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Анонс
12–13 травня 2016 р. (м. Полтава)
Міжнародна науково-практична конференція «Структурні зміни у
суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації».
Організатор: кафедра документознавства та інформаційної діяльності в
економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі».
Місце проведення: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі».
Тематичні напрями конференції:
1. Інтернет як соціокультурний феномен.
2. Інфокомунікаційні технології та мережі.
3. Розвиток і технології соціальних комунікацій.
4. Теорія, історія та практика документознавства в контексті новітніх
трансформацій.
5. Інформаційна діяльність сучасних підприємств, установ, органів
державного управління.
6. Бібліотечна, архівна та музейна компоненти документознавчоінформаційної діяльності.
7. Математичне та імітаційне моделювання в прийнятті управлінських
рішень.
У межах тематичних секцій будуть організовані проблемні панельні
дискусії з питань електронного врядування та проблем математичного
моделювання
інформаційних
і
комунікаційних
процесів
(http://dtaid.blogspot.com/2016_01_01_archive.html).
17 травня 2016 р. (м. Одеса)
Науково-практична конференція «Інформаційне суспільство та
сталий розвиток» у форматі відеоконференції.
Кафедра інформаційних технологій та систем управління Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України спільно з комунальним
підприємством «Обласний інформаційно-аналітичний центр» 17 травня
2016 року о 14.00 проводить науково-практичну конференцію «Інформаційне
суспільство та сталий розвиток» у форматі відеоконференції.
На конференції планується обговорити наступне коло питань:
 інформаційне суспільство і освіта;
 інформаційне суспільство і наука;
 інформаційне суспільство і комунікації;
 технології інформаційного суспільства та електронного урядування в
органах публічного управління.
Анонс
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До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих
навчальних закладів, державні службовці, посадові особи органів місцевого
самоврядування, докторанти, аспіранти, представники засобів масової
інформації та інші зацікавлені особи.
Робочі мови – українська, російська, англійська.
Організаційний внесок відсутній.
По результатах роботи науково-практичної конференції планується
видання тезисів докладів та повідомлень окремим збірником
(http://oridu.odessa.ua/news/2016/04/14/ITT.pdf).

19–21 травня 2016 р. (м. Львів, смт. Славське)
V
міжнародна
наукова
конференція
«ІНФОРМАЦІЯ,
КОМУНІКАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО – 2016».
Тематичні напрямки роботи конференції включають, але не
обмежуються такими:
- Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних
наукових досліджень.
- Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та World Wide Web.
- Соціальні комунікації.
- Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального
опрацювання даних.
- Безпека інформаційного простору держави.
- Електронна демократія та електронне урядування.
- Лінгвістичні технології інформаційної діяльності.
- Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної
діяльності.
- Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку
інформаційного суспільства.
Конференція відбудеться 19–21 травня 2016 р. у Національному
університеті «Львівська політехніка» (Україна, Львів) та смт. Славське
Сколівського району Львівської області (Карпати).
Останній день прийняття заявок та матеріалів доповідей – 23 квітня
2016 р. (https://www.facebook.com/ics.conference).
20 травня 2016 р. (м. Луцьк)
Науково-практична інтернет-конференція «Імплементація в Україні
європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення
органів місцевої влади та самоврядування»
Організатор – кафедра міжнародної інформації факультету
міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки.
Орієнтовна тематика конференції:

Анонс
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 Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевої влади та
самоврядування.
 Комунікаційна політика та зв’язки з громадськістю.
 Європейські публічні комунікації.
 Децентралізація влади та реформи місцевого самоврядування.
 Електронне урядування, електронна участь, електронна демократія.
 Досвід країн ЄС у сфері інформаційно-комунікаційного забезпечення
органів місцевої влади та самоврядування.
 Європейська інтеграція України.
До участі в конференції запрошуються студенти, викладачі, аспіранти та
здобувачі ВНЗ України і зарубіжні дослідники, а також представники органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування
(http://eenu.edu.ua/uk/event/internet-konferenciya-z-pitan-informaciynokomunikaciynogo-zabezpechennya-organiv-miscevoyi).

30–31 травня 2016 р. (м. Київ)
VI міжнародна науково-практична конференція з соціології
«Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та
нерівністю».
Конференція відбудеться 30–31 травня 2016 р. 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.

Анонс
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Секція 2. Приватне та державне управління в епоху конкуренції
проектів модернів: стилі управління і цивілізації.
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. (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
Єгор Соболєв перелічив основні питання, в яких «Самопоміч»
підтримуватиме ініціативи нового уряду.
… «Зниження податків – ми дуже сподівалися, що це вдасться серйозно
зробити з урядом Арсенія Яценюка, ми запровадили зниження податків на
зарплатню, але недостатньо. Ми впевнені, що з урядом Володимира
Гройсмана є великі шанси це зробити. Зменшення всього державного
втручання, скасування ліцензій, дозволів – чим менше буде держави в
економіці, тим швидше економіка розквітне. І ще ми сподіваємося на
створення електронного урядування, коли прозорість та легкість послуг
зустрічатимуть людей в державних кабінетах, а не вимоги хабарів.
Володимир Гройсман, до речі, коли був мером Вінниці, зробив добрі кроки у
цьому напрямку. Тому ми будемо допомагати реалізації таких кроків у всій
Україні. Цей уряд теж керований олігархами, але під тиском людей ми здатні
змусити його зробити певні добрі справи»… (Уряд Гройсмана теж
керований олігархами, але під тиском здатний зробити певні добрі справи
– депутат // http://www.radiosvoboda.org/content/article/27701108.html. –
2016. – 28.04).
Президент України Петро Порошенко:
… Секретаріат Національної ради підготував помісячний План дій з
реформ на 2016 рік і потижневий План першочергових кроків з
реформування, розрахований на найближчі сто днів. Основні напрями
реформ пропонується сконцентрувати на дерегуляції. Це не лише
поліпшення інвестиційного клімату і умов ведення бізнесу, а й рішучість у
боротьбі з корупцією, так звана нульова толерантність до цього явища.
Сприятиме цьому також удосконалення системи державних закупівель,
зокрема її електронна складова. Неабияку антикорупційну складову має
реформа управління державною власністю, а також судова реформа, що
сприятиме зокрема й поліпшенню інвестиційного клімату.
Багато сподівань покладається на реформу децентралізації, яка не
обмежується самими конституційними змінами. Загалом у цій царині слід
ухвалити понад 500 законів і нормативних актів, повідомляє департамент
прес-служби Адміністрації Президента.
Своєї черги чекає і реформування фінансового сектору, розроблене за
участі партнерів з Євросоюзу та США, а також подальше реформування
енергетики та підвищення енергоефективності. Окремо йдеться про охорону
здоров’я, освіти, аграрного сектору.
Певний позитив Президент вбачає у забезпеченні підвищення
ефективності електронного урядування, тому ці заходи потребують
якісного продовження. А на найближчому засіданні Ради національної
Офіційна інформація
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безпеки і оборони глава держави анонсував розгляд стратегічного бюлетеня,
який визначить аспекти реформування системи нацбезпеки і оборони.
«Упевнений, що стратегічні закони ми маємо швидко проголосувати.
Сподіваюсь, перші закони, спрямовані на покращення співпраці з
Міжнародним валютним фондом і виконання зобов’язань по меморандуму з
МВФ ми зможемо побачити уже цього четверга на порядку денному сесії
парламенту»…
(Реформувати
слід
усі
сфери
життя
//
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/reformuvati-slid-usi-sferi-zhittya. – 2016. –
21.04).

Глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе:
Зменшення кількості паперів у роботі поліцейських дасть їм
можливість більше спілкуватися з людьми і допомагати їм.
Під час спілкування з учасниками навчальної програми Хатія Деканоїдзе
запевнила поліцейських, що найближчим часом всі вони працюватимуть за
новими стандартами.
«Поступово ми маємо відійти від паперової роботи та запровадити
нові електронні системи документообігу і пошти. Для цього нам потрібні
сучасні дата-центри, бази, сервери, які будуть «головним мозком»
Нацполіції» (У Нацполіціі впровадять електронний документообіг, –
Деканоідзе//http://ua.censor.net.ua/photo_news/385564/u_natspolitsii_vprovady
at_elektronnyyi_dokumentoobig_dekanoidze. – 2016. – 21.04).
З Програми діяльності Кабінету Міністрів України:
… IV. Оновлення влади та антикорупційна реформа
Запровадження ефективної системи подання та оприлюднення
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, моніторингу їхніх доходів та витрат, запобігання
конфлікту інтересів, забезпечення діяльності Національного агентства з
питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро
України.
Відповідно до статті 32 Конституції України та стандартів GRECO
забезпечення прозорості державних реєстрів та баз даних, фінансування
політичних партій та виборчих кампаній, розкриття інформації про кінцевих
бенефіціарів.
Забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог
законодавства про доступ до публічної інформації.
Подальше
скорочення
кількості
адміністративних
послуг,
запровадження електронних технологій, сервісів відкритих даних для
мінімізації необхідності звернення громадян до державних органів,
вдосконалення та регламентація адміністративних процедур з належним
захистом прав громадян.
Підвищення ефективності роботи антикорупційних підрозділів,
створених в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, та
Офіційна інформація

9

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

16 – 29 квітня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
вдосконалення механізму антикорупційної експертизи проектів нормативноправових актів.
Запровадження на парламентських виборах пропорційної виборчої
системи з відкритими списками.
… Реформа публічної адміністрації
Запровадження чітких та зрозумілих середньострокових стратегій
міністерств, показників оцінки ефективності їхньої діяльності.
Запровадження прозорих та ефективних механізмів діяльності Кабінету
Міністрів України як колегіального органу. Підготовка проектів
законодавчих актів на основі аналізу політики, оцінки регуляторного впливу,
з урахуванням позицій заінтересованих сторін. Делегування невластивих
Кабінету Міністрів України повноважень органам виконавчої влади нижчого
рівня. Посилення ролі урядових комітетів.
…Побудова ефективної системи центральних органів виконавчої влади з
метою усунення функціональних конфліктів чи дублювання повноважень.
Підвищення ролі міністра в управлінні відповідною сферою. Запровадження
посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та державних
секретарів міністерств. Підвищення спроможності міністерств щодо
формування державної політики, укрупнення структурних підрозділів
міністерств та розширення повноважень їх керівників, затвердження
типового
секретаріату
міністерства.
Впровадження
повноцінного
електронного урядування, врегулювання адміністративних процедур.
Забезпечення реалізації Закону України «Про державну службу».
Здійснення оптимізації структури органів державної влади, інших державних
органів, їх апаратів, функцій та чисельності державних службовців,
підвищення рівня їхньої заробітної плати. Запровадження сучасних
інструментів управління персоналом у системі державної служби,
реформування системи професійного навчання державних службовців.
… Культура
Реалізація програм підтримки та поширення українського культурного
продукту – музики, кіно, книги, теле- і радіопрограм. Захист національного
інформаційного простору, належне фінансування та завершення процедур,
пов’язаних із створенням суспільного мовлення. Оновлення та переведення в
цифровий формат національних книжкових фондів, інвентаризація та
створення електронних реєстрів культурних пам’яток. Запровадження
програми популяризації читання, українського книговидання та
книгорозповсюдження. Розвиток української мови (Програма діяльності
Кабінету Міністрів України // http://ukurier.gov.ua/uk/articles/programadiyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini. – 2016. – 20.04).

Виконання останнім часом Києвом значної роботи у сфері новітніх
технологій пророкує спільне «цифрове» майбутнє для України та ЄС.
Під час конференції «Цифрова Україна», що відбулася в Європарламенті
за ініціативи євродепутата від Польщі Міхала Боні, було представлено
Офіційна інформація
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досягнення України у сфері реформи електронного урядування протягом
останніх двох років.
Єврокомісар з питань цифрової економіки і суспільства Гюнтер
Еттінгер:
«Беручи до уваги звіт за пророблену роботу, я бачу спільне цифрове
майбутнє України та Європейського Союзу».
Українська делегація під час конференції прозвітувала про виконання
Києвом взятих зобов’язань в рамках Стратегії кібербезпеки України, що
була затверджена Президентом Петром Порошенком, представила
електронну систему державних закупівель ProZorro.
Під час конференції поінформовано також, що лише упродовж лютого
цього року в Україні зафіксовано 77 тис. кібератак, що несли загрозу
блокування щодо функціонування громадського транспорту, включаючи
метро, та викрадення інформації державного значення.
Євродепутат від Польщі Міхал Боні:
Створення мережі інформаційної безпеки на сьогодні викликає також
багато дискусій в самому Європарламенті, але співпраця з Україною у цій
сфері є дуже важливою.
«Спільна робота у цьому напрямку з Україною є важливою і свідчить
про вчасний і оперативний підхід України».
У конференції взяли участь керівник групи Друзів Європейської України
Петрас Ауштревічус, депутат Європарламенту Кайя Каллас, посол України в
Бельгії Микола Точицький (У Європарламенті похвалили Київ за ProZorro
// http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2003980-u-evroparlamenti-pohvalilikiiv-za-prozorro.html. – 2016. – 20.04).

Перспективи прийняття Виборчого кодексу та забезпечення
відкритості Державного реєстру виборців обговорили учасники
публічної дискусії, проведеної у Чернігові з ініціативи Центру підтримки
громадських ініціатив.
Експерт Володимир Піньковський:
Однією із суттєвих проблем сьогодення є те, що в Україні і досі
відсутній Виборчий кодекс, стабільний, для виборів органів влади всіх рівнів.
«На жаль, ті законодавчі акти, які існують, не відповідають ні вимогам
часу, ні європейському стремлінню України, ні висновкам Венеціанської
комісії. Нині у Верховній Раді зареєстровано низку проектів Виборчого
кодексу (3112, 3112-1), законопроектів, про вибори народних депутатів
(1068, 1068-1, 1068-2), а також проект Закону «Про всеукраїнський
референдум» (2145а). Будемо сподіватися, що вони мають шанси бути
прийнятими».
Політолог Юрій Паперний:
Про виборчий кодекс, де б були виписані механізми виборів, від
парламентських до місцевих, ми чуємо майже 15 років, а так і не маємо.
Позаяк у минулому Верховна Рада його «успішно завалювала».
Офіційна інформація
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«Зараз важливою є не зміна окремих законів, а прийняття одразу усього
Виборчого кодексу».
Народний депутат Олександр Кодола:
Ухвалення цієї збірки, що складається з кількох книжок, треба узгодити
з новим виборчим законодавством.
«У нас парламент обирався за старою, змішаною, системою і назріла
необхідність її змінити на пропорційну, з відкритими списками. Частково це
було вимогою Майдану Гідності. Для місцевих виборів ми розробили
законодавство, яке, на мій погляд, є недосконалим. У багатьох округах
взагалі не маємо депутатів, а у деяких – по 3-5. В обласній раді окремі райони
і навіть місто Чернігів просто не представлені. Тому я підтримую ухвалення
нового виборчого законодавства і Виборчого кодексу разом».
Власне дискусія розгорнулася щодо пропозиції Центру підтримки
громадських ініціатив до одного із законопроектів, спрямованого на
забезпечення відкритості Державного реєстру виборців (ДРВ) та
громадського контролю над ним.
Начальник відділу адміністрування ДРВ облдержадміністрації Валерій
Білоокий, вже згаданий Юрій Паперний, голова Деснянської райради
Чернігова Володимир Грецький та інші учасники зібрання погодилися з тим,
що відкривати реєстри виборців зараз зарано і не завжди безпечно, краще
лобіювати впровадження електронного урядування, ID-реєстрації та надійної
системи захисту даних. Організатори дискусії пообіцяли врахувати всі
висловлені зауваження (Станіслав Клопот Відкривати реєстр виборців,
схоже, зарано // http://svoboda.fm/politics/ukraine/245168.html. – 2016. –
20.04).

Держагентство з питань електронного уряду запускає конкурс ITпроектів в сфері електронної демократії Egap Challenge. Взяти участь
можуть проекти з усієї України. Кращі команди пройдуть інкубацію і
отримають кошти на розробку і впровадження своїх рішень.
Стартовий призовий фонд становить 4,5 млн грн.
Мета Egap Challenge – створити нові інструменти, за допомогою яких
громадяни зможуть безпосередньо впливати на владу, вирішувати важливі
соціальні питання і брати участь в розвитку українських міст і регіонів.
Ініціатива розрахована на два роки.
Конкурс проектів буде складатися з декількох етапів. Зацікавлені
команди презентують свої проекти, кращі з яких пройдуть інкубацію, після
чого презентують продукт на національному етапі. Переможці отримають
гранти на розвиток і можливість втілити свої ідеї в життя.
Презентації учасників і інкубація будуть проходити в хабах
партнерів ініціативи: iHub Вінниця, Space Hub Дніпропетровськ, Impact
Hub Одеса, Фонд місцевого розвитку Луцьк. Участь у конкурсі можуть брати
команди з усієї України – для цього їм треба буде приїхати в пілотні міста,
взяти участь у змаганнях.
Офіційна інформація
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Інформація про те, де і коли стартують конкурси і що потрібно, щоб
взяти участь, буде оголошена на Facebook-сторінці Egap Challenge. Перша
тема буде оголошена вже в травні, а перші змагання заплановані на початок
червня. А поки команда конкурсу проводить дослідження ринку і відбирає
проблеми, які будуть вирішувати IT-проекти конкурсантів.
Egap Challenge ініційований в рамках програми «Електронне урядування
для підзвітності влади та участі суспільства» (EGAP), яка реалізується
Фондом Східна Європа, Державним агентством з питань електронного
урядування та фінансується Швейцарською Конфедерацією. Також
фінансово Egap Challenge готові підтримати компанії IBM Україна, Cisco, De
Novo, Intel (Чиновники шукають стартапи в галузі електронної
демократії:
Грантовий
фонд
налічує
4,5
млн
грн
//
http://news.finance.ua/ua/news/-/374056/chynovnyky-shukayut-startapy-vgaluzi-elektronnoyi-demokratiyi-grantovyj-fond-nalichuye-4-5-mln-grn. – 2016.
– 18.04).

Офіційна інформація
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Регіональні ініціативи
27 апреля в Днепропетровском горсовете прошла VII сессия, на
которой депутаты уже в третий раз вносили правки в принятый менее
месяца назад бюджет на 2016 год.
… Наибольшие дискуссии вчера вызвало обсуждение решения о внесении
изменений в проведение электронных закупок через систему Prozorro. По
словам Владимира Миллера, теперь к кругу заказчиков в систему добавят все
коммунальные предприятия. А глава фракции БПП «Солидарность» Камиль
Примаков пояснил, что работу системы в горсовете хотят приблизить к
схеме, по которой успешно работает обладминистрация. Но нарекания
вызвало другое.
Активист общественной организации «Громадський Контроль»
Иван Васючков:
«Были приняты исключения для сектора ЖКХ и для денег, выделяемых
депутатам на исполнение поручений избирателей. Именно они теперь через
Prozorro не проходят. А большая часть бюджета развития как раз относится
к ЖКХ. Приостановление действует до 1 июня. Сейчас они успеют
назаключать договоры, а затем просто платить по ним. И потом уже хоть в
августе, хоть в сентябре не проводить закупки через Prozorro, так как
договора-то были заключены в этот период исключения» (Майя Скиданова
Горсовет Днепропетровска вывел ЖКХ из системы Prozorro // http://vestiukr.com/pridneprove/146372-gorsovet-dnepra-vnov-perekroil-bjudzhet-i-vyvelzhkh-iz-prozorro. – 2016. – 28.04).
Платформи iGov, Openbudget та Smart City – у Полтаві
представникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
розповідали про електронне урядування.
Тренером, який представляв платформу iGov, був Дмитро Дубілет. Він
зазначив, що цей портал зроблено волонтерською командою iGov в рамках
боротьби з корупцією в Україні. Завдяки цій платформі громадяни можуть
отримувати необхідні документи без черг та довготривалого очікування.
Дмитро Дубілет: Серед найбільш масових та затребуваних послуг
переважають соціальні, а також послуги міграційної служби. Хоча в останній
все онлайн не вдасться зробити, проте можна заздалегідь зареєструватися та
стати в чергу, а потім прийти і забрати документи.
Сергій Карелін: проект «Openbudget» покликаний підвищити
прозорість та підзвітність органів місцевого самоврядування в рамках
надходжень та використання бюджетних коштів.
Портал містить комплекс програмного забезпечення для створення
візуалізацій дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів, ключових
показників діяльності та бюджету адаптованого для пересічних громадян.
Регіональні ініціативи
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Складні табличні форми сприймаються дуже малою кількістю людей,
тому на порталі ми візуалізуємо бюджетні дані.
Серед переваг платформи варто виокремити зменшення політичного
напруження у громаді, покращення культури сплати податків громадянами,
їх обізнаність з питань використання бюджетних коштів тощо.
Окрім цього, перевагою є те, що завдяки цьому проекту за участю
громадян зменшується корупція. Коли люди будуть нести відповідальність за
це, то вони зрозуміють, що не всі чиновники – крадії, бо працювати для
людей за такі мізерні кошти не всі можуть.
Євгенія Поремчук представниця БФ «Разом до України»: веб-сервіс
«Розумне місто» реалізує концепцію «SmartCity» в частині електронного
врядування і надає інструменти для оптимізації процесів самоврядування та
боротьби з корупцією для малих та середніх міст, а також територіальних
громад.
Ця платформа працює лише 69 днів, проте до неї підключено вже 23
міста, серед яких і Пирятин Полтавської області.
«Розумне місто» складається з декількох модулів: новини міста,
електронні петиції, опитування, а також відкритий бюджет.
Ця платформа інтегрована з 4 платформами: iGov, Donor.ua, ProZorro та
e-data.
У «Розумному місті» ми робимо вибірку кожної з цих чотирьох
платформ лише для вашого міста.
Серед переваг веб-сервісу варто виділити його безкоштовність,
швидкість підключення міста, а також простота у користуванні (Катерина
Шевелєва Відбулася презентація порталів електронного урядування //
https://tribuna.pl.ua/news/vidbulasya-prezentatsiya-portaliv-elektronnogouryaduvannya. – 2016. – 27.04).

В Охтирському районі Сумської області збільшено кількість послуг,
що надаються через портал державних послуг IGOV.ORG.UA
Голова районної ради Роман Бублик:
«Нині до вже запровадженої послуги «Отримання субсидії на оплату
житлово-комунальних послуг», додано «Звернення до голови РДА», «Запит
на отримання публічної інформації» та «Запис на прийом до посадовця».
Охтирський район і надалі буде розширювати перелік доступних послуг
соціального характеру та взаємодії з державними органами.
Незабаром відбудеться розширена нарада за участю представників
поліції, міграційної служби, юстиції та податкової щодо впровадження
системи в їхній роботі.
Даний проект реалізується в рамках підписання багатостороннього
Меморандуму про співпрацю між Сумською обласною, Охтирською
районною, а також Глухівською, Конотопською, Роменською, Сумською,
Шосткинською міськими радами та громадською організацією «Технології
проти корупції» щодо створення системи електронного урядування та
Регіональні ініціативи
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електронної демократії у Сумській області (Охтирщина розширює перелік
послуг через мережу інтернет // https://sorada.gov.ua/novyny-mistsevyhrad/25-ohtyrska-rajonna-rada/16486-ohtyrshchyna-rozshyrjuje-perelik-poslugcherez-merezhu-internet.html. – 2016. – 27.04).

…Волинь увійшла до списку прогресивних областей з впровадження
онлайн-послуг. Серед лідерів також Дніпропетровська, Київська,
Рівненська, Хмельницька, Вінницька, Львівська, Тернопільська області.
Е-демократія: як це працює в Луцьку
В українському законодавстві поняття «е-демократія» визначено у
розпорядженні КМУ від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення
Стратегії розвитку інформаційного суспільства». Там зазначено, що едемократія – це форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації
залучаються до державотворення та державного управління, а також до
місцевого самоуправління шляхом широкого застосування інформаційнокомунікаційних технологій.
Жителі Луцька можуть створювати петиції і таким чином
звертатись до представників влади. Передусім завдяки онлайн-трансляціям
сесій Луцької міської ради люди стежать за активністю депутатів. Хоча це
досить пасивна опція участі в управлінні.
У Луцьку діє електронна черга реєстрації дітей до дитячих садочків.
Дитину можна зареєструвати онлайн на сайті Луцької міської ради.
Під час реєстрації на сайті міськради, батьки вказують серію та номер
свідоцтва про народження дитини. За допомогою номера свідоцтва можна
переглянути свій статус. Окрім того, батьки вказують ім’я та прізвище
дитини, дату народження, бажаний рік вступу до ДНЗ, садочок який буде
відвідувати. При реєстрації записують ім’я та прізвище батька або матері,
адресу проживання і контактний номер телефону, електронну адресу. Після
успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус
«зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в черзі.
Електронна черга зручна, адже щоб зареєструвати дитину в дитячий
садок, не треба нікуди ходити. Все можна зробити, не виходячи з домівки.
У випадку необхідності можна звернутись за консультацією,
зателефонувавши до Департаменту «Центр надання адміністративних послуг
у місті Луцьку» – 777888 або до відділу програмно-комп’ютерного
забезпечення міської ради – 724050.
На сайті міськради зазначено, що у Луцьку діє єдина комп’ютерна база
даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ. Дані
захищені від несанкціонованого доступу.
Коли дитину приймають до садочка, керівники ДНЗ вносять в реєстр
номер та дату наказу про зарахування дитини, і дитину знімають з черги.
Директор департаменту Центру надання адміністративних послуг
Лариса Карп’як:
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Невдовзі планується у ЦНАПІ створення онлайн-черги для отримання
закордонних паспортів. У волинських ЗМІ раніше писали про великі живі
черги людей в ЦНАПІ, які реєструвались, щоб отримати паспорти для виїзду
за кордон. За словами Лариси Карп’як, зараз черг немає. Звернувшись у
ЦНАП, можна попередньо зареєструватись.
«Зараз існує попередній запис для подачі документів на закордонний
паспорт у ЦНАПІ. Ви можете визначити для себе зручний день і час. Але для
цього треба звернутись у ЦНАП. Якщо на сьогодні черга більше 5-ти
відвідувачів, ви можете попередньо записатись і вибрати для себе зручний
час. В нас нема ще онлайн-системи запису для отримання закордонного
паспорту. Ми плануємо зробити таку послугу до кінця цього року».
Раніше у звичайних «паспортних» столах неодноразово виникали
конфлікти в живих чергах. Великі черги – не одна проблема, що турбувала
волинян. Люди нарікали на корупційні порушення, адже деяких людей
пропускали «по знайомству» без черги або ж за гроші. Електронна черга
нівелює корупційні порушення.
На сайті Луцької міської ради зазначено, що наразі в ЦНАПІ надається
304 послуги, з них 204 послуги виконавчих органів міської ради, 29 –
структурних підрозділів облдержадміністрації та 71 – територіальних
органів центральних органів виконавчої влади. У ЦНАПІ запровадили smsінформування про результат послуги, онлайн-консультації для відвідувачів за
допомогою Skype.
Восени 2014 року створили веб-портал адміністративних послуг
м. Луцька.
У Луцьку почала діяти платформа «Відкрите місто» (Оpen city)
задовго до створення петицій. Сайт зробили для комунікації громади та
влади задля вирішення певних проблем. Цей веб-ресурс створили в рамках
проекту «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої
громади», що є ініціативою Фонду Східна Європа. Проект реалізовують за
фінансової підтримки Фонду Ч.С. Мотта. Енергетична компанія ДТЕК надала
фінансову підтримку для поширення проекту на міста своєї діяльності.
Люди і зараз звертаються онлайн до влади через цю платформу. На сайті
є можливість не лише написати про проблему, а й позначити місце на карті.
Також можна завантажити фото або відео. Веб-ресурс використовує відкриті
карти Google, Яндекс та OSM (Open Street Map). Після модерації інформацію
про проблему розмішують на сайті. Коли проблему вирішують, про це
інформують на сайті.
Найчастіше лучани скаржаться на неприбране сміття, відсутність
хорошого освітлення вулиць, поганий стан дорожнього чи асфальтного
покриття. Також лучан непокоїть присутність бездомних собак у місті.
Фотографують люди відкриті люки, ліхтарі, які не працюють, та інше. Часто
проблеми для вирішення переадресовують у Луцьку міську раду.
Голова ВОГО «Фонд місцевого розвитку» Петро Верзун:

Регіональні ініціативи

17

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

16 – 29 квітня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Від суспільства залежить, яким буде е-урядування. І зараз е-демократія є
більш дієвою за флешмоби чи невеликі акції протесту.
«Електронна демократія – це навіть не завтрашній і не сьогоднішній
день, це вже вчорашній день. Але чи він буде сьогоднішнім для нас,
наскільки ми будемо це розвивати, залежить від нас».
Перший заступник Луцького міського голови Тарас Яковлев:
Кожен громадянин без проблем може звернутися до представників
місцевої влади через сайт міськради. В рамках грантового проекту
«Електронна демократія в дії» в 2007 році реформували сайт. Тоді з’явилась
можливість написати онлайн-лист міському голові. Також можна звернутись
в онлайн-режимі до заступників.
Всі активні користувачі мережі інтернет можуть написати Луцькому
міському голові Миколі Романюку у Facebook.
Меру міста кожен день надходить щонайменше 5-6 повідомлень.
Міський голова передає інформацію своїм заступникам чи іншим
виконавцям, аби почати вирішувати ці питання. Міський голова часто пише
пости у Фейсбуці та відповідає на коментарі.
«Активність Миколи Ярославовича в соцмережах достатньо висока. І
хто має зареєстрований акаунт у Фейсбуці, без проблем може з ним
поспілкуватись».
Люди, які через сайт міськради пишуть до влади, звертаються зазвичай
з питаннями про громадський транспорт, благоустрій, вивезення і наявність
сміття, ремонт доріг, освітлення. Також люди питають, як можна влаштувати
дитину до садочка або до школи. Цього місяця було багато звернень з
приводу відсутності гарячої води.
На офіційному сайті Волинської обласної ради передбачені модулі, з
допомогою яких громадяни можуть звернутися до керівництва та
депутатів обласної ради. Теперішня версія сайту діє з 2010 року. У
Волинській обласній раді повідомили, що за весь період на сайт було
надіслано 472 листи до керівництва ради.
Люди звертаються з різними питаннями. Зокрема, цікавлять бюджетні
асигнування, діяльність обласних програм, надання матеріальної допомоги
на лікування. Просять волиняни про сприяння в розбудові соціальної
інфраструктури, а також висловлюють свою позицію щодо політичної
ситуації в країні, діяльності місцевої та центральної влади, підприємств
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області тощо.
На офіційному сайті обласної ради проводяться веб-конференції. Також
модуль веб-конференції використовується при проведенні інтерактивних
прес-клубів, які є спільним проектом газети «Волинь-нова» та обласної ради.
Під час прес-клубів волиняни мають змогу звертатися до присутніх депутатів
і через «пряму» телефонну лінію газети (Мая Голуб Як працює електронна
демократія в Луцьку // http://konkurent.in.ua/news/luck/3633/ak-pracyuyeelektronna-demokratiya-v-lucku.html. – 2016. – 26.04).
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Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв та його заступник
Олександр Габор провели зустріч щодо напрямків розширення
співпраці в рамках Концепції сталого міста з регіональним
координатором Ресурсного центру сталого розвитку УжНУ Ганною
Мелеганич та обласним координатором проекту ЄС ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду» Марією Йовбак.
Міська рада підпише з Ресурсним центром угоду «Розумні міста (Smart
city), інноваційний підхід до розвитку міста, підтримка електронного
урядування, стратегії розвитку ОСББ та громадських організацій».
На виконання угоди створять робочу групу з представників міської ради
Ужгорода та науковців і студентів УжНУ, громадських активістів. Вони
проведуть аналіз ситуації в Ужгороді за кожним із напрямків, котрі
визначають параметри «розумного міста» – що потрібно досягти і як саме це
робити.
Концепція сталого розвитку загалом передбачає: нині маємо
господарювати так, аби задовольняти всі потреби, але при цьому не шкодити
майбутнім поколінням. Стратегія розвитку «Розумні міста (Smart city)»
визначається шістьма основними критеріями: розумна економіка, розумна
мобільність, розумне довкілля, розумні люди, якісне життя та ефективне
врядування.
Ганна Мелеганич: багато цікавих ідей щодо розвитку міста мають
студенти, молоді науковці і їх теж долучать до напрацювань.
Богдан Андріїв: «Залучення широкого кола молоді, науковців дуже
потрібне для напрацювання стратегії розвитку Ужгорода. У молодих людей є
цікаві ідеї, бачення, як потрібно працювати. Такі теми могли б бути і
предметом для їхніх наукових робіт. Наприклад, можна було б, скажімо,
запропонувати розробити проекти ландшафтного дизайну для парків
Боздоський, «Під замком».
Домовилися також про вручення 9 сертифікатів про завершення
проектів з оновлення систем освітлення, фасадів, дахів, заходів з
енергозбереження в міських ОСББ за програмою ЄС ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду». Це зроблять на найближчій сесії міської
ради (Міська влада разом із студентами та науковцями УжНУ буде
перетворювати
Ужгород
на
«розумне
місто»
//
http://uzhgorod.net.ua/news/93557. – 2016. – 25.04).

За ініціативи департаменту економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва облдержадміністрації у Житомирі
19 квітня, пройшов семінар «Системи електронного документообігу в
державному управлінні».
Участь у заході взяли заступник голови ОДА Ярослав Лагута, перший
заступник голови обласної ради Володимир Ширма та представники
структурних підрозділів Житомирської облдержадміністрації.
Регіональні ініціативи
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У рамках впровадження електронного урядування в Україні, спрощення
системи документообігу відіграє значну роль. Під час семінару своїм
досвідом у цьому напрямку поділилися гості з Литви. Про основні надбання
у впровадженні ІТ-технологій в державному управлінні розповів Віталій
Петров – директор литовської компанії «DocLogix».
Ярослав Лагута: «Я однозначно є прихильником електронного
документообігу. Проте в Україні ще потрібно дуже багато впровадити і
змінити в законодавстві, аби така система запрацювала. Однозначно,
потрібно з чогось починати. І ми за можливості будемо підтримувати ті
пілотні проекти, які потім допоможуть зробити нашу країною комфортною
для громадян» (В Житомирській області державні службовці
познайомилися з досвідом литовців у сфері електронного документообігу
// http://uzinform.com.ua/news/2016/04/21/131852.html. – 2016. – 21.04).

Депутат Львівської міськради, «свободівець» Андрій Карбовник
виголосив звернення до міського голови Львова Андрія Садового з
вимогою включити до порядку денного засідання ради питання
електронної системи документообігу міської ради.
Депутат Львівської міськради, «свободівець» Андрій Карбовник:
«Поки система доступна тільки для чиновників, контроль над
виконанням депутатських запитів суттєво ускладнений, а відстежити
звернення громадян до депутатів фактично не можливо. Минуло понад три
місяці тестового режиму нової системи, проте і досі депутатам Львівської
міської ради не надано будь-якої можливості доступу до її роботи.
Варто наголосити, що на розробку нової системи електронного
урядування у виконавчих органах Львівської міської ради було виділено
1,5 мільйона гривень грантових коштів. Водночас ще досі ця система не
пройшла тестового періоду.
Ми вимагаємо від міського голови прозвітувати щодо розпорядження
грантовими та бюджетними коштами, спрямованими на фінансування
розробки та впровадження системи документообігу у львівській міській раді.
Також просимо надати офіційне роз’яснення чому досі депутатський корпус
не отримав доступу до системи електронного документообігу» (Львівські
депутати обурюються, що не отримали доступу до системи
електронного документообігу // http://vgolos.com.ua/news/lvivski_deputaty_
oburyuyutsya_shcho_ne_otrymaly_dostupu_do_systemy_elektronnogo_dokumen
toobigu_213726.html. – 2016. – 21.04).
Засідання робочої групи з опрацювання питань, пов’язаних зі
стратегією розвитку електронного урядування в місті Харкові, пройшло
21 квітня в Харківській міській раді.
У засіданні взяли участь голова робочої групи, заступник міського
голови – керуючий справами виконавчого комітету Тетяна ЧечетоваТерашвілі, співробітники структурних підрозділів міськради, представники
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громадськості. Вони розглянули питання розвитку електронного урядування
в місті Харкові.
З доповіддю про стратегію розвитку електронного урядування виступив
директор КП «Міський інформаційний центр» Олександр Попов, який
звернув увагу на вимоги до е-gov, види взаємодії за допомогою інтернетпорталів між владою, населенням і бізнесом, структуру та ідеї щодо
ефективності управління стратегією, нові можливості для влади і населення,
а також інструменти, за допомогою яких ці ідеї можна буде реалізувати в
сучасному суспільстві.
Також досвідом щодо впровадження електронного урядування в містах
України поділилася виконавчий директор Асоціації венчурних інвесторів
Яніка Мерило (У міськраді обговорили стратегію розвитку електронного
урядування
//
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-miskradi-obgovorilistrategiyu-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-31555.html. – 2016. – 21.04).

Эксперты обсудили, как будут реализовывать в области
инновационный
компонент
«Умные
города
и
электронное
правительство».
Презентация
состоялась
в
ходе
заседания
координационного совета по вопросам реализации в регионе проекта
Европейского Союза и ПРООН «Местное развитие, ориентированное на
громаду. Фаза-III».
Специалист по развитию громад Александр Рябый:
Инновационный компонент
«Умные
города и электронное
правительство» основан в конце марта 2016 года и предусматривает
поддержку по некоторым направлениям. В частности, говорится о
предоставлении услуг по принципу электронного правительства в городахпартнерах муниципального компонента проекта МРГ (в Харьковской области
это – Чугуев и Мерефа).
«Мы говорим в целом о создании комплекса мероприятий по
обеспечению комфортной жизни гражданина в городах и громадах.
Конечная цель проекта – это получение гражданами качественных
административных, правовых, хозяйственных и социальных услуг от органов
местного самоуправления и центральной власти».
На местном уровне сейчас проще и быстрее организовать условия по
оказанию электронных услуг. Также специалист сообщил, что
Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины
уже сейчас взяло на себя обязательство в 2016-2017 годах начать оказывать
на местном уровне минимум 20 услуг по европейскому принципу.
«Кроме этого, мы предлагаем прозрачность и подотчетность местных
органов власти. Что имеется в виду? Это публичность информации о сессиях
(открытые заседания комиссий, их онлайн-трансляции и т.п.). Граждане –
«глаза и уши» города. Через смартфон фотографии порывов, свалок и др.
должны автоматически попадать в департаменты. Также речь идет об
открытых бюджетах и электронных закупках в системе ProZorro.
Регіональні ініціативи
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Предполагается привлечение граждан к принятию решений, которые
выносятся на обсуждение на сессиях городов и сел, и многое другое, в том
числе – онлайн-консультации в поликлиниках».
Исполняющая обязанности директора Департамента по повышению
конкурентоспособности региона ХОГА Виктория Белявцева:
Привлечение
и
эффективное
использование
международной
технической помощи является одним из важнейших элементов работы по
развитию региона. Совместный проект ЕС/ПРООН «Местное развитие,
ориентированное на громаду» является надежным партнером Харьковской
области на протяжении последних 8 лет.
«Полтора года назад мы запустили III фазу проекта, реализация которой
рассчитана на 4 года».
К основным программам проекта по развитию сельских громад и малых
городов были добавлены дополнительные компоненты. Речь идет о
микропроекте поддержки временно перемещенных лиц и компоненте
«Умные города и электронное правительство», сообщается на сайте ХОГА
(Ольга Новикова В ХОГА презентовали новый компонент проекта
ЕС/ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду» //
http://www.objectiv.tv/200416/126990.html . – 2016. – 20.04).

У Луцьку відбувся треніг на тему «Особливості роботи з
платформами е-демократії та інструментами е-врядування».
Тренери розкрили суть поняття «інструменти е-врядування» та
ознайомили із правилами використання місцевих петицій, платформи
«Відкрите місто» з найбільшою користю для себе та міста/області тощо.
За принципом «мозкового штурму» учасники тренінгу розробили нові
ідеї впливу на владу.
Захід відбувається в рамках програми «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа,
Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством з питань
електронного врядування.
Регіональними партнерами програми у Волинській області з реалізації
копоненту «Е-Демократія» є ВОГО «Фонд місцевого розвитку» та ЛМГО
«Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу» (У Луцьку
розкажуть, як вплинути на владу за допомогою інтернет-технологій //
http://konkurent.in.ua/news/luck/3460/u-lucku-rozkazhut-yak-vplinuti-na-vladuza-dopomogoyu-internettehnologij-.html. – 2016. – 20.04).
Інноваційний напрямок розвитку електронного урядування під
назвою «Смарт-сіті» або «Розумне місто» планують запровадити цього
року в Ніжині та Прилуках.
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Звісно, якщо отримають фінансову підтримку у рамках спільного
проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ) у
Чернігівській області.
Спеціаліст з розвитку громад проекту Олександр Рябий під час
засідання обласної координаційної Ради МРГ 19 квітня:
Вже розроблено концепцію та «дорожну карту» «Смарт-сіті», а
конкурсний відбір міст-учасників стартує 22-26 квітня.
«Міста заповнюють аплікаційну форму і подають нам до 15 травня.
Потім ми компілюємо текст завдання і повертаємо їм на затвердження. Можу
сказати, що електронні послуги – це не дуже важко. Є багато прикладів
позитивного досвіду в Івано-Франківську та Львові. Донор хоче відчути, що
до завершення цієї фази проекту громадяни онлайн можуть задовольнити
свої потреби з домашнього комп’ютера або з іншого місця».
«Смарт-сіті» відкриває для мешканців міст нові можливості у різних
сферах, таких зокрема, як телемедицина. Наприклад, у багатьох відпаде
потреба бігати за довідками до поліклініки і вистоювати у чергах – одержати
необхідне або спілкуватися з лікарем можна буде через Інтернет.
«Чи зможе долучитися Чернігів до «Смарт-сіті»?» – з таким запитанням
звернувся до представника проекту перший заступник голови ОДА Леонід
Сахневич. Відповідь була досить оригінальною: якщо Ніжин і Прилуки, як
офіційні партнери проекту, захочуть реалізувати цей компонент разом із
Черніговом, то (за наявності коштів) можуть прив’язати останній до себе, як
субпартнера.
«Розумні міста» – це і показники сталого розвитку, яких Організація
об’єднаних націй визначає 72.
«Наше завдання – до кінця цієї фази проекту відповідати мінімум 40 з
них. Тому що вказані індикатори відображають комфорт проживання,
створити який нам і потрібно. Мінімум автоматизації послуг – максимум
комфорту. Виші, що є учасниками нашої мережі, зобов`язалися до 1 липня у
містах-партнерах проекту, в області це Ніжин і Прилуки, розробити
стратегію розвитку ОСББ у рамках концепції сталого розвитку. Ми
відходимо від цеглин та шифера оціночних орієнтацій і говоримо про
комфорт життя для кожного мешканця міст. Мета – самовизначення і
відчуття себе причетним до міста, в якому хочеться жити».
Усього на «Смарт-сіті» донор виділяє близько 900 тисяч доларів.
«Цього має вистачити на мобільні додатки, програмне забезпечення і на
все інше. Університети отримують гроші на розробку концепції. 1 жовтня ми
підбиваємо підсумки проекту, робимо зріз і зрозуміємо, чи стало людям
комфортніше жити».
Проект МРГ втілюється на Чернігівщині з 2008 року. Упродовж двох
його фаз (до жовтня 2014 року) понад 50 тисяч чоловік покращили умови
життя через відновлення 43 дитсадків та шкіл, 13 медпунктів, 8 місць
доступу до якісної води тощо. Цього року, під час третьої фази, планують
впровадити 9 мікропроектів у 8 районах та 2 містах (Станіслав Клопот
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Ніжин і Прилуки можуть стати «розумними містами». Чернігів
долучиться? // http://svoboda.fm/politics/region/245184.html. – 2016. – 20.04).

… Что же касается предоставления электронных услуг в Николаеве
и области, узнаем мнение компетентных людей.
Алексей Пройдисвет, волонтер-координатор рабочей группы
«Офиса развития Николаевщины» по iGov:
- В 2012 году был принят Закон «Об административных услугах»,
который задекларировал право наших граждан на получение услуг органов
исполнительной власти и местного самоуправления в электронном виде.
Предполагалось, что электронные услуги будут предоставляться по
средствам Единого государственного портала административных услуг,
ответственным за создание и администрирование которого было и есть
Минэкономразвития. Портал был создан и находится по адресу:
http://poslugy.gov.ua. Обещанного 3 года ждут, но портал так и не
заработал: форма есть, а содержания – ноль.
Не желая мириться с таким порядком вещей, вдохновлѐнные удачным
опытом Prozorro, группа активистов разработала и запустила волонтѐрский
аналог: https://igov.org.ua. Проект разработан волонтѐрами за средства
волонтѐров (в т.ч. американцев – Amazon). Проект является Open source (т.е.
исходный код находится в свободном доступе), а это означает, что любой
желающий (при наличии соответствующих познаний) может проверить, нет
ли там каких-то скрытых функций, не отправляются ли кому-то «налево»
персональные данные и т.п.
Верификация пользователя в системе происходит благодаря
электронной цифровой подписи или наличию банковской пластиковой карты
одного из 9 наиболее крупных банков (Приватбанк, Ощадбанк и другие). Как
же быть тем, у кого нет ни карточки, ни ЕЦП? Ответ: никак. К сожалению,
наше законодательство не допускает других вариантов дистанционной
верификации. Во Львове, благодаря Янике Мерило, отрабатывают
технологию MobileID (идентификацию пользователя по мобильному
телефону), но это только пилотный проект.
Изначально волонтѐры планировали реализовать техническое решение,
передав его на аудит в Transparency International, после чего передать портал
в дальнейшее пользование Минэкономразвития. Сейчас как раз проходит
аудит.
В марте 2015 года был подписан меморандум о сотрудничестве iGov с
Николаевским областным советом и облгосадминистрацией. Но, к
сожалению, долгое время не удавалось продвинуться дальше меморандума.
Основная проблема – саботаж чиновников на всех уровнях. Почему
происходит саботаж? Причины для торможения процесса находятся
разные:
- не все чиновники подключены к интернету;
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- не введѐн электронный документооборот, поэтому чиновникам
придѐтся распечатывать все сканы документов, а на это нужно много бумаги,
а еѐ нет, как и принтеров (и желания печатать тоже);
- нет соответствующей нормативной базы (обычно ссылались на
инструкцию по делопроизводству, но в Типовую инструкцию внесли
изменения в феврале 2016 года и обязали чиновников рассматривать
электронные обращения наравне с бумажными);
нет
приказа/поручения/согласования
с
профильным
министерством/ведомством и т.д.;
- чиновники опасаются волонтѐрскому проекту отдавать такую
информацию, потому что речь идѐт о безопасности персональных данных
(хотя через iGov уже предоставляют услуги Минюст, Нацполиция и другие
серьѐзные организации). В общем, почти год чиновники говорили, что iGov –
это очень интересно, круто, но давайте как-нибудь потом этим займѐмся.
И так было вплоть до появления «Офиса развития Николаевщины»,
который каким-то образом смог убедить облгосадминистрацию начать
шевелиться.
4 апреля 2016 года была запущена первая услуга (подача заявления к
губернатору). На днях была запущена вторая услуга по записи на личный
приѐм к губернатору и его замам. С горем пополам, но процесс движется.
Кстати, если зайти на сайт iGov, в раздел Николаев, можно увидеть,
что работают, якобы, 39 услуг. На самом деле, доступны всего две. Почему
так? Разработчики объяснили, что остальные услуги, заявленные на сайте,
в свое время прошли тестовую обработку, но… так и не заработали. Если
же попробовать нажать на кнопку, к примеру, министерства юстиции, вас
просто «перебросит» на сайт ведомства. И так со всеми остальными
кнопками. По словам разработчиков-волонтеров, для запуска полноценного
сервиса не хватает политической воли местных властей.
Комментарий из паблика «Офиса развития Николаевщины» в
Фейсбук:
Пэрэмога! Заработало! Вы живете в самом дальнем уголке области и
хотите обратиться к губернатору? Теперь Вам не надо тратить свои кровные
тяжко заработанные, чтобы добраться до областного центра, блуждать по
коридорам обладминистрации и искать место, где примут заявление или
обращение.
Просто
переходим
по
ссылке
(https://igov.org.ua/service/1403/general), идентифицируем себя и пишем
обращение. А потом ждем ответа в удобной для Вас форме в установленные
законом сроки. Что все это значит?! Да-да-да, в Николаевской ОГА
появилась первая электронная услуга на базе IGov.
Перефразируя Армстронга – маленький шаг для человека и огромный
скачок для Николаевщины. Пока что работает только обращение к
губернатору, его замам и руководителю аппарата ОГА. Через неделю еще и
запись на прием к оным лицам запустим. Ну и понеслось. Ни дня без
строчки, ни недели без новой услуги.
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И если можно порадоваться тому, что через портал iGov теперь можно
хотя бы осуществить запись на прием к губернатору, его заместителям и
написать обращение к главе администрации, то с николаевскими городскими
властями все сложно.
Алексей Пройдисвет так комментирует такое положение дел:
- По городу Николаеву ситуация плачевная. Городской голова
Александр Сенкевич на встрече с журналистами и волонтѐрами сказал, что
полностью поддерживает наш проект. Но ничего не происходило, одни
разговоры, консультации, размышления «ни о чѐм».
В итоге, мы подготовили и подали ему на подпись поручение, в
соответствии с которым до 4 апреля должна была запуститься как
минимум одна услуга по каждому отделу и управлению исполкома.
Подписание было как раз за день до его 100-дневного отчѐта, на котором
мэр не постеснялся заявить о своѐм революционном решении. И всѐ. Глухо.
Документ в работу запущен не был. Мэр его «завернул», отправил своим
юристам искать повод придраться, с чем юристы справиться не смогли,
честно говоря.
Чем руководствуется николаевский мэр, отказывая разработчикам, не
совсем понятно. Возможно, команда мэра работает над планом превращения
сайта городского совета Николаева в полноценный портал, с помощью
которого горожанам будет предоставлен доступ к электронным услугам по
взаимодействию с властью и другими службами. Возможно, есть другие
причины. Тем не менее, на сегодняшний день такие е-услуги николаевцам
недоступны.
Что же касается предоставления административных услуг в
электронном виде, осуществляемых ЦПАУ городского совета, то там, на
сегодняшний день все сводится к испытаниям в тестовом режиме
электронного документооборота, то есть к отсутствию такового. Когда
система полноценно заработает, ясного ответа нет. Поэтому, гражданам
приходится лично приходить в Центр и проводить соответствующие
процедуры с документами с чиновниками. Отследить движение документов
удаленно, в режиме реального времени, пока невозможно. Разве что человек
укажет адрес электронной почты и ему придет ответ по движению
документов. Но, это уже не соответствует велению времени, то есть является
достаточно устаревшей функцией.
Начальник Центра предоставления административных услуг
(ЦПАУ) Николаевского городского совета Инга Мураховская, на просьбу
прокомментировать существующую проблему, ответила так:
- На сегодня администраторы в тестовом режиме испытывают
программное обеспечение на базе системы документооборота Alfresco. После
тестирования, ими будет дана оценка работы программы, внесены свои
предложения и корректировки эффективности работы и улучшение данной
системы. В дальнейшем планируется постепенный переход к полному
электронному документообороту, в результате чего услуги будут

Регіональні ініціативи

26

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

16 – 29 квітня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
предоставляться быстро, качественно и прозрачно и каждый гражданин
будет иметь возможность следить за движением дел, и контролировать – на
каком этапе находятся поданные им документы.
В ЦПАУ Николаевского городского совета предоставляются услуги в
сфере государственной регистрации имущественных прав на недвижимое
имущество. Так как информация из Государственного реестра прав в
бумажной или электронной форме имеет одинаковую юридическую силу,
результат данных услуг граждане по желанию могут получить как в
бумажной, так и в электронной форме, указав адрес своей электронной
почты.
Внедрение
программного
обеспечения
на
базе
системы
документооборота Alfresco предоставит гражданам г. Николаева
возможность
самостоятельно
проверять
и
получать
результаты
административных услуг в сфере регистрации недвижимого имущества,
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, регистрации
земельных участков (выписка из ГЗК), и проверять документы по вводу
объектов в эксплуатацию, используя сайт Николаевского городского совета в
разделе: «Административные услуги».
Подытоживая все выше написанное, можно сделать вывод: внедрение
электронных услуг очень медленно, но происходит. Хотя бы, на примере
Николаевской ОГА. Остается надеяться, что у городской власти Николаева
есть некий грандиозный план по внедрению этих необходимых населению
услуг, с помощью которого город выйдет на первое место среди остальных
украинских городов. Вот только – когда? (Игорь Пох Электронное
правительство.
Нужно
ли
оно
Николаеву?
//
https://news.pn/ru/public/158944. – 2016. – 19.04).

14 і 15 квітня, працівники відділу АБІС бібліотечної системи ІваноФранківська Тарас Гашевський та Христина Петрик взяли участь у
семінарі під гаслом «Електронне врядування як інструмент утвердження
верховенства права у місцевому самоврядуванні». Проект реалізується
Академією Фольке Бернадотта за фінансової підтримки Шведського
агентства з міжнародного розвитку.
Протягом семінару представники міст України вивчали переваги
електронного врядування, обмінювались кращими практиками використання
цієї системи та обговорили проблеми і перспективи галузі.
Метою заходу є роз’яснення та обговорення переваг системи
електронного врядування, яка сприяє прозорості, ефективності та відкритості
органів місцевого самоврядування, представлення успішного досвіду
надання в дистанційному режимі комплексу послуг для користувачів;
обговорення проблемних питань і перспектив розвитку цієї сфери.
Учасниками семінару були представники Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Міністерства економіки та торгівлі України, комітету ВР з питань
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державного
будівництва,
регіональної
політики
та
місцевого
самоврядування, Державного агентства з питань електронного урядування,
експерти та інших державних органів влади, представники міст-партнерів
проекту.
У своїй доповіді працівник відділу АБІС бібліотечної системи міста
Христина Петрик розповіла гостям про електронне врядування в
бібілотечній системі м. Івано-Франківська та надання електронних послуг,
які можна отримати через сайт www.mcbs.if.ua:
 замовлення унікального пластикового читацького квитка;
 онлайн бібліотека Calibre (фонд ел. книг, онлайн читання з будь якого
пристрою);
 електронний каталог книг та періодики з усього фонду міських
бібліотек-філій;
 онлайн консультація з бібліотекарем через бібліотечний сайт та соц.
мережі в режимі реального часу;
 е-урядування (збірка онлайн послуг: органів місцевої влади,
комунальні послуги, пенсійне та соціальне забезпечення, ДПА, судова влада,
охорона здоров’я, служба зайнятості, освітні сайти, он лайн курси тощо).
Івано-Франківський міська централізована бібліотечна система міста
постійно працює над розширенням переліку електронних послуг.
Керівник проекту Шейн Квінн:
Івано-Франківськ є інноватором у цій сфері. «Електронне врядування –
це швидкий, ефективний спосіб орієнтації на потреби людей. Його
запроваджують не тільки у сфері надання адміністративних послуг, а й в
інших галузях. Франківськ – це саме те місто, де треба проводити такий
семінар. Електронне врядування впливає на якість стосунків між владою та
громадою» (Електронне врядування як інструмент утвердження
верховенства
права
у
місцевому
самоврядуванні
//
http://mcbs.if.ua/2016/04/18. – 2016. – 18.04).
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Експертний погляд
Анатолій Дробаха, експерт із безпеки інформаційних систем, ексгендиректор Укрспецзв’язку, засновник благодійного фонду:
… Держава вперше за останні кілька років планує виділити значні
суми на питання кібербезпеки. Це біля півтора млрд гривень протягом
найближчих років. Це надзвичайно велика сума. В цьому році це,
приблизно, 150 млн гривень.
Питання в тому, на що потрібно витратити ці кошти: на захист
державної інформації, чи на захист громадян, які користуються цією
інформацією? Протягом минулого року стало відомо про дуже велику атаку
BlackEnergy 3. Тоді три обленерго були атаковані вірусом. Ця атака призвела
до серйозних втрат.
Питання в тому, на що варто витрачати ці півтора мільярди. Я вважаю,
що в першу чергу потрібно захистити носія влади – український народ, а не
чиновників із їхніми вимогами до безпеки, як було в останні двадцять років.
Стосовно безпеки військового зв’язку, то довгий час наші солдати могли
передавати інформацію лише за допомогою мобільних телефонів, а потім їм і
це заборонили. Для військових вже було придбано сучасні іноземні
радіостанції, які забезпечують захищений зв’язок. Крім того,
використовуються супутникові канали. Тобто із 5 % державного бюджету,
який виділяється на оборону, значна частина йде не тільки на зброю, а й на
захищений зв’язок.
В агентстві електронного врядування є чудова система електронної
взаємодії органів виконавчої влади, створена минулого року. Вона дозволяє
замінити стоси паперу на зручні електронні документи, що мають
юридичну силу.
На мій погляд, захист інфраструктури – це пріоритетне питання. А
кошти на це в останні роки зовсім не виділялись, на відміну від захисту
інформації чиновників. Нам потрібно, щоб наші літаки літали, лампи горіли,
а лікарні працювали. Якщо будуть здійснюватись атаки на енерговидобувні
об’єкти, нам загрожує справжній апокаліпсис: ні мережі Інтернет, ні
мобільного зв’язку, ні радіо, ні телебачення.
… Вже майже півроку у Верховній Раді лежить законопроект про
захист об’єктів інфраструктури. Там зазначається, що інформаційна
безпека держаних об’єктів фінансується державою, а комерційних (як,
наприклад, обленерго чи ЖЕК-и) – за їх власний рахунок. У результаті
громадяни повинні будуть заплатити двічі – у вигляді податків та
підвищених тарифів. Поки такими питаннями замаються депутати без
втручання громади, так усе й буде – платитимемо двічі, тричі і т.д.
… Від семи до десяти відсотків чиновників сьогодні мають скриньки, за
допомогою яких здійснюють обіг державних документів, на іноземних
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серверах, і не обов’язково на американських, у тому числі й на російських.
Якщо сервер адмініструється в іншій країні, ця країна має доступ до будьякого листа (Василь Шандро, Тетяна Трощинська Щонайменше 7 %
держслужбовців в Україні мають пошту на домені .ru, – експерт //
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/shchonaymenshe-7derzhsluzhbovciv-v-ukrayini-mayut-poshtu-na-domeni-ru-ekspert. – 2016. –
23.04).

Яника Мерило, исполнительный директор Ассоциации венчурного
капитала и прямых инвестиций, экс-советник министра экономического
развития и торговли:
- Вы сейчас работаете над проектом введения электронного
подсчѐта голосов во время выборов. Не боитесь, что ваше ноу-хау станут
использовать для подтасовки результатов?
- Многие наши политики спекулируют на том, что Украина не готова к
подобным инновациям. Но такая же система существует в Бразилии, где
живѐт 250 млн людей, а также в Индонезии, на Филиппинах. Почему бы ей
не появиться в Украине? Здесь 100 тыс. крутых айтишников, которые легко
смогут разработать подобную систему, учитывая технологические нюансы и
особенности украинского подхода. Для запуска этого проекта не хватает
политической воли. Поэтому, чтобы не наткнуться на отказ, мы хотим
разработать систему, к которой невозможно будет придраться и взломать.
Действующая система подсчѐта голосов далека от идеала, ведь после
выборов все бумажные бюллетени обрабатываются вручную, а данные
собираются в бумажные протоколы. В итоге получается много ошибок – 3040 % обрабатываемых протоколов имеют погрешности. По пути в ЦИК
также можно изменить данные этих протоколов – мы же видели ролики, где
люди, удерживая протоколы на коленях, дописывают в них цифры. Мы
предлагаем подсчитывать голоса следующим образом: данные будут сразу
вводиться в электронный протокол и результат будет виден мгновенно – не
нужно ждать неделю. Мы опробовали этот метод во время проведения
второго тура выборов мэра Львова – спустя два часа был известен результат
выборов. В масштабе всей страны это время может увеличиться максимум до
четырѐх часов.
- А кто конкретно мешает внедрять систему электронных
подсчѐтов?
- Мы пока не подали законопроект в Раду, и не знаем, кто из депутатов
против. В Украине есть такая особенность – сначала все с распахнутыми
глазами восторженно говорят о нововведениях, а уже вечером голосуют
против, не пропускают подобные законы. Всѐ, что мы смогли со скрипом
протащить через Раду, прошло скорее вопреки, а не благодаря.
Никто в лицо не высказывается против реформ, все на словах их
поддерживают, а на деле проваливают голосования.
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Некоторые представители прогрессивных партий уже признались, что
привыкли жить по старой системе – она отлажена, работает неплохо, а к
новой необходимо адаптироваться, понять ее слабые стороны. Пока называть
этих людей не хочу, но если в Верховной Раде они провалят голосование,
тогда обязательно назову.
- А на каких выборах можно будет испробовать систему
электронного подсчѐта голосов?
- Для начала нужно принять соответствующий закон.
Большинство законов у нас или не принимается, или на их подготовку и
обсуждение уходит 6-9 месяцев. Потом год требуется для перехода к новой
системе. Это если повезѐт! То есть, в лучшем случае до реализации проекта
осталось два года. Дай бог, если выборов в течение этих двух лет не будет.
Потому что перезагрузка власти снова отложит запуск этой системы на
неопределѐнный срок.
Украинский бизнес и чиновники действительно умудряются
адаптироваться и находить лазейки в любых новшествах и законах. Будут
электронные выборы – придумают и электронную гречку. Конечно, всѐ это
станет испытанием для системы, предусмотреть все нюансы невозможно.
Чиновники наживаются на простых украинцах и являются костяком
бытовой коррупции. Сегодня, чтобы получить какую-то дурацкую справку,
например, об отсутствии судимости, необходимо отстоять целый день с пяти
утра в очереди, заказать ее, а потом потратить еще один день, чтобы забрать.
Хотя с точки зрения здравого смысла, если каким-то госслужбам нужно
узнать, судили меня или нет, пусть сами посмотрят в базе, всѐ ли в моей
биографии чисто. А у нас из-за абсурдной справки, которая мне вообще не
нужна, я трачу время и деньги.
Электронное правительство предполагает, что любой украинец
заходит в свой интернет-банкинг и заказывает нужную ему справку или
документ. Таким образом пропадает бюрократия и коррупция – некому
будет платить. А значит, будет много противодействия, это неизбежно, ведь
мы ломаем систему. Это и есть самая настоящая борьба с коррупцией –
именно то, о чѐм сейчас все говорят.
Все считают, что нужно начинать с чего-то глобального, с уничтожения
каких-то монстров, а на самом деле реформы и путь к новой жизни
начинаются с таких вот мелочей. Мы исключаем возможности для
коррупции – некому будет платить взятки.
В Эстонии есть всего три дела, которые нельзя осуществить через
интернет, – жениться, развестись и голосовать за президента. Считается, что
здесь важно присутствие человека, но это вопрос традиции. А по сути всѐ
можно автоматизировать. Пока что украинские чиновники сопротивляются –
электронный документооборот то не хотят внедрять, то не умеют, то
компьютера у них нет.
Но у нас есть еще одна загвоздка: необходимы электронные базы. К
примеру, если база о наличии судимости выглядит в виде многотонного

Експертний погляд

31

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

16 – 29 квітня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
бумажного архива, то всѐ это ручками нужно внести в компьютер, чтобы
создать электронную базу. Это невероятно трудоѐмкий процесс, который
следует проводить параллельно с внедрением реформ. Опять-таки, чтобы
жениться в интернете, нужно наличие демографического реестра, в котором
видно, что вы состоите в браке или разведены, что вы вообще существуете.
Этих баз в Украине нет, их придѐтся создавать с нуля. Здесь возникает
вопрос цифровой подписи и вопрос идентификации человека. Мы хотим
принять закон, который позволит проходить идентификацию посредством
интернет-банкинга, таким же образом можно будет заказывать и получать
любые справки. Сегодняшнее законодательство не даѐт такой возможности.
В Эстонии, кстати говоря, при идеальных политических и
экономических условиях окончательный переход на электронный
документооборот завершился спустя 15 лет. Поэтапно внедрялись и
автоматизировались всевозможные функции, но в итоге всѐ тоже заняло
очень много времени. Это время ушло на создание электронных баз,
создание электронной медицинской картотеки, перестройку всех рабочих
процессов, обучение чиновников компьютерной грамотности и так далее.
Сыну моего мужа 23 года, он вообще не знает, что такое цифровая
подпись – ему это не нужно, поскольку, если он хочет получить какую-то
справку, он берѐт мобильный телефон, вводит уникальный код и получает
тот документ, который ему необходим. Вот и бабушек не стоит пугать
страшными терминами – им необходимо дать инструмент, которым они уже
умеют пользоваться. Например, у большинства есть мобильные телефоны, и
если им дать карточку и объяснить, что это их пароль, введя который, они
подпишут документ или попросят рецепт у врача, они начнут этим
пользоваться.
- Когда в Украине всѐ это будет возможно?
- Во Львове уже порядка 50 услуг можно оформить через интернет.
Можно заказать пресловутую справку о несудимости или совершенно
нелепую, но нужную во многих госучреждениях справку о составе семьи.
Представьте, вам не придѐтся идти в ЖЭК, улыбаться неприветливым
паспортисткам – вы заказываете справку в интернете, и через полчаса она
приходит вам на электронную почту! Это реально работает во Львове. Мало
того, уже можно зарегистрировать предприятие через интернет. А вот
ликвидировать нельзя – это проблема во всем мире, поскольку с ликвидацией
предприятий связано много нюансов, решить которые посредством
автоматизации процесса пока не удаѐтся.
- Львову повезло – там вы работаете на правах советника мэра
города Андрея Садового. А почему в Киеве всего этого нет?
- В Киеве с этим сложнее. Всѐ зависит от политической воли – если во
Львове, Харькове и Днепропетровске нам позволяют вводить новшества, то
в столице, как ни странно, процессы тормозятся. Мы надеемся, что на
определенной площадке, вроде Львова, мы продемонстрируем работу
системы, а в итоге она масштабируется по всей стране.
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- Многие говорят, Украина в будущем – аграрная страна.
Модернизировать промышленность, доставшуюся в качестве советского
наследия, не под силу. А вы в каких сферах видите преимущества
Украины?
- В последние годы в Украине произошѐл настоящий рывок в IT секторе. Мои два ведущих направления – это как раз IT и инвестиции. То
есть, в Украине удачно сошлись воедино два моих любимых дела. Мне
кажется, что именно это и выведет Украину на новый уровень, создаст ей
позитивный имидж благодаря профессионально развитому сектору.
Каждую неделю в сферу IT делается одна инвестиция. Денежные суммы
очень небольшие, нам нужны гораздо большие. В Эстонию с населением в
1,3 млн человек заходит 3 млрд инвестиций, а в Украину с населением в
42 млн – 2 млрд, и это с учетом денег ЕБРР.
IT-сектор менее всех зависим от политики и экономического климата.
Причина в том, что такой бизнес невозможно «отжать», команда в случае так
называемого наезда без труда зарегистрирует его в другой стране, офис тоже
можно перевести в любую точку земного шара. В общем, с этим вопросом
IT-бизнесу хорошо. А Украине плохо, поскольку неблагоприятный бизнесклимат уводит из страны лучших специалистов. В стране сегодня, к
сожалению, нет условий, которые могут им предложить, к примеру, в
Великобритании. Мы тесно сотрудничаем с Минэкономики, чтобы создать
для айтишников такие же условия, как в Европе, и приучить их к мысли, что
заниматься любимым делом можно, оставаясь в своей стране.
Мы сейчас работаем с 3-4 министерствами в этом направлении. По
поводу цифровой подписи, к примеру, мы работаем с Минюстом.
Вы спрашивали, кто тормозит реформы сегодня? Привет господину
Насирову [Роману Насирову, главе Государственной фискальной службы
Украины] и Госфинслужбе.
- Проект по обучению 100 тыс. IT-специалистов действует? Как
можно к нему приобщиться?
- Обучение бесплатное. Этот проект называется Technology nation, в нѐм
есть разные направления. Например, обучение участников АТО. Программу
планируется запустить в 22 городах Украины, на данном этапе
присоединились 10.
- Получается ли найти общий язык с политиками? Что вообще
думаете об украинском политикуме?
- Стараюсь быть вне политики, но мне всѐ-таки приходится в этом
вариться, ведь реформы предполагают изменения законодательства. А
значит, постоянно приходится общаться со всеми, договариваться,
наталкиваться на противодействие или содействие.
- Есть политические движения, люди, которые вам импонируют?
Или наоборот, вызывают антипатию?
- Я однозначно исключила для себя возможность работы с
Оппозиционным блоком, это вопрос принципа. Что касается остальных
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политических сил, я сужу по тому, как они голосуют в Верховной Раде за
поданные законопроекты. Парадоксально, но больше всего наши
законопроекты поддерживала Радикальная партия – они не провалили ни
одного. Если говорить о конкретных людях, то таких «лучиков» много.
Например, Антон Геращенко [депутат, внештатный советник МВД], мы с
ним прекрасно сотрудничаем и дружим. Я советуюсь с ним по многим
вопросам. С Игорем Петренко [министром юстиции] работаем, помогают нам
люди из БПП.
- Вы бы возглавили в Украине Министерство по внедрению
электронных технологий? Нужно ли стране такое ведомство?
- Есть настоящий профессионал – Александр Данченко, руководитель
профильного комитета, который думает, что такое министерство Украине
крайне необходимо. Я же считаю, что это может быть любой профильный
орган, который будет иметь достаточно полномочий. Например,
существующему Агентству электронного правительства можно дать больше
полномочий: позволить им контролировать процесс, выделить им бюджет,
чтобы достичь результата. По идее, такое агентство должно напрямую
подчиняться премьеру и быть выше других министерств.
- А зачем вам на добровольных началах, мало того, за свой счет, всѐ
это нужно?
- Для меня это большая привилегия – сделать нечто стоящее, даже
историческое для Украины. У меня в крови, как и у многих айтишников, есть
неистребимое желание хотя бы немножко сделать жизнь лучше и проще. То,
что у меня есть возможность проводить с нуля реформы в Украине, – это
уникально. Таких возможностей у меня уже нет ни в Эстонии, ни в Европе –
там всѐ давно сделано, потому мотивации трудиться на этом поприще мало.
У меня есть некие материальные запасы, которые накопились с прошлых
работ, как и у Айвараса [Абромавичуса] и других волонтеров, поэтому мы с
удовольствием инвестируем их в то, что реально круто и полезно – такое в
жизни нечасто бывает.
- Сравнивая Украину с Эстонией и другими странами Европы, на
каком периоде мы застряли?
- Украинцы застряли в периоде самоопределения, слишком замечтались.
Пора конвертировать мечты о лучшей жизни в реальность, быть готовым
пережить трудные времена, понимая, зачем это нужно. К сожалению, уже
слагаются анекдоты и шутки о реформах. Между тем, до слѐз обидно, что
этот потенциал не может реализоваться.
- А что говорят ваши друзья-иностранцы об Украине? Устали от
нас?
- Мне понравилось высказывание министра юстиции Эстонии во время
визита в Украину. Он сказал, что Европа не имеет права уставать от
Украины, поскольку это наша общая проблема. Но смотреть со стороны на
отсутствие борьбы с коррупцией, на потерянные шансы, на отсутствие
перемен – грустно. Это даже не разочарование, а именно грусть. Европа не
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устала от украинцев, она скорее им сочувствует (Реформы без монстров.
Интервью с Яникой Мерило // http://korrespondent.net/ukraine/politics/3671
042-reformy-bez-monstrov-yntervui-s-yanykoi-merylo. – 2016. – 19.04).

Світлана Чернецька, журналіст Інформаційної кампанії «Сильніші
разом!»:
Зробити взаємодію між державою та бізнесом і громадянином
прозорою, простою, без зайвих затрат часу та бюджетних коштів
покликане електронне урядування. Це – переведення усіх державних
послуг у онлайн-режим.
Електронне урядування діє у трьох напрямках: держава-бізнес, державагромадянин, держава-держава. Є певний перелік послуг, обов’язкових для
надання їх онлайн, відповідно до Директиви ЄС. Для бізнесу це соціальні
внески співробітників, корпоративний податок, ПДВ, реєстрація нової
компанії, подання статистичної інформації, митні декларації, екологічні
дозволи, держзакупівлі. Для громадян перелік трішки більший – податок на
прибуток, пошук роботи, соціальні привілеї, особисті документи, реєстрація
авто, громадські бібліотеки, заява в міліцію, заявка на дозвіл будівництва,
свідоцтва на шлюб та народження, заявки на вступ до ВНЗ, зміна адреси,
сервіси охорони здоров’я.
Впровадження е-урядування економить дуже багато державних
коштів, робить усі процеси, які відбувають в країні, прозорими і без
корупційної складової, а також дає змогу кожному громадянину впливати на
прийняття рішень різного рівня і долучатись до цього з максимальною
економією часу та зусиль. При цьому всьому е-урядування гарантує, що
участь в ньому беруть реальні люди, факт існування яких підтверджується
документами, але водночас персональні дані яких обреігаються законами. І ці
реальні люди, взаємодіють з державою і несуть відповідальність за свої
пропозиції та ініціативи, що стимулює їх діяти усвідомлено, а не тестувати
систтему е-уряду лише для розваги. Останній аспект гарно ілюструє система
е-петицій, де кожен називає свої реальні дані, якщо дійсно вважає справу
вартою підтримки, і так унеможливлюється накрутка і маніпуляції.
Для успішної роботи е-послуг важливим є змога якомога більшої
кількості громадян долучитись, авторизуватись. Однак треба ще й мати
гарантії, що користувач саме той, за кого себе видає, тому просто реєстрація
– не варіант. Тому при вході на держсайти користувач може верифікуватися
трьома способами: використовуючи ЕЦП, BankID або MobileID.
ЕЦП (електронний цифровий підпис) – ідеальний засіб, який практично
усуває всі проблеми нечесної верифікації. Його недоліком є те, що наразі мало
людей мають ЕЦП і він не дуже простий у користуванні. BankID – спосіб
верифікації через українські банки для надання адміністративних послуг
через Інтернет. Першим тут був «Приватбанк», однак зараз є близько десятка
банків, через онлайн-системи яких можна авторизуватись. Ідентифікація
через BankID не відрізняється від перевірки документів держслужбовцем в
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очному режимі. Під час відкриття рахунку банк записує і зберігає П. І. Б.,
скановані копії паспорта та ІПН, адресу реєстрації тощо. І от в процесі
реєстрації через BankID ви даєте дозвіл банку передати ці дані порталу
держпослуг – от і усе. Дуже просто. MobileID– це сервіс, який дозволяє
абоненту використовувати свій мобільний телефон зі встановленою у ньому
SIM-картою як засіб для безпечної електронної ідентифікації. MobileID,
окрім доступу до держпослуг в онлайні, дає можливість підписувати будь-які
документи, підтверджувати банківські та будь-які інші онлайн-транзакції,
вводячи лише PIN свого MobileID, використовувати цей сервіс як інструмент
опитування чи звітності.
За даними доповіді ООН по стану електронного врядування (United
Nations E-Government Survey 2014) світовими лідерами з прогресу у цій сфері
є такі країни як Південна Корея, Австралія,Сингапур, Франція, Нідерланди,
Японія, США, Великобританія, Нова Зеландія та Фінляндія. Цікавим є досвід
Швеції, що впровадили е-послуги і е-уряд практично у всі сфери суспільного
життя. Українці ж значною мірою при впровадженні е-урядування
орієнтувались на досвід недалеких сусідів – країн Прибалтики, зокрема на
Естонію…
Шведи: економлять мільйони в режимі 24/7
Запропонувавши громадянам на своєму веб-порталі необхідну
інформацію для заповнення різних форм документів, а також перелік та
зразки документів он-лайн для вільного доступу та ознайомлення до їх
заповнення в органах влади, Швеція однією з перших стала на шлях
реалізації електронного менеджменту в системі державних органів влади та
відкритого інформаційного суспільства. Перші кроки в цьому напрямку
зробили у 2000 році. Уряд Швеції проаналізував можливі економічні
наслідки переходу закупівель на електронну систему і з’ясувалось, що такий
перехід забезпечить 50-відсоткову економію коштів на здійсненні операцій
між контрагентами. Разом з цим вдавалося досягнути підвищення якості
пропонованих продуктів і послуг. Електронна система державних закупівель
стала значно прозорішою ніж традиційна, забезпечивши чесну конкуренцію
та оперативність взаємодії між учасниками процесу. Впровадивши в життя
надихаюче економні способи закупівель, шведські державні установи вже в
перші роки здійснювали майже сто відсотків закупівель електронним
способом.
Коли виявилось, що е-закупівлі зекономили шалену суму, вирішили піти
шляхом переведення в онлайн усього, що можна. Уряд розробив програму
створення глобальної і максимально відкритої державної системи взаємодії
між користувачами електронних технологій.
Шведи робили акцент на простоті на зручності користування для
громадян. Тому і отримати державні послуги стало можливо так, як зручно
громадянам – онлайн, особисто чи по телефону.
Інституційно за реалізацію е-уряду в Швецію значною мірою відповідає
створене у 2003 році Агентство 24/7 – служба, що надає держпослуги
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цілодобово он-лайн в рамках програми «Публічне адміністрування на службі
демократії». Для стимулювання розвитку бізнесу уряд розробив «План дій
щодо зниження адміністративного навантаження для підприємств».
Документ містить перелік заходів, включених в правові норми, що усували
бар’єри для відкриття та ведення бізнесу. Завдяки реалізації такої стратегії,
шведський уряд створив середовище, сприятливе для розвитку економіки,
зокрема і сектору інформаційних технологій. Швеція стала відкритою для
стартапів і венчурних інвестицій, що згодом перетворились у
транснаціональні компанії Skype, Spotify, iZettle та інші IT-компанії.
Шведи вирішили впровадити е-урядування у всіх суспільних сферах
життєдіяльності держави.
В сфері охорони здоров’я створили 1177.se – публічний веб-сервіс, що
дозволяє швидко знайти інформацію про медичні програми, установи та
медичний персонал, дізнатися відгуки їхніх клієнтів. З прийняттям та
впровадженням Data Patient Act вдалося створити та оптимізувати бази даних
медичних карт всіх громадян і створити умови для їх надійного зберігання.
Ще одним проектом в області електронної охорони здоров’я став проект
«СМС-рятувальник». Так на базі однієї з стокгольмських лікарень було
представлено пілотний смс-сервіс, за допомогою якого люди, які володіють
методами серцево-легеневої реанімації, можуть долучитись до програми.
Таким чином вдалося і вдається врятувати тисячі життів завдяки активній
участі обізнаних громадян.
Для діалогу влади з міцевими громадами створили діалоговий портал, де
громадяни можуть висловлювати свою думку органам влади в текстовому,
аудіо- або відео-форматі. Створили і сайт онлайн-петицій, як інструмент
реального впливу на законотворчість та прийняття державних рішень.
Цікавим і нестардартним рішенням стало створення стимулятора
бюджету, що дозволяє залучити громадян до процесу планування та
розподілу бюджетних коштів. На ньому громадяни можуть подавати свої
бюджетні пропозиції з документальним, фото- або відеосупроводом.
Швидке (і без додаткового фінансування) проведення опитування
громадської думки стало можливим завдяки СМС-порталу Цивільних
панелей, який опробували вперше в місті Ханінге. Його мешканцям
запропонували представити ідеї щодо оновлення парку. Було подано близько
ста пропозицій, що лягли в основу двадцяти сценаріїв, розроблених спільно з
місцевим управлінням. Кожен громадянин міг проголосувати за певний
сценарій, завдяки чому був не тільки оновлений парк, але й налагоджений
діалог громадян із владою.
Е-Україна: яка вона?
Необхідність переводити державні послуги, закупівлі та взаємодію
держави з громадянами і бізнесом у онлайн-режим прописує Угода про
асоціацію України з ЄС, зокрема глава 14 розділу 5 Угоди, де вказуються
аспекти взаємодії України та ЄС в аспекті впровадження інформаційного
суспільства. Тут же і згадано про необхідність формування системи
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електронного урядування, тобто власне цієї взаємодії онлайн. Однак потреба
у е-уряді є об’єктивною вимогою часу, а не лише обтяжуючим пунктом до
виконання в Угоді.
Для того, аби е-урядування в Україні запрацювало, прийнято немало
законів і зроблено немало потуг до введення онлайн-сервісів на сайтах
державних структур. Наразі можна говорити про прогрес у сфері
державних закупівель (волонтерський проект Prozorro, який став офіційним
держресурсом), е-петицій (що функціонують практично у всіх обласних і
навіть районних центрах країни на базі єдиної платформи) та надання
держпослуг онлайн (з числа схожих проектів варто відзначити волонтерський
Igov.ua). Начебто функціонує і Єдиний державний портал адміністративних
послуг, одначе він лише нещодавно запустив кілька послуг з обіцяного
широкого переліку, тоді як його волонтерський конкурент Igov розвивається
дуже швидко. Хоч варто зауважити, що цей портал дійсно надає вичерпну
інформацію про адміністративні послуги, необхідні пакети документів,
терміни виконання, відповідальних за надання послуги тощо.
В Україні також діють проекти Державної реєстраційної служби
України із запровадження електронної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, спільний проект Державного агентства з питань
електронного урядування України, Державної архітектурно-будівельної
інспекції України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні зі
запровадження електронних адміністративних послуг в будівництві.
Міністерство освіти та науки України дає змогу подавати заяви на вступ
до вишів онлайн та записувати дітей у дошкільні навчальні заклади через
онлайн-форми. Згідно з інформацією Державної фіскальної служби, більше
90 % платників ПДВ та майже 80 % платників ЄСВ звітують в електронній
формі. На сайті Міністерства юстиції можна зареєструвати юридичу особу
або фізичну особу-підприємця, отримати інформацію про нерухомість, а
також отримати довідку, витяг про компанію, зокрема для надання
державним органам, банкам, контрагентам, а також для участі у державних
закупівлях тощо. Ще діє веб-портал E-data, який представило Міністерство
фінансів з метою надати доступ до інформаціїї про використання публічних
коштів в Україні (Світлана Чернецька Яким може бути український еуряд // http://economics.lb.ua/state/2016/04/18/333216_yakim_mozhe_buti_
ukrainskiy_euryad.html. – 2016. – 18.04).
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Блоги та соціальні мережі
Leonid Kulyk:
Напишу немного о нашем сервисном центре ГАИ, а также сервисе
igov.org.ua.
Я очень уважаю Дмитрий Дубилет и его волонтерскую работу над
сервисом igov.org.ua. Несколько раз пользовался сервисом для получения
разных справок и вытягов – было стойкое ощущение, что госслужбы
саботируют работы сервиса.
Решил воспользоваться сервисом для перерегистрации мотоцикла.
Зашел на сайт igov.org.ua – все сделано красиво и понятно, авторизовался
через bankID, заполнил формы и получил ответ от робота, что заявка моя
принята и в работе – ожидайте – Вам сообщат время визита в сервисный
центр МВД. Документы подавал в СЦ на Столичном авторынке.
Пару дней подождал – ничего, написал письмо с просьбой уточнить
сроки приема и авторизации документов. Реакции ноль. Статус документа – в
обработке.
Через неделю решил сделать попытку №2.
Сделал все тоже самое – но подал документы в другой сервисный центр
МВД. СЦ №8047 на Окружной дороге.
Документы были приняты. Статус – обработка.
Через 2 дня приходи ответ – что они не могут принять мои документы,
по причине, что не хватает – моего ИНН. Странно ИНН авторизовывается при
входе в систему bankID, также якобы не хватает договоров купли-продажи,
которые я также приложил в файле.
В итоге через igov не получилось с 2-х попыток.
Есть понимание, что система МВД просто саботирует работу через
igov.
Пришел в новый сервисный центр МВД.
С момента ГАИ – ничего не изменилось, все такие же решалы на
каждом углу, которые суют без очереди свои бумаги администраторам
сервиса, все так же нет нормальной системы администрирования и
понятных протоколов и алгоритмов, как действовать в той или иной
ситуации.
Эксперты для осмотра транспорта – 90-е годы, все также все бегают к
ним по 3 раза сначала за бланком, потом за подписью, потом еще за одной
подписью. В итоге суть осмотра просто бюрократическая процедура – не
имеющая ничего общего с реальной проверкой номеров на противоправные
действия.
Также не очень понятны квитанции за компьютерные услуги 50 грн, в
непонятную организацию, которая не имеет отношение к ГАИ.
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При мне сотрудник сервисного центра получил в конверте 500 дол США
и ушел в свой кабинет.
Положительный момент – в окошках вместо пузатых офицеров, теперь
девушки. Также у них есть принтер, который на месте печает техпаспорта.
Итог, пришел в 9 утра – ушел в 14-00.
Сервиса
0,
инноваций
0.
Все
как
и
раньше
(https://www.facebook.com/tor.maiden/posts/1082277165178371. – 2016. –
27.04).

Катерина Головіна:
22 квітня у Торгово-Промисловій Палаті України пройшов ІІ
Міжнародний GR Форум на тему «Комунікація бізнесу та влади».
Протягом цілого дня відомі українські та європейські фахівці у сфері GR
(government relations) та лобізму обговорювали головні проблеми та
перспективи налагодження конструктивного діалогу в трикутнику «бізнесвлада-громадськість».
Понад 150 учасників Форуму, 42 спікери, серед яких поважні та
авторитетні особистості української політики, такі як Марина Ставнійчук,
Оксана Продан, Олексій Кучеренко, Рустам Раупов, Олександр Дубінін,
Віктор Романюк, а також лідери українського бізнесу та громадські діячі в
режимі панельних дискусій детально проаналізували сегмент GR та лобізму в
українських реаліях. Крім того, досвідом країн ЄС поділилися Андраш Бенез,
директор європейського офісу Public Affairs Council (Бельгія), Олів’є Ведрін,
президент the Continental European Union Club (Франція) та Марек Гавлік,
віце-президент з питань міжнародної кооперації ICC Ukraine (Польща).
Бізнес-сторону на Форумі представляли Тимур Чмерук, партнер Base
capital, Руслан Тарпан, власник групи компаній «Інкор», «Реставратор»,
власник компанії «Мрія», екс-депутат Одеської міської ради, В’ячеслав
Гаврилянчик, представник ТОВ «Сингента», екс-заступник Голови правління
Насіннєвої Асоціації України, Ганна Таранцова, представник Tetra Pak
Україна та інші.
Головний організатор ІІ Міжнародного GR Форуму, політтехнолог
Катерина Одарченко:
За останні два роки в Україні з’явилось досить сприятливе підґрунтя для
розвитку лобізму та GR. «Такими практиками користується увесь
цивілізований світ – Європа, США. Країни, де існує лобізм на законодавчому
рівні мають динамічний розвиток усіх демократичних процесів. Минулого
року, також і цьогоріч ми запросили до дискусії європейських спеціалістів,
які розповіли про існування недорогих, але надзвичайно ефективних
механізмів комунікації між бізнесом та владою при врахуванні громадських
інтересів.GR, лобізм чи advocacy – є частинами коректних комунікацій, які
прагматично вигідні для розвитку нашої держави, та створюють можливість
позбутися олігархізації та тіньового підкупу чиновницького апарату. Ми
пропонуємо створювати абсолютно зрозумілі європейські інституції, які
Блоги та соціальні мережі
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забезпечуватимуть якість політичних процесів, сприятимуть об’єднанню та
розвитку профільних асоціацій. А Європа нас в цьому підтримує. Звісно,
перед нами стоять серйозні виклики, але ми не боїмося складних задач.
Україні потрібні свої державні управлінці нового рівня. Наш форум став
предметом фахової дискусії».
Програма Форуму складалася з обговорення 9 секторальних блоків, а
саме: в аграрній, енергетичній, ІТ, банківській галузях, девелопмент,
податкова реформа, адаптація досвіду ЄС в українських практиках, адвокація
та ін.
Ефективна дискусія відбулась в ІТ панелі, де розглядалися питання
впровадження нових технологій у різні сфери суспільного життя: від
електронної політики (е-врядування) до впровадження та популяризації
новітніх ІТ технологій в освітньо-навчальних закладах тощо.
Панель банківського сектору включала в себе питання підвищення
прозорості діяльності, фінансування та ліквідації банків. Прерогативою стало
обговорення питань довіри українців до банків та банківської системи, що
сприятиме інституціоналізації клієнта.
Про реалізацію практичних інструментів GR та адвокацію в
громадському секторі розповіли на Форумі Інна Силантьєва, організатор
всеукраїнського проекту «Help Sport», директор Фонду підтримки
молодіжного та олімпійського плавання, громадський діяч, спеціаліст з
соціальних комунікацій, Едуард Курганський, підприємець, ініціатор та
координатор ряду громадських ініціатив в сфері захисту позицій МСБ та інші
спікери.
Міжнародний GR Форум вже вдруге проводиться в Україні. Щоразу ця
тематика все більше охоплює українську аудиторію та викликає значний
інтерес. Підтвердженням цього стала підтримка Форуму 38 інформаційних
партнерів (телебачення, радіо, друковані видання та Інтернет-портали).
Прогресивні учасники Форуму зійшлись на думці, що GR та лобізм –
перспективний процес в Україні. На сьогоднішній день навіть при відсутності
відповідного законодавчого механізму практики і фахівці в сфері GR
вибудовують ефективну взаємодію між бізнесом та владою. Й цьому є
підтвердження реалізація успішних кейсів.
Організатори ІІ Міжнародного GR Форуму Міжнародна компанія Sic
Group Ukraine наголосила, що вони й надалі розвиватимуть категорії GR та
лобізм протягом наступного року. Зокрема, впроваджуватимуть медіа проект,
організовуватимуть проведення фахових дискусій, долучаться до робочої
групи Верховної Ради України з написання відповідного законопроекту про
лобізм, а також спільно з Міжнародними партнерами проводитимуть
просвітницьку роботу та реалізують кілька нових проектів.
Також у рамках проведення Форуму відбувся тематичний вечір лобістів
та його учасників. Особливістю програми стали презентація нових пісень
Марії Росинської та шоу-програма відомого ведучого та DJ Олексія
Васильченка (GR і лобізм – новий виток між бізнесом та владою //
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http://uainfo.org/blognews/1461764670-gr-i-lobizm-noviy-vitok-mizh-biznesomta-vladoyu.html. – 2016. – 27.04).

Игорь Дятлов, депутат Николаевского городского совета:
Сейчас во власти стало очень модным обсуждать такие темы как
инновации, борьба с коррупцией, реформы. Новый премьер-министр борьбу с
коррупцией сделал вообще своим стартовым девизом. Вот только от
деклараций к реальным изменениям в стране дело так и не доходит.
Взять хотя бы систему электронных государственных закупок. Нам
обещали, что она обеспечит прозрачность и открытость процесса госзакупок,
создаст надежные механизмы борьбы с коррупцией на местах, сделает
участие в тендерах доступным для всех. Система прошла тестирование в
Государственном управлении делами, прошла стадии пилота и была, наконец,
запущена. Была надежда.
Но чуда не случилось. Инициированный проект ProZorro по госзакупкам
в электронной форме оказался неспособным исключить коррупционный
фактор. В прошлом году система работала в тестовом режиме и к ней были
подключены несколько сотен государственных предприятий, а также
некоторые органы власти. Однако в электронном формате, по оценкам
экспертов, проводилось смехотворное количество сделок – примерно каждая
пятисотая. Все остальные – в привычном для госпредприятий формате.
Но и после запуска ProZorro в полноценном режиме оказалось, что
проект все равно не решает проблем, поскольку является банальным буфером
для коррупционеров. То есть формально в нем, конечно, обязаны
регистрироваться все участники тендера. Но де-факто он все же имеет
дефекты, позволяющие провести к сделке «свои» компании.
Вот вам сюжет. Одна из госкомпаний, подключенная к системе ProZorro,
объявляет о проведении электронных торгов в нерабочее время. При этом
сроки подачи всех документов для поставщиков ограничиваются 8 часами
утра следующего дня. Качественную подачу документов, естественно,
успевает совершить лишь одна компания. Сами догадайтесь, знала ли она о
тендере заранее. Или так: заказчик объявляет тендер, отменяет его по
формальной причине, потом проводит торги по ускоренной процедуре и
закупает у нужного поставщика.
Или другой пример, растиражированный в СМИ. Компания «Морской
торговый порт «Южный», проводила конкурс на сумму 360 тыс. грн. Заявку
подали многие компании. Можно было торговаться и снизить бюджет. Но на
следующий день после завершения конкурса были дисквалифицированы
сразу 12 участников. В результате контракт был заключен с компанией,
которая даже не торговалась.
Закон Украины «О публичных закупках», согласно которому все
центральные органы исполнительной власти и подведомственные им
предприятия обязаны проводить свои закупки через электронную систему
ProZorrо, уже вступил в силу 1-го апреля. Однако повлияет ли это на
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ситуацию реально? Возможно. Но будет это происходить крайне медленно.
Имея обходные лазейки, ProZorro в обозримом будущем может просто потихому «почить в бозе», как и многие другие многообещающие инициативы
власти. Превратится из механизма противодействия коррупции в очередной
пиарный «прожект».
Пока не будет нормальной законодательной базы, любые подобные
проекты обречены. И на любого умного, кто создает такие инициативы,
всегда найдется кто-то умней, кто найдет обходные пути. Более того, на мой
взгляд, сбой дала не сама программа ProZorro. Подобные проекты имеют
шансы на жизнь в Украине только в случае, если информационные
технологии станут действительно национальным приоритетом для страны.
Если будет сформирован реальный госзаказ на внедрение высоких
технологий, разрабатываемых украинскими IТ-специалистами, в систему
государственных органов власти. В сплаве с урегулированным
законодательством это действительно позволит решить и проблему
коррупции, и многие другие проблемы в стране.
Очевидно, что это понимают и во власти. Поэтому вопрос, почему воз и
ныне там, остается открытым. Да и для общества ситуация с системой
госзакупок – своего рода лакмусовая бумажка: если власть не может сделать
эффективно один проект по внедрению самых элементарных инновационных
технологий, то как можно эффективно управлять целой страной?
Там, где хотят, делают. Та же маленькая Эстония, взяв курс на высокие
технологии, перешла от слов к делу, выделив 1 % бюджета на программу
эффективного государственного управления с применением IТ. Всего один
процент. Звучит довольно скромно. А в результате – это сегодня едва ли не
самая электронная страна в мире (Станет ли Украина электронной
страной? // http://blog.liga.net/user/idyatlov/article/22015.aspx. – 2016. –
26.04).

Max Nefyodov:
Ми створили ресурс «Публічні закупівлі для чайників»
http://infobox.prozorro.org.
Якщо ви щось хочете спитати про #ProZorrо – тут, вірогідно, є відповідь.
Як почати роботу, відео, картинки, комментарі європейських експертів, як
працюють нецінові критерії і т.д.
#ProZorro – це інструмент, якщо ним не користуватись, або
користуватись догори ногами, то результат буде із серії «ну, таке». Тому
заходьте – особливо якщо ви впевнені, що реформанепрацює,
нетребабулоіпочинати,
точнонічогоневийде
та
требапростозробитиправильно! Більше про ресурс тут: http://goo.gl/XSESjy
(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2016. – 26.04).
Janika Merilo:
Электронные выборы и уроки фальсификации.
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Эту неделю я активно занималась электронными выборами. Наша цель
будет достигнута не просто с принятием законопроекта, а когда любой
человек может сам выбрать, как он хочет голосовать – через мобильный
телефон, ИД-карточку или на участке. А это очень длинный путь.
Цель – создать надежные, прозрачные и удобные выборы, минимизируя
фальсификацию. А для того, что бы минимизировать фальсификацию, надо
понимать как и где она происходит.
Как и каждый раз, до внедрения новых решений, пошла учится у самых
умных. В этот раз у крутейших технологов партий на одних из труднейших
участков – Харькове и Днепропетровске. Огромное спасибо за уроки, я более
вооружена.
В итоге провели рабочую встречу с нашей рабочей группой и активно
проспорили – надо ли в первом этапе электронизировать только подсчет
протоколов, или и автоматизировать подсчет или формирование бюллетеней
(сканнеры или отдельные экраны – оборудование для голосования на
участке). Гуру говорили, что именно на уровне бюллетеней происходит
больше фальсификаций (https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. –
2015. – 22.04).

Блоги та соціальні мережі

44

Огляд матеріалів ЗМІ
«Стратегія – 2020»:
інформаційні технології в державному управлінні
<
20-28 лютого
2015

16 – 29 квітня 2016 року

Інфографіка

Janika Merilo: Во Львове дни стратегической сессии ПроЗорро.

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209347831631502&set=a.178
5071265292.2103892.1194812675&type=3&theater. – 2016. – 03.05).
Jaanika Merilo: Продолжается работа по электронным выборам

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209360132899026&set=a.178
5071265292.2103892.1194812675&type=3&theater. – 2016. – 05.05)
Інфографіка
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Janika Merilo: Статистика петиций.

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209242319233758&set=a.178
5071265292.2103892.1194812675&type=3&theater. – 2016. – 19.04)
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Зарубіжний досвід
Казахстан занял 56 место из 92 в рейтинге Оpen Data Barometer за
2015 год, опустившись по сравнению с 2014 годом на 7 позиций и набрав
20,9 баллов из 100.
Согласно распространенной информации, в данном рейтинге страны
оценивались на основании следующих результатов: рецензируемые
экспертные опросы о политике в сфере открытых данных и детальное
обследование 15 основных видов данных на предмет их доступности,
формата, лицензирования и актуальности, а также ответы самих
правительств на аналогичные вопросы через упрощенную форму (опрос
проводился с мая по июль 2015 г.) и дополнительные данные от Мирового
экономического форума, Всемирного банка, обзора e-Government ООН и
Freedom House. «Наиболее высокая оценка дана Казахстану по
эффективности открытых инициатив, которые требуют сотрудничества
между государством, частным сектором и гражданским обществом.
Насколько правительство готово в полной мере воспользоваться открытыми
данными, как эффективным инструментом для развития? 29 баллов из 100», –
отмечается в сообщении. По данным фонда, рейтинг состоит из четырех
индикаторов: политика и подходы управления данными – 36 баллов из 100;
действия правительства на наднациональном и национальном уровне – 40
баллов из 100; гражданские права и роль граждан – 23 балла из 100; бизнес и
предпринимательство – 28 баллов из 100. Электронное правительство и
доступ к информации в Казахстане, согласно данным Оpen Data Barometer,
работают неэффективно. А это в совокупности с закрытостью доступа к
информации дает почву для коррупции, отмечается в сообщении (Казахстан
опустился на 7 позиций в рейтинге Оpen Data Barometer за 2015 год //
http://ustinka.kz/kazakhstan/economy/kazakhstan-opustilsya-na-7-pozitsiy-vreytinge-open-data-barometer-za-2015-god. – 2016. – 28.04).
Министерства,
административные
ведомства,
полномочные
представители правительства в областях, местные государственные
администрации,
государственные
учреждения
и
предприятия
Кыргызской Республики с 1 августа 2016 года должны перейти на
электронный способ представления отчетности с применением
электронной цифровой подписи. Об это говорится в распоряжении
правительства от 11 апреля 2016 года.
Электронный способ представления отчетности вводится в целях
повышения качества оказания услуг населению, уменьшения коррупционных
рисков и ускорения обработки данных, а также в соответствии с программой
по внедрению электронного управления («электронное правительство») в
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государственных органах исполнительной власти и органах местного
самоуправления.
Приобретение электронной цифровой подписи для руководителей и
главных бухгалтеров поручено произвести в пределах предусмотренных
средств на соответствующий год (Госорганы и госпредприятия должны
перейти на электронный способ представления отчетности с
применением
электронной
цифровой
подписи
//
http://canews.org/news:1185641. – 2016. – 25.04).

Компания «Белорусские облачные технологии» (торговая марка
BeCloud) заявила о запуске Республиканского центра обработки данных
(РЦОД). Это первый в Белоруссии ЦОД, соответствующий стандарту
отказоустойчивости Tier III.
ЦОД построен в Колодищах – пригородном поселке Минска.
Строительство ЦОДа велось с мая 2015 г.
РЦОД будет обслуживать государственных и корпоративных клиентов.
Для работы с госзаказчиками будет использоваться оборудование Huawei,
для обслуживания корпоративных клиентов – оборудование ZTE.
Ранее BeCloud построила Республиканскую сеть передачи данных
(РСПД). Сеть работает по технологии DWDM и состоит из 12 облачных
узлов во всех регионах страны. РСПД предназначена для обслуживания
республиканских и муниципальных органов власти.
Республиканские облачные технологии
РСПД вместе с РЦОД данная сеть образует Республиканскую облачную
платформу (РОП). Эта платформа обеспечивает хранение и резервирование
данных клиентов, предоставление повсеместного и удобного сетевого
доступа к программным продуктам, приложениям, сервисам, системам
хранения и пр.
Компания BeCloud создана в 2013 г. 51 % акций компании принадлежат
властям республики, 49 % – российскому бизнесмену Константину
Николаеву, совладельцу компаний Globaltrans, Global Ports и «Мостотрест».
Работы по созданию РОП и РСПД компания ведет в соответствии с указами
президента Белоруссии Александра Лукашенко.
На встречу электронному правительству
РОП особенно актуальна для госструктур Белоруссии: в республике
активно развивается электронное правительство, а к 2019 г. все из них
должны перевести свои услуги в электронный вид. В рамках выставки
BeCloud
продемонстрировал
пилотную
версию
проекта
«Автоматизированная информационная система «Учет электронных счетовфактур», реализованный в интересах Министерства по налогам и сборам. К
1 июля 2016 г. В Белоруссии заработает единая цифровая система, через
которую компаниям выставлять электронные счета-фактуры.
Со своей стороны, BeCloud разработал специальный веб-портал,
который значительно упростит и облегчит процесс обмена необходимой
Зарубіжний досвід
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информацией между организациями. Например, пользователь сможет
сверить всю необходимую документацию, автоматически произвести
расчеты и выявить ошибки в заполнении обязательных форм учета НДС.
Новшество затронет 130 тыс. плательщиков НДС – 30 % от общего
количества плательщиков налогов в Белоруссии.
Для корпоративных клиентов РОП предоставит услуги по аренде
облачных приложений по модели Software as the Service (Saas). Модель SaaS
обеспечит клиентам удаленный запуск приложений с компьютеров и
мобильных устройств через веб-браузер или специальные программы.
Например, BeCloud может обеспечить удаленную работу с электронной
торговой площадкой, системой оперативного сбора данных, ведомственным
электронным архивом, сервисом «1С:Бухгалтерия». Также компания
предлагает доступ к сервисам Microsoft Lync (сервис общения
корпоративных пользователей, включая голосовые и видео-вызовы) и
Microsoft Exchange (сервер для организации обмена почтовых сообщений и
совместной работы).
Монополист четвертого поколения
BeCloud также является владельцем единственной в Белоруссии
лицензии на сотовую связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE.
Лицензия охватывает частотные диапазоны 1800 МГц и 2,5 ГГц. В конце
2015 г. сеть была запущена в столице республики Минске.
При этом BeCloud не намерена использовать свою сеть для
предоставления услуг абонентам напрямую, вместо этого предлагая
инфраструктуру существующим сотовым оператором. Пока возможности
обеспечить своих пользователей доступом к LTE-сети BeCloud решил только
один из трех белорусских сотовых операторов – МТС (совместное
предприятия властей республики и российского МТС) (Россияне построили
в
Белоруссии
ЦОД
для
электронного
правительства
//
http://www.cnews.ru/news/top/2016-04-25_rossiyane_postroili_v_belorussii_
tsod_dlya_elektronnogo. – 2016. – 22.04).

Информационная
система
реестра
адресов
Азербайджана
Госкомитета по вопросам имущества интегрирована в портал
«электронное правительство» (e-gov.az).
В реестре отражена информация об административно-территориальных
единицах, почтовых индексах, цифровая карта дорог и улиц и т.д. Система
призвана обеспечить оперативность в поиске адресов при возникновении
чрезвычайных ситуаций, оказании скорой медицинской помощи, доставке
почты и т.д.
Основная цель создания системы адресного реестра – ее интеграция с
информационными системами других госведомств страны для обмена
информацией.
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В настоящее время число е-услуг Госкомимущества Азербайджана,
доступных на портале, достигло 31. Общее число е-услуг на портале
составляет 424.
Портал является ключевым инструментом, поддерживающим работу с
гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он
призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет
того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронном
виде.
Доступ к порталу е-правительства осуществляется с использованием
цифровой подписи, идентификационных данных частных предпринимателей
и граждан, верификационных данных (логин и пароль), а также мобильной
системы аутентификации, которые можно получить в электронной форме
после прохождения регистрации на портале (Гусейн Велиев Реестр адресов
Азербайджана
интегрирован
в
портал
е-правительства
//
http://www.trend.az/business/it/2523808.html. – 2016. – 22.04).

В Университете Инха в Ташкенте состоялся узбекскоюжнокорейский научно-практический форум по вопросам развития
информационно-коммуникационных технологий.
В мероприятии приняли участие представители компаний и концернов,
научно-исследовательских центров двух стран, специализирующиеся в таких
сферах, как связь, информационные технологии и телекоммуникации,
программное обеспечение, производство электронной продукции, а также
предприниматели, ученые, ведущие эксперты, профессора-преподаватели
образовательных учреждений.
Министр развития информационных технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан Х. Мирзохидов и другие отметили, что
сотрудничество между Узбекистаном и Республикой Корея развивается во
всех сферах на основе соглашений, достигнутых в ходе встреч глав двух
государств. В ходе государственного визита Президента Ислама Каримова в
Республику Корея в мае 2015 года наряду с другими сферами был принят
документ об укреплении дальнейшего сотрудничества в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время в мире приблизительно 5,5 процента валового
внутреннего продукта составляет продукция сферы информационнокоммуникационных технологий. Специалисты утверждают, что в 2020 году
этот показатель превысит девять процентов. На сегодня доля
информационно-коммуникационных технологий в ВВП Республики Корея
составляет более 11,8, в Швеции – 7, Соединенных Штатах Америки – 6,8
процента.
В рамках комплексной Программы развития национальной
информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на
2013-2020 годы, утвержденной постановлением главы нашего государства о
мерах по дальнейшему развитию национальной информационноЗарубіжний досвід
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коммуникационной системы Республики Узбекистан от 27 июня 2013 года,
особое внимание уделяется последовательному развитию информационных
ресурсов и отраслей, широкому внедрению ИКТ во все сферы
государственного
управления,
развитию
системы
«электронное
правительство».
Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» служит
внедрению ИКТ в работу государственных органов и совершенствованию
системы электронного правительства. В сфере успешно реализуется ряд
программ и проектов. Через Единый портал интерактивных государственных
услуг юридическим и физическим лицам предоставляются различные услуги.
В этом процессе технически и технологически переоснащаются
коммуникационные
сети,
повышается
качество
предоставления
интерактивных услуг.
На форуме гостям представили информацию о развитии ИКТ в нашей
стране, широкомасштабных реформах по укреплению международного
сотрудничества в этом направлении. Специалисты из Южной Кореи высоко
оценили проводимую в Узбекистане работу по внедрению ИКТ в различные
отрасли экономики и жизнь общества, дальнейшему совершенствованию
стратегии IT-индустрии, развитию технологий и инфраструктуры,
подготовке и повышению квалификации кадров для сферы.
Председатель и главный исполнительный директор компании
«SkyLake Investment» Республики Корея Чин Тэ Дже:
Заслуживают внимания активные темпы проводимых в Узбекистане
реформ по широкому внедрению современных информационнокоммуникационных технологий в экономику, развитию системы
«электронное правительство» и укреплению правовых основ в этом
направлении. Благодаря таким действиям Узбекистан в ближайшем будущем,
безусловно, станет одной из передовых стран в сфере ИКТ.
Сфера информационно-коммуникационных технологий – одно из
приоритетных направлений сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи.
Наши страны реализуют ряд перспективных проектов в этом направлении. В
образованном по инициативе Президента Ислама Каримова Университете
Инха в Ташкенте подготавливают квалифицированные кадры для сферы. В
этом образовательном учреждении студенты овладевают секретами ITиндустрии на основе международных стандартов и знакомятся с последними
новшествами в сфере.
Профессор Сеульского национального университета Бѐнг Жи Ли:
На этом форуме я получил обширную информацию о проводимой в
Узбекистане весомой работе по дальнейшему развитию ИКТ, расширению
видов интерактивных государственных услуг, предоставляемых населению.
Меня впечатлили достижения Узбекистана в сфере ИКТ. Отрадно, что между
нашими странами ведется активное сотрудничество в этом направлении,
примером которого служит успешная деятельность Университета Инха в
Ташкенте.

Зарубіжний досвід

51

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

16 – 29 квітня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
На форуме отмечалось, что в развитии производства и экспорте
продукции программного обеспечения особое внимание уделяется изучению
передового опыта Южной Кореи.
Участники мероприятия обменялись мнениями о нынешнем состоянии и
перспективах сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореей в сфере
информационно-коммуникационных технологий, представителей бизнеса и
высших учебных заведений в подготовке высококвалифицированных ITспециалистов, а также о современных тенденциях развития ИКТ, роли этой
сферы в экономике, возможностях создания венчурных фондов.
В рамках форума между Университетом Инха в Ташкенте,
представителями бизнеса Республики Узбекистан и Республики Корея
подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Консультативного
совета в данном университете (Умарова И. Эффективное сотрудничество
в сфере ИКТ // http://www.pv.uz/obrazovanie/24434. – 2016. – 20.04).

Эстония – одна из немногих, где административные сервисы
предоставляются молниеносно быстро и качественно. Главный секрет
успеха эстонских властей – электронное правительство. Информатизация и
электронизация всех сфер деятельности в этой стране действительно
поражает. Подключиться к бесплатному Wi-Fi можно буквально на каждом
шагу, а через Интернет – отправить все необходимые документы для
получения каких-либо разрешений, будь это регистрация бизнеса или
свидетельство о рождении или браке. В Эстонии даже проголосовать на
парламентских выборах можно по Интернету. Хотя возможность отдать свой
голос за кандидата на избирательном участке тоже сохраняется.
Главное преимущество электронизации в Эстонии в том, что жители
этой страны перестали быть заложниками графиков работы государственных
служб и ведомств – заполнить онлайн-заявление и подать документы можно
24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Сами эстонцы уже давно называют себя жителями Е-государства. То,
что для нас кажется диковиной, для них – обычное дело. И электронные
новшества в стране действительно работают – до 94 % налоговых деклараций
в Эстонии подаются через Интернет, а больше 98 % населения
расплачивается по счетам в режиме онлайн (Лев Парцхаладзе Электронные
сервисы Эстонии // http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-blog/id/2650. – 2016. –
20.04).
Беларусь готова поддержать глобальный механизм регулирования
интернета, говорит Александр Лукашенко. А эксперты сетуют на то, что
власти не готовы отказаться от контроля за Байнетом.
Александр Лукашенко, белорусский президент на встрече с
генеральным секретарем Международного союза электросвязи Хоулинем
Чжао:
Зарубіжний досвід

52

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

16 – 29 квітня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Беларусь поддерживает идею создания нового глобального механизма
регулирования сети интернет.
«Мы абсолютно убеждены, что в плане контроля за интернетом не
должно быть какого-то национального эгоизма. Эта очень важная сфера
должна контролироваться международными организациями, вашей
организацией с учетом уже достигнутого опыта».
Он рассказал о достижениях Беларуси в развитии информационнокоммуникационных технологий: появление IPTV, 4G, запуск своего спутника
связи, достижение уровня проникновения интернета около 70 %.
«Мы поставили перед собой очень амбициозные задачи, особенно в
плане развития широкополосных сетей доступа в интернет».
Для дебюрократизации в Беларуси создается «электронное
правительство», поставлена задача перехода к цифровой экономике и
бороться с «серым» трафиком («и уже немало сделали в этом плане»).
Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин:
До 2020 года около $1 млрд будет вложено в развитие информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в Беларуси.
«В Беларуси принята государственная программа развития ИКТ на
пятилетку, мы запланировали реализовать масштабные проекты в объеме
около 1 млрд долларов».
Эти деньги будут вложены в обновление оборудования. «Беларусь уже
сейчас может гордиться достигнутыми результатами развития ИТтехнологий. В рейтинге Международного союза электросвязи наша страна
занимает высокое 36-е место по уровню развития ИКТ и является лидером
среди стран СНГ».
Уже четыре года Беларусь входит в 30-ку стран по разработке
программного обеспечению по заказу. Объем производства компьютерных
программ в 2015 году составил около 800 млн долларов, при этом экспорт из
них – более 700 млн долларов.
Кстати, белорусские власти обещали, что до конца 2016 года стандарт
3G покроет фактически всю страну (97 %), сейчас он охватывает только
немногим более половины территории. При этом два оператора связи
(Velcom и МТС) уже запустили связь по технологии 4G, а Life:) за частотами
не обращался.
Генсекретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао:
У Беларуси есть потенциал. Беларусь может подняться гораздо выше в
рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
«Беларусь может рассчитывать подняться выше в нашем рейтинге,
сейчас Южная Корея занимает первое место, но в 2014 году была Дания.
Видите, эти позиции не фиксированы».
Страна с 2010 года входит в десятку самых динамично развивающихся
стран в области информационно-коммуникационных технологий и «это
очень хороший результат».
Основатель Tut.by Юрий Зиссер:
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«Не секрет, что изначально и до сих пор интернет контролируется
правительством США. Требование децентрализации интернета – это не
личное мнение президента Беларуси, а мнение всего мира за пределами
США».
При этом он уверен, что «белорусское государство не готово ослабить
контроль за Байнетом».
У Беларуси отличные шансы на повышение в рейтинге ИКТ. Для этого
необходимо «дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры,
которое продолжается в Беларуси, несмотря на экономический кризис»
(Ольга Быковская Власти не готовы ослабить контроль за Байнетом //
http://bdg.by/news/authors/vlasti-ne-gotovy-oslabit-kontrol-za-baynetom. – 2016.
– 20.04).

Бизнесмен Евгений Ройтман, планировавший в России запускать
4G-оператора «Антарес», заинтересовался проектами в Иране. Он
обсуждал с иранскими чиновниками участие в создании «электронного
правительства», а с местными сотовыми операторами MCI и RighTel –
программу развития мобильной связи в малых городах. Детали
проектов планируется уточнить этой осенью в рамках российскоиранской межправительственной комиссии.
«Антарес» намерен принять участие в проекте по развитию
инфраструктуры для электронного правительства Ирана. В Иране возможно
«использование новой разработки «Антарес» в области ГЛОНАСС для
повышения уровня безопасности дорожного движения».
Минувшей осенью Евгений Ройтман как глава группы компаний
«Антарес» и председатель совета директоров инновационной корпорации
«Технопром» в составе делегации представителей руководства ведущих
российских компаний принял участие в переговорах главы Минэнерго
Александра Новака с министром связи и информационных технологий Ирана
Махмудом Ваези. «Он (Евгений Ройтман. – «Ъ») выразил готовность к
участию ГК «Антарес» и ИК «Технопром» в реализации проекта «Иранское
электронное правительство», обеспечении безопасности информационных
систем Ирана и развитии программы по организации мобильной связи в
малых городах страны». Тогда же Евгений Ройтман при участии
представителя торгпредства России в Иране провел отдельные встречи с
представителями руководства Mobile Communications Company of Iran (MCI,
бренд Hamrah Aval) и одного из основных иранских операторов мобильного
интернета RighTel. Иранские представители выразили готовность обсудить
вопросы практической реализации предложений Евгения Ройтмана в ходе
очередного совещания МПК, которое планируется на осень 2016 года.
Сотрудник Минэнерго также допускает, что проекты «Антареса» могут
обсуждаться на том совещании.
В Иране 69 млн абонентов мобильной связи, при этом показатель
проникновения составляет 88 %. С 2014 года в стране началось
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развертывание сетей 3G и 4G. Лидирующий оператор на рынке – MCI,
«дочка» государственной Telecommunication Company of Iran, ее акции
торгуются на Тегеранской бирже. Второй по величине игрок – MTN Irancell,
принадлежащая Iran Electronic Development Company (51 %) и
южноафриканской MTN Group (49 %). Первый 3G-оператор – RighTel,
акционером компании является Social Security Investment Company.
Евгений Ройтман подтвердил информацию о переговорах с иранскими
компаниями. «Мы рассматриваем разные возможности». ««Электронное
правительство» – это госпроект. Его финансировать будут сами (иранцы. –
«Ъ»), мы сделаем предложения». Большим плюсом является то, что
руководителем иранской части МПК является министр связи и IT, который
учился в США, отметил господин Ройтман. «Страна, в которой живут 78 млн
человек, после снятия санкций будет расти». В Минсвязи Ирана,
представители RighTel и MCI не ответили на запросы «Ъ».
Источник, знакомый с бизнесом «Антареса», говорит, что у компании
есть интересы как в Иране, так и в Омане. В то же время запуск 4G-сети
«Антареса» в Москве сдвигается с первой половины 2016 года на 2017-й,
добавил он. Евгений Ройтман не стал комментировать сроки запуска
«Антареса» в России. Как сообщал ранее «Ъ», группа «Альянс» Мусы
Бажаева проявляла интерес к участию в «Антаресе». Источник в «Альянсе»
подтвердил, что господин Бажаев «в определенном объеме» готов
участвовать в финансировании проектов «Антареса», но про экспансию
компании в Иран он не слышал (Владислав Новый «Антарес» зажегся над
Персией // http://www.kommersant.ru/doc/2968082. – 2016. – 20.04).

Пресс-служба акима Алматы сообщила, что e-gov.kz не может
принимать заявления и документы от очередников, нуждающихся в
жилье.
«5 апреля 2016 года на сайте управления жилья и жилищной инспекции
города Алматы опубликовано объявление о приеме заявлений и документов
от очередников, состоящих на учете как нуждающиеся в жилье из
государственного жилищного фонда, через веб-портал «Электронное
правительство» e-gov.kz с 20 по 23 апреля 2016 года по направлению «Жилье
для всех категорий населения» по линии АО «Жилстройсбербанк
Казахстана».
Однако по техническим причинам произошел сбой в работе
вышеуказанного веб-портала. В этой связи в настоящее время АО
«Национальные
информационные
технологии»
производит
восстановительные работы по приему документов (Веб-портал
«Электронное
правительство»
дал
сбой
в
Алматы
//
http://total.kz/society/2016/04/20/veb_portal_elektronnoe_pravitelstvo_dal_sboy_
v_almatyi. – 2016. – 20.04).
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Евросоюз запустил новую версию портала открытых данных,
который на данный момент объединяет свыше 433 800 наборов
метаданных со всего континента.
Проектом под названием European Data Portal занимается, в частности,
Open Data Institute, а также другие учреждения.
В настоящее время пользователям портала доступны данные из самых
различных категорий: экономика и финансы, сельское хозяйство, транспорт,
здравоохранение и другие.
European Data Portal позволяет отдельным гражданам, представителям
SMB и крупного бизнеса искать информацию в архивах, предоставленных
различными организациями публичного сектора (Обновлѐнный портал
открытых данных ЕС // http://open.gov.ru/infopotok/5515081. – 2016. –
20.04).

Цифровая экономика, электронное правительство и новинки
робототехники. Открылась выставка достижений телекоммуникаций,
информационных и банковских технологий «ТИБО-2016».
Около сотни компаний из 18 стран (операторы связи, производители
компьютерной техники и смартфонов, а также разработчики программ)
привезли свои новинки.
Как работает электронное правительство, чем удобны «умные»
остановки транспорта и модно ли получить электронную двойку,
рассказывают разработчики. Многие технологии уже готовы использовать в
Беларуси. Страна, по оценкам экспертов, входит в десятку самых динамично
развивающихся
в
области
информационного-коммуникационных
технологий.
Программа нынешней «ТИБО» насыщена: кроме презентаций и круглых
столов разной тематики состоится конференция по инновациям в торговле и
бизнес-форум (Компании из 18 стран принимают участие в выставке
«ТИБО-2016» в Минске // http://ont.by/news/our_news/kompanii-iz-18-stranprinimayut-ychastie-v-vistavke-tibo-2016-v-minske. – 2016. – 19.04).
Правительство Узбекистана в 2016-2017 годах инвестирует
145 миллионов долларов в создание инфраструктуры «Электронного
правительства».
Министр
по
развитию
информационных
технологий
и
коммуникаций Узбекистана Хуршид Мирзахидов на узбекско-корейском
IT-форуме, проходящим в Ташкенте:
«Наша страна поставила перед собой цель – в короткие сроки создать
надежную инфраструктуру «Электронного правительства», которая позволит
вывести взаимоотношения между государственными органами, населением и
предпринимателями на качественно новый уровень». По данным
министерства, в программу по созданию системы «Э-правительство»
включено 28 проектов общей стоимостью около 145 миллионов долларов. В
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частности, модернизация предусматривает увеличение протяженности
волоконно-оптических линий связи до 28,4 тысячи километров (в 1,7 раза
больше по сравнению с 2015 годом), создание новых data-центров общей
емкостью 30 тысяч терабайт, а также увеличение пропускной способности
каналов связи до областных центров – в четыре раза до 40 гигабит в секунду,
до районных центров – в десять раз до 10 гигабит в секунду (Узбекистан к
2018 году вложит $145 млн в «Электронное правительство» //
http://ria.ru/world/20160419/1414891402.html. – 2016. – 19.04).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Saini Parul E-Governance Initiatives in India: A Review = Ініціативи
електронного урядування в Індії: огляд / Parul Saini // International Journal of
Research in Social Sciences. – 2016. – Vol. 6.2. – Р. 526–538. У статті
представлений огляд різних ініціатив з електронного урядування, які були реалізовані в
Індії, зокрема вироблення концепції електронного урядування в Індії, а також окреслення
проблем та перспектив розвитку даної сфери.

Бранима Т. Проблемы и перспективы развития цифровой экономики в
Африке южнее Сахары / Траоре Бранима // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. – 2016. – № 117. – С. 428–452. Настоящая работа посвящена
проблемам и перспективам развития цифровой экономики стран Африки южнее Сахары.
В работе будет исследована взаимосвязь между развитием новых информационнотелекоммуникационных технологий (ИКТ) и становлением гражданского общества в
регионе. Будут изучены этапы внедрения интернет-технологий. Изучается развитие в
разных странах с учетом национальных особенностей, разбираются основные функции
новых ИКТ в становлении гражданского общества и свободы слова и тенденции их
развития в регионе. Сама по себе Африка далеко не лидирующий по уровню
обеспеченностью доступом к коммуникации регион, всего лишь 13 % (согласно
исследованиям Всемирного банка) жителей континента пользуются Интернетом. Но
именно в Африке наблюдается большой прирост пользователей Всемирной паутины за
довольно короткий срок. Субсахарская Африка – одна из активно развивающихся частей
Африки, с учетом более высокого интереса жителей, технологии развиваются быстрее и
качество коммуникаций выше, благодаря чему молодые люди получают доступ к
образовательным ресурсам, включаются в диалог с людьми из разных стран, узнают про
рынок труда, становятся частью большого сообщества по интересам и вследствие чего
более критично относятся к происходящему вокруг. В работе дано определение понятия «
цифровая экономика « ; приведены графики и диаграмы, отражающие уровень развития
ИКТ и участия гражданского общество в их распространении ; рассмотренны: динамика
развития цифровой экономики, динамика изменения африканского рынка
телекоммуникаций, рынок мобильной связи и его весь в экономике региона, невероятный
темп развития интернет-технологий, социо-экономические проблемы и вызовы, появление
новых рабочих мест, новые технологии предоставления привычных банковских услуг,
появление электронного правительства и его влияния на качество обслуживания
потребителей, появление новых образовательных технологий и ресурсов, перспективы
развития технологий и общества под влиянием этих технологий и многое другое. В работе
использованны данные Всемирного банка, ООН, Wireless intelligence, PwC, Internet wrld
stats, UIT, GSMA, eMarketer, CNUCED и другие. Говорится о таких чисто африканских
технологиях как M-Peza, SenGeoSante, Medafrica, Mpedigree, Matibabu и другие.

Казаков В. Интеллектуальные ресурсы сферы услуг в эпоху электронной
экономики / В. Казаков, Л. Лапидус, И. Светлов // РИСК: Ресурсы,
информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 280–283. Знания
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становятся важным ресурсом хозяйственной деятельности современных компаний,
фактически еще одним фактором производства. Эпоха электронной экономики,
характеризующаяся экономическими потерями компаний от недейственных систем
управления знаниями и процветающим промышленным шпионажем, еще больше
обострила проблему защиты интеллектуальной собственности. Интеллектуальная
собственность может рассматриваться как инструмент «извлечения стоимости знания»,
однако ее первоисточником являются интеллектуальные ресурсы, потенциал
использования которых иллюстрируется на примере сектора интеллектуальных услуг.

Казьмина Е. А. Общественное обсуждение проектов нормативных
правовых актов в контексте развития электронной демократии / Екатерина
Алексеевна Казьмина // Академический юридический журнал. – 2016. –
№ 1 (63). – С. 10–14. Cтатья посвящена проблематике развития отдельного механизма
электронной демократии – общественному обсуждению проектов нормативных правовых
актов в сети Интернет. Отмечается, что нормативное регулирование указанных
общественных отношений является недостаточным, требуется его дальнейшее
совершенствование и развитие.

Крюков О. І. Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник
національної безпеки держави в умовах глобалізації / О. І. Крюков // Вісник
Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне
управління. – 2016. – № 1. – С. 142-149. У статті розкриваються проблеми
інформаційного забезпечення органів публічної влади та їх вплив на національну безпеку
держави. Підкреслюється роль глобалізаційних процесів у формуванні інформаційного
суспільства. Аналізуються головні напрямки та прорахунки державної інформаційної
політики в контексті національної безпеки держави.

Матвейчук Л. О. Механізми нормативно-правового забезпечення
діяльності органів державної податкової служби в електронному форматі /
Людмила Олександрівна Матвейчук // Аспекти публічного управління. –
2016. – № 3. Розвиток інформаційного суспільства неодмінно породжує
трансформаційні процеси у сфері публічного управління, що, в свою чергу, вимагають
створення нових сучасних механізмів державного управління з використання досягнень
інформаційних та комунікаційних технологій. Невід’ємною складовою цих процесів є
електронне урядування, розвиток якого на сьогодні є пріоритетним у контексті реалізації
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». В статті досліджено організаційно-правові
механізми розвитку інформаційного суспільства, електронного урядування, електронного
оподаткування. Розглянуто еволюційний розвиток українського законодавства щодо
електронного
урядування,
виділено
нормативно-правові
акти
електронного
документообігу в Україні. Розкрито правову площину діяльності податкових органів в
електронному форматі, виокремлено державні програми, в рамках яких відбувається
розвиток цього напряму. Виділено розвиток електронних взаємовідносин у сфері
оподаткування як наслідок породження нових механізмів державного управління
оподаткуванням у процесі розвитку інформаційного суспільства та глобалізації
національних економік. Безумовна необхідність створення інформаційного простору на
законодавчому рівні між державними органами і бізнесом у контексті побудови
відповідального і підзвітного інституту державного управління оподаткування.
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Разроев Н. И. Интегрирующая роль электронных карт в процессах
автоматизированного управления обороной страны / Николай Иванович
Разроев, Геннадий Федорович Мельников, Геннадий Николаевич Тимков //
Военная мысль. – 2016. – № 3. – С. 9–15. Исследуются особенности формирования

геоинформационной среды в едином информационном пространстве управления
обороной страны. Рассмотрена интегрирующая роль электронных карт, а также
проанализированы проблемы, требующие решения при создании геоинформационной
среды.
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