всі документи, і зараз відбувається їх перерахування. Частину
цих коштів має бути витрачено на підтримку і розвиток цієї системи.
Також були спроби залучити гранти, але це довготривалий процес. Тому
ми домовилися безкоштовно зробити один пілотний проект – базу планових
закупівель підприємств. Тобто в одній базі можна подивитися, що і коли
планують закуповувати підприємства. Цю базу ми запровадили для всіх
підприємств. Зараз там 26 мільярдів гривень інформації, і бізнес знає, куди й
на що ці гроші витрачатимуться.
Ця система не коштувала міністерству нічого, але нам потрібні гроші,
щоб це все розвивати.
Потрібно налаштувати самі бізнес-процеси. Додати електронний
цифровий підпис, певні довідники, щоб система автоматично могла
перевіряти дані, які вводять підприємства.
До речі, кілька міністерств уже зацікавилися нашим досвідом. Ми зараз
співпрацюємо з Міністерством економіки та Міністерством енергетики для
того, щоб поширити цю систему.
Закордонний досвід такий, що є програма, під неї – бюджет, і всі
працюють на те, щоб вийшов найкращий результат. У нас же такий досвід,
що є програма, але бюджету немає. Це головна відмінність України від
інших країн світу.
Є дані, які складно отримати, адже не всі підприємства заклали на це
видатки у свій бюджет. А ми, як міністерство, не можемо втручатися в
роботу підприємств і прямо вказувати, що вони повинні це зробити.
Також немає єдиної методології, для всього світу все це – доволі нове.
Втім, Україна зараз відрізняється тим, що має дуже широке вікно
можливостей. У цьому питанні, можливо, ми не такою мірою
забюрократизовані, як інші розвинуті країни. В них, наприклад, оцифрування
діяльності відбувалося поступово впродовж 20 останніх років. Вони вже
мають визначені процедури та методологію. В Україні процес відкриття
даних і високий запит громадськості на прозорість та підзвітність присутні
одночасно з процесом оцифрування всієї діяльності державного апарату. І це
дуже добре, оскільки прозорість стає частиною всіх нових процедур.
Наприклад, цей підхід закладається в такі системи, як електронні
державні закупівлі Prozorro.
Я припускаю, що Україна за декілька років зможе стати лідером із
прозорості в певних галузях. Тому що ми зараз відкриваємо дані, яких у світі
практично ніхто не публікує, наприклад про доходи держпідприємств –
скільки та як вони заробляють, бо в них не така проблема з корупцією на
державних підприємствах.
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Водночас в Україні багато великих держпідприємств, відкриття даних
про які розкриває цілі ринки. Наприклад, державні стивідорні компанії або
«Укрпошта» становлять половину свого ринку. Насамперед – це прискорить
інвестиції.
Тобто у нас цей процес відбувається без фінансування, не так системно,
але значно активніше, аніж в інших країнах.
В постанові КМУ від жовтня минулого року про набори даних не
зазначені санкції, якщо підприємства не будуть її виконувати. В постанові
йдеться про те, що потрібно зробити і в які терміни. Але фінансування на
це не виділено. Тому зрозуміло, що певні дані не будуть викладені. Думаю, що
потім буде проведений аналіз того, які міністерства виклали найкраще
інформацію, які – ні. І тоді Агентство з питань електронного урядування
зможе тих, в кого вийшло найгірше, навчити робити це краще.
Тим часом Інкубатор відкритих даних знизу формує попит. Якщо є вже
якась ідея додатку на основі відкритих даних та прототип, легше
пролобіювати необхідність викладання цих даних.
Ми розуміємо, що якість багатьох даних, які ми надаємо, може бути не
найкращою, тому що більшість підприємств не має змоги це робити. По
всьому світі перше правило для відкритих даних – відкрити хоча б щось, а
потім допрацьовувати. Тому в цьому плані ця постанова дуже потрібна. Тим
більше, я розмовляв із Агентством, і вони мені розповіли, що хочуть раз на
пів року доповнювати цю постанову.
Проблема з відкритими даними – не в кількості. Зараз питання
використання подібних даних – глобальне. Воно полягає в тому, що дані
відкрили, кошти витратили, але незрозуміло, хто і як ці дані використав.
Тому потрібно робити акцент на якості, щоб цими наборами користувалися.
Із тієї кількості наборів даних, що зараз опублікували, значна частина –
поганої якості. Хоча це, звісно, краще, ніж нічого.
Але, наприклад, у переліку є набір вантажних перевезень
«Укрзалізниці». Це база, яка розкриває 60 % вантажних перевезень по всій
Україні. Це один набір, але він значно цікавіший, і ним користуватимуться
частіше, ніж численними іншими наборами.
Україна планує приєднатися до міжнародної Хартії відкритих даних.
Це можливість порівнювати наш прогрес із розвитком в інших країнах.
Також це підвищить статус програми із відкриття даних – до міждержавного.
І цим можна буде апелювати до міністерств чи інших державних органів, які
в цьому задіяні, щоб вони виконували її.
Тим більше, мені здається, що в такому разі закордонним інститутам, які
задіяні в процесах відкриття даних, буде легше нам допомогти (Марія Юзич
«Ми відкриваємо дані, які у світі ніхто не публікує» //
http://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-ekonomika/my-vidkryvayemo-dani-yakiu-sviti-nihto-ne-publikuye. – 2016. – 22.03).

Александр Крамаренко, главный редактор журнала «Деньги»:
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Страшный сон сбылся – в сети есть вся информация о нас, этим
пользуются налоговики, военкомы и рекрутеры. Этим злоупотребляют
бандиты, придурки и маркетологи-продажники-рекламисты. А будет еще
веселее.
Для начала приглашаю в кино – найдите фильм «Сеть» с юной Сандрой
Баллок. Ну и что, если снят он 21 год назад. В 1995-м уже были
персональные компьютеры. Да, они заходили в интернет через диал-ап. Ктото еще помнит, что это такое? Точно! Это жутко медленное интернетсоединение. У тех компьютеров была отвратительная графика. Но то был
очень провидческий и скандальный фильм – там чудесно раскрыта тема
кражи персональных данных. Да что там – сюжет посвящен краже личности,
то есть подмене персональных данных. И вот героиня Сандры Баллок –
программистка и, как бы сейчас сказали, хипстерша, – получает по злой воле
недобрых людей новое имя, чужую уголовную биографию и кучу проблем.
Почему я вообще заговорил об этом боевичке? Да потому что все
повторяется. Только с новыми технологическими возможностями. Вот,
кстати, Петр Порошенко и указ подписал о кибербезопасности. Документ,
честно говоря, слабенький, местами просто вредный, он вряд ли поможет ту
самую безопасность обеспечить. Но само его появление означает, что власти
осознают серьезность проблемы и пытаются что-то делать. Реальных
экспертов пока не позвали – но позовут, когда столкнутся с первыми
серьезными потерями.
Документ пытается накрыть, прежде всего, глобальные проблемы, но
оставляет вне зоны внимания проблему кражи и манипулирования
персональными данными обычных граждан. Хотя потенциально тут –
многомиллиардный ущерб.
Украина сейчас переживает бум «електронного урядування» –
административные услуги переводятся в сеть, уже можно получить справки,
выписки и другие документы, не посещая пыльные коридоры
госучреждений. Переводятся в электронный формат реестры недвижимости и
предприятий, не проблема получить свидетельство о рождении, новый
паспорт и тому подобное – подав заявку онлайн.
Это все прекрасно, комфортно, удобно. И мы платим за то, что где-то в
тихих кондиционированных комнатах, на серверах госструктур собирается
колоссальный массив информации на каждого из нас. Мы не особо
тревожимся – потому что в наших аккаунтах в соцсетях хранится едва ли не
больше информации о нас. Потому что на аккаунте в службе такси можно
раздобыть информацию о том, где, как и когда мы проводим время – на
работе, у друзей, родственников, в клубах. Мобильный оператор располагает
кучей данных о каждом своем абоненте – даже не нужно рыться в SMS-ках
или записывать разговоры. Сотовым операторам и интернет-провайдерам
известно, на какие сайты мы ходим, кому звоним, отправляем SMS, где
проводим время, как часто и когда там бываем.
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Даже дисконтная карта сети супермаркетов или аптечной сети создает
массив данных о наших покупках, их регулярности, объемах и
предпочтениях. И это мы еще не говорили о данных с кредиток или истории
наших запросов в Google.
Ужас-ужас-ужас? Старый кагэбист как-то, ничуть не шутя, заявил нам,
совсем юным инженерам: «Не хотите утечки информации – не накапливайте
ее». В сущности – так и есть. Любое место, где накапливается информация о
нас, может нести потенциальную угрозу. И это есть обратная сторона, наша
плата за комфорт, за возможность получать справки одним кликом, покупать
пиццу через интернет и не стоять в очередях за железнодорожными
билетами.
Да, у нас в Украине есть закон о защите персональных данных, но на
него обычно поплевывают. «Мы получили ваш номер методом случайного
подбора», – бодро врет сотрудник колл-центра, настойчиво впаривающий
нам билет на ненужный концерт или услуги ремонта кондиционера. Но и
младенцу понятно, что «театральной компании» наш номер слил тот сайт,
где мы покупали билеты на любимый джаз. А кондиционерщикам наш номер
слили таксисты или салон красоты, где мы стрижемся и по просьбе
администратора оставляем свой контактный номер.
Но это все детский лепет по сравнению с теми многочисленными
частными и окологосударственными структурами-надстройками, которые
дают доступ к дистанционному получению административных услуг. Идете в
визовый центр? Будете вынуждены оставить там данные всех своих
паспортов, информацию о работе и доходах на ней, семейном положении,
номерах телефонов, адресах, состоянии банковского счета.
Получаете выписку о правах собственности на квартиру? Светите в
структурах, которые находятся в промежутке между вами и госреестром
вещных прав на недвижимость, паспортные данные, ИНН, характеристики
своей недвижимости, историю ее приобретения.
И вот тут возникает вопрос: что нам несут появляющиеся как грибы
после дождя вот эти все региональные и частные «центры административных
услуг», «агрегаторы госреестров» и тому подобное? Через них качается
колоссальный объем информации о каждом из нас: каждое обращение туда –
пачка информационных следов самого разного рода.
Все эти красивые проекты создают для нас новые возможности,
предоставляют комфортные условия. Их нам готовы даже предоставлять
бесплатно. И «по дороге» накапливают колоссальные базы данных.
Предположим, ничего дурного они не затевают, предположим, не будет ни
краж личности, ни банального мошенничества с правами собственности на
недвижимость.
Тогда зачем? Из альтруизма? Возможно. Хотя маловероятно.
Но скорее для того, чтобы больше знать о потенциальных клиентах,
чтобы больше зарабатывать на продажах им оваров и услуг. Паранойя?
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Мания преследования? Но, как говорят в таких случаях, «если у вас
паранойя, это не значит, что за вами не следят».
Как со всем этим жить? Наслаждаться комфортом, но контролировать
все то, что важно и ценно. Не полагаться только на онлайн-сервисы, хранить
в правильном месте действительные бумажные копии важных документов,
не хранить «все яйца в одной корзине», не полагаться только на кредитные
карточки. Ну и еще полдюжины разумных идей, которые придут нам в
голову после очередной серии грандиозных сетевых злоупотреблений. И
лучше учиться на чужих ошибках, это банально.
P.S. «У настоящей Энжелы Беннет были документы на дом, это все есть
в компьютере», – фраза из американского фильма 21-летней давности.
Правда, это говорит риелтор, который общается с действительно настоящей
Энжелой, у которой жульнически украли биографию, документы, а заодно и
дом.
Мы точно уверены, что все уроки выучены, и знаем, как противостоять
злоупотреблениям с персональными данными? В мире накоплен
колоссальный опыт – попробуем оказаться умными и осторожными, а не
самонадеянными снобами (Кибербезопасность: большая охота на нас –
это расплата за комфорт // http://mignews.com.ua/blog/12638446.html. –
2016. – 18.03).
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Блоги та соціальні мережі
Дмитрий Дубилет:
На днях в Украине был запущен проект, который приводит меня в
дикий восторг. Более того, я считаю, что это – серьезный повод
гордиться Украиной.
СМИ, к сожалению, это событие почти проигнорировали – постараюсь
это как-то восполнить.
Начну с небольшого вступления. Все вы слышали про систему
государственных закупок ProZorro. Но точно ли вы понимаете, в чем его
главная фишка? Чем он отличается от многих других ИТ-систем, которые
запускало наше государство (в том числе, кстати, и электронные госзакупки)?
Главная особенность ProZorro в том, что у него нет единого сайта –
частные сайты могут присоединиться к этой системе и давать возможность
участвовать в госторгах через себя (например, одним из таких сайтов стал
ПриватМаркет).
К чему это привело? К тому, что вместо того, чтобы иметь какой-то
несчастный сайт в зоне gov.ua, о котором никто не знает, Украина получила
проект, о котором все гудят. Ведь площадки сами вкладываются в
продвижение этого сервиса (например, ПриватМаркет рассылает
уведомления о тендерах своим клиентам). А это приводит к большему
количеству участников, а, значит, к большей экономии госбюджета.
Есть и другие преимущества. Такая модель делает систему намного
прозрачнее. Кроме того, государство меньше тратит на ИТ-системы,
перекладывая часть расходов на частные площадки.
Так вот. На днях был запущен проект децентрализованных
электронных аукционов (над неймингом еще придется поработать). Через
эту систему государство будет продавать или сдавать в аренду свои активы
(землю, недвижимость, лицензии и т.д.).
С технической и идеологической точек зрения этот проект – серьезный
прыжок вперед даже по сравнению с ProZorro. Здесь вообще отсутствует
единая база данных, подконтрольная государству (или вообще кому-либо).
Так же, как в ProZorro, эта система будет развиваться частными площадками,
но они будут иметь не только отдельные сайты, но и отдельные базы данных,
сцепленные друг с другом по технологии Blockchain (не буду погружаться в
технические детали, чтобы не пугать вас).
И вот в этом месте либертарианцы должны прийти в полный экстаз.
Во-первых, напрочь уходит какая-либо возможность манипуляций
данных (как говорит Давид Кизирия, один из авторов системы, кто владеет
доступом к серверу, тот и выигрывает аукционы) – ведь данные
автоматически синхронизируются между всеми площадками. Во-вторых,
государство вообще не имеет какие-либо расходы на ИТ-системы (в ProZorro
Блоги та соціальні мережі
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все-таки нужно поддерживать достаточно дорогостоящую базу данных и API
к ней).
Есть и много других преимуществ – не буду перечислять, пост и так
получился длинным. Главное, что вам нужно, что эта система – уникальная и
первая в своем роде во всем мире. Реально можем гордиться. Я уверен, что
она взлетит.
Создателями этой системы является та же команда, которая в свое время
принимала участие в создании ProZorro – Reforms Labs во главе с Giorgi
Vashadze, David Kiziria и Lasha Antadze… (https://www.facebook.com/dubilet/
posts/10154083971508552. – 2015. – 25.03).

Max Nefyodov:
ПЕРЕМОГА ТИЖНЯ:
Управління освіти Деснянського району м. Києва заощадило більше
58 % на закупівлі крохмалю.
Бюджет: 200 000 грн
Сума договору: 82 499 грн
Економія: 58,75 %
Переможець: ТОВ «ЕКО МАК» (http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-0301-000266-c).
У тендері взяло участь чотири підприємства, які активно торгувалися на
аукціоні 9 березня, що дозволило освітянам заощадити чималеньку суму. Що
характерно, наступна вигідна пропозиція відрізняється від пропозиції
переможця лише на 1 грн. Замовник приєднався до #ProZorr у вересні 2015
року. За цей час провів 159 тендери із загальною економією майже 900 тис.
грн.
ЗРАДА ТИЖНЯ:
Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА під копірку
дискваліфікувало ВСІХ учасників з найкращими цінами.
Бюджет: 150 000 грн.
Сума договору: 149 999,51 грн.
Економія: 0 %
Переможець: ТОВ «Платформа буд» (http://prozorro.gov.ua/tender/UA2016-02-22-000175-a).
Замовник хотів закупити послуги капремонту покрівлі. П’ять учасників
подали пропозиції, аукціон відбувся 3 березня. Учасник ТОВ « Платформа
буд» з ціною, що була лише на 49 коп. нижчою за бюджет, не торгувався.
Може знав, що не зможе перемогти при такій конкуренції, а може, навпаки,
був ОДРАЗУ впевнений в перемозі?
Врешті переможцем аукціону стало ТОВ « Ремонтна компанія Ізол», що
дала ціну на 50 тис. грн. нижчу за бюджет закупівлі. Переможця було
дискваліфіковано через відсутність копії виписки ЄДРПОУ (що?!?) та
інформації з посиланням на постачальника. Два наступних учасника з
найвигіднішими пропозиціями також були дискваліфіковані через відсутність
Блоги та соціальні мережі
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тих чи інших документів плюс інформації з посиланням на постачальника.
ТОВ «Торгівельно-промислова фірма «Терра-С» подало четверту по
вигідності пропозицію з економією в 31 тис. грн. і мабуть почувалося
спокійно, бо ж документи були в порядку, включаючи інформацію з
посиланням на постачальника. Втім і його було дискваліфіковано – так само,
начебто, через відсутність цієї магічної інформації про постачальника.
«Терра-С» звернулося до органу оскарження #ProZorro, який в результаті
порекомендував замовнику переглянути рішення про переможця
(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2015. – 29.03).

Max Nefyodov:
Закриваємо розповсюджений механізм спроб щось нахімічити в
Система електронних державних закупівель ProZorro на кшталт
тендерів протягом 1 години чи кроку аукціону в 4 тис.грн. для аукціону із
бюджетом 5 тис.грн. Шукали інші шляхи, але крім адміністративних бар'єрів
нічого не знайшли:
1) Для закупівель у діапазоні від 3 тис. до 50 тис. грн.: період уточнень
має бути не менше 1 дня, подача пропозицій – теж не менше 1 дня.
2) Для закупівель у діапазоні від 50 тис. до 200 тис. грн для товарів і
послуг, та від 50 тис. до 1,5 млн. грн. для робіт: період уточнень має бути не
менше 3-х днів, подача пропозицій – не менше 2-х днів.
3) Обмеження на розмір кроку аукціону у межах від 0,5 % до 3 % від
очікуваної вартості закупівлі.
Зміни в обов'язковому порядку вводяться із 1 квітня (внесені зміни до
регламенту системи), але багато майданчиків вже викатили цей апдей
(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2015. – 25.03).
Наталія Нітковець, юрист:
29.03.2016 року набирає чинності Наказ Міністерства юстиції
України № 784/5 Про затвердження порядку функціонування порталу
електронних сервісів юридичних осіб (далі – юо), фізичних осіб –
підприємців (далі – фо-п) та громадських формувань, що не мають
статусу юридичної особи.
Портал електронних сервісів забезпечує:
Без реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:
безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі
– ЄДР), які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів
дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного
характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів;
безоплатний доступ до основних відомостей про громадські формування,
що не мають статусу юо, які актуальні на момент запиту;
безоплатний доступ до результатів надання адміністративних послуг у
сфері державної реєстрації юо, фо-п та громадських формувань, що не мають
Блоги та соціальні мережі
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статусу юо, у тому числі виписки та установчих документів юо, шляхом їх
пошуку за кодом доступу;
отримання витягу з ЄДР в електронній формі.
За умови реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:
створення персонального кабінету юо, іншої організації, фо-п (далі –
персональний кабінет);
подання документів в електронній формі для державної реєстрації;
подання документів в електронній формі для ліцензування видів
господарської діяльності, отримання документів дозвільного характеру;
отримання витягу з ЄДР у електронній формі, в тому числі з
установчими документами юо, актуальними на дату отримання такого витягу.
Також забезпечується доступ державних органів, у тому числі судів,
органів Національної поліції, органів прокуратури, органів СБУ, а також
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (далі – доступ
державних органів) до відомостей з ЄДР.
На порталі будуть оприлюднюватись для вільного доступуповідомлення
про рішення щодо припинення юо на підставі внесених до ЄДР даних про
перебування юо у процесі припинення, у тому числі даних про рішення щодо
припинення юо, відомостей про комісію з припинення (ліквідатора,
ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками
(учасниками) юо, судом або органом, що прийняв рішення про припинення
юо, для заявлення кредиторами своїх вимог.
Реєстрація користувача на порталі електронних сервісів здійснюється з
використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного
засобу ідентифікації особи (Порядок роботи порталу електронних сервісів
юридичних осіб // http://blog.liga.net/user/nnitkovec/article/21612.aspx. – 2016.
– 29.03).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Вітаємо наших партнерів – команду texty.org.ua з черговим якісним
проектом на базі відкритих даних «Інтерактивна карта пасажиропотоків
міжміських поїздів за 2014–2015 роки».
Відкриті дані це потужне джерело для розвитку різноманітних
соціальних та комерційних сервісів. І саме від таких проектів залежить успіх
розвитку відкритих даних в Україні.
Інтерактивна карта пасажиропотоків міжміських поїздів за 2014–
2015 роки:
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(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine. – 2016. – 29.03).
Леся Чміль, директор департаменту IT та документообігу
Мінекономрозвитку і торгівлі:
У сфері державних електронних послуг громадянам та бізнесу
Україна поки що суттєво відстає не тільки від світових лідерів, але й від
більшості розвинутих країн.
На фоні відсутності чіткого бачення щодо розвитку електронних послуг,
у суспільстві сформувався великий запит на оптимізацію адміністративних
послуг взагалі та електронних зокрема. Почали з'являтися волонтерські
ініціативи, які допомагають місцевим органам самоврядування у частковій
автоматизації надання послуг.
Завдяки підтримці керівників місцевих органів влади, волонтерів та
донорській допомозі у таких регіонах, як Волинська, Харківська,
Дніпропетровська, Львівська, Івано-Франківська області – розвиток
електронних порталів та послуг відбувається дуже активно. На сьогодні по
всій країні створено вже понад 260 інформаційних систем, що надають
електронні послуги різної якості.
Тож загальний стан розвитку електронних послуг як на місцевому, так і
на державному рівнях можна охарактеризувати як хаотичний та
фрагментований.
Сьогодні, коли перед нами постало завдання поширити систему
електронних послуг на всю Україну, ми опинились перед складним вибором:
дотримуватися філософії розмаїття й далі – чи створювати єдину уніфіковану
систему?
Пізній старт розвитку електронних послуг держави в України можна
вважати її слабкістю. Утім, це дозволяє уникнути десятирічний досвід
помилок, запровадити в Україні вже випробувані сучасні моделі, що довели
свою ефективність.
Міжнародний досвід у цій царині відрізняється досить суттєво. У деякій
мірі він залежить не лише від культурних традицій – наприклад, суттєвий

Блоги та соціальні мережі

41

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

16 – 31 березня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
ступінь децентралізації влади в Швеції та директивна централізована модель
у південній Кореї, – а також від часу, коли ці рішення впроваджувались.
Так, країни які почали впровадження електронних послуг раніше, не
могли будувати інформаційні системи із суттєвою концентрацією
обчислювальних потужностей. Тому в таких країнах системи мають ознаки
розпорошеності інформаційних ресурсів, що вже сьогодні ставить гостро
питання взаємодії або концентрації – Швеція, Норвегія, Німеччина.
Ще у 90-ті, один з піонерів електронного урядування Фінляндія обрала
шлях розмаїття, що, як їм здавалося, відповідало духу децентралізації. Але у
2000-і була змушена витратити 60 мільйонів євро, аби створити єдину
платформу для надання уніфікованих електронних сервісів своїм громадянам.
Тож, країни, які почали розвиток пізніше, більше схиляються до систем,
що задовольняють концепцію one-stop-shop та мають централізовані
архітектури – Естонія, Литва, Чехія, Катар та інші.
Централізовані державні портали мають переваги не лише з точки зору
зручності для громадян, але й з точки зору реалізації моделі проактивного
підходу, рекомендованого ООН – це коли держава матиме змогу
спілкуватися з громадянином напряму через його особистий кабінет,
запрошуючи на вибори, чи надсилаючи повідомлення, що підходить до кінця
термін дії ліцензії. У рамках проекту ePUAP єдиний спосіб надання послуг
сьогодні реалізує і Польща.
Єдиний портал: сучасна модель електронних послуг для України
Спираючись на світовий досвід, при створенні концепції надання
електронних послуг Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ)
взяло за основу модель, де держава є цілісним суб'єктом надання послуг, при
якому максимально спрощуються процедури їх надання, а проміжні етапи –
елімінуються.
Єдиний портал надання адміністративних послуг має реалізувати саме
той довгоочікуваний механізм «єдиного вікна», коли без черги, швидко і
комфортно можна отримати послугу від представників держави. Реалізація
«електронного вікна» потребує більше синхронізованих зусиль органів влади
на всіх рівнях, але вже й сьогодні є багато прикладів реалізації таких послуг.
У вересні МЕРТ запустило в тестовому режимі «Єдиний державний
портал адміністративних послуг» www.poslugy.gov.ua. Вже сьогодні тут
накопичена інформація про послуги, що надаються, форми заяв, вартість
послуг та способи їх отримання. Ця інформація постійно оновлюється та
вдосконалюється.
З березня цього року для представників бізнесу Мінекономіки пропонує
отримувати електронним шляхом послуги з ліцензування, отримання
дозволів, витягів тощо.
На
сьогоднішній
день
ми
автоматизували
12
послуг
регулюваннязовнішньоекономічної
діяльності.
Це
і
реєстрація
зовнішньоекономічних контрактів на здійснення експортних операцій, і
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видача ліцензій на імпорт та експорт товарів, дозволу на реекспорт товарів та
інше.
Також, спільно з Державним агентством з електронного урядування на
Портал вже інтегровані чотири послуги Державної архітектурнобудівельної інспекціїУкраїни (ДАБІ). Вже з березня можна, зареєструвавшись
на Єдиному порталі та створивши особистий кабінет, отримати послуги
стосовно подання повідомлення та реєстрації декларацій про початок
виконання будівельних робіт.
До запуску цих послуг он-лайн, підприємцям доводилося приходити до
міністерства щонайменше два рази: подати документи та отримати ліцензію.
Але частіше вимагалося прийти набагато більше разів і витратити подекуди
до кількох місяців.
Часто траплялося, що заявки були заповнені з помилками, про це
повідомлялося листом, підприємець знову заповнював, потім виявлялося, що
пакет неповний, відсутній якийсь документ. І так по колу, поки посередники
у вигляді «консультантів» або юридичних компаній не пропонували
підприємцю «допомогти» у вирішенні питання.
При використанні Єдиного державного порталу підприємцю не потрібні
помічники чи посередники. Всю необхідну інформацію він зможе отримати на
порталі. І що саме головне – заповнити відповідні форми, додати необхідні
документи і, підписавши електронним цифровим підписом, відправити весь
пакет он-лайн. Це надасть змогу бізнесу зекономити до 500 мільйонів гривень
на послугах «посередників».
Система примушує держслужбовця в перший же день перевірити
комплектність документа та присвоює йому реєстраційний номер. У той же
день підприємець отримає у свій особистий кабінет та на електронну адресу
повідомлення, що документи прийняті в роботу та коли ліцензія буде готова,
або, за відсутності якогось документа – повідомлення про це.
При коректних діях підприємця виключається можливість подачі
неповного пакету документів. При заповненні форм система ставить питання
і пропонує варіанти відповідей.
Раніше документи розглядалися послідовно кожним департаментом.
Тепер вони розглядатимуться паралельно, що скоротить час надання послуги
з 10–15 днів до 2–3.
Також існує можливість взаємного контролю всередині системи. Уся
інформація по проходженню документів фіксується в системі і в будь-який
момент можна побачити, у якого виконавця знаходяться документи і скільки
часу.
Централізована платформа надання електронних послуг держави в
Україні на сьогодні є безальтернативним вибором. Утім, як це не
парадоксально, її створення є необхідною умовою у майбутньому
делегування, відповідно до світового досвіду та українського законодавства,
частини сервісів.
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Зокрема, чи можливо собі уявити реєстрацію нерухомості або місця
проживання без впорядкованих державних інформаційних систем та реєстрів?
Держава повинна спочатку зробити ці реєстри, впорядкувати інформацію (у
випадку з реєстрацією місця проживання почати хоча б з переведення
картотеки паспортів з паперових носіїв) – а вже потім відкривати безпечний
доступ до цієї інформації.
У цілому Національний портал вирішує 3 основних завдання, які
зроблять процес отримання послуг простим та зручним:
– Упорядкування та автоматизація бізнес-процесів органів надання
адмінпослуг;
– Виключення контакту з чиновниками і відповідно зменшення кількості
відмов у наданні послуги;
– Зменшення часу на отримання послуги у 5 разів.
Втім, реалізація цих завдань сьогодні стикається з серйозними
проблемами:
– неготовністю інформаційних систем інших органів влади;
– відсутністю законодавчого врегулювання ідентифікації (Bank ID,
Mobile ID), окрім електронного цифрового підпису, який користується
популярністю лише у юридичних осіб.
Поки що неподоланою проблемою залишається відсутність механізмів та
ресурсів для впровадження комплексних змін в Україні. Багато рішень
проводиться половинчасто, без комплексного загальнодержавного підходу та
цілісного бачення реформи. Координація дій між різними державними
органами лишається слабкою.
Тож на сьогодні Міністерство економічного розвитку і торгівлі працює
над створенням загальнодержавної стратегії, яка визначить шлях розвитку
адміністративних послуг з урахуванням ролей Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП), суб'єктів надання та портальних рішень
електронних послуг з метою впорядкування підходів.
Після прийняття стратегії розвитку електронних послуг, має бути
сформований план дій з впорядкування законодавства в цій сфері. Ці зміни в
законодавстві мають робитись не послідовно, а паралельно із впровадженням
послуг.
Практичний досвід довів, що наступні кроки з впровадження
електронних сервісів в Україні неможливі без політичної підтримки та
необхідних змін у законодавстві (Портал у майбутнє. Світовий досвід
електронних послуг для України // http://www.pravda.com.ua/columns/2016/
03/21/7102585. – 2016. – 21.03).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Підсумки конференції «ІКТ на підтримку реформам з
децентралізації в Україні», яка пройшла у Львові і забрала понад 80
учасників із України, Естонії, Швеції та США.
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Головними темами стали результати шведсько-естонсько-українського
проекту «Підтримка розвитку е-урядування в Україні», який вже опрацьовано
у Львові, Івано-Франківську та Івано-Франківської області, Долині та Калуші.
Голова міста Львова, Андрій Садовий:
«Електронні рішення документообігу надали велику основу у розвитку еурядування во Львове. Ми досягли нового рівню у діяльності місцевої ради.
Електронні документи роблять внутрішні процеси системи більш прозорими
та заощаджують велику кількість паперу. Наступним кроком ми плануємо
запропонувати електронні послуги жителям нашого міста».
Представники місцевого самоврядування України презентували такі
електронні рішення, як:
- система електронного документообігу (СЕД) міської ради Львова,
Калуша, Івано-Франківська та Івано-Франківській обласної адміністрації;
- «кол-центр» Калуша;
- мобільні прикладні додатки Івано-Франківська, Калуша та Долині;
- географічна інформаційна система (ГІС) Івано-Франківської обласної
адміністрації.
Також, представниками Івано-Франківська було презентовано місцеві едосягнення із застосуванням впроваджених рішень: запроваджено GPSмоніторинг міського транспорту; встановлено розумні зупинки із зарядними
пристроями та інтернетом; створено інтернет-магазин для місцевих
виробників; працюють туристичні аудіо екскурсії з 5-х маршрутів, е-додаток
доступний на 4-х мовах (польській, німецькій, англійській та українській)
який, можна скачати навіть через QR-code; працює е-карта з дорожнім
трафіком та ремонтними роботами; е-довідковий кол-центр; медичні едовідки про наявність ліків у медичних пунктах; система сплати коштів за
стаціонарне лікування через термінал; е-програма про дитячі садки; подано
більше 300 е-петицій; працюють сайти з комунальних e-платежів.
Зацікавленість впровадженням е-послуг для місцевого самоврядування
виявили багато представників місцевого самоврядування з інших міст
України.
Захід організовано Академією е-управління за підтримкою Уряду Швеції
SIDA, Міністерства закордонних справ Естонії та участю Державного
агентства
з
питань
е-урядування
України
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine. – 2016. – 17.03).
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Інфографіка
«Розумні міста та електронне урядування»

(В Івано-Франківську поділились досвідом розбудови «розумних міст»
//
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_podilylys_dosvidom_rozbudovy_rozum
nyh_mist_36557.html. – 2016. – 31.03).

Інфографіка

46

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

16 – 31 березня 2016 року

<
20-28 лютого
2015

(«Відкритий уряд» і Україна: що вдалося змінити?
http://anticorruption.in.ua/news/our/11217.html. – 2015. – 23.03).

Інфографіка
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(У Львові ухвалили програму цифрового перетворення міста //
http://lviv.samopomich.ua/u-lvovi-uhvalyly-programu-tsyfrovogo-peretvorennyamista. – 2015. – 17.03).
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Зарубіжний досвід
Рига занимает скромное (закономерное? позорное?) седьмое место
среди крупных городов страны в рейтинге «Е-индекс Латвии».
Исторически по адресу info.riga.lv находился сайт бесплатной газеты,
которую издавало столичное самоуправление. Сегодня «газетных следов» на
сайте не осталось, даже слоган перезапущенного ресурса звучит как «Рига на
расстоянии одного клика».
Главный редактор info.riga.lv Анита Покровская:
главная задача проекта заключается в том, чтобы донести до рижан
информацию о жизни города в доступной форме. «Костяк» редакции состоит
из четырех человек, однако к работе над муниципальным порталом будут
привлекаться работники других подразделений думы и журналистыфрилансеры. Расходы на контентную часть проекта не уточняются. А жаль –
понятно, именно они, а не озвученные рижской думой 6700 евро, что были
вложены в разработку сайта, будут на первых порах главной статьей
расходов. Для примера: для развития коммуникации с рижанами в соцсетях
Рижское самоуправление в бюджете 2016 года выделило около 80 тыс. евро
на создание четырех новых штатных мест в отделе общественных отношений
думы.
Портал будет доступен на латышском и русском языке, запуск других
версий – например, английской – возможен только в отдаленной
перспективе. Возможно, в той перспективе, когда info.riga.lv станет частью
более глобального проекта.
Ведь
центральная
часть
«интернет-империи»
Рижского
самоуправления – сайтriga.lv, созданный более 10 лет назад и явно
устаревший и технически, и морально. У каждого департамента Рижской
думы есть также свой портал, плюс е-услуги... Привести в порядок это
хозяйство – задача как минимум непростая и совершенно точно не дешевая.
Таким образом, запуск info.riga.lv можно считать «разминкой», своего
рода попыткой подготовить аудиторию к явлению большой версии riga.lv.
Или, если посмотреть на ситуацию с другой стороны – подготовкой к
муниципальным выборам, которые состоятся в 2017-м году. От того,
последуют ли за «городской газетой» новые, нужные горожанам е-продукты
и е-решения, собственно, и будет зависеть то, как общественность станет
относиться к новому проекту – как к PR-игрушке, которую по аналогии
можно назвать «Рупором Ушакова», или как к полезному ресурсу, который
выполняет одну из функций е-самоуправления.
Позади планеты всей
Чего же не хватает е-Риге для полного счастья? Для того, чтобы
ответить на этот вопрос, мы обратились к масштабному исследованию «Е-
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индекс Латвии», которое второй год подряд проводят Lattelecom и
Министерство по делам самоуправлений и регионального развития.
Всего в «Е-индексе» можно набрать 100 баллов, Рига в прошлом году
набрала 54,18 и заняла совсем не почетное седьмое место среди латвийских
городов республиканского значения. Интересно, что сами представители
самоуправления
довольно
адекватно
оценивали
ситуацию:
они
прогнозировали шестое-седьмое место, но промахнулись с количеством
балов на десять процентов.
По уровню инфраструктуры электронной среды Рига находится на том
же седьмом месте, а на дно город утянуло почти полное отсутствие
бесплатных для горожан компьютеров – 0,33 на тысячу человек (хуже дела
обстоят только в бедном, как церковная мышь, Даугавпилсе). От лидера
рейтинга Рига отстает на математический порядок (то есть – в десять раз).
Что толку в модном новостном портале, если он доступен не всем? Или
рижане, наоборот, настолько богаты, что в бесплатных компьютерах нет
нужды?
По показателю «Популярность интернет-ресурсов самоуправления и
наличие знаний у людей» Рига занимает катастрофическое последнее место с
чудовищным отставанием даже от Даугавпилса. Как ни смешно, но у Риги
нет мобильного приложения; кроме того столица может «похвастаться»
самым низким (в пересчете на тысячу жителей) количеством посетителей
сайтов самоуправления и «поклонников» в социальных сетях. Впрочем,
функции муниципальной страницы в соцсетях с успехом выполняет лично
мэр, у которого 81 тысяча подписчиков в «твиттере» и 67 тысяч – на
«фейсбуке».
Справедливости ради стоит отметить, что Рига занимает первое место в
рейтинге «Электронное управление» (хотя, даже будучи лидером, едва
набирает 2/3 очков от максимального значения). Возможно, чтобы улучшить
свои позиции и сделать их недосягаемыми, городу стоит быстрее отвечать на
электронные письма горожан? Если в Валмиере это делают за один день, то
рижские чиновники отводят себе 10 календарных дней (т.е., по факту – две
полные недели). Но в целом е-управление является единственным разделом,
где Рига выглядит достойно и находится в числе лидеров, пусть и не
абсолютных (полные версии разных графиков ищите в отчете). Кстати, по
иронии судьбы, все, что касается общения с горожанами и е-услуг
«физически» находится на том самом устаревшем riga.lv, который
самоуправление пока даже не трогало.
Тревогу рижан должно вызывать положение Риги в разделе
«Безопасность». К сожалению, точно неизвестно, в чем конкретно
заключаются проблемы – авторы исследования ссылаются на
конфиденциальность данных. Но от себя добавим, что Рига очень плохо
(точнее, никак) не информирует горожан о том, как их личные данные
обрабатываются даже в самых основных проектах, например, «Карте
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рижанина». В безопасности ли личные данные рижан? Судя по этому
графику – в относительной.
Пять вещей, которым е-Риге надо научиться у е-Валмиеры
После изучения опыта лидеров рейтинга (не только Валмиеры, хотя она
стабильно входит в топ-3), мы выбрали пять направлений, на которые, по
нашему мнению, Рижской думе стоило бы обратить особое внимание:
Создание современного портала самоуправления – с удобным поиском
нормативных документов и всей нужной информацией на расстоянии
действительно одного клика. Сюда же добавим полноценное и современное
мобильное приложение.
Повышение уровня безопасности при работе с данными и раскрытие
деталей того, как данные хранятся и обрабатываются в ключевых проектах
города (та же «Карта рижанина»).
Кардинальное сокращение времени ответа на электронные запросы
горожан.
Драматический рост числа бесплатно доступных компьютеров с
подключением к интернету, запуск программы по повышению е-грамотности
жителей.
Создание эффективных программ по перепрофилированию безработных
и обучению их компьютерной грамотности.
Очевидно, что Риге есть над чем поработать в области «е-». Очень
беспокоит безопасность и низкие рейтинги доступности электронной
инфраструктуры (в отличие от, например, велосипедной) для рижан. Не
радует, что даже в области е-управления – там, где за счет современных
технологий можно повышать эффективность и экономить время горожан, а
значит и их деньги – самый богатый город страны не сумел перевалить за 20
баллов из 30 возможных
Нил Ушаков: «Чисто технически info.riga.lv является самой быстро
реализуемой частью общего портала. Поэтому ее «реновация» и была
завершена первой. При этом надо понимать, что info.riga.lv – это 10 % от
общего объема. Поэтому, в целом www.riga.lv будет завершена, надеюсь, к
новому году».
Велодорожки, парки, эстрада и даже скидки в общественном транспорте
– это круто. Но новые технологии, по нашему скромному мнению, даже
круче. Если ничего не делать и надеяться, что все само собой наладится, то,
как мы уже писали, Латвия – и Рига! – будет терять наших детей еще и из-за
банальной цифровой отсталости страны. Так что info.riga.lv – это вишенка на
торте, который еще не испечен. Испекут ли? Это вопрос к Рижской думе
(Виталий Хлапковский Вишенка есть, торт последует? Пять вещей,
которым
е-Риге
предстоит
научиться
у
е-Валмиеры
//
http://rus.delfi.lv/techlife/detali/vishenka-est-tort-posleduet-pyat-veschejkotorym-e-rige-predstoit-nauchitsya-u-e-valmiery.d?id=47244697. – 2016. –
30.03).
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В Астане состоялась встреча председателя Верховного суда РК
Кайрата Мами с послом Республики Сингапур в Казахстане Зулкифли
Бахарудином, сообщили в ведомстве.
В ходе беседы было подчеркнуто, что между Казахстаном и Сингапуром
определены основные направления развития сотрудничества, которые
охватывают довольно широкий спектр, такие как государственная служба,
электронное правительство, образование, бюджетное планирование,
поддержка малого и среднего предпринимательства.
Председатель ВС РК Кайрат Мами:
«Сингапур является признанным лидером в использовании
информационных технологий в судебной деятельности. В этой связи мы
заинтересованы в обмене опытом по вопросам применения информационных
технологий в судопроизводстве. В рамках проекта Всемирного банка
прорабатывается визит в Сингапур нашей делегации», – сказал.
В рамках встречи собеседники обменялись актуальной информацией о
развитии судебных систем двух стран. Мами проинформировал посла о
проводимых реформах судебной системы, инициированных президентом
страны в рамках Плана нации «100 конкретных шагов – современное
государство для всех». В частности, это создание специализированной
коллегии по рассмотрению споров с участием крупных инвесторов,
Международного совета при Верховном суде, расширение применения
информационных технологий в работе судов и др.
По завершении встречи собеседники высказались за расширение
совместных действий в сфере отправления правосудия (Казахстан
заинтересован в обмене опытом с Сингапуром по применению
информационных
технологий
в
судопроизводстве
//
https://www.kt.kz/rus/politics/kazahstan_zainteresovan_v_obmene_opitom_s_sin
gapurom_po_primeneniju_informacionnih_tehnologij_v_sudoproizvodstve_1153
618859.html. – 2016. – 29.03).

Распоряжение Правительства РФ от 26 марта 2016 года №515-р о
распределении субсидий на поддержку в 2016 году проектов в сфере
информационных
технологий
в
рамках
госпрограммы
«Информационное общество (2011–2020 годы)» одобрено на заседании
правительства РФ ивыложено на сайте правительства 29 марта.
Подписанным распоряжением распределены субсидии в объѐме
364,7 миллиона рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального
бюджета бюджетам 25 субъектов Федерации.
Итоги конкурса на получение субсидий подведены Минкомсвязью 29
февраля. Всего от регионов поступило 59 заявок.
Средства предоставляются на реализацию проектов по повышению
качества жизни граждан на основе предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.
За счѐт предоставляемых субсидий предусматривается:
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создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной
форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной
системы учѐта контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам;
создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной
форме единой региональной системы по управлению автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом, регулярно перевозящим
пассажиров и багаж;
перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского
состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с
использованием единых форм предоставления государственных услуг,
размещѐнных в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Общий объем средств, предусмотренных в 2016 году на поддержку
региональных проектов в сфере информационных технологий, уменьшился,
по сравнению с предыдущим годом, на треть – с 554,5 до 364,7 миллиона
рублей. В прошлом году субсидии получили 30 регионов из 73, подавших
заявки. Субсидии-2015 выделялись на реализацию проектов по тем же
направлениям, что и в 2016 году (Вика Рябова Правительство утвердило
список регионов, которые получат субсидии на становление
информационного общества в 2016 г. // http://d-russia.ru/pravitelstvoutverdilo-spisok-regionov-kotorye-poluchat-subsidii-na-stanovlenieinformacionnogo-obshhestva-v-2016-g.html. – 2016. – 29.03).

Африканский банк развития активно поддерживает ведение
статистики на континенте. Статистические данные публикуются в
открытом формате на портале Open Data for Africa.
Организация
располагает
командой
исследователей,
которые
сосредотачиваются на анализе статданных по экономическим и социальным
показателям. Информация играет важную роль при принятии решений на
правительственном уровне. Открытые данные портала позволяют сокращать
масштабы нищеты на континенте.
Вниманию пользователей портала представлены самые различные
данные: статистика цен на продукты, демографические показатели за период
1995–2014 гг., ВВП в разных странах и многое другое. Кроме того, на
главной странице приводятся ссылки на порталы открытых данных стран
африканского континента (Портал открытых данных Африки //
http://open.gov.ru/infopotok/5515001. – 2016. – 24.03).
Ассоциация промышленного капитала в Болгарии (АИКБ) не
принимает основания для подорожания документов и желает
использовать электронное управление.
Если отпадает вариант, чтоб новые личные карты были с чипом, не
удастся ожидаемое бизнесом электронное управление. Внутренняя комиссия
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в НС отклонила тексты проекта, согласно которым должна быть заложена
возможность электронного чипа в личных картах, для облегчения
электронного управления. Это произошло по просьбе ГЕРБ, т.к. эти
электронные удостоверения личности были бы дороже.
Ассоциация выражает свое несогласие с удалением текстов из
законопроекта, связанных с введением электронного носителя для записи
данных с электронной идентификацией в нововыданных личных картах.
Новый вид личных документов может быть выдан не сразу, а
постепенно, при истечении срока действия текущей карты граждан или при
их заявлении о том, говорится в заключении.
Там дополняется, что электронный носитель в личной карте дает
надежную и приемлемую гарантию для защиты данных лиц, и при этом
обеспечивает им доступ к ряду экономящих время и средства услуг, что-то,
что, безусловно, является полезным как в личном плане, так и для общества
в целом.
Кроме всего прочего, электронная идентификация в личных документах
– это мощный инструмент против коррупции и избирательного
мошенничества, а гарантия ее безопасности и удобства является фактом, что
она общепринята в остальных странах Европейского союза, считает
Ассоциация (Алена Иванова Бизнес Болгарии настаивает, чтоб новые
личные карты были с чипом // http://www.balkans.kp.ru/daily/26508.4/3377
394. – 2016. – 24.03).

За последние два года внедрены 8 электронных услуг Министерства
труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджанской
Республики – «Электронная регистрация трудовых договоров и
оповещение об этом работодателей», «Информирование работников о
заключении трудовых договоров», «Справка с места работы»,
«Предоставление информации об обследовании, проведенного медикосоциальной экспертной комиссией» и др.
Одним из важных направлений реформ, проводимых министерством,
является устранение негативных фактов в отношениях между чиновниками и
гражданами, а также регулирование услуг социальной экспертизы согласно
современным требованиям.
Кроме того, меры, осуществляемые ведомством с 1 июля 2015 года,
направлены на формирование механизмов государственного контроля над
оформлением трудовых договоров. В то же время, электронная регистрация
трудовых договоров в ЭИС создаст условия для защиты прав трудящихся,
увеличения социальных взносов и налоговых поступлений в будущем.
Каждый заключенный трудовой договор вступает в законную силу после
регистрации в ЭИС формы уведомления о трудовом договоре. Процедура
внесения форм уведомления о трудовых договорах в ЭИС осуществляется
через портал «Электронное правительство» (https://www.e-gov.az). Кроме
того, обеспечивается безопасность данных, внесенных в систему.
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В целом, за первые 2 месяца текущего год в Азербайджане е-услугами»
МТСЗН воспользовались 448 432 человека или около 26 процентов от
общего числа (1 727 877 человек) пользователей е-услугами на портале
«Электронное правительство» (Проведена электронизация основных
направлений деятельности
Минтруда
//
http://azertag.az/ru/xeber/Provedena_elektronizaciya_osnovnyh_napravlenii_dey
atelnosti_Mintruda-937436. – 2016. – 23.03).

На сегодняшний день большинство государств занимается
активным раскрытием данных, создавая новые и обновляя
существующие порталы и мобильные приложения. Однако для граждан,
независимых разработчиков, некоммерческих организаций и других
заинтересованных лиц процесс поиска необходимой информации среди
огромного массива данных может быть затруднительным.
В связи с этим власти, в том числе и в США, предпочитают
визуализировать свои данные – такой способ подачи информации
эффективен и нагляден.
Одним из примеров наглядной визуализации данных может служить
проект под названием «Финансовое древо» Чаттануги.
Правительство Чаттануги, одного из крупных городов штата Теннесси,
предоставило местным жителям возможность ознакомиться с состоянием
городской казны в удобном формате.
Capital Budget Tree Map позволяет увидеть, сколько средств от общего
бюджета уходит на тот или иной проект, на что уходят налоги. На портале
можно посмотреть видеоуроки по использованию онлайн-инструментов
портала, оценить сроки исполнения проектов, планы расходования средств
на ближайшие 5 лет и многое другое (В США пользуется спросом
визуализация бюджетных данных // http://open.gov.ru/infopotok/5514998. –
2016. – 23.03).
Бюджетная комиссия палаты представителей США на слушаниях
по бюджету на 2017 год отказала в выделении 3,1 миллиарда долларов
на модернизацию государственных IT-систем.
Конгрессмен Тед Лю (Ted Lieu), вносивший предложение о
повышении финансирования:
«Это огромное разочарование, что республиканцы продолжают ставить
политические мотивы выше национальной безопасности».
Выделение этой суммы предусмотрено национальным планом действий
по кибербезопасности (Cybersecurity National Action Plan, CNAP), о принятии
которого президент США Барак Обама объявил 9 февраля.
Ранее федеральный IT-директор США Тони Скотт (Tony
Scott) пояснял, что эти средства помогут закрыть дыру в информационной
безопасности, к которой привело устаревание IT-систем, а также пойдут на
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обучение, рекрутинг и поддержание сильной базы рабочей силы в сфере
кибербезопасности.
Лю вместе с еще одним конгрессменом – Крисом ван Холленом (Chris
Van Hollen) – предлагал увеличить IT-бюджет за счет уменьшения ряда
налоговых льгот, пишет издание, однако их идеи не были поддержаны. Ранее
председатель
подкомиссии
по
IT
палаты
представителей
и
правительственных реформ Уилл Хард (Will Hurd) заявлял, что расходы на
модернизацию IT-систем должны быть включены в индивидуальные
бюджеты федеральных агентств.
Cybersecurity National Action Plan намечает новые действия на
краткосрочную и долгосрочную перспективы для обеспечения возможности
федеральному правительству, частному сектору и американским гражданам
лучше контролировать «цифровую» безопасность.
Cybersecurity National Action Plan:
учреждает Комиссию по усилению национальной кибербезопасности
(Commissionon Enhancing National Cybersecurity), в состав которой президент
назначит 12 экспертов. К 1 декабря 2016 года они представят президенту
доклад с рекомендациями, «как улучшить взаимодействие между
государственным и частным секторами, использовать новые технические
решения и лучшие практики, чтобы защитить частную жизнь и
общественную безопасность»;
включает создание фонда в 3,1 миллиарда долларов (Information
Technology Modernization Fund) в 2017 году, чтобы «заменить или
модернизировать федеральные компьютерные системы»; предусматривает
учреждение нового высокопоставленного поста в правительстве –
федерального директора по информационной безопасности (Federal Chief
Information Security Officer, CISO), который будет управлять этими
изменениями и работать с военными и разведывательными ведомствами по
проблеме киберпроникновений в федеральные сети. Вакансия должна быть
заполнена в срок до 90 дней;
обеспечивает американцам возможность обезопасить их онлайнаккаунты, а также сделать более защищѐнными финансовые сервисы
MasterCard, Visa, PayPal и Venmo. Особое внимание – к многофакторной
аутентификация (multi-factor authentication);
призывает увеличить расходы на кибербезопасность во всех
правительственных учреждениях США до 19 миллиардов долларов в 2017
году, на 35 % больше по сравнению с 2016 годом (Вика Рябова Бюджетная
комиссия США отказала в выделении $3 млрд на создание фонда
модернизации госсистем // http://d-russia.ru/byudzhetnaya-komissiya-sshaotkazala-v-vydelenii-3-mlrd-na-sozdanie-fonda-modernizacii-gossistem.html. –
2016. – 21.03).
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18 марта 2016 года в г.Ташкенте состоялся семинар на тему:
«Развитие системы «Электронное правительство»: актуальные вопросы
деятельности органов государственной власти и управления».
Организаторами семинара выступили Комитет по вопросам информации
и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса и
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникации
Узбекистана, сообщает информационная служба мининфокома.
В работе семинара приняли участие депутаты Законодательной палаты,
ответственные руководители и сотрудники органов государственной власти и
управления, члены общественной экспертной группы при Комитете по
вопросам информации и коммуникационных технологий, представители
негосударственных некоммерческих организаций, институтов гражданского
общества, СМИ а также широкий круг специалистов информационнокоммуникационной сферы.
Выступившие в ходе семинара докладчики предоставили слушателям
широкий спектр информации о международном опыте и лучших образцах
международной
практики
правоприменения
законодательства
об
электронном правительстве. Ими были предоставлены методические и
технологические рекомендации обеспечивающие эффективное исполнение
на практике норм закона.
Особое внимание слушателей семинара было обращено на
необходимость
своевременого
и
полного
принятия
органами
государственной власти и управления соответствующих подзаконных
нормативно-правовых актов, обеспечивающих адекватное правопримение
норм закона. В этой связи особо отмечалась необходимость своевременной
разработки и утверждения регламентов оказываемых электронных
государственных услуг, ведомственных планов (программ) развития
информационных систем, информационных ресурсов и сетей во
взаимоувязке с государственными и иными программами в области
электронного правительства.
На семинаре была предоставлена обзорная информация и даны
детальные разъяснения работникам органов государственной власти и
управления по вопросам практической реализации норм закона, точному
понимаю определенных законом их прав и обязанностей. Внимание
участников семинара было обращено на актуальность деятельности по
дальнейшему
совершенствовавнию
официальных
сайтов
органов
государственной власти и управления, на которых в соответствии с нормами
принятого закона должен обеспечиваться доступ к получению электронных
государственных услуг, а также публиковаться исчерпывающая информация
о порядке их оказании (Состоялся семинар, посвященный развитию
системы
«
электронное
правительство»
//
http://www.review.uz/index.php/novosti-main/item/7665-sostoyalsya-seminarposvyashchennyj-razvitiyu-sistemy-elektronnoe-pravitelstvo. – 2016. – 21.03).
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Правительство Киргизии обещает обеспечить каждого школьника
электронным планшетом. Переход образовательного процесса на новые
технологии предусмотрен программой, которую запустят в республике в
текущем году.
Программа получила название «Умная школа». В ее рамках
предполагается в 2016 году подключить к Интернету не менее тысячи
общеобразовательных учреждений, а затем и остальные. Использование
новых технологий облегчит доступ к учебным материалам и сократит время
на поиск нужной литературы.
Премьер-министр КР Темир Сариев:
Согласно исследованиям, в среднем школьник затрачивает 12 процентов
своего времени на чтение материала, 30 – на поиск материала и столько же –
на пролистывание, а остальное время уходит на переписывание нужной ему
информации. Переход на электронное образование, когда каждый ученик
будет обеспечен планшетом, позволит ребенку сэкономить 60 процентов
своего времени. А ведь сегодня выпускники школ помимо хорошего
образования должны получить одну специальность, которая пригодится в
жизни.
Пока же всего девять процентов школ республики постоянно
подключено к Интернету и лишь 25 процентов общеобразовательных
учреждений обеспечено компьютерами (Планшет вместо учебника //
http://rtr.md/novosti/v-mire/planshet-vmesto-uchebnika. – 2016. – 17.03).

Австралийские разработчики получат доступ к транспортным
данным Нового Южного Уэльса в режиме реального времени. Речь идѐт
о запуске хаба (т.е каталога и хранилища открытых данных) открытых
данных по общественному транспорту под названием Open Data Hub.
Соответствующая инициатива поступила от правительства австралийского
штата.
Согласно заявлению министра транспорта и инфраструктуры Эндрю
Констанса (Andrew Constance), информация, в режиме реального времени
поступающая в систему транспортных карт Opal, будет автоматически
передаваться в хранилище данных. Сюда будут поступать данные о
передвижениях пассажиров автобусов, поездов, паромов, схемы маршрутов
транспорта.
Недавно власти штата раскрыли для разработчиков данные в режиме
реального времени, а также предоставили доступ к статичному расписанию
движения общественного транспорта для создания приложений. Однако
такого рода сведения не соотносятся с потребностями граждан.
Создание нового хранилища для транспортных данных станет шагом
вперѐд, откроет каналы передачи данных для более широкой аудитории,
позволит создавать востребованные мобильные приложения. Завершение
работ по созданию хаба запланировано на 2016 год (Новый Южный Уэльс
Зарубіжний досвід
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запустит
дополнительный
хаб
транспортных
http://open.gov.ru/infopotok/5514982. – 2016. – 17.03).

данных

//

Ходатайство на получение электронного резидентства Эстони к
настоящему времени представили около 10 тысяч человек из 128 стран;
одна пятая часть заявлений поступила из Финляндии.
Более года назад первым электронным резидентом стал редактор
издания The Economist Эдвард Лукас (Edward Lucas). Число электронных
резидентов на сегодня достигло девяти тысяч.
В среду состоится совместное заседание комиссии Рийгикогу
(Государственного собрания) по делам Европейского союза, комиссии по
экономике, финансовой комиссии и специальной комиссии по контролю
государственного
бюджета,
посвященное
вопросам
электронного
резидентства, говорится в сообщении.
Закон об «электронных резидентах» Эстония приняла в конце октября
2014 года. Закон вступил в силу с 1 декабря 2014, а с 8 декабря иностранные
граждане получили возможность ходатайствовать о получении цифрового
удостоверения личности электронного резидента во всех пунктах
обслуживания Департамента полиции и погранохраны.
Получив ID-карту, жители других стран становятся фактически
«электронными гражданами» Эстонии они могут пользоваться электронными
услугами в полном объеме; в том числе, дистанционно регистрировать свои
компании в прибалтийском государстве, подписывать официальные
документы и т.д. (Вика Рябова Около 10 тыс человек захотели стать
электронными резидентами Эстонии // http://d-russia.ru/okolo-10-tyschelovek-zaxoteli-stat-elektronnymi-rezidentami-estonii.html. – 2016. – 16.03).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Кшеменецкая М. Н. Электронное правительство как элемент построения
информационного общества: опыт индексирования / Мария Николаевна
Кшеменецкая // Политика и общество. – 2016. – № 2. – С. 150–163. Предметом
исследования в статье выступает развитие электронного правительства, а также опыт
создания международных индексов, оценивающих прогресс в данной области построения
информационного общества (Индекс готовности электронного правительства ООН,
Индекс сетевой готовности Всемирного экономического форума, Индекс развития
информационно-коммуникационных технологий Международного союза электросвязи). В
статье анализируется международный и российский опыт внедрения электронного
правительства,
типы
применяемых
в
нем
электронных
коммуникаций
(межправительственных, между правительством и бизнесом, между правительством и
гражданами), этапы его становления (трансформирующееся, электронное и повсеместное
правительство), а также выделены основные направления успешной реализации
электронного правительства, в частности, элементы стратегии построения U-Government
на примере Республики Корея. Методология исследования включает в себя использование
методов теоретического анализа электронного правительства и информационного
общества, осуществление правового анализа государственных инициатив в области
внедрения электронного правительства, а также применение прикладных методов при
оценке индексов электронного правительства, типов электронных коммуникаций и
особенностей построения повсеместного правительства. Новизна исследования
заключается в комплексном изучении электронного правительства с использованием
международных индексов, его основных этапов (трансформирующееся, электронное и
повсеместное
правительство)
и
типов
применяемых
коммуникаций
(межправительственных, между правительством и бизнесом, между правительством и
гражданами), а также опыта построения повсеместного правительства в Республике
Корея.

Лагунова А. А. Бизнес-кейс по внедрению системы электронного
документооборота / Александра Андреевна Лагунова, Ольга Юрьевна
Пронина, Руслан Иванович Баженов // Postulat. – 2016. – № 1. В статье
рассматривается
пример
бизнес-кейса
для
курса
«Управление
проектами
информационных систем» среди студентов. Решение кейса проводиться самостоятельно
студентом. Целью методики является изучение процесса внедрения системы электронного
документооборота. Бизнес-кейс разработан в системе MS PowerPoint.

Матрѐнина К. Ю. Проблемы сопровождения электронного голосования
на выборах: российский и зарубежный опыт / Матрѐнина Ксения Юрьевна //
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 43–48. За
последнее время возрос интерес к электронной демократии, а возможность применения
технических средств породила широкий интерес к электронному голосованию.
Электронное голосование представляет собой новую, развивающуюся область
избирательного процесса и, соответственно, очень актуальную. В данной статье
рассматриваются средства электронного голосования, активно применяемые на
территории Российской Федерации – комплекс обработки избирательных бюллетеней и
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комплекс для электронного голосования. В статье приведен анализ назначения
российских машин для голосования и процедура голосования с их использованием. Автор
анализирует применение машин для электронного голосования на территории таких
государств, как Бразилия, Индия, Финляндия, Нидерланды, Германия и Венесуэла. В
статье рассматриваются достоинства машин для электронного голосования. В статье
проанализированы существующие риски, связанные с применением машин для
электронного голосования на выборах, например, фальсификация результатов
голосования, сбои в электричестве, стоимость машин для электронного голосования и т.д.
Автором предложены рекомендации по устранению некоторых рисков, а также
исследованы пути смягчения ряда рисков данного вида электронного голосования. На
основе проведенного исследования сделаны выводы о необходимости дальнейшего
развития системы электронного голосования.

«Умные
города
как
«столицы»
цифровой
экономики
/
В. П. Куприяновский, С. А. Буланча, В. В. Кононов, К. Ю. Черных, Д. Е.
Намиот, А. П. Добрынин // International Journal of Open Information
Technologies. – 2016. – Vol. 4, no. 2. Целью настоящей работы явилось стремление
проследить историю появления основных понятий и стандартов умного города и практики
их применения. По возможности, авторы попытались собрать максимальное количество
материалов, при этом претендуя только на изложение своей точки зрения на сам процесс.
Вместе с тем, авторы попытались найти максимальное количество успешно
реализованных проектов, отбирая суть того, что называется «лучшей практикой», которая
в итоге и превращается в стандарты Мы постарались максимально подробно отразить этот
успешный опыт не только в области технологий, но и в практическом, организационном
плане потому, что он был использован в дальнейшем при построении схемы
ИННОВАЦИОННОЙ БРИТАНИИ, а также механизмов реализации, названных
CATAPULT. В данную работу в качестве пояснений помещены выдержки из документов,
переведенные авторами для того, чтобы можно было на последующих этапах посмотреть
применимость этих материалов для развития темы умного города в России. Впрочем, где
было возможно, мы пытались ссылаться на российский опыт и реалии.

Федоров Н. Н., Костюкович В. Г. Организационные аспекты
формирования электронного правительства в условиях становления
информационного общества / Николай Николаевич Федоров, Виктория
Григорьевна Костюкович // Инструменты современной научной
деятельности: сборник статей Международной научно – практической
конференции (8 февраля 2016 г, г. Магнитогорск). В 2 ч. Ч.2 – Уфа: МЦИИ
ОМЕГА САЙНС, 2016. – С. 171–173.
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