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Анонс
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:
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

Анонс
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- 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).

30–31 травня 2016 г. (Київ)
VI міжнародна науково-практична конференція з соціології
«Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та
нерівністю».
Конференція відбудеться 30–31 травня 2016 в НТУУ «КПІ» на базі
факультету соціології і права.
У пленарному засіданні конференції візьмуть участь провідні
зарубіжні та українські соціологи:
Андраш Бозоки, професор політичних наук Центральноєвропейського
університету (Будапешт, Угорщина);
Головаха Є.І., д.ф.н., проф., заступник директора Інституту соціології
НАН України з наукової роботи;
Куценко О.Д., д.соц.н., проф., зав. кафедри соціальних структура та
соціальних відносин КНУ ім. Т.Шевченка;
Горбачик А.П., к.ф.-м.н., доц., декан факультету соціології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Макеєв С.О., д.с.н., проф., зав. відділу дослідження соціальних структур
Інституту соціології НАН України;
Злобіна О.Г., д.с.н., проф., зав. відділу соціальної психології Інституту
соціології НАН України;
Кріс Вестон, доктор економіки, Президент «Вестон консалтінг»;
Аннет Ліс (Швеція) – координатор програм кластеру захисту дітей
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
Мельниченко А.А., к.філос.н., доц., декан ФСП;
Кутуєв П.В., д.соц.н., проф., зав. кафедри соціології НТУУ «КПІ».
Секції конференції:
Секція 1. Модерни і цивілізації: конфлікти і конвергенції
Секція 2. Приватне та державне управління в епоху конкуренції
проектів модернів: стилі управління і цивілізації
Анонс

5

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

1 – 15 квітня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Науковий керівник – к.філос.н., доц. А.А.Мельниченко, секретар –
викладач О.І.Божок. Е-мейл секції для подання тез: modernity2@ukr.net.
Питання на секції:
 Біополітика та система управління в епоху мінливих модернів
 Держава та її інституції в різних цивілізаційних контекстах
 Електронне врядування, цифрова епоха та нерівність: різні модерни чи
різні цивілізації?
 Управлінські зміни: від організації до глобального суспільства
 Від соціальних змін до соціальної інженерії: як управляти
суспільствами / державами / ринками?
 Електронне врядування та соціальна інженерія як інструменти
модернізації.
 Сталий розвиток: поміж ідеологемою та політикою.
Секція 3. Постсоціалістичні країни поміж запрошенням до модерну та
викликами периферії
Секція 4. Сучасна Україна: цивілізаційний розкол або боротьба за
модерн(и)?
Секція 5. Методологія та методи дослідження соціальних змін в
контексті
цивілізаційної
динаміки
модернів
(http://www.sociology.kpi.ua/uncategorized).

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
У Міністерстві інфраструктури хочуть об'єднати роботу всіх галузей
в одне ціле за допомогою електронної системи.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час години запитань
до уряду:
Міністерство не тільки планує продовжувати поглиблення співпраці з
ЄС та Світовим банком, але й хоче поліпшити використання своїх послуг для
бізнесменів та людей.
«Традиційно було, що залізниця працює окремо, морські порти
працюють окремо, ми хочемо звести баланс, щоб виробник і весь
виробничий ланцюжок був поєднаний, щоб це було просто, зрозуміло і
легко».
Це можливо зробити завдяки запровадженню електронної
системи Smart Infrastructure.
«Smart Infrastructure – це електронні сервіси, які поєднають всі галузі в
одне ціле. Кліент, бізнесмен, звичайний платник податків, чи підприємець
можуть елементарно за допомогою комп'ютера отримати всі послуги, не
стикаючись з митницею, з експедитором. Він просто замовляє доставку своєї
продукції чи квиток на будь-який вид транспорту» (Омелян хоче об'єднати
роботу
галузей
через
електронне
урядування
//
http://espreso.tv/news/2016/04/15/omelyan_khoche_obyednaty_robotu_galuzey_
cherez_elektronne_uryaduvannya. – 2016. – 15.04).
Українці активно використовують можливість впливати на
ухвалення рішень місцевими органами влади, а також вносити свої
пропозиції щодо благоустрою країни. Завдяки створенню «Єдиної системи
електронних петицій» кожний свідомий громадянин може зайти на сайт edem.іn.ua, зареєструвати свою ініціативу, й у разі набору потрібної кількості
«голосів», вона буде розглянута. Так само важливим аспектом є правильне
заповнення форми петиції, бо половина клопотань одержує відмову через
неправильне формулювання.
Нині програма активно розширюється й дає гарний результат.
Найбільшу кількість підписів збирають прохання про припинення будівництв
у паркових зонах і поліпшення комунальних послуг. Також гостро стоять
справи з питаннями екології, транспорту та доріг. Часто можна зустріти
прохання про запровадження штрафів за шум після 22.00, за вигулювання
собак без намордників, за голосні розмови по мобільному телефону в
громадських місцях і навіть за прослуховування музики в навушниках. Але
все-таки найбільше народ хвилює благоустрій (42.7 % від загального числа
петицій).

Офіційна інформація
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Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко:
Проект розпочав свою роботу з одинадцяти міст. А зараз охоплює
півсотні населених пунктів. Зареєстровано більш як три тисячі електронних
петицій, їх підтримали 50 тисяч громадян. Цей ресурс є доволі популярним і
ефективним (Марія Колесник Благоустрій, комуналка й незаконна
забудова
–
топ-теми
народних
петицій
//
http://www.golos.com.ua/article/267146. – 2016. – 14.04).

14 квітня 2016 року стартує EGAP CHALLENGE – національний
конкурс проектів у сфері електронної демократії.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі:
«В Україні сформувався запит на інструменти електронної демократії, за
допомогою яких вони могли б вливати та контролювати владу». Конкурс
триватиме 9 місяців та визначить 15–20 проектів, які втілять у життя.
За словами президента Фонду «Східна Європа» Віктора Ляха,
конкурс проходитиме у п’ять етапів. Спочатку зроблять дослідження
суспільних потреби та виокремлять пріоритети. У травні відбудеться
наступний етап – стимулювання. Під час нього обговорюватимуть основні
ідеї. Далі проведуть «креативні вікенди». «Це неформальне спілкування,
інтерактивні форми роботи над тим, щоб зробити ідеї сталими, залучити
найбільшу кількість людей до взаємодії, зрозуміти, як залучати користувачів,
як побудувати довгострокову модель рішень на майбутнє». Потім незалежне
журі відбере фіналістів, і на наступному етапі – інкубація – для них
проведуть інтенсивний триденний тренінг, по закінченню якого команди
представлять журі свої бізнес плани.
Валерій Фіщук, регіональний менеджер представництва Cisco в
Україні:
«Зараз в Україні величезний потяг молоді до креативу. Ми бачимо, що
вона хоче власними руками творити зміни. В даний час лише технології
можуть стати платформою для цих змін». В Україні є величезний людський
потенціал, вона стабільно входить у список перших 50 країн у Global
Innovation Index.
Пенко Дінев, директор IBM Україна:
«[Такі проекти] дуже важливі, аби залучити молодих спеціалістів та
представників громадянського суспільства у розвиток електронної
демократії. Ми бачимо, що все, що створюється у світі, усі зміни робить
молодь, яка використовує передові мобільні технології».
У рамках EGAP CHALLENGE функціонує також чотири регіональні
центри: SpaceHub у Дніпропетровську, IHub у Вінниці, ImpactHub в Одесі та
Фонд місцевого розвитку у Луцьку. Конкурс проходить за підтримки та
фінансування Швейцарії. Призовий фонд складає 4,5 мільйона гривень.
Офіційна інформація
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В Україні інтернет проникнення знаходиться на рівні 67 % населення.
Опитування свідчать, що 25 % з них готові використовувати електронні
мережі для впливу і контролю за органами влади (Сьогодні стартує EGAP
CHALLENGE – конкурс проектів у сфері електронної демократії –
організатори // http://uacrisis.org/ua/42123-egap-challenge. – 2016. – 14.04).

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода під час
круглого столу «Інструменти е-урядування як засіб забезпечення
ефективного надання адміністративних послуг в умовах децентралізації» за
участі представників центральних органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування:
Одним з головних завдань цього року має стати пошук оптимальної
моделі надання адміністративних послуг на місцях, особливо – в
об’єднаних громадах.
«Механічно перенести модель організації надання адміністративних
послуг на місцях, яка працює в інших країнах, не можна. У нас склалася своя
унікальна система взаємодії між органами влади, між владою і
громадянами».
У цьому питанні не варто чекати готових рішень, бо їх нема. Варто
спільно шукати оптимальні моделі надання послуг, використовувати для
цього сучасні інформаційні технології.
Філософія реформи вимагає зміни підходів у наданні адміністративних
послуг. «Не варто породжувати нову бюрократію уже на рівні об’єднаних
громад. Слід створити сучасні офіси, де громадяни зможуть швидко
отримувати не лише державні адміністративні послуги, а й послуги місцевого
самоврядування».
Такі офіси повинні бути в усіх центрах громад і мати свої віддалені
представництва по всій території. «Старости або інші уповноважені особи у
селах і селищах повинні мати віддалений доступ до реєстрів і надавати
принаймні найпопулярніші послуги людям на місцях. Звичайно, для цього
потрібне відповідне програмне забезпечення, спеціальне навчання
уповноважених осіб. І у цьому нам з вами організаційну, методичну,
технічну підтримку готові надавати проекти міжнародної допомоги, які
працюють в Україні».
Основним завданням цього року є створення і запуск в об’єднаних
громадах пілотних проектів щодо запровадження електронної взаємодії
між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та державними реєстрами при наданні адміністративних
послуг.
Присутній на заході Хольгер Тауш, директор Швейцарського бюро
співробітництва в Україні, підтвердив готовність і надалі надавати всебічну
підтримку об’єднаним громадам, у тому числі й у реалізації вказаних
проектів.
Офіційна інформація
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Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях зазначив, що у створенні
таких пілотів допомогу об’єднаним громадам планує надати також Програма
«Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP),
що реалізовуватиметься в Україні до 2019 року.
«Ми плануємо у цьому році допомогти громадам створити програмне
забезпечення, яке дасть можливість поєднати державні і місцеві реєстри,
відкрити доступ до них уповноваженим особам навіть у найвіддаленіших
селах і тим самим зробити послуги максимально доступними» (Цього року в
об’єднаних громадах мають запрацювати пілотні моделі максимального
наближення адміністративних послуг до людей, – В’ячеслав Негода //
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248957256&cat_id=24
4276429. – 2016. – 13.04).

7 квітня 2016 р. в приміщенні Американської торговельної палати
відбулася конференція» Фінансові послуги та цифрові технології», яка
об’єднала на одному майданчику представників органів законодавчої та
виконавчої влади, представників бізнесу, платіжних інтеграторів,
експертів в області е-урядування та інформаційної безпеки. Розглянули
питання пов’язані з перспективами розвитку цифрових технологій та
правильне їх використання на ринку фінансових послуг України.
Відкривши конференцію, АНДРІЙ БІРЮКОВ – Президент ГО «ІТ
Альянс», наголосив на тому, що актуальність даної тематики пов’язана
перш за все з бажанням співпрацювати органам влади з представниками
бізнесу та громадськістю.
Першим свою доповідь презентував ЄГОР СТЕФАНОВИЧ – директор
департаменту інформаційних технологій, Секретаріат Кабінету Міністрів
України. Доповідь розкрила питання реформ в Україні щодо Е-урядування.
ОЛЕКСАНДР ДАНЧЕНКО – голова комітету з питань інформатизації та
зв’язку Верховної Ради України, приєднавшись до обговорення теми
законодавчого регулювання ринку фінансових послуг та ІКТ зробив акцент
на питаннях що потребують вирішення для результативної роботи
(Телекомунікації, Кібербезпека, Національна програма Інформатизації,
Електронне урядування, Електронний документообіг, Просвітницька
програма) і наголосив що комітет відкритий для ініціативних груп.
Серед спікерів першого блоку конференції виступили з доповіддю: –
ДАВІД КІЗІРІА – Адміністрація Президента України з доповіддю «Фінансові
сервіси в епоху Blockchain: нові горизонти», ЮРІЙ КОЗЛОВ – Міністерство
юстиції України розповів про необхідні зміни в законодавстві для успішного
надання фінансових послуг. Про стан, проблеми перспективи розвитку ринку
небанківських фінансових послуг розповів, ОЛЕКСАНДР ЗАЛЕТОВ –
Нацкомфінпослуг. У завершенні першого блоку конференції, була
розглянута тема синергії держави та фондової біржі, щодо регулювання
фондового ринку, верифікації та розвитку бізнесу від УЛЯНИ ШТИБЕЛЬголови київського офісу Варшавської фондової біржі.
Офіційна інформація
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РОМАН КАРМАЗІН з Національного Банку України відкрив другий
блок конференції, виступивши з доповіддю «Платіжні послуги
небанківськими установами. АНДРІЙ КАМІНСЬКИЙ – директор, МБКІ,
розповів що «Активний розвиток бюро кредитних бюро в Україні зумовило
появу Big Data в сегменті кредитних історій. Використання цих даних має
великий потенціал для подальшого розвитку кредитування. Потенціал
складається в кращій оцінці кредитоспроможності, ідентифікації
позичальників, маркетинговому таргетування та інших аспектах. У доповіді
розглядаються підходи, розроблені МБКІ». РОМАН ОЛЕЙНИКОВ – д.т.н.
ХНУ ім.Каразіна, висвітлив дуже актуальну і цікаву тему сьогодення
«Регулювання
Нацбанком
криптографічних
валют:
система
RSCoin».Також друга половина конференції була присвячена обговоренню
питань,
що
пов’язані
з
безпекою
у
фінансовому
секторі
України. ОЛЕКСАНДР ПОТІЙ – проф. ХНУ ім. Каразіна, у доповіді
розглянуті основні загрози для сучасних криптографічних технологій
пов’язаних з квантовими обчисленнями в таких сферах як фінансові послуги,
хмарні обчислення, медицина, мобільні технології, робиться огляд зусиль
урядів США, Євросоюзу і України в умовах нових викликів і розкривається
поняття квантово-захищеної або постквантовой криптографії. Успіхи в
області квантових обчислень і побудові квантового компьютера створюють
нові загрози для криптографічних механізмів, які є однією з основ безпеки
фінансових технологій, електронних послуг і цифрової економіки.
Щодо, тенденції розвитку ІБ в фінансовому секторі України.
За результатами Глобального дослідження в області інформаційної
безпеки компанії EY за 2015 рік – розповів ДМИТРО ЛАЗУЧЕНКОВ –
менеджер EY. Про стан інформаційної безпеки в банківських платіжних
системах доповів – ОЛЕКСІЙ СІРАКОВ – координатор комітету з питань з
питань інфраструктури та банківських платіжних систем Незалежної
асоціації банків України. Неабиякий шквал питань серед учасників
конференції визвала тема «Судова практика щодо захисту клієнтів при
наданні цифрових фінансових послуг» від старшого партнера компанії
«Кравець і Партнери» – РОСТИСЛАВА КРАВЦЯ.
Через скайп-зв’язок була презентована «Сучасна, національна ID
екосистема, основні зацікавлені сторони і їх ролі» від представника
міжнародної компаніїї Gemalto – ANDREAS LOESCH.
Підсумком конференції стало обговорення Проект Закону України «Про
надання платіжних послуг постачальником платіжних послуг» учасниками
якої виступили не тільки заявлені учасники з програми а й всі бажаючі
учасники конференції. Основні учасники: АНДРІЙ БІРЮКОВ, Президент ГО
«ІТ Альянс», ТАМАРА СОЛОВЕЙ – генеральний директор «Форпост»,
АННА ТІТОВА – експерт-юрист ініціативної групи «Реформи ринку
платежів».
До обговорення дискусійних питань, згідно програми долучилися
представники: керівник CMD-Ukraine, Перший секретар посольства
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Казахстан та Республіки Молдова в Українї , ВНЗ України (Академія
фінансового управління, ХНУ ім. Каразіна, КНЕУ), органи виконавчої влади
(КМДА) та Київське інвестиційне агентство (КІА), комерційних банків
України та Страхових компаній (ОщадБанк, ПриватБанк, ПУМБ,
УнікредитБанк, Банк Фамільний, Форвард Банк, Правекс Банк, Фідобанк,
Банк Гефест, СК Індіго та СК Нова); представники платіжних інтеграторів
(WebMoney, Forpost, Easypay, UkrPay, ), юристи від компаній та комерційних
банків (АСА group, «Мінк та Партнери», Агрохолдінг, «Кравець та
Партнери», КПД Консалтинг), СЕО від УБКІ та МБКІ, представники
компаній (EY та Бейкер і Макензі, ФК «АРТФІНБРОК», Лайм – Системс,
Уніті- Барс, Innovecs, Crediograph, ThinkMobiles, SLM, АСК-системс, LLC
Infopulse, EasyWallet, Luxoft, Пентеджи Сервисиз (Польша-Украина) та ін.)
(Конференція «Фінансові послуги та цифрові технології» // http://www.italliance.org.ua/index.php/ru/meropriyatiya. – 2016. – 07.04).

5 квітня у Державному агенстві з питань електронного урядування
України відбувся круглий стіл у рамках національного політичного
діалогу щодо електронної демократії. Участь у ньому взяли представники
органів влади, громадських організацій, вищих навчальних закладів та ІТорганізацій, задіяні у розбудові електронної демократії в Україні.
Під час заходу Йорданка Томкова, швейцарський експерт програми
EGAP, презентувала результати опитування, спрямованого на вивчення
поточного стану електронної демократії та подальших кроків для її розвитку.
Відповідно до отриманих даних, 61 % респондентів не розуміють переваги
інструментів електронної демократії взагалі, а основною перешкодою на
шляху її комплексного впровадження вважають відсутність відповідного
законодавства, стратегій і політик.
Результати
зазначеного
опитування
корелюються
із
результатами експертного опитування громадських діячів щодо інструментів
е-демократії, які вони використовують у своїй професійній діяльності,
представлених виконавчим директором ГО «Подільська агенція
регіонального розвитку» Олегом Левченко. В обох дослідженнях ключовою
метою формування електронної демократії респонденти вказали боротьбу із
корупцією і забезпечення прозорості бюджетних витрат. Формування
відповідної законодавчої бази та підвищення рівня громадянської освіти у
сфері підтримки демократичних процесів за допомогою ІКТ були визначені
пріоритетними завданнями в обох підсумкових звітах за результатами
опитування.
Яким чином надалі поширювати технології електронної демократії, де
шукати фінансування для підтримки сталості запропонованих реформ і
програм, яку роль можуть взяти на себе у цьому процесі представники
кожної із груп стейкхолдерів (влада-бізнес-громадянське суспільство)? Як
забезпечити суспільний дискурс навколо питань е-демократії? Як
перетворити електронні петиції на дієвий механізм діалогу між владою і
Офіційна інформація
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громадськістю? На ці питання не вдалось знайти однозначної відповіді
учасникам круглого столу. Втім, присутні погодились, що існує значна
потреба у формуванні стратегічного документу у сфері електронної
демократії, який би врахував позиції усіх сторін і створив уніфіковані
правила та стандарти на державному рівні. А поки що електронна демократія
розвиватиметься в Україні за принципом відбору кращих практик з окремих
ініціатив уряду, міжнародних організацій та муніципалітетів (У Києві
презентували результати дослідження електронної демократії //
http://pard.org.ua/u_kiv_prezentuvali_rezultati_dosldzhen_elektronno_demokrat
.html. – 2016. – 06.04).

21 квітня спливає шестимісячний термін, відведений органам
державної влади на публікацію на Порталі відкритих даних, зазначених
у Постанові наборів інформації.
Станом на 2 квітня 2016 року на порталі відкритих даних було доступно
126 наборів даних із необхідних 302, тобто лише 41,7 % від потрібної
кількості. Дванадцять відомств не опублікували жодного набору даних із
зазначених у Постанові.

Важливе зауваження – тут ми оцінюємо лише ті набори даних, які
підлягають оприлюдненню відповідно до Постанови. І не оцінюємо так звані
Офіційна інформація
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«типові» набори даних, себто однакові для всіх розпорядників даних. Отже,
якщо хтось опублікував типовий або не зазначений у Постанові набір даних,
– молодці, але це не є предметом нашого інтересу.
Тому не дуже радійте, коли бачите, що на Порталі відкритих даних
опубліковано вже 512 наборів даних. Значна частка з цього – саме типові
набори даних, які не представляють великого інтересу. Також зауважте, що
значна частина з опублікованих наборів даних – дуже низької якості і не
відповідає самому визначенню «відкритих даних». Держагентство з
електронного урядування веде з розпорядниками роз’яснювальну роботу, але
на швидкий результат тут розраховувати не варто.
Оцінка кількості опублікованих наборів даних
Лише чотири відомства опублікували всі необхідні набори даних на
Порталі: Верховна рада України (3 з 3 наборів даних), Міністерство молоді і
спорту (8 з 8 наборів даних), Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (1 з 1 набору
даних), Міністерство культури (4 з 4 наборів даних).
Верховна рада та НКРЕКП опублікували всі набори даних у
машиночитаних форматах, Міністерство молоді та спорту опублікувало 3
набори даних у машиночитаних форматах і 5 наборів даних у
немашиночитаних форматах, а Міністерство культури опублікувало 2 набори
даних у машиночитаних форматах і 2 набори у немашиночитаних форматах.
Відомства, які не виклали жодного набору даних з обов’язкових до
оприлюднення відповідно до Постанови: Міністерство фінансів, Державна
реєстраційна служба, Міністерство освіти і науки, Держрибагентство,
Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, Міністерство
охорони здоров’я, Міністерство аграрної політики та продовольства,
Держветфітослужба, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національна рада,
України з питань телебачення і радіомовлення, Вищий господарський суд.
Оцінка якості опублікованих наборів даних
З 126 опублікованих наборів даних у структурованих форматах (CSV,
XML, JSON) доступні 65.
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Найпоширенішими помилками розпорядників даних є публікація наборів
даних у не призначених для структурованих даних файлових форматах PDF і
DOC(X), або ж публікація даних у немашиночитаному вигляді (наприклад, у
форматах CSV та XLS(X), але з об’єднаними комірками).
Також присутні набори даних у невалідних файлових форматах. Так,
Міністерство внутрішніх справ опублікувало набори даних у файлових
форматах JSON, котрі не підлягають автоматичній обробці через помилки в
структурі файлу (відсутність квадратних дужок на початку та в кінці, а також
відсутність роздільникових ком між елементами).
Як ми оцінювали?
Дослідження враховує лише ті набори даних, які зазначені в Постанові
для кожного окремого розпорядника. Себто, поза межами дослідження
лишаються так звані типові набори даних, які мають опублікувати всі
розпорядники, а також ті набори даних, які не зазначені в Постанові, але
опубліковані на Порталі. За межами аналізу також лишилась публікація
наборів даних у відповідних розділах на офіційних сайтах міністерств і
відомств.
Для оцінки опублікованих наборів даних застосовувались наступні
критерії:
наявність набору даних (опублікований набір на порталі чи ні).
відповідність файлового формату типу даних. Наприклад, чи
структуровані дані публікуються у відповідних файлових форматах –
(X)HTML, RDF, XML, JSON, CSV, XLS(X), ODS, YAML;
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машиночитаність набору даних. Тут дві складових – 1) чи файловий
формат набору даних дозволяє його автоматичну обробку; 2) чи спосіб
структурування даних у файлі дозволяє їх автоматичну обробку – себто, чи
не містять таблиці об’єднаних комірок;
наявність структури даних. Структура набору відкритих даних має
включати елементів набору даних, їх формат, параметри та призначення.
Структура повинна оприлюднюватись у форматах XSD, JSON, CSV або у
аналогічних форматах. Дослідження: Андрій Газін, Марія Щурська (Хто
зриває виконання Постанови Кабміну про відкриті дані? Моніторинг
«Текстів» // http://texty.org.ua/pg/article/An-21/read/66611/Hto_zryvaje_
vykonanna_Postanovy_Kabminu_pro_vidkryti. – 2016. – 04.04).
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Регіональні ініціативи
Новий начальник Головного територіального управління юстиції у
місті Києві Станіслав Куценко:
Через інтернет кияни зможуть оформити дублікативтрачених
документів – про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу,
отримати свідоцтво про народження дитини і, навіть, нарахування
фінансової допомоги матері по народженню дитини та до досягнення
дитиною трирічного віку. Он-лайн реєструватимуться громадські
організації, міські друковані ЗМІ, організації роботодавців, творчі
спілки, третейські суди.
В Києві буде створено он-лайн-будинок юстиції. Це повністю
інноваційний продукт, розробка Управління юстиції міста Києва. Це ідея, з
якою я прийшов працювати. Фактично це є удосконалене бачення діяльності
органів юстиції, яке не має аналогів у світі. Якщо врахувати, що створені в
Грузії будинки юстиції обговорювалися в парламенті Великобританії, як
досвід, який варто перейняти, то ми ідемо ще далі. Ми говоримо про те, щоб
он-лайн-будинок юстиції був порталом, на якому всю сукупність послуг в
сфері юстиції можна буде отримати за три кліки комп’ютерною мишкою.
Умовно кажучи, перший клік – коли людина заходить на сайт і реєструється,
другий клік – коли обирає необхідну послугу, третій – коли завантажує
необхідні документи та визначає час, в який їй зручно або забрати готові
документи, або отримати їх поштою чи кур’єрською доставкою.
В ідеалі ми хочемо створити таку систему, коли спочатку жителям
Києва, а потім і всім українцям, взагалі не треба буде виходити зі свого
будинку для отримання послуг у сфері юстиції. Для цього ми будемо
використовувати системи ідентифікації особи, перш за все, закріплену
законодавством систему електронного цифрового підпису. Міністр юстиції
Павло Петренко вже анонсував, що в майбутньому ця система перетвориться
на системи BankIDта MobileID.
Тобто в перспективі ці послуги можна буде отримувати через мобільний
телефон. І це стане прототипом тих програм, які колись дозволять навіть
голосувати на виборах он-лайн – так, як це вже зараз відбуваєтся, наприклад,
в Естонії.
Ми вступили в тісний діалог з Київською міською держадміністрацією,
тому що одна з послуг, яку ми будемо надавати, це видача свідоцтва про
народження дитини і допомоги на дитину он-лайн. В цьому задіяні кілька
структур міської адміністрації. Зокрема, ми провели вже перемовини з
Департаментом охорони здоров’я, з Департаментом соцзахисту. Зараз
функції реєстрації новонароджених передаються від Міграційної служби на
районні держадміністрації. Фактично в нас буде п’ять компонентів, про які
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ми знаємо, а громадяни в перспективі навіть не повинні їх бачити. Вони
просто мають отримати послугу.
Людина подає заявку на те, щоб зареєструвати дитину і отримати
допомогу на неї, наприклад, за допомогою електронного цифрового підпису.
Ці дані про дитину, так звана форма 103/о, вводяться в електронну базу
відповідного пологового будинку. Про це зараз і ведуться перемовини із
Департаментом охорони здоров’я, щоб вони зобов’язали пологові будинки
міста Києва перевести всі дані в електронну базу. Для цього буде потрібне
відповідне доручення голови Київської міської держадміністрації.
Чи буде у пологових будинків бажання вносити дані про
новонароджених до електронного реєстру? Для початку ми беремо найбільш
прогресивні пологові будинки міста Києва. Вони просто хочуть бути
першими, між ними існує внутрішня конкуренція. Тому ми покладаємося на
їхнє бажання запровадити таку інновацію. Але крім того буде розпорядження
Київської міської держадміністрації, яке зобов’яже всі інші пологові будинки
так само перейти на цю електронну систему. Ми спілкувалися із заступником
Міністра охорони здоров’я, і він повідомив, що в разі, якщо буде запит від
Києва, Міністерство погодить таке рішення.
Далі спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану отримує доступ
до цієї електронної бази, і на підставі вже електронної довідки 103/о видає
свідоцтво про народження дитини. Поки що воно може видаватися фізично, а
в майбутньому, аналогічно свідоцтву про право властності, стане повністю
електронним. Тобто в перспективі свідоцтво про народження не буде
видаватися на бланку з печаткою, а буде просто вноситися до реєстру.
Коли батьки подають заявку, вони зможуть одразу подати її на
отримання свідоцтва про народження дитини, державної допомоги на неї та
свідоцтва про реєстрацію дитини. Це все має відбуватися одночасно. Коли
Міграційна служба повністю дасть мандат Києву на ці функції, такі дані
будуть передаватися у відповідні районні держадміністрації для того, щоб
одразу ж зареєструвати дитину за місцем проживання. Так само Департамент
соціального захисту буде отримувати доступ до електронної бази відділу
державної реєстрації актів цивільного стану, і на підставі цього одразу
нараховуватиме допомогу на дитину. Останній компонент – банк. Це буде
державний банк, наприклад, Ощадбанк, але в перспективі – будь-який банк,
який людина захоче для себе обрати. Відповідно, необхідні для банку дані
будуть передаватися он-лайн. Все це можна буде зробити в електронній
формі і батькам не потрібно буде ходити по різним інстанціям.
Стосовно видачі он-лайн свідоцтва про народження дитини ми поки не
говоримо про національний рівень. Оскільки в кожному місті є свої
Департамент соцзахисту, своє Управління охорони здоров’я і свій
функціонал від Міграційної служби. Ми відпрацюємо проект на Києві, але це
буде дуже резонансна послуга.
Є й простіші послуги. Наприклад, дуже популярна серед громадян
повторна видача документів. Багато хто втрачає документи, хтось стає
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жертвою крадіжок, і їх потрібно швидко відновлювати. Однією з перших
послуг он-лайн-будинку юстиції буде видача дублікатів документів. Ми
плануємо поетапний запуск послуги. Для початку людина в електронному
вигляді буде подавати необхідні відскановані документи. В майбутньому,
коли бази будуть синхронізовані, їй не потрібно буде нічого завантажувати.
Мета Міністерства юстиції на першому етапі виглядає як – «людина
приходить один раз» – щоб забрати дублікати документів. В найближчій
перспективі – це кур’єрська або поштова доставка. До того моменту, поки
відповідний документ взагалі не буде переведений, за зразком із реєстром
речових прав на нерухоме майно, повністю в електронний вигляд. Тоді
людина буде отримувати просто електронний запис без бланка з печаткою,
який вже буде не потрібен.
В квітні або травні ми плануємо запустити портал. Вже є прототип. В
травні буде запущено перші три послуги і протягом року послуги будуть
додаватися на вже працюючий портал – по мірі прийняття нормативноправових актів. Он-лайн-будинок юстиції не буде суто київським проектом,
він практично одразу стане всеукраїнським.
Ми зараз говоримо про локальний рівень, і на своєму рівні будемо
максимально робити все, що можливо, для спрощення отримання послуг для
громадян. Головною є принципова позиція Міністерства юстиції про
екстериторіальність. Це означає, що громадянин може, перебуваючи будь-де,
подати заявку і завантажити документи, і потім будь-де отримати необхідний
документ, зокрема, користуючись послугами міжнародної кур’єрської
доставки. Це будуть служби, які пройдуть авторизацію та нададуть гарантію
ідентифікації людини під час отримання документів.
Зараз відбувається демонополізація реєстрації речових прав на
нерухоме майно, а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців. З 1 січня цього року є три групи суб’єктів, які можуть
проводити таку реєстрацію. Це нотаріуси, районні державні адміністрації і, у
випадку з речовими правами на нерухоме майно, – певні акредитовані
суб’єкти (колишні Бюро технічної інвентаризації). У випадку реєстрації
бізнесу людина іде або в ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг),
або до нотаріуса. В Києві 1400 нотаріусів, в цілому по Україні – 7 тисяч.
Тобто фактично зараз не треба йти в реєстраційну службу, людина може
обрати: або піти в районний ЦНАП, або до будь-якого нотаріуса. В
державних нотаріальних конторах це буде дешевше, в приватних – дорожче,
але між нотаріусами починається конкуренція за клієнтів, а вони вже
запроваджують систему знижок.
В Києві вже близько 600 приватних нотаріусів отримали доступ до
реєстру. Вони отримують свій логін і пароль і таким чином доступ до
реєстру. Часто виникають питання щодо можливості зловживань в такій
системі. Система захисту забезпечується державним підприємством
«Національні інформаційні системи» та державним підприємством при
Міністерстві юстиції – «Інформаційний центр». Вони використовують
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найбільш сучасні криптографічні способи захисту. Коли вчиняється якась
реєстраційна дія, ми точно знаємо, хто її вчинив. В разі необхідності
реєстратора можна притягнути до відповідальності, а рішення можна
оскаржити.
Між іншим, раніше реєстраційні дії можна було оскаржувати тільки в
суді, а державний реєстратор міг на свій розсуд зупинити розгляд заяви.
Зараз такі рішення, окрім суду, можна оскаржувати в територіальних органах
юстиції (в нашому випадку це – Головне територіальне управління
Міністерства юстиції в місті Києві), а також в самому Міністерстві юстиції.
Тобто для оскарження тепер передбачені плюс два суб’єкти.
В Міністерстві юстиції України запроваджується конкуренція між
регіонами, зокрема, конкуренція ініціатив. Кожен регіон може запропонувати
ініціативу і намагатися яйнайшвидше реалізувати її. Зараз багато
співробітників управлінь юстиції приходять працювати з громадського
сектору, вони дійсно хочуть щось змінити. Наприклад, наше управління в
столиці запровадило відкриті конкурси на посади до управління юстиції і
підписали меморандум з Центром зайнятості, аби до нас приходили не тільки
люди з системи, але й ті, які стоять на біржі праці. Після цього почалися
дзвінки з регіонів з проханням розповісти, як нам вдалося домовитись із
Центром зайнятості.
Як ми відслідковуємо діяльність один одного? Через Фейсбук, у нас
активні сторінки. Крім того, якщо якийсь регіон запровадив щось
прогресивне, то йде доручення Міністерства, щоб інші також переймали
досвід. Як ми зараз активно співпрацюємо з КМДА, так само й інші
регіональні управління співпрацюють зі своїми місцевими адміністраціями,
аби пришвидшити процес запровадження електронної юстиції (Станіслав
Куценко: «Ми хочемо створити таку систему, коли українцям взагалі не
треба буде виходити зі свого будинку для отримання послуг у сфері
юстиції» // http://4vlada.com/ukraine/48239. – 2016. – 14.04).

В Днепропетровском горсовете пытаются разобраться, каким
образом реагировать на электронные петиции горожан, система
которых была запущена 19 февраля. Уже накопилось четыре
обращения, набравших за месяц необходимые 900 голосов поддержки,
чтобы быть рассмотренными, но на последней сессии они не были
предложены депутатам к изучению.
А вопросы, поднятые в петициях, действительно важны для
Днепропетровска: установка разделительных заграждений на Новом мосту
(916 голосов), оснащение пешеходных переходов ярким освещением в
темное время суток (965), запрет на прием металлолома (946) и
реконструкция фонтана в парке им. Станиславского на ж/м Приднепровск
(919).
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Глава депутатской фракции «Самопомич» Артем Хмельников:
«Необходимо договориться, каким образом петиции будут выноситься
на сессию – или это будет решение городского головы, или проект решения
горсовета».
Разобраться с этим мэр Борис Филатов поручил своему новому заму
Александру Шикуленко, который уже наметил механизм превращения
петиций в решения горсовета. «Мы их все проанализируем, запустим через
соответствующие комиссии и профильные департаменты, которые
подготовят проекты решений. И уже этот документ, на основе петиции, будет
вынесен на сессию».
Сейчас идет сбор подписей под 53 петициями. Львиная доля их касается
благоустройства города, как, например, просьба убрать рекламные носители
в зоне действия светофоров (311 подписей). Есть также требование запретить
проезд машин на Монастырский остров (91 подпись), петиция о запрете
попрошайничества в городе (92 подписи), об ограничении продажи алкоголя
в ночное время суток и возле учебных заведений (296).
Некоторые из просьб, все еще собирающих подписи, уже реализовали и
без рассмотрения петиций – например, вопрос о пересмотре ставки налога
на землю для предприятий, которую снизили с 3 % до 1 % на последней
сессии. А петицию с требованием отправить в отставку первого заммэра
Дмитрия Погребова последний непроизвольно удовлетворил сам, уйдя с
должности на прошлой неделе. В целом же петиции не являются гарантией
решения поднятых вопросов, но могут быть шансом привлечения внимания к
проблеме.
Участник всеукраинской организации ОПОРА Денис Давыдов:
«Петиции – не очень действенный инструмент влияния на власть.
Законодательство не предусматривает обязательного воплощения их в жизнь,
все остается на усмотрение властей. Например, можно вспомнить петиции на
сайте президента США, которые были одним из пунктов программы Барака
Обамы. Даже в Штатах не скрывают, что это скорее пиар-ход, позволяющий
продемонстрировать, что президент прислушивается к гражданам. Но на
самом деле ни одна петиция не была реализована так, как просили люди».
Петиции становятся и способом для споров между оппонентами. Так,
23 марта появилась петиция о присвоении Геннадию Корбану звания
почетного гражданина Днепропетровска. А на следующий день
зарегистрировали обращение с замысловатым названием: «Петиция против
петиции о присвоении Корбану ...». В итоге первую подписали 318 человек, а
против выступили 127. Впрочем, до конца сбора подписей под ними осталась
неделя, и то, что одна из них наберет необходимые 900 подписей,
сомнительно (Майя Скиданова Петиции мэру Днепропетровска зависли
на сайте без решений // http://vesti-ukr.com/pridneprove/144469-peticii-mjerudnepropetrovska-zavisli-na-sajte-bez-reshenij. – 2016. – 13.04).
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Впродовж звітного року у Тернопільській області 20 центрів
надання адміністративних послуг надали майже 7,2 тис документів
дозвільного характеру; понад 12,1 тис послуг у сфері міграції; майже 84,6
тис послуг з питань землевпорядкування; 4,7 тис послуг у сфері
реєстрації. – Разом понад 117,5 тис послуг. Крім того, утворено
інвестиційну раду Тернопільської області та відкрито «гарячу» телефонну
лінію з питань підтримки та розвитку підприємництва.
Голова обласної державної адміністрації Степан Барна під час пресконференції за підсумками роботи протягом року на посаді:
«Починаючи з 2015 року, в Тернопільській області розвиток
електронного урядування став одним із головних пріоритетів реформування
системи державного управління. Розроблено 8 ексклюзивних електронних
послуг, які надаються на місцевому рівні. ІТ-волонтерами безкоштовно
створено веб-портал електронних послуг Тернопільської області. Тут можна
отримати 57 електронних послуг, в тому числі загальнодержавні».
Тернопільщина активно бере участь в реалізації проекту ProZorro.org.
«У даній системі уже зареєструвалися близько 500 установ та
організацій області, – зазначив голова ОДА. – Станом на 07.04 оголошено
698 закупівлі, використовуючи цей електронний майданчик. В результаті
планова сума закупівель становить 17,0 млн грн., економія склала – 1,4 млн
грн».
Про це повідомили у Тернопільській облдержадміністрації (Завдяки
системі електронних закупівель на Тернопільщині зекономили близько 1,4
млн. грн // http://uzinform.com.ua/news/2016/04/13/131461.html. – 2016. –
13.04).

Звіт за підсумками дослідження стану електронного урядування та
демократії в Здолбунівському районі.
Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН»у січні 2016 року дослідив
рівень
електронного врядування та
електронної демократії в
Здолбунівському районі. Об’єктами дослідження стали місцеві ради
потенційних центрів об’єднаних територіальних громад Здолбунівського
району: Здолбунівська міська рада,Мізоцька селищна, Здовбицька та
Ступнівська сільська ради. Проте, підготовлені у рамках дослідження
рекомендації є універсальними та можуть бути корисними для будь-якого
органу місцевого самоврядування України.
Дане дослідження проведене в рамках проекту «Моніторинг якості
надання адміністративних послуг та перспектив електронного урядування у
Здолбунівському районі», який здійснює Аналітичний центр розвитку міста
«ЗЕОН».
Результати дослідженні актуальні станом на 1 березня 2016 року.
Реалізація цього проекту стала можливою у результаті перемоги у
конкурсі малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських
ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні», що
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проводився у рамках проекту «Українська регіональна платформа
громадських ініціатив», що здійснюється за фінансової підтримки
Європейського Cоюзу та адмініструється РОГО «Комітет виборців України».
Цей звіт розроблений за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Зміст цього звіту є одноособовою відповідальністю Аналітичного центру
розвитку міста «ЗЕОН» і за жодних обставин не може вважатись як такий,
що відображає позицію Європейського Союзу.
Методологія
Методологія
дослідження
включає
три
тематичних
блоки
питань: відкритість для громадян і бізнесу, публічна інформації у формі
відкритих даних та електронний документообіг.
Загальна оцінка стану електронного урядування та демократії в
Здолбунівському районі здійснюється на основі 55 індикаторів (показників).
Блок «відкритість для громадян і бізнесу» складається з 20 питань, блок
«публічна інформації у формі відкритих даних» – 13 питань, блок
«електронний документообіг» – 12.
Під терміном »відкритість для громадян і бізнесу» ми розуміємо
використання органами влади елементів електронного урядування для
надання максимального доступу до інформації, яка є в розпорядженні органу
місцевого самоврядування, залучення мешканців громади та бізнесу до
комунікації та регулярного діалогу з питань вироблення політик на
місцевому рівні.
Відповідно до прийнятого Верховною Радою у квітні 2015 року Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до
публічної інформації у формі відкритих даних», публічна інформація у формі
відкритих даних – це публічна інформація у форматі, який дозволяє її
автоматизовану обробку електронними засобами, вільний і безкоштовний
доступ до неї, а також її подальше використання.
Законом, зокрема, встановлюється, що розпорядники інформації
зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит,
публікувати та регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі
відкритих даних на своїх веб-сайтах.
Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх
оновлення визначеноПостановою КМУ «Про затвердження Положення про
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» №
835 від 21 жовтня 2015 року.
У ч. 2 Постанови зазначено, що Розпорядники інформації визначені
Законом «Про доступ до публічної інформації», мають забезпечити протягом
шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних вебсайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.
Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних на веб-сайтах органів місцевого самоврядування:
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Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних
планів територій.
Перелік об’єктів комунальної власності.
Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше
право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду).
Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень)
комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування.
Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.
Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності.
Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної
власності територіальної громади.
Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності.
Перелік
перевізників,
що
надають
послуги
пасажирського
автомобільного транспорту, та маршрути перевезення.
Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення
зовнішньої реклами.
Інформація про рекламні засоби.
Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови.
Перелік укладених договорів.
Окрім цього, усі розпорядники інформації мають оприлюднювати:
Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника
інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та
адрес.
Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації.
Звіт про використання бюджетних коштів (для розпорядників
інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими
бюджетними програмами.
Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації.
Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.
Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається
розпорядником.
Річні плани закупівель.
Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається
розпорядником.
Реєстр (перелік) наборів відкритих даних.
Переліки
адміністративних
послуг,
інформаційні
картки
адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо
надання адміністративної послуги.
Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником
інформації.
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Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації».
Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору
економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації.
Електронний документообіг – це сукупність процесів створення,
оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та
знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням
перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту
одержання таких документів (Відповідно до ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про електронний
документ та електронний документообіг»).
Окрім цього, у Законі України «Про електронний документ та
електронний
документообіг»
та
«Про
електронний
цифровий
підпис»визначають базові поняття та вимоги до оформлення електронних
документів, загальні засади організації електронного документообігу,
даються визначення поняттям, ознакам, правовому статусу, складовим
елементам цифрового підпису, кваліфікують поняття та вимоги до
сертифікатів ключів цифрового підпису, а також умови використання та
заходи безпеки, загальні засади функціонування центрів сертифікації ключів.
Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.
Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і
перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною
формою подання електронного документа є відображення даних, які він
містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для
приймання
його
змісту
людиною.Електронний
цифровий
підпис (англ.digital signature)– вид електронного підпису, отриманого за
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних,
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Цифровий підпис
накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою
відкритого ключа.
Результати дослідження
Відкритість для громадян і бізнесу. Оціночний стандарт:
Орган місцевого самоврядування має власний офіційний веб-сайт, який
систематично оновлюється.
На веб-сайті органу місцевого самоврядування розміщений Регламент
ради.
Статут територіальної громади оприлюднений на сайті ради.
На сайті ради розміщене рішення про затвердження бюджету на
поточний різ ( з усіма додатками).
На сайті ради забезпечена можливість для мешканців подати свої
пропозиції до бюджету територіальної громади та через спеціально створену
електронну форму.
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На сайті оприлюднена програма соціально-економічного розвиту
територіальної громади на короткостроковий період (1 рік).
На сайті забезпечена можливість для мешканців подати свої пропозиції
до програми соціально-економічного розвитку через спеціально створену
електронну форму або у інший зручний спосіб.
На сайті органу місцевого самоврядування план соціально-економічного
розвитку територіальної громади на довгостроковий період.
На сайті забезпечена можливість для мешканців подати свої пропозиції
до плану соціально-економічного розвитку територіальної громади на
довгостроковий період.
На сайті розміщений план стратегічного розвитку територіальної
громади.
На сайті забезпечена можливість подати свої пропозиції до плану
стратегічного розвитку територіальної громади.
На сайті ради системно оприлюднюються результати поіменних
голосувань депутатів.
На веб-сайті ради електронний кабінет голови міського, селищного,
сільського голови (за допомогою якого мешканці можуть направити
звернення до очільника громади).
На веб-сайті ради створений електронний кабінет депутата (за
допомогою якого мешканці можуть направити звернення до депутатів,
депутатських фракцій та груп).
Громадяни можуть звернутися до органу місцевого самоврядування з
електронними петиціями через його офіційний веб-сайт.
На офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування електронні
петиції оприлюднються протягом двох робочих днів з дня надсилання її
автором (ініціатором).
Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної
кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на
її підтримку розглядається як звернення громадян.
У Статуті територіальної громади вимоги до кількості підписів громадян
на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та
строку збору підписів, зокрема, зазначено, що електронна петиція
розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 100 підписів
протягом не більш як трьох місяців.
На сайті органу місцевого самоврядування функціонує інтерактивна
карта проблем чи он-лайн платформа для звернення мешканців до влади
щодо комунальних проблем.
Орган місцевого самоврядування використовує систему електронних
закупівель товарів та систему проведення електронних тендерів.
Коментар:
З 4 органів місцевого самоврядування, які були об’єктами моніторингу
лише Здолбунівська міська рада має власний офіційний веб-сайт
(http://www.zdolbyniv.rv.ua),
а
також
Здовбицька
сільська
рада
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(http://zdovb.ucoz.ua), сайт якої розроблений на безкоштовному конструкторі
сайтів uCoz. Мізоцька селищна рада та Ступнівська сільські ради
функціонуючих власних веб-сторінок не мають. Тому відповідно до
сформованих критеріїв оцінки, відкритість для громади та бізнесу цих
органів місцевого самоврядування знаходиться на нульовому рівні. Тому,
щоб покращити ситуацію з відкритістю потрібно розпочати з створення вебсайтів відповідних рад. Часткова інформація про установи та організації
Мізоча є на сайті місцевої бібліотекиhttp://mizoch.blogspot.com/p/blogpage_1023.html та сайті громади http://mizoch.pp.ua.
Здовбицька сільська рада, згідно сформованих критеріїв дослідження,
відповідає лише одному критерію – наявності веб-сайту ради.
Оприлюднення іншої інформації, яка стосується критеріїв відкритості, на
сайті сільської ради не забезпечена.
Порівняно краща ситуація у Здолбунівській міській раді. На сайті
міської ради оприлюднений Регламент міської ради, Статут територіальної
громади міста, бюджет міста з усіма додатками, план соціально-економічного
розвитку міста на 2016 рік, а також план соціально-економічного розвитку
міста на 2016-2020 роки. Інша інформація відсутня, зокрема, на сайті не
забезпечена можливість через спеціально створену електронну форму
надсилати пропозиції до бюджету міста, Здолбунівська міська рада станом на
1 березня не прийняла рішення про запровадження електронних петицій, не
оприлюднює результати поіменних голосувань депутатів.
Зазначимо, що як платформа для електронних петиції може бути
використаний
безкоштовний
ресурс
«Розумне
місто»
(http://www.rozumnemisto.org), де вже розміщено декілька петицій від
мешканців Здолбунова, але, які, мають неофіційний статус так, як
Здолбунівська міська рада не прийняла рішення про впровадження
електронних петицій.
Запустити он-лайн платформу для звернення мешканців до влади щодо
комунальних проблем можна безкоштовно приєднавшись до проекту
«Відкрите місто» (http://opencity.in.ua/#r=UA).
Для візуалізації бюджету можна використовувати безкоштовний он-лайн
портал «Відкритий бюджет» (http://www.openbudget.in.ua).
Загальні рекомендації (Пункти 1-4 та 6 не стосуються
Здолбунівської міської ради):
Створити власний офіційний веб-сайт.
Оприлюднити на веб-сайті органу місцевого самоврядування Регламент
ради.
Розмістити на сайті ради Статут територіальноїгромади.
Розмістити на сайті ради рішення про затвердження бюджету на
поточний різ ( з усіма додатками).
Забезпечити на сайті ради можливість для мешканців подати свої
пропозиції до бюджету територіальної громади та через спеціально створену
електронну форму.
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Оприлюднити на сайті програму соціально-економічного розвиту
територіальної громади на короткостроковий період (1 рік).
Забезпечити на сайті можливість для мешканців подати свої пропозиції
до програми соціально-економічного розвитку через спеціально створену
електронну форму або у інший зручний спосіб.
Оприлюднити на сайті органу місцевого самоврядування план
соціально-економічного розвитку територіальної громади на довгостроковий
період.
Забезпечити на сайті можливість для мешканців подати свої пропозиції
до плану соціально-економічного розвитку територіальної громади на
довгостроковий період.
Розмістити на сайті план стратегічного розвитку територіальної
громади.
Забезпечити на сайті можливість подати свої пропозиції до плану
стратегічного розвитку територіальної громади.
Забезпечити оприлюднення на сайті ради результатів поіменних
голосувань депутатів.
Створити на веб-сайті ради електронний кабінет голови міського,
селищного, сільського голови (за допомогою якого мешканці можуть
направити звернення до очільника громади).
Створити на веб-сайті ради електронний кабінет депутата (за допомогою
якого мешканці можуть направити звернення до депутатів, депутатських
фракцій та груп).
Забезпечити можливість для громадян звернутися до органу місцевого
самоврядування з електронними петиціями через його офіційний веб-сайт.
Забезпечити, щоб на офіційному веб-сайті органу місцевого
самоврядування електронні петиції оприлюднювалися протягом двох
робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).
Передбачити, щоб електронна петиція, яка в установлений строк не
набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення
строку збору підписів на її підтримку розглядалася ОМС як звернення
громадян.
Передбачити у Статуті територіальної громади вимоги до кількості
підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого
самоврядування та строку збору підписів, зокрема, зазначити, що електронна
петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 100
підписів протягом не більш як трьох місяців.
Інтегрувати сайт органу місцевого самоврядування з інтерактивною
картою проблем чи он-лайн платформою для звернення мешканців до влади
щодо комунальних проблем.
Розпочати використання системи електронних закупівель товарів та
системи проведення електронних тендерів.
Публічна інформації у формі відкритих даних. Оціночний стандарт:
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На сайті органу місцевого самоврядування оприлюднені основні
положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів
територій.
Перелік об’єктів комунальної власності оприлюднений на сайті місцевої
ради.
На сайті міститься перелік об’єктів комунальної власності, що передані
в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів
в оренду).
Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень)
комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування
розміщений на сайті ради.
На сайті міститься перелік суб’єктів господарювання комунальної
власності.
Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності
оприлюднена на сайті ради.
Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної
власності територіальної громади розмішений на сайті ради.
На сайті оприлюднені відомості щодо комплексних схем розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
На сайті ради міститься перелік перевізників, що надають послуги
пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення.
Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення
зовнішньої реклами міститься на сайті ради.
На сайті розміщена інформація про рекламні засоби.
Міститься перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення
забудови.
Оприлюднений перелік укладених договорів.
Коментар:
Жоден орган місцевого самоврядування не забезпечив оприлюднення
публічної інформації у формі відкритих даних у повній мірі (є часткова
інформація про земельні ділянки та об’єкти інвестиційної привабливості,
список комунальних підприємств на сайті Здолбунівської міської ради)на
власних веб-сайтах.
Загальні рекомендації:
Забезпечити оприлюднення на сайті органу місцевого самоврядування
основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних
планів територій.
Розмістити на сайті ОМС перелік об’єктів комунальної власності.
Оприлюднити на сайті перелік об’єктів комунальної власності, що
передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі
об’єктів в оренду).
Розмістити на сайті ради перелік незадіяних земельних ділянок і
майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть
бути передані в користування.
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Розмістити на сайті ОМС перелік суб’єктів господарювання комунальної
власності.
Оприлюднити на сайті ради фінансову звітність суб’єктів
господарювання комунальної власності.
На сайті ОМС розміщений реєстр боргових зобов’язань суб’єктів
господарювання комунальної власності територіальної громади.
Забезпечити оприлюднення на сайті відомостей щодо комплексних схем
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності.
Розмістити на сайті ради перелік перевізників, що надають послуги
пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення.
Опублікувати на сайті перелік розповсюджувачів реклами, що отримали
дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
Розмістити на сайті інформацію про рекламні засоби.
Оприлюднити на сайті перелік земельних ділянок, що пропонуються для
здійснення забудови.
Оприлюднити на сайті ради перелік укладених договорів.
Електронний документообіг. Оціночний стандарт:
В органі місцевого самоврядування наявна система внутрішнього едокументообігу.
Система електронного документообігу встановлена в усіх підрозділах
ОМС.
В ОМС наявна електронна система реєстрації звернень громадян.
У кожного працівника ОМС наявний електронний цифровий підпис.
В ОМС наявна е-реєстрація вхідних документів.
Сканування вхідної документації.
В органі місцевого самоврядування використовуються системи
розпізнавання документів на папері та перевірки правопису.
Наявний
електронний
архів
документів
органу
місцевого
самоврядування.
До системи е-документообігу органу місцевого самоврядування
підключені комунальних підприємств, які є в підпорядковані ОМС.
В ОМС є можливість обміну документів із іншими органами влади з
використанням цифрового підпису.
Система е-документообігу інтегрована із іншими системами
(геоінформаційна система, електронна пошта, інші СЕД тощо).
В ОМС проводиться системна робота з персоналом щодо використання
системи е-документообігу.
Коментар:
В жодному з органі місцевого самоврядування, які були об’єктами
дослідження електронний документообіг не запроваджений.
При розробці даного блоку питань була використана методологія
дослідження»Моніторинг
впровадження
інструментів
електронно
урядування в органах місцевого самоврядування»,яке реалізується коаліцією
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організацій: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», Асоціація міст
України, Асоціація органів місцевого самоврядування «Міста електронного
врядування України», ГО «Європейський діалог», Громадянська мережа
«ОПОРА».
Загальні рекомендації:
Запровадити в органі місцевого самоврядування систему внутрішнього
е-документообігу.
Встановити систему електронного документообігу в усіх підрозділах
ОМС.
Запровадити в ОМС електронну систему реєстрації звернень громадян.
Встановити для кожного працівника ОМС електронний цифровий
підпис.
Запровадити в ОМС е-реєстрацію вхідних документів.
Запровадити в ОМС сканування вхідної документації.
Встановити в органі місцевого самоврядування систему розпізнавання
документів на папері та перевірки правопису.
Передбачити створення електронного архіву документів органу
місцевого самоврядування.
Підключити до системи е-документообігу органу місцевого
самоврядування комунальні підприємства, які є в підпорядковані ОМС.
Запровадити ОМС можливість обміну документів із іншими органами
влади з використанням цифрового підпису.
Інтегрувати систему е-документообігу із іншими системами
(геоінформаційна система, електронна пошта, інші СЕД тощо).
Забезпечити в ОМС проведення системноїроботи з персоналом щодо
використання системи е-документообігу (Стан електронного урядування на
Здолбунівщині // http://www.rozumnemisto.org/news/95. – 2016. – 11.04).

Розумні міста та електронне урядування – тема Національного
«круглого столу» в м. Івано-Франківську, під час якого обговорили
подальший розвиток «розумних міст» України у ракурсі реформи
децентралізації. Конференція зібрала представників Європейського Союзу,
Програми розвитку ООН в Україні, Європейської економічної місії ООН,
Міністерства регіонального розвитку, Державного агентства з питань
електронного врядування України разом із українськими муніципалітетами.
Вони обговорили нові шляхи покращення співпраці між громадянами країни
та її урядами. Місто Надвірна на конкурсних засадах обрано одним із 25 містпартнерів, які запрошено на захід для ознайомлення з досвідом передових
міст з питання електронного врядування. Громаду м. Надвірна представляли
міський голова Зіновій Андрійович та керуючий справами міської ради,
муніципальний координатор Проекту МРГ у м. Надвірна Олег Антонюк.
Цей захід організовано за підтримки спільного Проекту Євросоюзу та
Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» (МРГ). Очільники українських міст поділились досвідом
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запровадження системи електронного врядування та нових технологій для
підвищення прозорості міста та якості життя жителів.
Учасників конференції привітав Івано-Франківський міський голова
Руслан Марцінків, навів приклади електронного документообігу і
самоврядування, надання адміністративних послуг. За його словами, в
обласному центрі впроваджують низку проектів, зокрема, бюджет участі. Тут
перейняли європейську практику залучення громади до розподілу
бюджетних коштів, працюють за програмою розвитку місцевого
самоврядування, де будинкові комітети, ОСББ та інші мають змогу
реалізувати свої проекти.
Присутніх зацікавили також виступи директора ПРООН в Україні
Янтомаса Хіємстра, першого радника та керівника відділу «Економічна
співпраця, соціальний та регіональний розвиток» Хуани Мера Кабейо,
першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України В`ячеслава Негоди та ін.
По скайп-зв`язку спілкувалася з учасниками «круглого столу»
проектний менеджер відділу управління комунікаційним та земельним
господарством Європейської економічної комісії ООН «Концепція
«Розумних міст», передовий світовий досвід» Доменіка Карр`єро. За її
визначенням, «розумні міста» – це ті, які використовують інноваційні
технології та інші засоби, щоб покращити якість життя, ефективність
функціонування, надання послуг і підвищення конкурентноспроможності.
Водночас вони забезпечують потреби теперішнього і майбутнього поколінь з
огляду на економічні, соціальні, екологічні і культурні аспекти.
Об`єднання «Розумні міста» – це проект, який розпочали у 2014 р. і
планують завершити у 2020-му. На першому етапі – вибір міст-учасників; на
другому – їх оцінка; на третьому – впровадження рекомендацій; на
четвертому – моніторинг і порівняльний аналіз.
Детально йшлося про переваги міст-учасників проекту, розроблення
центральною державною владою і муніципальною політики сталого
розвитку тощо.
Учасники зібрання проаналізували практичні приклади розробки
стратегії «розумних смарт-міст» по всьому світу та спроектували їх дорожню
карту для України.
Дводенна програма передбачила візити на комунальні об`єкти ІваноФранківської міської ради, які уже діють за принципом «розумних міст» у
системі енергоефективності, роздільного сортування сміття тощо. Акцент
зосереджено на таких важливих аспектах як прозорість і підзвітність у
місцевих державних закладах, а також наданню послуг за принципом
електронного врядування.
У 2017 р. завершиться третя фаза проекту із загальним бюджетом 23,8
млн. євро, наданих Євросоюзом (23 млн. євро) та ПРООН (800 тис. євро).
Новий компонент третьої фази проекту стосується розвитку міст і охоплює
25 малих міст у 12 областях України.
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У рамках круглого столу Проект МРГ представив свої подальші плани
щодо підтримки ініціатив у сфері інноваційного врядування на
муніципальному рівні. Цей компонент Проекту охоплює два основних
«розумних рішення» – прозорість та підзвітність у місцевих державних
закладах та надання послуг за принципами електронного врядування. Із 2016
р. міська рада, враховуючи досвід передових міст, бере напрямок на
подальший розвиток м. Надвірна крізь призму реформи децентралізації у
рамках системи електронного врядування. Зокрема, залучивши кошти
Євросоюзу, заплановано цього року реалізувати проект із впровадження у
міській раді системи електронного голосування, що дасть можливість втілити
в життя один з компонентів Проекту – зробити роботу міської ради
прозорішою. Система електронного голосування допоможе скоротити та
запобігти процедурним витратам часу при підготовці і проведенні сесій,
забезпечить автоматизацію контролю за дотриманням регламентних норм,
проведення відкритого та поіменного голосування і подальша їх публікація
на офіційному веб-сайті.
У подальшому Надвірнянська міська рада планує запровадити ряд
електронних сервісів, зокрема, створення на сайті додатку «Електронні
петиції» для залучення громадян до прийняття рішень, а також
«PROZORRO», на виконання вимоги законодавства України проводити
прозоро державні закупівлі. Запровадження цих та інших компонентів
електронного врядування дасть змогу м. Надвірна іти у ногу із провідними
містами не тільки України, а й Європи (Орися Співак Розумні міста та
електронне
урядування //
http://volya.if.ua/2016/04/rozumni-mista-taelektronne-uryaduvannya. – 2016. – 08.04).

Що ж таке електронна демократія? На це питання шукали відповіді у
Вінниці, де протягом 1-5 квітня Подільська агенція регіонального
розвитку проводила «Школу електронної демократії: відкриті дані для
міста».
Школа об’єднала небайдужих людей, які використовують у своїй
повсякденній роботі відкриті дані, для збагачення знань і обміну досвідом. В
рамках п’ятиденного проекту-тренінгу учасники ознайомились з теорією
відкритих даних, визначили джерела збору даних та можливості їх обробки
та
«очищення»
і навчались практичному
використанню
публічної
інформації, у тому числі відкритих даних.
Цифрова демократія – це перш за все демократія. Сьогоднішній день –
це день, коли ми вирішуємо долю цифрової ери. Для того, щоб розвивалася
електронна демократія, потрібні гроші знання і навички. На сьогоднішній
день мало хто розбирається у тому що таке електронна демократія і відкриті
дані, а особливо, як з цим працювати. «Школа електронної демократії»
якісно поєднала у собі теоретичну, пошукову та практичну частину. Кожен з
учасників почув щось нове для себе і зможе використовувати інформацію
безпосередньо у своїй діяльності. Школа відкрила очі на роботу з
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загальновідомими інструментами, такими як Excel, а також дала змогу
ознайомитись з більш важчими програмами, такими як: Openrefine, Importio,
Qgis та іншими.
Аналіз і візуалізація великих таблиць даних стає потребою багатьох
громадських організацій. Знання щодо правильного використання відкритих
даних розширює можливості роботи громадських організацій. Також не
потрібно забувати і про геоінформаційні інструменти, які майже не
використовуються через свою складність, але, в подальшому, при їх вивченні
є потенційно незамінними у роботі громадських організацій.
Робота з відкритими даними є важкою. Але ще важчим є правильне
використання таких даних. Потрібно не бути голослівними і підтверджувати
свої слова фактичною інформацією, розуміючи її. Ось шлях до
демократичного суспільства в Україні і забезпечення електронної демократії
зокрема (Posypanko Dmytro Що ж таке електронна демократія? //
http://dialog.lviv.ua/shho-zh-take-elektronna-demokratiya. – 2016. – 08.04).

Яніка Меріло, Директор з Інновацій міста:
«Львову потрібна історія успіху». Разом із електронним урядуванням та
карткою містянина, вона наголошує на важливості стартапів для Львова і
створенню вигідної IT-екосистеми.
Більше стартапів для міста
«Сфера IT створює робочі місця i у багатьох інших галузях». Зокрема,
один програміст забезпечує роботою ще трьох людей, а також підвищує
загальний рівень життя. Утім – це далеко не весь потенціал, бо львівські та
українські перспективи набагато більші.
«100 тисяч IT-фахівців – кількісно багато, але є ще дуже багато
можливостей для зросту». »У середньому в Європі IKT складає приблизно
4% ВВП країни» – тому мета місцевого IT-ринку – досягнути цього
показника. Якщо ж говорити про львівський ІТ-ринок, то він становить 2.7
ВPП міста та 1.3 ВРП Львівської області, а також є домівкою для п’ятнадцяти
тисяч IT-спеціалістів.
Львівські стартапи не ганяються за ІТ-інвесторами, адже у місті є
потужні IT-компанії, які створюють гарні умови праці. «Львів – дуже
комфортне і європейське місто. І завдяки поточному комфорту, тут нема
інвестиційного голоду». Це відрізняє Львів від інших українських міст, яким
бракує цих рис, хоча інвестиційний голод часто драйвить інновації.
Окрім сприяння великим компаніям, місту потрібно створити
середовище для створення і менших фірм. А ще – варто всіляко підтримувати
стартапи. Саме вони найбільше цікавлять іноземних інвесторів, а також
популяризують місцевих фахівців. «Місто може допомогти у тому аби було
більше інвестицій у стартапи, наприклад, стати першим чи другим клієнтом.
Є справді цікаві аплікації, які місто може почати використовувати,
популяризувати та поширювати». Також як приклад, вона наводить конкурс
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стартапів, який можна запустити у Львові, а також краудфандинг для
фінансування найцікавіших місцевих стартапів.
Маємо бути у топі інноваційних держав
«Треба створювати історію успіху у Львові». Це – інновації, стартапи,
компанії та продукти, які би заявили про країну на весь світ. «Історії успіху
роблять промоцію країни, і нам потрібні такі проекти, які би постійно
нагадували, звідки вони». Важливо, аби історія успіху не була поодинокою, і
було багато вдалих продуктів, які би популяризували місцевих фахівців.
«Підприємці самі мають працювати над історією успіху, а місто може
створити екосистему, де можна ефективно працювати». Таким містом є
Львів, бо тут є розуміння важливості ІТ, створені умови для комфортної
роботи, а ІТ-підприємців не лякають неправовими обшуками. «Місто не
створює бізнес, але може створити умови для бізнесу».
«Місто виграє, якщо міжнародні гравці вкладатимуть тут гроші чи
відкриватимуть філії». І хоча так зросте конкуренція за кадри, однак нові
компанії посилюватимуть позитивний імідж міста та підвищує імовірність
створення продуктових компаній, стартапів та історій успіху. «У нас уже
нема дешевих програмістів, тому треба, аби тут відкривалися ще R&D
центри відомих компаній, що би розвивали увесь ринок».
Наразі, Яніка наголошує на налагодженні ефективнішої співпраці між
містом та бізнесом. А ще – розвивати електронне урядування, чия робота
потребує багато часу». У рейтингу інноваційної держави Bloomberg
розмістив Україну на 33 місці. При нашому потенціалі, це мала би бути
перша десятка» (Місто як трендсеттер: Від стартапів до великих
компаній // http://itcluster.lviv.ua/misto-yak-trendsetter-vid-startapiv-vely-ky-hkompanij. – 2016. – 07.04).

Мер Києва Віталій Кличко під час засідання експертної ради з питань
розробки та впровадження концепції Kyiv Smart City:
Основні напрямки реалізації концепції Kyiv Smart City – це
транспорт, безпека, електронне урядування, медицина, житловокомунальна інфраструктура.
У квітні минулого року столична влада почала впроваджувати систему
Kyiv Smart City. І підкреслив, що «розумне місто» – це найкраща модель
розвитку міста на основі використання сучасних технологій.
«Ми почали з розробки і втілення проектів, які б зробили владу більш
прозорою і відкритою, проекти, завдяки яким кияни могли б брати участь у
побудові нового, розумного міста. Вже сьогодні мешканці столиці можуть
побачити перші результати впровадження технологій «Smart City» – це і
відкритий електронний бюджет, і онлайн закупівлі, і відкриті тендери, і
безкоштовний Wi-Fi у київському метро і деяких парках в центрі міста».
У жовтні на Форумі Kyiv Smart City був підписаний Меморандум про
співпрацю між громадськими організаціями, ІТ-спільнотою, бізнесом та
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владою. Тоді ж була підписана Концепція Kyiv Smart City, яка визначає
основні напрямки та завдання розвитку міста.
«Для реалізації Концепції ми створили Експертну раду, до якої
запросили провідних експертів із кожного напрямку». Головним завданням
Експертної ради є використання найкращого досвіду, аби Київ перетворився
на європейське, комфортне, безпечне та прогресивне місто.
«Кожен з вас – експерт у тому чи іншому напрямку. Ви знаєте, що і як
можна зробити, щоб Київ став кращим. І, я впевнений, прагнете допомогти,
аби ми зробили це разом, поєднавши наші зусилля», – звернувся Віталій
Кличко до присутніх фахівців (Основні напрямки концепції Kyiv Smart City
– це транспорт, безпека, електронне урядування, медицина і ЖКГ //
https://kievcity.gov.ua/news/35449.html. – 2016. – 04.04).
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Експертний погляд
Максим Соколюк, голова Державної міграційної служби України:
Днями у Верховній раді України буде розглядатися законопроект
№3224, необхідний для завершення «паспортної» реформи.
Законопроект містить норми, які забезпечать юридично та технічно
правильний запуск ID-карт для всіх категорій громадян. Тобто він дасть
можливість оформлювати нові паспорти всім українцям, а не лише підліткам
по досягненню 16-річного віку, як це відбувається зараз.
На сьогоднішній день Державна міграційна служба (ДМС) не має
підстав видавати нові паспорти нікому, окрім підлітків, які досягли 16річного віку та оформлюють паспорт вперше.
Натомість законопроект визначає, що паспорт громадянина України
видаватиметься з 14 років. Це поширена європейська практика, адаптована
до українського законодавства, адже саме з 14 років наступає часткова
дієздатність, і підлітки у цьому віці вже можуть вчиняти певні правочини, що
не завжди потребує присутності батьків із паспортами.
Також законопроект №3224 визначає засади для оплати отримання
паспорта, що досі не регламентується законодавчо (безкоштовною є лише
видача першого паспорта підліткам).
Однак оплата є лише однією з проблем, які має розв’язати законопроект.
Міграційна служба та незалежні експерти багато разів говорили про те, що
чинний на сьогодні закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр
(ЄДДР)» має численні недоліки, які вкрай важливо виправити вже під час
запровадження нової системи ідентифікації та паспортів-карток.
Документи можна буде оформити у центрах надання адмінпослуг.
Кількість пунктів оформлення документів необхідно збільшувати – це
очевидно для всіх, хто хоча б раз оформлював закордонний паспорт.
З наявним у міграційної служби обладнанням впоратися зі зростанням
попиту на біометричні паспорти неможливо, особливо з урахуванням того,
що ID-картки оформлюються на тих самих робочих станціях.
Тому повноваження щодо прийому заяв та видачі документів
законопроектом надаються центрам надання адміністративних послуг, які
після закупівлі обладнання зможуть поступово стати основним фронт-офісом
з оформлення документів.
Співробітники ДМС будуть насамперед задіяні у процедурі
ідентифікації громадян перед внесенням їхніх даних до Реєстру, а отже,
практику, коли ЦНАП виступає лише у ролі кур’єра між громадянином та
ДМС, як це відбувається сьогодні, вкрай важливо припинити.
Інший важливий момент – оформлення паспорта у формі ID-карти
здійснюватиметься у будь-якому місці, незалежно від місця проживання
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особи. Громадяни не будуть «прив’язані» до так званих «паспортних столів»,
як це відбувається сьогодні.
За місцем реєстрації необхідно буде оформити лише перший паспорткартку – після внесення даних про особу до реєстру будь-які послуги з
документування можна буде отримати у будь-якому місці.
Кошти надходитимуть до місцевих бюджетів.
Це вкрай важливо також і з огляду на процеси децентралізації влади, які
відбуваються в Україні.
Важливим кроком стала передача з 4 квітня місцевим громадам функції
з реєстрації місця проживання. Як показує світова практика, на рівні громади
питання умов надання адміністративних послуг вирішуються набагато
ефективніше, аніж централізовано.
Законопроект також визначає прозору та ефективну систему і розмір
оплати за оформлення паспортів. При цьому кошти будуть розподілені між
місцевим бюджетом та спеціальним фондом державного бюджету, з якого
оплачується вартість бланка.
Отже, місцеві громади отримають додатковий фінансовий ресурс для
розвитку центрів надання адмінпослуг.
Законопроект надає право місцевим громадам самостійно визначатися,
яким категоріям громадян надавати пільги по сплаті адміністративного збору
та в якому розмірі.
Можливою також буде компенсація з місцевого бюджету вартості
бланка, отже, для окремих категорій населення місцеві громади зможуть
зробити новий паспорт взагалі безкоштовним, за рахунок місцевого бюджету.
Персоніфікований доступ до персональних даних
Законопроект передбачає, що всі сеанси доступу будь-якого чиновника
до персональних даних особи фіксуватимуться системою в автоматичному
режимі й ці дані зберігатимуться.
У подальшому кожна особа зможе безкоштовно отримати інформацію
про те, хто, коли та на якій підставі переглядав інформацію про неї в Реєстрі.
Окремо фіксуватиметься інформація про те, ким, коли та на якій підставі
вносилися зміни до даних про особу в Реєстрі.
Усі дані про громадян, які містяться на паперових носіях у формах Ф-1,
потрібно поступово оцифрувати та внести до ЄДДР, і законопроект це
передбачає.
Мотивів для цього – декілька, зокрема, така рекомендація звучить від
представників Єврокомісії. Окрім того, оцифровка даних дозволить
скоротити терміни оформлення документів.
Не менш важливий наслідок – розвиток електронних сервісів. До IDкарти буде внесено електронний цифровий підпис особи, а з його допомогою
можна буде надавати громадянам якісні, прозорі, безпечні та швидкі послуги.
Це важливо і в контексті запровадження електронного урядування.
Критика законопроекту – де істина?
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Незважаючи на те, що законопроект протягом останніх півроку зазнав
суттєвих змін під час обговорення та врахування всіх зауважень, окремі
критичні висловлювання на його адресу лунають і надалі.
Головною претензією залишається запропонована система оплати,
яка дійсно поставлена в залежність від собівартості бланка.
Експерти, які вказують на нібито намагання робити «бізнес на
паспортах», на наш погляд, або не розуміють реального стану речей, або
намагаються маніпулювати громадською думкою.
Законопроектом передбачено сплату адміністративного збору, який
складається з вартості адміністративної послуги (кошти, які надходитимуть
до місцевого бюджету) та вартості бланка. Єдиний платіж, визначений
законом – це дуже проста, проте навряд чи прозора система оплати.
В умовах ринкової економіки ціни можуть змінюватися на все, у тому
числі може змінитися і собівартість бланків. А відтак є питання, хто
сплачуватиме різницю вартості бланка у разі підвищення собівартості і куди
витрачатимуться кошти, вивільнені у випадку здешевлення?
Кожен, хто знає сутність бюджетних та бізнес-процесів, розуміє, що
оплата вартості, визначеної на поточний момент виробником – це найбільш
прозорий та юридично бездоганний варіант.
Зауваження щодо того, що в Україні «монополістом» з виготовлення
документів є державне підприємство (поліграфкомбінат «Україна»)
взагалі є незрозумілими.
Україна – одна з небагатьох держав світу, яка самостійно виготовляє
бланки документів, причому якість цих бланків міжнародними експертами
визнано однією з найвищих у світі. І робить це підприємство, яке на 100 %
знаходиться у власності держави.
Якщо у когось є сумніви щодо обгрунтованості вартості бланка – є
цілком зрозумілі та доступні механізми контролю діяльності державних
підприємств.
«Марнотратство» на інфраструктуру
У новий ID-паспорт закладено найновітніші технології, включно з
безконтактним чіпом з даними та електронним цифровим підписом.
Це зроблено насамперед задля безпеки та захисту від так званої
крадіжки особистості, однак світовий досвід показує, що ці заходи безпеки
також створюють передумови для створення різноманітних електронних
сервісів, які у майбутньому мають зробити отримання багатьох послуг (у
тому числі адміністративних) значно комфортнішим.
Критики чомусь плутають причини з наслідками та видають сервіси за
головну мету запровадження паспортів з чіпом, вказуючи на нібито
«захмарну вартість» та примарні перспективи швидкого запровадження
інфраструктури використання чіпів. Сервіси ж у всьому світі починають
активно розвиватися лише після того, як на руках у громадян опиняється
певна критична маса документів з чіпом.
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Жодна держава світу не будувала інфраструктуру до запровадження
таких документів.
Доволі дивним видається аргумент критиків законопроекту про те,
що із визначенням нових повноважень центрам надання адмінпослуг має
бути передано і обладнання, яке є в міграційній службі.
Очевидно, автори такої ідеї просто хочуть перенести черги з однієї
адреси (ДМС) до іншої.
Протягом найближчих чотирьох років українцям необхідно видати
щонайменше 28 мільйонів ID-паспортів. Окрім того, перспектива
запровадження безвізового режиму ЄС для України вже підвищила попит на
закордонні паспорти, яких в Україні тільки минулого року було видано
майже 2 мільйони.
Очевидно, що наявного у міграційної служби обладнання недостатньо
для забезпечення попиту на документи незалежно від того, де це обладнання
працюватиме. Більше того, вже з лютого 2015 року кошти від надання
адміністративних послуг надходять до місцевих бюджетів – отже, місцеві
громади не лише зацікавлені у розвитку таких центрів, але й мають для цього
необхідні фінансові ресурси.
І нарешті, чим більше буде пунктів, де можна оформити документи, тим
меншими будуть черги і, як наслідок – нижчими будуть корупційні ризики
(Паспорти нового типу: що зміниться в житті українців //
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/04/8/7047483. – 2016. – 08.04).

Отримати довідки не виходячи з дому, зареєструвати машину чи
власність, сидячи перед комп’ютером і навіть розпочати бізнес,
наприклад, з кав’ярні. Український уряд поставив амбітну ціль у сфері
надання електронних послуг: до 2017 року запровадити базовий набір
послуг, які у Європі вже надають он-лайн.
Заступник голови Державного агентства з питань електронного
урядування України Олексій Вискуб:
Фактично електронне урядування – це нова форма взаємодії держави з
громадянами і чиновників між собою. Її основною є застосування сучасних
технологій. Навіщо воно нам? Бо це дозволить підняти обслуговування
громадян та бізнесу на якісно новий рівень і збільшити ефективність роботи
органів влади.
Експерти Світового банку довели, що е-урядування є потужним
чинником розвитку конкурентоспроможності держави. Дуже часто і
громадяни, і бізнес оцінюють державу за якістю надання послуг, і за тим,
скільки часу у них вимагає отримання певної послуги. І тут можна говорити
про дуже цікаві цифри. Років 4 тому міжнародна громадська організація
провела дослідження, яке показало, що громадянину України потрібно
витратити усе життя, аби отримати послідовно усі державні послуги. Звісно,
зараз ситуація вже значно змінилась, але вона ще не настільки добра, якби
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нам хотілось. Наше завдання, аби мешканець міг просто, без бар’єрів і без
корупції отримати будь-яку потрібну послугу.
Електронне урядування – це також можливість контролювати владу:
бачити, що вона робить і чому, адже відколи процеси переходять з паперу на
монітори вони стають набагато прозорішими. Ще електронне урядування дає
українцям можливість впливати на рішення влади. Йдеться, зокрема, про
систему електронних петицій, через яку мешканці можуть звертатись до
різних органів влади і сказати, яку проблему вони би хотіли вирішити. Тобто
це є прямий вплив громадян на владу.
Часто у нас електронне урядування зводять лише до електронних послуг.
Це не правильно, але можна зрозуміти, чому так відбувається. Адже послуги
– це те, що українці мають можливість відчути на собі. Йдеться про
можливість отримати особисті документи, різні ліцензії тощо без
спілкування з чиновником. Це можна зробити з дому або офісу. На
державному рівні сьогодні запроваджено приблизно 10-12 електронних
послуг. Зокрема, вони вже працюють в Мін’юстиції, Держгеокадастрі та
Держархбудконтролі. Наприклад, тепер будь-хто, хто починає будівництво
чи ремонт об’єктів 1-3 категорії, може розпочати процедуру через
електронну декларацію, без відвідування кабінетів. В електронну форму
також перевели можливість отримання витягу з земельного кадастру. Це
економія часу і що головне – це зменшення рівня корупції. Адже саме
будівельна та земельна сфера у нас завжди були найбільш проблемними з
точки зору корупції. Наприклад, якщо раніше треба було витяг з земельного
кадастру у якомусь районі, громадянин приносив заяву, цю заяву могли
спокійно покласти під стіл і питання не вирішували. Заяву могли навіть не
зареєструвати. Зараз це неможливо, бо електронна заява автоматично
вноситься у базу даних. Увесь процес стає контрольованим та прозорим.
Навіть кожна негативна відповідь, яка теж можлива, чітко зафіксована.
Роблячи акцент на послугах, водночас не треба забувати, що еурядування – це також глибокі зміни у самій системі влади. Для усього світу
електронне урядування вже є нормою. Управління без нього у сучасних
умовах фактично неможливе. Рішення потрібно приймати швидше, кількість
даних, які потрібно аналізувати постійно зростає у геометричній прогресії.
Відповідно чиновники, які постійно роблять паперові запити, потім їх вручну
аналізують тощо, не можуть бути ефективними. Так, наприклад, переведення
засідань Уряду в електронну форму прискорило зусилля на підготовку
засідання у 2,5 – 3 рази, адже раніше під кожне засідання виготовлялось
лише від 20 до 40 тисяч сторінок копій різних документів.
Ми віримо, що власне е-урядування сьогодні є ключем до реформ в
Україні. Усунувши чиновника там, де це можливо, ми отримаємо
ефективніший і прозоріший процес.
Наше завдання, щоб людина, коли хоче розпочати свій бізнес, почати
будівництво тощо, не витрачала кілька тижнів, аби зібрати у держави
довідки, які вона потім державі і передасть. Ми вважаємо, що у таких
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випадках достатньо заяви, а усі документи мають збиратись автоматично
через електронні запити. Про зміни в Україні говорять особливо активно
останні два роки, але і перед тим був певний поступ. Розкажіть, будь ласка,
детальніше, що Україні вже вдалось зробити у цій сфері за останні кілька
років?
Найважливіше для нас, те, що на державному рівні з’явились перші
електронні послуги, люди відчули їх перевагу і тепер ми говоримо про
суттєве збільшення їх кількості. Важливо також, що процес не насаджується
зверху: маємо багато випадків, коли міста у себе запроваджують електронне
врядування, не чекаючи на «добро» з Києва. Це роблять у Львові,
Дніпропетровську, Одесі. Харкові, Луцьку, Вінниці тощо.
2015 рік став роком народження в Україні такої сфери як відкриті дані.
Усі дані оприлюднюють на порталі data.gov.ua.Це світовий тренд і в нього
величезний потенціал щодо підвищення прозорості та ефективності роботи
влади. Це означає, що величезні масиви даних, які збирає держава – про
екологію, погоду, ремонти доріг тощо починають відкривати. І не просто
відкривати, а роблять їх доступними для автоматизованої обробки. Люди
можуть вже самі робити аналітику і навіть створювати певні сервіси, які
аналізуватимуть дані. У всьому світі великі консалтингові компанії зароблять
мільйони на аналізі таких відкритих даних.
Наприклад, Міністерство екології відкрило інформацію про кількість
небезпечних відходів в Україні і поводження з ними. Це дасть можливість
громадській організації проаналізувати, що насправді відбувається.
Автоматично закрита раніше сфера стає прозорою. Ще один приклад: у
Харкові, на основі даних МВС, зробили карту переміщення поліцейських і
написали сервіс, який розраховує найбільш оптимальну модель руху для
поліцейських машин. Також завдяки відкритим даним дуже добре дивитись,
коли і яку дорогу ремонтували, і скільки грошей на неї витратили. А тоді
активісти можуть проаналізувати її стан зараз, а отже зрозуміти, наскільки
ефективно використали кошти.
Ще у 2004 році у ЄС затвердили перелік 20 базових послуг, які в
електронній формі має надавати кожна країна. Насправді це 20 напрямків
послуг, а не 20 послуг. Наприклад, коли говоримо про дозволи в екологічній
сфері, там може бути 10-15 адміністративних послуг. Коли ми це перенесли
на українські реалії, то зрозуміли, що нам треба говорити про 70-80
адміністративних послуг. Це найважливіші і найбільш популярні послуги.
Водночас, вони є і найбільш корупційними через свою популярність. Йдеться
про сферу екології, будівництва, земельну сферу, отримання особистих
документів, реєстрацію транспортних засобів тощо. Загалом це 12 напрямків
для громадян і 8 – для бізнесу.
Зробити ці послуги доступними за два роки – це мета, яка закладена в
програмі уряду. Але це дуже складно виконати. Запровадження кожної
послуги – це окремий проект. І технічне рішення це лише 20 % справи.
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Найскладніше – на законодавчому рівні змінити порядок надання цієї
послуги. Інколи це займає місяці, якщо не роки.
Без політичної волі ці зміни зробити неможливо. Але є і вдалі приклади,
коли нам дуже допомагають. Це, зокрема, вже згадані Мін’юстиції,
Держгеокадастр, Держархбудінспекція, а також Мінекології та Міністерство
соціальної політики.
У багатьох випадках, аби це запрацювало, потрібно, щоб різні структури
обмінювались своїми базами даних. На практиці, наприклад, МВС не хоче
відкривати свою базу даних міській раді. Як це працює зараз?
У європейських країнах це називається розвиток інтероперабельності,
тобто обмін даними між базами даних різних органів влади. Без цього
фактично неможливо запровадити електронні послуги. Ми лише цього року
розпочали пілотний проект у міграційній сфері. За його результатами дуже
би хотіли отримати підтримку ЄС на запровадження єдиної системи
електронної взаємодії. Доступ до кожного реєстру у нас регулюється
законом. Зараз ми підготували проект закону про електронну взаємодію і
сподіваємось, що вже в цьому році зможемо комплексно вирішувати це
питання. Зазначу лише, що у жодній країні це не відбулось швидко і на це
треба було значно більше асу, аніж рік-два.
У кожної послуги є своя цільова аудиторія, тому рахувати загалом дуже
важко. Ми розуміємо, аби послуга стала популярною в електронній формі,
потрібен певний час. У Європі це було 2-3 роки. У 2010 році Європа
прийняла план дій, за яким у 2015 році електронними послугами має
користуватись 50 % населення. Перекладаємо на наші реалії: наприклад,
щороку у нас надають мільйон витягів з земельного кадастру, тобто 500
тисяч українців мали би отримувати витяги через комп’ютери. Натомість у
нас за перше півріччя їх отримали близько 30 тисяч. І близько 800 тисяч разів
отримували доступ до інформації про власника земельної ділянки. Якщо
говорити про будівництво, спорудження близько тисячі об’єктів розпочали в
електронній формі. Мабуть, до кінця 2016 року ми матимемо більш показову
статистику.
Сьогодні найактивнішими є Львів, Вінниця, Київ, Одеса,
Дніпропетровськ, Луцьк, Харків і Івано-Франківськ. Чимало з них затвердили
програми розвитку е-урядування або Smart City (Мирослава Іваник
Корупцію
в
Україні
допоможуть
подолати
технології
//
http://www.polukr.net/uk/blog/2016/04/coruption-in-ukraine. – 2016. – 12.04).

Яника Мерило, исполнительный директор Ассоциации венчурного
капитала и прямых инвестиций, экс-советник министра экономического
развития и торговли, советник городского головы Львова:
Не может быть такого, что вчера ничего не было, а завтра все.
Полная автоматизация из всех услуг и функций от электронных услуг до
выборов конечно занимает время. В Эстонии, где были идеальные условия
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(политическая воля, ресурсы итд) полная автоматизация заняла примерно 15
лет.
Надо же не просто автоматизировать хаос, а проанализировать все
процессы, научить всех чиновников пользоваться компьютером, создать
электронные реестры и много еще. Например, одна база о
судимости/несудимости в одном городе 3 миллион маленьких папок.
Представляете сколько времени возьмёт такие базы оцифровывать при том
что есть очень строгие и четкие инструкции как их надо или можно
оцифровывать. Тут корокто о фундаменте:
http://www.slideshare.net/JaanikaMerilo/ss-55984021
Из критичных законов нет закона об интероперабельности или что
можно передавать информацию между государственными базами данных.
БанкИД и МобилИД не являются способом авторизации, которые должны
принимать все госорганы. На ИД карточке не работает еще цифровая
подпись. Нет стратегии развития цифрового общества и многое еще. Тут
коротко
о
законодательстве
http://www.slideshare.net/JaanikaMerilo/o55283351
Тут хронология что уже сделано:
http://www.slideshare.net/JaanikaMerilo/ss-53798273
Какая судьба двух законопроектов 2544а и 3224? Ни тот, ни другой
закон не принят, при том что ИД.карточки каждый день выдаются и могли
бы уже носить функциональность цифровой подписи, а 2544а (БанкИД,
МобилИД) уже попал в повестку дня, но до него не дошли. Надеюсь, что
будет опять выставлен и до этого дойдут через неделю.
…В большинстве Европейских стран электронное правительство
больше или меньше работает, вопрос только в функциях. Например, в
Эстонии я не помню, когда я в последний раз видела чиновника. Они мне
просто не нужны, так как я все могу делать электронно, начиная от всех
услуг,
заканчивая
с
электронными
выборами.
Пример
http://www.slideshare.net/JaanikaMerilo/jaanika-merilo-16-42867114 Конечно,
есть прямая связь с борьбой с коррупцией, так как, если пропадает чиновник,
пропадает и возможность коррупции. Например, если можете заказать Вам
нужную справку через мобильный телефон и получить ее на почту, то кому и
за что платить?
… Для осуществления электронного правительства нужна политическая
воля, а на уровне государства она не особенно ощутимая. Законы не
принимаются, плана действий и ответственных нет. Но в мере полномочий
можно работать там, где воля есть и у Львова она точно есть. Примеры что
уже сделано: http://www.slideshare.net/JaanikaMerilo/ss-55023952
… В мире не существует такого как готовая платформа электронного
правительства. Ни у одного ИТ-предприятия, ни у правительства. Во
многом это не вопрос ИТ-решения, а процессов. Например, электронные
выборы это же не на столько техническое, как политическое решение. У нас
сегодня парламентсько-президентська республика. Законодательный орган –
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парламент, который тормозит некоторые законы, а исполнительная власть –
правительство, которое не имеет плана действий.
… Cегодня уже выдаются пластиковые карточки гражданина с
возможностью цифровой подписи. Когда будет принят закон 3224 (ждет
второго чтения) можно будет уже и постепенно внедрять через карточку
электронные услуги и цифровую подпись. Техническая готовность для этого
у карточки есть.
Чи може спільнота сприяти прискоренню процесу «електронізації
уряду»? Можно присоединится к разным проектам, которые постоянно
работают с волентерами, например, igov.org.ua. Но основным я считаю
создать давление на правительство (Наталия Малиновская Электронное
правительство: «быть или не быть. Вот в чем вопрос» //
http://glavcom.ua/articles/40006.html. – 2016. – 06.04).
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Блоги та соціальні мережі
Janika Merilo:
Законопроект 4404. Підписали і сьогодні зареєстрували з дуже високою
кількістю співавторів законопроект про електронний підрахунок протоколів.
(37 соавторiв – (Самопомiч – 14, БПП – 12, Народний Фронт -7, БЮТ – 3,
Свобода -1)
Нарешті зареєстрували законопроект електронних протоколів, що
повинно значно зменшити фальсифікації на виборах, створити більш
прозорий виборчий процес та дозволить вже протягом декількох годин
побачити результат.
Це тільки перший етап – наступні електронні списки та реєстрація
кандидатів, електронні бюлетені і, звичайно, як останній крок – голосування
на виборах через ID-картку чи мобільний телефон, як в Естонії.
100 % електронних бюлетенів ми опублікували вже і на другому турі
виборів мера Львова в жовтні через e-vybory.org, тобто це все можливо
Поки не пригадую законопроекту з більшою кількістю співавторів, окрім
змін до конституції.
Мета законопроектy про е-вибори:
Пропонуємо ввести е-протоколи для пришвидшення процесу визначення
результатів виборів та зменшення фальсифікацій.
Для цієї мети:
- члени ДВК будуть мати ЕЦП для підписання е-протоколів;
- система ЄІАС дозволить автоматизувати процес заповнення
протоколів, їх обробку та надсилання;
- також ЄІАС дозволить автоматизувати деякі інші робочі процеси ДВК;
- підписані ЕЦП е-протоколи будуть відправлятись через захищений
інтернет в ТВК, де будуть зберігатись в розподіленій криптографічно
захищеній базі;
- одночасно е-протоколи (уточнюючі, в тому числі) будуть публікуватись
на сайті ЦВК у відкритому доступі.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58703
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 13.04).
Transparency International Україна:
…На сьогоднішній день ми очікуємо запуску нової системи
електронного декларування, яка зможе створити передумови для
виявлення незаконно придбаних активів і суттєво дисциплінувати владу
в Україні.
18 березня набули чинності зміни до Закону України «Про протидію
корупції», які дають можливість повноцінно запустити систему.
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Отже, декларувати своє майнове становище будуть президент, прем’єрміністр, інші вищі посадові особи, депутати всіх рівнів, держслужбовці,
силовики, судді в тому числі інформація вказується про членів їхніх сімей та
фізичних осіб, з якими декларанти перебувають в так званих «фактичних
сімейних відносинах».
Декларація буде подаватися онлайн, через спеціальний портал. Після
подачі, декларація буде доступна для відкритого перегляду в мережі інтернет.
Важливо відзначити, що декларацію подаватимуть особи, які працюють
на посаді, звільняються з посади, а також особи, які планують вступити на
нову посаду.
Закон передбачає надзвичайно широкий перелік інформації, яку необхідно
подавати в декларації, і це добре, оскільки істотно зменшуються
можливості для приховування майна. Детальний перелік дивіться в статті 46
Закону України «Про запобігання корупції» і в нашій інфографіці.
Також передбачена відповідальність за навмисну подачу недостовірної
інформації в деклараціях. Відповідальність передбачена як адміністративна (в
разі розбіжностей на суму понад 137 тисяч гривень), так і кримінальна (в разі
розбіжностей на суму понад 344 тисяч). До адміністративної відповідальності
буде залучати Національне агентство з питань запобігання корупції, а до
кримінальної Національне антикорупційне бюро, Державне бюро
розслідувань і підрозділи Національної поліції України.
Виконавчий директор Transparency International Україна Олексій
Хмара: «Наша організація покладає великі надії на нову систему
електронного декларування. Коли вона ефективно запрацює, офшорні
скандали як такі зникнуть з порядку денного представників медіа. Адже за
приховування інформації про статки чиновники нестимуть суворе покарання.
І подібні «знахідки» в офшорах, що не були задекларовані, будуть підставою
для відкриття кримінального провадження проти високопосадовця»
(Transparency International Україна: Електронне декларування позбавить
країну від офшорних скандалів // http://uainfo.org/blognews/1460100036transparency-international-ukrayina-elektronne-deklaruvannya-pozbavit.html. –
2015. – 08.04).

Janika Merilo:
Сегодня была интересная возможность поучаствовать в третьем
Харьковском Международном бизнес-форуме.
Чисто эгоистично для себя из сегодняшнего дня результаты
следующие:
- Подписали меморандум с Эдуардом Рубиным и ХНУРЭ об открытии
кафедры электронного правительства в ХНУРЭ.
- Согласились с представителями Евросоюза, что очень важно в рамках
новой программы ЕБРР уделить внимание и развитию стартапов.
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- Говорили с Иваном Миклошем о либерализации, дерегуляции и
приватизации, в т.ч. на примере Эстонии, и о деятельности UVCA в данных
направлениях (селфи не сделала Смайлик «smile»
- В своей панели высказала, что крайне важно не постоянно говорить о
бизнес-климате, но начать с того, чтобы просто не троллили бы бизнес, в
первую очередь, в Харькове, так как в прошлом году в Харькове было целых
5 наездов на ИТ-компании, т.е. больше всего в Украине. Также в нескольких
интервью ответила, что пора Харьковской области переходить с заявлений (о
первом в Украине документообороте) на реальные реформы в электронном
правительстве (https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. –
07.04).
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Інфографіка

Janika Merilo:
Маленький экскурс в историю или почему надежды в сфере
электронного правительства больше чем при Яценюке.
Думаю многие не помнят, или еще больше кто не знает, но в каком-то
смысле немного более целеустремленный подход к созданию электронного
правительства начался в марте 2014 года, когда с поддержкой Сороса и
«Вiдродження» cоздали рабочую группу электронного правительства при
вице-премьере Владимире Гройсмане (куда и я входила). Позже эта группа
переросла в агенство электронного правительства, Гройсман стал спикером,
вместо него вице-премьером стал Зубко и он может немного удалился. Но
Винница всегда была одним из продвинутых электронных городов и
Гройсман даже спикером помог принять постанову о развитии ИТ и е-гов
пару недель назад.
Учитывая все, есть немного надежды в сфере электронных реформ.

(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 14.04).
Відтепер дуже просто можна віднайти, що саме цьогоріч
ремонтуватимуть чи модернізуватимуть на вашій вулиці або ж у
мікрорайоні за міські кошти. На сайті Львівської міської ради опублікували
2 бюджетні карти, які відображають фактичні видатки бюджету розвитку
2015 року та планові – 2016-го.

Інфографіка

49

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

1 – 15 квітня 2016 року

<
20-28 лютого
2015

Іван Коржов, працівник міського управління ІТ:
«Це максимально зрозуміло, максимально просто: на цих картах можна
подивитися, скільки грошей витратили на ремонт вашого двору.
На цьому розробники не зупиняються, адже це лише частина загального
проекту «Open Budget». Так, цьогоріч планують розробити і візуалізацію
дохідної та видаткової частин бюджетів ЛКП. «Тобто це всі комунальні
підприємства, окрім ЖЕКів: Міський центр інформаційних технологій,
Водоканал, Львівсвітло тощо» (Мар’яна Щепанськ На сайті міськради
запустили бюджетну карту // http://city-adm.lviv.ua/news/city/lvivchanges/231551-na-saiti-miskrady-zapustyly-biudzhetnu-kartu. – 2016. – 14.04).
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Transparency International Україна:

(Transparency International Україна: Електронне декларування позбавить
країну від офшорних скандалів // http://uainfo.org/blognews/1460100036transparency-international-ukrayina-elektronne-deklaruvannya-pozbavit.html. –
2015. – 08.04).
Інфографіка
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Зарубіжний досвід
Проект ICITY предоставляет пользователям всё необходимое для
создания мобильных приложений, которые помогают вести бизнес,
упрощать процедуру получения госуслуг, привлекают инвестиции и
облегчают многие повседневные задачи городских жителей.
Благодаря проекту разработчики получают возможность представить
гражданам новые удобные сервисы, создавая целый комплекс «умных
городов» в Европейском союзе.
ICITY является единой точкой доступа к городским порталам ЕС,
содержит инструкции по созданию приложений и инструментов. Это в
значительной степени упрощает взаимодействие между городами,
организациями и разработчиками и означает, что все заинтересованные в
разработке приложений стороны получают удобный доступ к открытым
данным европейских городов.
В 2015 году в рамках проекта был запущен портал i City App, на
котором можно найти созданные на базе этих данных приложения. В
карточке каждого приложения можно найти информацию о разработчике,
функциях и преимуществах, индикаторы городов, в которых оно работает.
Среди недавно представленных – приложение, отслеживающее
сортировку мусора, сервис для маломобильных групп граждан, приложение
для жителей Лондона, которые занимаются бегом, программа, помогающая
проводить инвентаризацию собственных вещей.
На портале есть специальный раздел для обмена мнениями, в котором
пользователи и разработчики могут делиться своими идеями и рассказывать
о происходящем вокруг.
Руководство проекта ICITY таким образом рассчитывает предоставить
жителям большинства европейских городов нужные им услуги и сервисы
(Открытые данные позволяют развивать систему «умных городов» в
Евросоюзе // http://open.gov.ru/infopotok/5515069. – 2016. – 13.04).
Госкорпорация «Правительство для граждан», которая станет
единым провайдером государственных услуг в Казахстане, начала свою
работу в понедельник 11 апреля.
Казахстанцы будут получать на первом этапе 522 госуслуги в одном
госучреждении, а в дальнейшем более 700. Для этого были объединены
четыре госпредприятия: «Научно-производственный центр земельного
кадастра», «Центр по недвижимости», «Государственный центр по выплате
пенсий» и центры обслуживания населения, сообщает BNews.kz.
Предложение о создании единого провайдера госуслуг выдвинул в мае
2015 года глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Ранее
сообщалось, что основными целями являются кардинальное улучшения
Зарубіжний досвід
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качества и сокращение сроков оказания государственных услуг, создание
централизованной системы полного цикла работы с клиентом, включая
услуги сервисных компаний, внедрение единых стандартов качество
обслуживания по всем государственным услугам, прозрачность всех
процессов оказания госуслуг, повышение доступности госуслуг с
использованием различных каналов доступа.
Госкорпорация будет максимально развивать сервисы электронного
правительства, создавая его мобильные приложения и переводя услуги на
мобильные устройства. Через свои смартфоны и планшеты казахстанцы
могут получить более 80 различных услуг и сервисов, сообщает СМИ.
На данный момент посредством приложения оказано более 2 миллионов
услуг. При этом мобильное приложение eGov казахстанцы скачали на свои
устройства почти 300 тысяч раз. Одно из новшеств в рамках мобильного
правительства, которое уже внедрено – это электронная цифровая подпись,
записанная на SIM-карту телефона.
Пользователями портала электронного правительства Казахстана
является более пяти миллионов человек, что составляет 57 % экономически
активного населения страны. Посредством портала сейчас оказывается 215
услуг и сервисов. Сообщается, что за первые месяцы 2016 года казахстанцы
уже получили 7,5 миллионов электронных услуг. В целом за весь период
оказано порядка 130 миллионов электронных услуг.
Электронное правительство в Казахстане развивается в сторону
проактивного взаимодействия между государством и гражданами. Теперь
обновленный «Личный кабинет» на портале egov отслеживает основные
события в жизни человека (рождение ребенка, брак, выход на пенсию и т.д.)
и предлагает потенциально интересные или необходимые государственные
услуги для каждого жизненного случая (В Казахстане начала работу
госкорпорация «Правительство для граждан» – единый провайдер
госуслуг // http://d-russia.ru/v-kazaxstane-nachala-rabotu-goskorporaciyapravitelstvo-dlya-grazhdan-edinyj-provajder-gosuslug.html. – 2016. – 12.04).

Глава Государственной регистрационной службы Киргизской
Республики Тайырбек Сарпашев:
Всем кыргызстанским школьникам присвоят персональные номера,
которые будут связаны с ПИН-номерами их родителей.
За два месяца планируется оцифровать данные более чем миллиона
учеников. Программа проста и удобна в заполнении.
Работу проводят ГРС и Министерство образования и науки в рамках
внедрения электронного правительства. Они планируют завершить ее до 10
июня
(Школьников
Кыргызстана
пронумеруют
//
http://knews.kg/2016/04/12/shkolnikov-kyrgyzstana-pronumeruyut.. – 2016. –
12.04).
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Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана
увеличил число услуг, интегрированных на портал «Электронное
правительство» («www.e-gov.az») до 13.
«В частности, на портал www.e-gov.az» интегрированы еще 4 вида
таможенных услуг: две по активизации электронной таможенной
декларации; прием электронных таможенных деклараций по оформлению
товаров и транспортных средств; получение информации об электронной
таможенной декларации», – отмечается в информации.
В целом, на портале «Электронное правительство» представлены 424
вида е-услуг (Н.Аббасова ГТК Азербайджана расширил число услуг,
интегрированных на портал «Электронное правительство» //
http://interfax.az/view/669935. – 2016. – 11.04).

Министр юстиции Литвы Юозас Бернатонис заявил о том, что
внесёт новый законопроект об электронном голосовании в сейм этого
созыва. Парламент не раз отклонял эту идею, последний раз это произошло в
марте.
Общую позицию депутатов выразила спикер сейма Литвы Лорета
Граужинене, предложившая сначала проверить систему на каком-нибудь
небольшом участке. Политики опасаются, что голосование по Интернету
может позволить совершать махинации, а парламентские выборы в Литве
пройдут 9 октября.
Между тем, Юозас Бернатонис заявил: в программе действующего
правительства «чётко прописано, что в Литве должно появиться
голосование по интернету». Он сообщил о намерении министерства
юстиции усовершенствовать законопроект и внести его в сейм в ближайшее
время (Юрий Виноградов Минюст Литвы пытается продавить
электронное голосование // https://www.pnp.ru/news/detail/124325. – 2016. –
09.04).
Британия раскроет свыше 1000 наборов данных, которые позволят
повысить производительность труда и точность принимаемых решений
для фермеров, а также бизнеса в пищевой сфере.
Дата-сеты будут содержать климатические данные, показания
влажности почвы, спутниковые данные, которые могут быть использованы
для повышения урожая и борьбы с вредителями.
Данные могут помочь ведущим своё хозяйство фермерам справляться с
непредсказуемыми погодными условиями, в том числе с периодами
длительной засухи или наводнениями.
«В условиях быстро растущего мирового населения крайне важно для
фермеров, поставщиков и покупателей иметь в своем распоряжении
данные, которые могут помочь в принятии решений», – заявил технический
директор The Open Data Institute (ODI) (Великобритания опубликует
Зарубіжний досвід
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сельскохозяйственные данные // http://open.gov.ru/infopotok/5515054. –
2016. – 07.04).

Иностранцы, въезжающие в США по программе, предполагающей
совершение поездок в Штаты без получения визы (Visa Waiver Program),
теперь обязаны иметь при себе электронный паспорт со встроенным
чипом.
Путешественники, не имеющие электронного паспорта, который должен
обеспечивать доступ к оцифрованной фотографии и к биографической
информации, должны получать визу для въезда в США.
Программа отказа от виз Visa Waiver Program позволяет гражданам ряда
стран совершать туристические или деловые поездки в США без получения
визы; распространяется на поездки, при которых пребывание в США
составляет 90 дней или менее. В настоящее время в списке 38 странучастниц.
Требование электронного паспорта поможет идентифицировать
людей и повысить безопасность.
После терактов в Париже в прошлом году американские власти
выразили озабоченность недостаточной проверкой при въезде людей,
бегущих от гражданской войны в Сирии. В декабре власти исключили из
программы путешественников, которые посещали определенные страны
после марта 2011 года – в список стран вошли Иран, Ирак, Судан и Сирия.
Теперь последовали и новые ужесточения – в части требования электронных
паспортов (Татьяна Костылева Для участия в программе безвизового
въезда в США теперь нужны электронные паспорта // http://drussia.ru/dlya-uchastiya-v-programme-bezvizovogo-vezda-v-ssha-teper-nuzhnyelektronnye-pasporta.html. – 2016. – 06.04).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Бальзамов А. А., Бальзамов А. Ю. Использование электронного архива
документов в электронном правительстве региона / А. А. Бальзамов, А. Ю.
Бальзамов // Научный альманах. – 2016. – № 2–2 (16). – С. 329–336.
Автоматизированная информационная система «Электронный архив документов» (АИС
«ЭАД») предназначена для создания в рамках региональной инфраструктуры
электронного правительства юридически значимого электронного банка данных
документов (в том числе их графических образов) потребителей государственных и
муниципальных услуг и осуществления операций по обработке этой информации для
целей оказания государственных (муниципальных) услуг. В статье рассмотрены
функциональный состав подсистем и основные технологические компоненты
разрабатываемой системы.

Гарникян В. П., Кормильцина Т. В. Концепция электронного
правительства в экономике страны / В. П. Гарникян, Т. В. Кормильцина //
Новая наука: От идеи к результату. – 2016. – № 3–1 (72). – С. 108–110.
Ефимов А. А. Перспективы совершенствования системы электронного
правительства как элемента открытой демократии в России / Андрей
Александрович Ефимов // Вестник Забайкальского государственного
университета. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 60–67. Автор настоящей статьи
доказывает, что электронное правительство следует рассматривать как этап к построению
электронной демократии в России. В связи с этим построение электронного правительства
должно рассматриваться государством и гражданским обществом в контексте процессов
демократического реформирования общества и политической модернизации, так как
информатизация взаимоотношений государства, граждан и бизнеса, построение
электронного правительства с целью установления электронной демократии может и
должно рассматриваться и государством в лице как идеологов реформ, так и тех
управленческих структур, которые ответственны за тактику их осуществления, и самими
гражданами в контексте необходимости продолжения демократического реформирования
общества и политической модернизации. Для реализации этого императива необходима не
только политическая воля государства в лице его лидеров, но и глубинные изменения в
сознании самого российского общества. Другими словами, успешность реализации
концепции электронного правительства в России напрямую зависит от того, сможет ли
российское общество и государство разомкнуть следующий «порочный круг». С одной
стороны, для построения электронной демократии государству необходим достаточный
ресурс доверия гражданского общества и поддержка со стороны населения тем
технологическим и организационным нововведениям, которые сопровождают реализацию
программы. Для этого необходимо не только осуществление программы продвижения,
рекламы, даже пропаганды электронного правительства, но и, что более важно и
существенно, пробуждение конструктивной гражданской соактивности государственным
начинаниям. А изменения на этом уровне национального сознания россиян пока не
происходят. С другой стороны, само электронное правительство может и должно стать
инструментом поиска такого консенсуса между гражданами и государством, который
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поможет сложить векторы активности граждан и государства для построения базиса
открытого общества взаимного доверия.

Зульфугарзаде Т. Э., Танимов О. В. Модели регулирования
информационных отношений в США / Теймур Эльдарович Зульфугарзаде,
Олег Владимирович Танимов // Информационное право. – 2016. – № 1. – С.
26–33. Цель этой статьи заключается в исследовании новых направлений регулирования
Интернет-отношений в США, получивших название «Data-First» («сначала данные»),
осуществляемых в процессе проведения реформирования системы электронной
защищенности и безопасности людей во втором десятилетии XXI века. Проводится
сравнительный анализ уже существующих моделей правового обеспечения и
стандартизации в сфере Интернет-технологий и новационных моделей регулирования,
позволяющих принципиальным образом изменить подходы к вовлечению все большего
числа пользователей различных электронных систем управления и обеспечения
безопасности киберпространства, что представляется весьма затруднительным при
использовании действующих методик преимущественно лицензионного характера, по
многим параметрам не отвечающим современным требованиям. Рассматриваются
практико-ориентированные возможности, дающие преимущества новой модели правового
регулирования сети Интернет, получившей условное название «2.0» на примерах ведущих
электронных торговых площадок и электронных системах муниципального управления.
Методы: авторы рассматривают и анализируют возможности перехода от тестирования
методом «большого взрыва», при котором программные элементы, аппаратные элементы
или те и другие сразу объединяются в систему и тестируются как единое целое, а не
поэтапно, к поэтапной поставке товаров и услуг с последующим их тестированием.
Результаты: авторами определены стратегические направления регулирования Интернетсистем новыми, отвечающими современным требованиям, методами, надлежащим
образом обеспечивающими безопасность субъектов использования указанных систем и
позитивные социальные результаты для общества в целом.

Ковтунова А. Ю. Построение электронной среды образовательной
организации на основе системы управления обучением EFRONT / А. Ю.
Ковтунова // Альманах мировой науки. – 2016. – № 2–1 (5). – С. 60–61.
Павловская С. В., Сироткина Н. Г. История и перспектива развития
электронного правительства / Светлана Владимировна Павловская, Надежда
Геннадьевна Сироткина // Информатизация образования и науки. – 2016. –
№ 2 (30). – С. 12–21. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме
внедрения и дальнейшего развития электронного правительства в Российской Федерации.
Под электронным правительством понимается новая технология государственного
управления, опирающаяся на принципы транспарентности и подотчетности правительства
гражданам. В статье рассмотрены теоретические аспекты концепции внедрения
электронного правительства, проанализированы модели развития электронного
правительства. Выявлены и систематизированы факторы (барьеры), сдерживающие
процесс реализации проекта электронного правительства, представлены результаты
исследования.

Трифонов Я. Универсальные электронные карты как инструмент
получения электронных услуг / Я. Трифонов // РИСК: Ресурсы, информация,
снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 124–126. Глобальные изменения
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мировой экономики, финансовый кризис, экономические санкции против Российской
Федерации, снижение цен на углеводороды – эти факторы резко изменили все сферы
жизни общества. Результатом подобных процессов явилось развитие информационнокоммуникационных технологий при взаимодействии государственных и частных
структур, а также граждан. В статье рассмотрены электронные услуги в целом и
повсеместное внедрение универсальных электронных карт на территории России,
выявлены их экономическая природа и сущность, а также особенности услуг на рынке
электронных карт, придающие им особую потребительскую ценность.

Шмагун А. А. Основы правового режима цифровой подписи как
компонента инфраструктуры электронного правительства (на примере опыта
Эстонской Республики) / А. А. Шмагун // Проблемы управления (Минск). –
2016. – № 2 (59). – С. 32–39. Актуализируются особенности эстонского
технологически ориентированного законодательного подхода, регламентирующего
использование цифровой подписи и деятельность провайдеров сертификационных услуг.
Эстонский подход сопоставляется с соответствующими нормами наднационального права
Европейского союза.
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