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Анонс
2–3 июня 2016 г. (Днепропетровск)
Крупнейшая конференция про развитие IT-бизнеса в Украине, на
которой топовые спикеры из ведущих IT-компаний поделятся опытом в
области управления проектами, развития бизнеса и налаживания системы
продаж. 1000 участников соберутся со всей Украины, чтобы послушать
спикеров, задать вопросы на круглых столах и обсудить технологические и
управленческие тренды в кулуарах.
Конференция будет полезна менеджерам проектов и менеджерам по
продажам, IT-маркетологам, владельцам бизнеса и стартапов, тимлидам и
разработчикам, которые планируют строить карьеру в области управления
проектами, а также тем, кто хочет лучше понимать и усовершенствовать
бизнес-процессы в своей компании.
Конференция пройдет в 4 потока: Управление проектами, Технологии,
Развитие бизнеса и Продажи. 1 июня накануне конференции пройдет 3
воркшопа от лучших бизнес-тренеров (http://item.dp.ua).
22 червня 2016 г. (Київ)
Форум персональної демократії в Україні. Net:Working Democracy.
Початок: 22.06.2016 о 09:00.
Адреса: вул. Лаврська, 16, Київ, Україна.
Місце: дім культури та освіти «Майстер Клас».
Захід відбудеться 22 червня 2016 року в домі культури та освіти
«Майстер Клас» (Київ, вул. Лаврська 16). На Форумі персональної демократії
в Україні пропонується обговорити український та міжнародний досвід зі
створення інноваційних громадських проектів та ініціатив, основаних на
використанні технології, метою яких є підвищення відкритості, прозорості
та демократичності влади, залучення суспільства до прийняття державних
рішень. Учасники говоритимуть про відкритість та співпрацю – ключові
цінності сучасної демократії.
Конференція включатиме три панелі виступів та обговорень. Зокрема,
говоритимемо про відкриті дані, електронне врядування, розумні міста,
цифрову журналістику (http://pdfukraine2016.transparencee.org).
22–24 июня 2016 г. (Санкт-Петербург)
Конференция «Интернет и современное общество» (Internet and
Modern Society – IMS).
Основные цели объединенной научной программы: развитие
междисциплинарных
исследований
информационных
технологий,
электронных библиотек, методов и технологий интеграции электронных
коллекций; взаимодействия информационных ресурсов и формирования
Анонс
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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
Регулятор у сфері телекомунікацій більше не буде контролювати
інформатизацію. Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) на засіданні
31 травня 2016 року схвалила проект президентського указу про своє
перейменування. Документ пропонує вилучити з переліку повноважень
цього відомства поняття інформатизації. Після того, як президент підпише
указ, згаданий держорган отримає стару назву – НКРЗ.
Відповідальність за інформатизацію на телеком-регулятора поклав
колишній президент Віктор Янукович. Відповідний указ він підписав
23 листопада 2011 року. На думку голови ради Телекомунікаційної палати
України Тетяни Попової, поява слова «інформатизація» в назві телекомрегулятора була багатоходовкою тодішнього голови Держспецзв’язку
Леоніда Нетудихати. Він переконав Януковича надати Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації частину повноважень
центрального органу виконавчої влади в телеком-галузі. Інформатизацію – в
це значення включалося інформаційне суспільство та електронне урядування
– тоді закріпили за регулятором. Наступним кроком мало стати створення
окремого профільного міністерства, яке би перебрало на себе всі відповідні
функції, але цього не сталося.
Голова НКРЗІ Олександр Животовський:
«Поняття інформатизації виявилося без наповнення, тому й вирішили
його прибрати». Чіткіше повноваження очолюваного ним відомства
прописані в законопроекті про електронні комунікації №3549-1, який очікує
розгляду в парламенті.
Попередні члени НКРЗІ розкритикували проект президентського указу.
«Фактично це свідчення того, що ця команда регулятора розписується в
безсиллі задовільнити потреби суспільства в інформаційному продукті», –
переконаний Ігор Сиротенко. Своє звільнення з керівного складу Нацкомісії
після перемоги на президентських виборах Петра Порошенка він оскаржив у
суді та виграв. Однак глава держави повторно його звільнив на підставі
закону про очищення влади.
На думку колишнього члена НКРЗІ, держава у галузі інформатизації
повинна забезпечувати дві ключові потреби. По-перше, для поширення
інформації не повинно бути ніяких завад, окрім згоди її власника. По-друге,
інформації треба захищати від спотворення.
Попередній склад НКРЗІ не встиг за кілька років здійснити потрібних
перетворень у даній галузі. «Ми почали цей процес, приготували законодавчі
зміни, які би давали комісії дійсно регулювати в тому числі і питання
інформатизації, але вони на той час не були підтримані Верховною Радою».
«Повноваження не дають, їх беруть». «Якби комісія захотіла мати ці
Офіційна інформація
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повноваження, то вона повинна була працювати над тим, щоби їх отримати, а
не просто скласти руки і здавати свої позиції», – підкреслив колишній член
телеком-регулятора.
Екс-голова НКРЗІ Петро Яцук повідомив, що наприкінці 2010 року у
владних коридорах обговорювалося створення Національної комісії, що
здійснює державне регулювання в сфері електронних комунікацій. Новий
орган відповідав би і за телекомунікації, і за інформатизацію та «відповідало
би поклику часу». «Якщо вже перейменовувати, то краще вже в розрізі
нового законопроекту про електронні комунікації».
«Інформатизація – це той сектор економіки, який єдиний зараз, не
зважаючи ні на що, продовжує розвиватися, і буде ще стрімкіше зростати. І
єдиний, який юридично ще не регулюється». На його думку, повинно бути
два органи управління: один, який видавав би правила, регламенти,
стандарти, і другий – який здійснює регулювання.
Низка спостерігачів на ринку висловила припущення, що
президентський указ дасть змогу відсікти судові позови від попередніх
керівників НКРЗІ. «Як би не змінилася назва комісії, все одно вона буде
правонаступницею», – не погодився з подібними версіями Ігор Сиротенко.
Його слова підтвердила старший юрист юридичної фірми Астерс Інеса
Летич. Вона вказала на істотну різницю між теперішніми намірами
президента та діями його попередника у 2011 році.
«НКРЗ був центральним органом виконавчої влади. Згідно Конституції
2008 року він був визнаним неконституційним. Проблему вирішили,
ліквідувавши його та створивши нову юридичну особу, просто – державний
орган. Тому тоді виникли підстави для повної зміни складу». Зараз інша
ситуація – НКРЗІ залишиться тим самим державним органом, тією ж
юридичною особою, з тими самими правами та обов’язками (Микола
Оліярник Порошенко відмовився від задуму Януковича в інформаційній
галузі
//
http://biz.nv.ua/ukr/markets/poroshenko-vidmovivsja-vid-zadumujanukovicha-v-informatsijnij-galuzi-137057.html. – 2015. – 31.05).

Премьер-министр Владимир Гройсман:
Введение электронного декларирования государственных служащих
планируется до конца августа.
З 1.05 Уряд розпочав масштабну реформу держслужби. До кінця серпня
заплановане запровадження електронного декларування державних
службовців.
10 декабря 2015 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в
целом законопроект № 2490 «О государственной службе». В первом чтении
закон был принят еще в апреле 2015 года, однако рассмотрение его во втором
чтении постоянно откладывалось.
Изначально предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января
2016 года, однако в итоге, если подпишет президент, закон вступит в силу с
1 мая 2016 года. В результате закона появится новая должность –
Офіційна інформація
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государственный секретарь. Именно он будет назначать руководителей
аппаратов министерства. Также будет создана комиссия по вопросам
высшего корпуса госслужбы. В нее войдут представители Верховной Рады,
АП, Кабмина, Национальных агентств и общественности (не менее ¼ от
общего состава) (Ольга Филатова Электронное декларирование
госслужащих
введут
до
конца
августа
–
Гройсман
//
http://uinp.info/political_Groups/elektronnoe_deklarirovanie_gossluzhashih_vve
dut_do_konca_avgusta_ndash_grojsman_. – 2015. – 30.05).

Грандиозные реформы, затеянные правительством на таможне,
могут вылиться Украине в кругленькую сумму. Главный акцент
трансформаций – техническая модернизация, внедрение электронных
сервисов и автоматизированных таможенных процедур, которые
позволят минимизировать человеческий фактор при оформлении
грузов. Помимо разработки нового программного обеспечения, для этих
процессов необходима замена устаревшей компьютерной техники и
телекоммуникационного оборудования, внедрение новых стандартов и
каналов связи, развитие автоматизированной системы управления рисков и
многое другое.
Заместитель министра финансов Елена Макеева:
«Самым дорогостоящим аспектом реформы будет модернизация
таможенной инфраструктуры в пунктах пропуска на границе и объединение
ее в единую аналитическую систему. Покупка сканеров, весов, видеокамер,
считывателей
номерных
знаков,
внедрение
интеллектуального
видеонаблюдения, оборудования для передачи и хранения данных потребует
существенных финансовых средств».
Потребность в ресурсах на обустройство международных и
межгосударственных пунктов пропуска на границе Украины составляет
порядка 10 млрд грн.
Частично проекты могут быть профинансированы и за счет
перевыполнения планов по сборам самой таможней. В последнее время дела
идут неплохо. По данным ГФС, только за четыре месяца этого года
таможенники обеспечили сверхплановые платежи в бюджет на сумму почти
в 5 млрд грн. К примеру, создание электронной системы «единое окно»,
которая должна стартовать уже с 1 августа этого года, они вполне могут
потянуть без посторонней помощи. Проект должен способствовать
упрощению таможенных процедур и минимизировать коррупцию. В его
рамках все виды контроля (таможенный, санитарно-эпидемиологический,
ветеринарно-санитарный, экологический и др.) будут проводиться с
помощью электронного обмена данными. После получения необходимых
документов каждый из контролеров будет обязан принять решение в течение
четырех часов и внести его в ІТ-систему. При этом будет внедрен так
называемый принцип молчаливого согласия. Если за четыре рабочих часа
Офіційна інформація
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какая-то из служб не отреагирует на присланные декларантом документы,
будет считаться, что контроль пройден с позитивным результатом.
Эксперт по вопросам налоговой политики Института общественноэкономических исследований Юрий Федчишин:
«Таможня – один из самых компьютеризированных органов власти.
При реализации «единого окна» гораздо больше проблем будет с другими
контролирующими органами, которым нужна компьютеризация. Но им
придется решать эту проблему самостоятельно – это не компетенция ни ГФС,
ни Минфина».
Однако большую часть суммы на финансирование реформ должны
предоставить международные организации. Так, на прошлой неделе
правительства Украины и США подписали соглашение о взаимопомощи
между таможенными органами. «Я рассчитываю, что мы сможем совместно
осуществить техническую модернизацию», – заявил премьер-министр
Владимир Гройсман. В посольстве США уже рассказали, как собираются
помочь украинским партнерам. Нам обещают поставить оборудование,
которое должно не пропустить через границу некачественные и запрещенные
товары. В частности, Украина получит систему проверки транспорта и груза
(VACIS) стоимостью $1 млн и систему для определения потенциально
опасных грузов. Также США предоставят дополнительное оборудование на
$1,1 млн, включая переносные детекторы химикатов и взрывчатки, набор для
обнаружения контрабанды, детекторы металла, сканеры и многое другое.
Общий бюджет программ, которые будут осуществляться в рамках
нового соглашения, составит $17,5 млн.
Иностранцы уже давно финансируют отдельные проекты. В начале
этого года, например, транш на развитие IT-инфраструктуры нашей таможни
выделила Польша. Средства поступили в рамках проекта международной
технической помощи на развитие IT-инфраструктуры Госпогранслужбы и
таможни Украины (первый транш в размере 660 тыс. евро был выделен в
2014 г.). Общий бюджет проекта составляет 1,1 млн евро. На деньги ЕС
запустили и электронную систему PRINEX. Она позволяет обмениваться
предварительной информацией о товарах и транспортных средствах между
таможнями Украины и Беларуси. Внедрение этого проекта началось еще в
2013 г. На его реализацию Евросоюз предоставил Украине 3,7 млн евро. В
рамках программы приграничного сотрудничества «Европейский инструмент
соседства и партнерства» на 2007-2013 гг. между Украиной и ЕС подписано
шесть грантовых договоров, в том числе предусмотрена реконструкция
пунктов пропуска «Устилуг», «Ужгород», «Дякове», «Лужанка»,
«Красноильск» и «Дякивци». Проект предполагает и софинансирование за
счет госбюджета Украины – наша доля составляет 10 %.
Также на средства иностранных доноров правительство намеревалось
привлекать иностранных советников для управления таможнями (переговоры
с МФО об этом велись в начале 2016 г.). Правда, об этом проекте все пока
позабыли. Но и без него желающих обустраивать украинскую границу пока
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хватает. Главное, чтобы был введен жесткий контроль над расходованием
грантовых миллионов (Татьяна Письменная Кто поделится с таможней
миллиардами
//
http://www.dsnews.ua/temy_nomerov/kto-podelitsya-stamozhney-milliardami-29052016205600. – 2015. – 29.05).

У квітні цього року українській спільноті презентовано конкурс ІТпроектів з е-демократії EGAP Challenge. Конкурс покликаний створити
дієві інструменти, що допоможуть громадянам отримувати нові якісні
сервіси, ефективно взаємодіяти та безпосередньо впливати на владу, а владі –
досягти нового рівня прозорості та ефективності. Кожен цикл EGAP
Challenge скрадатиметься з 5 етапів: визначення тематики проектів –
стимулювання ідей – креативні вікенди – інкубація – підтримка переможців
(http://egap.in.ua/komponent-3-e-demokratiya/egap-challenge-framework).
За
результатами обговорень організатори оголошують тематику ІТ-проектів
першого циклу конкурсу: інструменти ефективної взаємодії громадян, влади
та бізнесу.
Тематика першого циклу є досить широкою, отже організатори
конкурсу EGAP Challenge, в першу чергу, сфокусуються на підтримці
інструментів, що допоможуть покращити взаємодію влади та громадян,
посилити участь громади у прийнятті управлінських рішень, підвищити
прозорість та відкритість влади тощо. Наприклад, сервіси, через які
громадяни зможуть вирішувати питання, що турбують кожного:
об’єднуватись для вирішення соціальних проблем та питань благоустрою;
відслідковувати, куди саме витрачаються бюджетні кошти; долучатись до
планування витрат бюджетів; контролювати дії влади тощо.
На чотирьох пілотних майданчиках конкурсу (у Вінниці,
Дніпропетровську, Луцьку та Одесі) розпочались заходи для громадськості з
метою стимулювання та культивування ідей й підготовки учасників до
креативних вікендів, які заплановані на другу половину червня.
Реєстрація команд для участі у креативних вікендах відкрита до 15
червня 2016 року на порталі http://egap.in.ua. Організатори радять
зацікавленим командам витратити час, що залишився, з користю, а саме:
сформувати команду, залучитися підтримкою громадських організацій та
місцевої влади, обговорити з зацікавленими сторонами, які саме проблеми
взаємодії з владою потребують нагального вирішення, продумати власну
ідею та її технічне втілення, а також зареєструватися для участі у конкурсі.
До участі у конкурсі запрошуються команди з усіх регіонів України.
EGAP Challenge – одна з ініціатив програми «Електронне врядування
задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що реалізується Фондом
Східна Європа, Фондом Innovabridge, Державним агентством з питань
електронного урядування та партнерами за підтримки Швейцарської
Конфедерації. Програма спрямована на використання новітніх інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), що допомагатимуть вдосконалити якість
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врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть
соціальним інноваціям в Україні.
Партнерами проекту є компанії-лідери ІТ сфери, зокрема IBM, Cisco
Systems, De Novo, Intel. Внесок бізнес-партнерів конкурсу передбачає
надання продуктів та послуг компанії, експертної підтримки та менторингу.
Тому їхня роль у проведенні навчання, наданні власних технологій та
продуктів для учасників конкурсу є запорукою створення сучасних та
інноваційних ІТ-інструментів у сфері е-демократії (Стартував перший цикл
національного конкурсу проектів з е-демократії EGAP Challenge //
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249043896&cat_id=24
4277212. – 2015. – 19.05).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман:
«Я думаю, что мы сможем в этом году ввести, например, электронное
получение субсидий. Не надо никуда ходить, есть форма, ты ее заполнил.
Если ты подпадаешь под параметры, автоматически тебе субсидия будет
назначена».
В Министерстве социальной политики ожидают, что количество
украинских домохозяйств, которые нуждаются в субсидиях, вырастет в 2016
году на 50 % – до 9 млн семей – в связи с повышением тарифов на
коммунальные услуги с 1 мая (Правительство планирует в этом году
ввести
электронное
получение
субсидий
//
http://www.bagnet.org/news/economics/293522. – 2015. – 19.05).
Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак
18 травня 2016 року, презентував пріоритети діяльності Уряду в
природоохоронній сфері на 2016 рік. На зустріч, ініційовану Міністром,
прибули депутати профільного комітету Верховної Ради, спеціалісти
Міністерства та державних підприємств, уповноважені органів місцевого
самоврядування з усієї країни. Представники майже 120 громадських
організацій взяли участь у обговоренні.
Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак:
«Перше – гармонізація українського природоохоронного законодавства з
нормами законодавства Європейського Союзу. Друге – боротьба з корупцією
за забезпечення прозорості у діяльності Міністерства екології та природних
ресурсів. Третє – впровадження нової політики поводження з відходами та
реформування системи державного природоохоронного нагляду. Четвертим
напрямком роботи стане підвищення рівня екологічної безпеки в зоні
відчуження».
…Ще одним важливим кроком стане впровадження електронного
урядування. «Створення Загальнодержавної автоматизованої системи
екологічних даних, забезпечить прозорість у роботі Міністерства. Відкриття
даних у форматі оpen date (Єдиний державний веб-портал відкритих даних)
дасть можливість надавати електронні адміністративні послуги та значно
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зменшить звітно-дозвільне навантаження на суб’єктів господарювання».
Впровадження такої автоматизованої системи не зменшить рівня
контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
України. Ще одним кроком у боротьбі із корупцією стане набір працівників
до Міністерства екології та природних ресурсів та підпорядкованих йому
установ лише за результатами конкурсу. «Така процедура забезпечить
відкритість у діяльності Міністерства та унеможливить будь-які корупційні
прояви на всіх рівнях».
Також у рамках реалізації пріоритетів у природоохоронній сфері буде
створено єдиний електронний реєстр перевірок (Остап Семерак
презентував громадськості пріоритети розвитку Міністерства екології
та природних ресурсів // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=249041669&cat_id=244277212. – 2016. – 18.05).

Заступник міністра освіти і науки Інна Совсун:
…У цьому році вступники подають заяви тільки в електронній
формі. Винятком є особи, які вступають за результатами вступних екзаменів
або за співбесідою. Документи в паперовому вигляді до вищого навчального
закладу потрібно подавати лише після зарахування.
У 2016 році вступники можуть подати до 15 заяв. При цьому не
встановлюється обмеження щодо кількості університетів, до яких подаються
заяви вступників, натомість встановлюється обмеження за кількістю
спеціальностей – до п’яти. Також для кожної з них необхідно визначити
пріоритетність. Подання заяв в електронній формі на освітні програми, на
яких не передбачається прийом за державні кошти, не обмежується…
(Особливості вступної кампанії 2016 р. // http://osvita.ua/vnz/consultations/
51372. – 2016. – 18.05).
Глава правительства Украины Владимир Гройсман:
«Думаю, что там десятки миллионов гривен, которые должны попадать
в бюджет.…Я не знаю, все ли воруют. Вы же понимаете, что воруют, но
самое главное, что еще и наносят ущерб стране тем, что что-то не доходит до
государства».
«Я сейчас веду активные консультации с международными
консультантами по поводу того, какие системные шаги нужно сделать для
того, чтобы вообще изменить таможню. Я думаю, что за какой-то
небольшой период времени, может быть, месяц, мы будем иметь видение,
что делать дальше».
Гройсман отметил, что в рамках реформ собирается «развивать
электронное правительство, больше делать процедур электронных и
публичных, это правильно»… (Гройсман: На таможне воруют десятки
миллионов гривен // http://korrespondent.net/ukraine/3683366-hroisman-natamozhne-voruuit-desiatky-myllyonov-hryven. – 2015. – 16.05).
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Регіональні ініціативи
«Електронний уряд» (e-government) – найбільш комфортний вид
діалогу між державою і громадянином, який існує в сучасному
суспільстві. Адже віртуальна взаємодія економить не тільки час, а й кошти –
вирішення побутових питань (видача довідки, реєстрація юрлиця тощо)
відбувається онлайн і без посередників. Саме тому e-government – один з
найдієвіших способів боротьби з корупцією, який поступово освоює
українська влада. Однак, згідно з результатами нашого дослідження,
впровадження інновацій відбувається не так швидко, як нам усім того
хотілося б. Особливо в регіонах.
Що стосується України, то практично все минуле десятиліття
впровадження електронного уряду відбувалося лише на папері.
Відповідальним за цей процес був Державний комітет інформатизації
України (нині – Державне агентство з питань електронного урядування). У
стратегії 2008/2009 співробітники комітету рапортували про те, що
практично всі органи державної влади мають офіційні веб-сайти. Однак
варто враховувати, що здебільшого подібні ресурси не задовольняли запити
населення. Загальні для них характеристики – рідка оновлюваність, мала
інформативність, незручні інтерфейс і структуризація інформації, відсутність
оперативної можливості зв’язатися з представниками влади.
Даний процес прискорився в 2014 році після підписання Угоди про
асоціацію України з ЄС. Один з пунктів цього документа – впровадження
інформаційного суспільства. Після двох років можна говорити про певні
результати. На сайті Президента України діє система електронних петицій.
Також наприкінці 2015 року запрацювала система місцевих петицій edem.in.ua. Це спільний проект Державного агентства з питань електронного
урядування, Фонду Східна Європа та партнерів, розроблений у рамках
програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі
громади» (EGAP), що реалізується за підтримки Швейцарської Конфедерації.
На квітень 2016 року учасниками проекту були 50 місцевих громад України.
Станом на той же місяць через систему e-dem.in.ua було подано більше 3000
е-петицій. З них місцеві ради розглянули 300.
«20 % петицій можна віднести до таких, які вирішуються одразу, ще
30 % петицій органи влади планують вирішити протягом року, а ось 50 %
петицій отримають хоч і обґрунтовану, але відмову», – вказано на сайті
Агентства.
Вивести взаємини бізнесу і держави на новий більш чесний і прозорий
рівень покликана система Електроних держзакупівель ProZorro. Це
волонтерський проект, який був запущений в лютому 2015 року за підтримки
Міністерства економічного розвитку и торгівлі. За півтора роки його роботи
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було проведено понад 80 тисяч тендерів та зекономлено понад мільярд
гривень.
Ще один проект, який зараз розробляють і впроваджують волонтери, –
igov.org.ua. Це портал державних послуг, які переведені в електронну форму.
Переваги такої віртуальної взаємодії сформулював один із засновників iGov
Дмитро Дубілет:
– Громадянам нема чого фізично контактувати з чиновниками, а якщо
все ж потрібно кудись підійти, то на конкретний час, а не «за
домовленостями» або займаючи чергу з ранку … У чиновників, чиї дії
контролюються електронною системою, стає менше можливостей для
необґрунтованих відмов або затягувань. У керівників державних органів
з’являється можливість оптимізувати штат або перевести чиновників на
більш ефективну роботу – так як часто ІТ-система може замінити собою цілу
армію співробітників.
iGov vs Запорізька область
Які ж успіхи впровадження елементів електронного уряду
безпосередньо в Запоріжжі? Для того, щоб відповісти на це питання, ми
взяли за основу сайт обласної державної адміністрації.
На порталі zoda.gov.ua є форма, за допомогою якої будь-який
мешканець регіону може звернутися до керівництва області. Для цього
потрібно вказати ПІБ, поштову адресу, електронну адресу, телефон. За
словами Дениса Кас’яненка, начальника відділу по роботі зі зверненнями
громадян апарату ОДА, зараз ведеться активна робота з удосконалення цієї
форми. В майбутньому вона буде розширеною і більш автоматизованої.
Наприклад, зараз електронні звернення, в тому числі і дзвінки, після
отримання роздруковуються і відправляються на розгляд до тих чи інших
підрозділів. Проекти відповідей також готуються в письмовій формі. Щоб
уникнути цієї тяганини буде створена внутрішня електронна мережа. Однак
скільки грошей треба для реалізації цього проекту, Кас’яненко не зміг
відповісти. За його словами, зараз на розгляді депутатів облради знаходиться
проект, в який закладені лише удосконалення електронної форми і розробка
стратегії по створенню необхідної системи комунікацій. «Про суму ми поки
навіть ще не говоримо. Але очевидно, що це буде цифра з шістьма нулями».
Всього за 2015 рік до Запорізької ОДА надійшло 23,7 тис. звернень. З них
електронних – 39, оскільки онлайн форма запрацювала лише 28 жовтня. При
цьому на ту ж гарячу лінію ОДА, починаючи з цієї ж дати, надійшло 1,3 тис.
дзвінків. А от за перший квартал 2016 року е-звернень було вже 75. Згідно
прогнозів до кінця року ця цифра збільшиться до 500.
Основна категорія населення, яка звертається в ОДА, – соціально
незахищені верстви населення (пенсіонери, матері-одиначки). Проблеми, які
найчастіше порушуються, – призначення і виплати соціальної допомоги,
надання матеріальної допомоги, призначення та перегляду розміру пенсії,
плата за житло та комунальні послуги, оформлення субсидій для
відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги, забезпечення житлом
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та поліпшення житлових умов, надання безоплатної медичної допомоги,
забезпечення ліками, неправомірних дій працівників закладів охорони
здоров’я.
Відносно проекту iGov Денис Кас’яненко зазначив, що в цілому
облдержадміністрація не проти співпраці з подібними майданчиками. Однак
поки що цього не відбувається:
– Впровадження iGov в Запоріжжі був багатообіцяючим, але потім все
це якось зійшло нанівець. З нами ніхто з волонтерів цього проекту не
контактував. У свій час ми намагалися поговорити з київськими структурами,
але все тоді було в більш зародковому стані… Більшість обласних
адміністрацій представлені на iGov на мінімально можливому рівні. Але це
не тому що ми не хочемо, а тому що потрібна узгоджена концепція, в рамках
якої кожна зі сторін буде розуміти свої завдання. До цього рівня ми всі ще не
дійшли.
У свою чергу Дарина Грек, бізнес-аналітик iGov, зазначила, що
впровадження майданчика призупинено, тому як на даний момент ініціативи
з боку запорізької влади немає.
«Основні проблеми – це опір деяких держслужбовців. Електронна
система взаємодії з громадянином багатьом незнайома, незрозуміла і вони не
хочуть пробувати. І нам потрібно донести, що iGov – це безпечно, зручно,
технологічно, і полегшує життя не тільки людям, а й самим чиновникам. Але
є такі, які сприймають нашу ініціативу з позицією «ух ти! цікаво
спробувати».
… У кожної послуги є свої особливості. Десь потрібна електронна черга
– зробили. Для платних послуг потрібно передавати дані про проведений
платіж – зробили. Десь необхідно було автоматично формувати заяву на
підставі певних шаблонів, картки для роздруківки (зі строго
регламентованими полями і розділами) – зробили. Десь необхідно було
налаштувати таймери, які запускали ту чи іншу дію в певний час. В процесі
розвитку проекту зростає і наша технологічність, і наш головний програмістархітектор завжди закладає всі доопрацювання так, щоб згодом послугу
можна було швидко масштабувати на тисячі населених пунктів.
Для людини найлегша, це, напевно, найпопулярніша наша послуга –
«Надання витягу з Єдиного державного реєстру МВС». Все що потрібно від
громадянина – заповнити декілька полів і чекати відповідь на пошту, який
приходить протягом лічених хвилин. Однак для розробників вона не була
такою простою – запит до бази даних МВС, автовідпрацювання замість
людини. Але ми не вважаємо це труднощами – це наша робота, цікаві
завдання, які нам подобається вирішувати.
Всього за минулі 10 місяців відвідування платформи iGov по Запорізькій
області склало 21,6 тис. Кількість унікальних відвідувачів – 13,5 тис. У
цілому для жителів регіону доступні 43 послуги. Деякими з них можуть
скористатися лише жителі Ленінського району міста Запоріжжя.
«Крапка в медичній корупції»
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З 12 квітні цього року в Запорізькому обласному перинатальному центрі
запрацювала система електронного медичного документообігу. Вона дає
можливість контролювати якість послуг, що надаються від прийому до
виписки пацієнта. Переваги проекту – економія часу і ресурсів. Якщо
народжена в центрі дитина потребуватиме подальшого лікування (в 5-ї
дитячої лікарні або обласній дитячій), його медкарта буде доставлена лікарю
за допомогою одного кліка.
Крім цього система дозволяє контролювати видачу тих медикаментів,
які повинні надаватися безкоштовно. Костянтин Бриль, будучи на момент
запуску системи першим заступником голови облдержадміністрації,
відзначав, що запроваджений механізм «поставить жирну крапку в медичній
корупції».
Тому що ми витрачаємо 190 млн на закупівлю медикаментів, а вони
потім продаються хворим через систему медичних аптек в лікарнях або
особисті контакти з лікарями. Громадяни знатимуть, що можуть отримати їх
безкоштовно і в картках це буде відображено. І ми зможемо
проконтролювати витрату бюджетних коштів.
Очевидно, що в цілому Україна налаштована на хвилю технологічних
інновацій і їх впровадження в механізм державного управління. Цьому
сприяла не тільки підписана Угода, а й об’єктивні вимоги часу. Однак
українські чиновники займають в процесі створення електронного уряду
пасивну позицію, покладаючись більше на ентузіазм волонтерів, ніж на
власні сили. Через що і виникають проблеми на місцях. Там, де громадські
активісти зменшують свій натиск, впровадження реформ автоматично
переходить в низько швидкісний. Здебільшого цьому сприяє та сама
корупція, боротьбу з якою декларують можновладці. Адже, по суті, їм
потрібно боротися виключно з собою і своїми колегами, а не якимось
ворогом ззовні системи державного управління (Максим Щербина
Проблеми зі з’єднанням: Чому в Україні впровадження електронного
уряду відбувається на “низьких швидкостях” // http://www.hromadskezp.tv/problemi-zi-zyednannyam-chomu-v-ukra %D1 %97ni-vprovadzhennyaelektronnogo-uryadu-vidbuvayetsya-na-nizkix-shvidkostyax. – 2015. – 31.05).

У Луцьку запровадять систему розсилки повідомлень із
застосуванням електронних скриньок. Відповідне розпорядження підписав
мер міста Микола Ромнюк.
Так, департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті
Луцьку» доручили розробити анкету та провести опитування щодо
зацікавленості мешканців міста в отримуванні інформації на електронну
скриньку, а відділу програмно-комп’ютерного створити на офіційному сайті
Луцької міської ради розділ для підписки на інформаційні повідомлення.
Відповідно до розпорядження, керівники виконавчих органів міської
ради надаватимуть інформацію про найважливіші події, які відбуваються у
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місті з ініціативи виконавчого органу. Опісля проводитиметься відбір
повідомлень, що мають загальносуспільний інтерес, та їх розсилка.
Тестування системи надсилання електронних повідомлень проведуть до
24 червня.
Фінансування розсилки здійснюватимуть у межах кошторисних
призначень бюджету Луцька згідно з «Програмою розвитку електронного
урядування та інформатизації міста Луцька на 2016-2017 роки» (Мешканців
Луцька інформуватимуть про події за допомогою електронної розсилки //
http://vgolos.com.ua/news/meshkantsiv_lutska_informuvatymut_pro_podii_za_d
opomogoyu_elektronnoi_rozsylky_217363.html. – 2015. – 31.05).

Бердичів стає «прозорим» у системі е-урядування. В Бердичеві
пройшов семінар та презентація веб-сервісу «Розумне місто». Його
розробники мають практичний досвід із розробки веб-сервісів для
реформування управління містом у частині об’єднання зусиль влади і
громади міста.
Євгенія Поремчук, керівник даного проекту:
При створенні проекту команда ставила наступні пріоритети: зручний та
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, багатофункціональність, консолідованість
послуг та інструментів, можливість встановлення додаткових модулів,
розподілення доступу до модулів в залежності від обраного міста, інструмент
мотивування користувачів (карма) тощо.
Бердичів приєднується до взаємодії між державою та бізнесом і
громадянином без зайвих затрат часу та бюджетних коштів за допомоги еурядування. Система електронного урядування економить багато державних
коштів, руйнує бюрократичну систему та вступає у боротьбу із корупцією. А
також дає змогу кожному громадянину впливати на прийняття рішень
різного рівня і долучатись до цього з максимальною економією часу та
зусиль. Україна наразі на шляху переведення усіх державних послуг у
онлайн-режим (У Бердичеві презентували веб-сервіс «Розумне місто» //
http://berdpo.info/news/misto/u_berdichevi_prezentuvali_veb_servis_rozumne_m
isto-id8710.html. – 2015. – 31.05).
Надзвичайному і повноважний послу США в Україні Джеффрі
Пайєтту презентували у ЛМР досягнення реалізації програми цифрового
перетворення в м. Львів.
«Більш ніж 50 електронних послуг, відкритий бюджет, понад 100
закупівель у системі ProZorro та 1,5 тисячі виданих карток мешканця – лише
частина того, що було зроблено у Львові торік у рамках реалізації програми
цифрового перетворення. Основні результати діяльності у Львові як
електронному місті, а також плани щодо майбутніх проектів, які
реалізовуватимуть цього року, презентували сьогодні у Львівській міській
раді надзвичайному і повноважний послу США в Україні Джеффрі
Пайєтту, журналістам та громадськості».
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Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі
Пайєтт:
«Я особливо тішусь своїм візитом, бо цього разу привіз усю команду
посольства сюди. Ми проводимо за підтримки міського голови «Дні
Америки» у Львові. Програма включає у себе концерти, фільми, відкритий
ярмарок завтра перед Оперним театром. Це радісний збіг, що «Дні Америки»
проходять водночас з проведенням заходів Днів Європи у Львові.
Це відображає нашу тісну співпрацю з послом Яном Томбінські і нашу
налаштованість давати підтримку Україні. Це чудова нагода нагадати про те,
що Львів є авангардом у перетворенні України до справді сучасної
європейської країни.
Думаю, той брифінг, який продемонструвала щойно пані Яніка Мерило,
є яскравим прикладом цього. Думаю, що одна з найцікавіших речей, яка
відбувається, як молоді реформатори, застосовуючи технології, сприяють
перетворенню в Україні та сприяють подоланню корупції.
Мені дуже цікаво, що модель, яка працює тут, у Львові, як вона
поширюється та застосовується в містах, наприклад, Дніпро, Миколаїв. По
дорозі сюди я зазначив у розмові з паном мером, що дуже важливо – це
робота і зусилля, які в цьому напрямку зараз здійснюються у Маріуполі.
Це місто було окуповане російськими військами. Зараз це місто є
частиною єдиної України. Вони дуже добре докладають зусиль для
запровадження відкритих даних, електронного урядування та надання
адміністративних послуг для громадян.
Я також мав розмову з паном Гройсманом щодо реформування митниці.
Це важливо для Львова, як воріт до Європи. В цій розмові ми торкнулись
нового проекту, який здійснюється під наглядом американської агенції з
міжнародного розвитку – це запровадження чотирьох пілотних постів на
митницях тут, на Заході України, вже у додаток до тієї роботи, яка ведеться в
Одеській області.
Це така сама модель, як і модель Відкритий бюджет. Щоби у відкритий
спосіб усі транзакції, які відбуваються, відображались електронно на вебсайті і таким способом звузити можливості корупційних дій» («Львів є
авангардом у перетворенні України до справді сучасної європейської
країни», – посол США // http://dailylviv.com/news/polityka/lviv-ie-avanhardomu-peretvorenni-ukrayiny-do-spravdi-suchasnoyi-ievropeiskoyi-krayiny-posolssha-32161. – 2015. – 27.05).

Депутат Броварської міськради, член постійної депутатської комісії
з гуманітарних питань Тетяна Крилова («Самопоміч»):
Центральній міськрайонній лікарні потрібно долучатися до проекту –
створення електронної бази та системи електронних медичних карток
громадян України.
Настільки масштабний проект передбачає багато переваг: медичні
«рукописні» картки не зможуть губитися, плутатися, у них не буде помилок.
Регіональні ініціативи
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Створення єдиної електронної бази дасть змогу медичним працівникам будьякого спеціалізованого закладу відразу ж знайти історію хвороби пацієнта,
його аналізи, специфіку тіла, дані про реакції на ті чи інші препарати. Посуті, електронна база даних, а також електронна картка пацієнта, стали б не
лише прогресивним кроком у вітчизняній медицині, але й завдала суттєвого
удару по корупції.
Як і слід було очікувати, не всі колеги Крилової по гуманітарній комісії
розділили її оптимізм. І це ще дуже м’яко сказано!
Отже, давайте розберемося з аргументами обох сторін…
Що дасть створення електронних медичних карток громадян?
Окрім описаних у попередніх абзацах переваг, увесь позитив такого кроку
дає змогу оцінити гіпотетичний приклад: якщо умовний громадянин
Петренко має міську прописку в Києві, проте на відпочинку в Буковелі
зламав ногу, він не матиме проблем із лікуванням, пошуком своєї паперової
медичної картки, адже вся наявна інформація про нього розміщуватиметься в
одному електронному файлі. Тобто після запровадження новації лікування в
Україні стане легшим, швидшим і… дешевшим.
Чому дешевшим? А тому, що така система, повторюємо, є ударом по
корупції: об’єднані в одну систему лікарі з усієї держави потраплять під
невсипний контроль, отож невиконання когось із них профільних обов’язків
або натяки на отримання хабара можна буде виявити майже миттєво.
Що протиставляють опоненти – «старовіри» депутата Крилової?
«Аргумент», по суті, один – мовляв, це дорого. Справді, на розробку даного
проекту коштів немає, натомість на всілякі сумнівні речі – як от
ремонт мосту на Торгмаш – завжди будь ласка!
Насправді, якщо спробувати розшифрувати ці «аргументи» (чи деякі
інші), побачити, що криється за позицією contra, зрозуміємо дві прості речі…
Перша: люди, які тривалий час перебувають на чиновницькій роботі,
мають особливий нюх до всього того, що становить небезпеку для них та
їхнього матеріального достатку. Вони мають нюх на умовну нову мітлу,
котра може прийти й почистити звичні для чиновників авгієві стайні. У наш
час найпотужнішою зброєю проти вседозволеності бюрократів є різні форми
такого поняття, «як електронне урядування», тому вони й чинять йому такий
шалений опір!
Друга причина – політична: зверніть увагу, що модернізації України
заважають сили, або спрямовані на Росію, або зосереджені на поверненніконсервації норм радянського минулого. Вони існують за принципом «чим
гірше – тим краще». Зрозуміло, що реформа медицини – не в їхніх інтересах.
…Депутат Крилова повторює, що запропонований проект передбачає
тривале втілення – його не вдасться миттєво втілити в життя. Й, судячи з
усього, очікується нелегка боротьба за впровадження такого важливого для
країни нововведення (Станіслав Дикий Медичні інновації у Броварах:
ударять по корупції, отримають спротив від чиновницької бюрократії //
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http://brovary.net.ua/aktualno/medychni-innovatsiyi-u-brovarah-udaryat-pokoruptsiyi-otrymayut-sprotyv-vid-chynovnytskoyi-byurokratiyi. – 2015. – 27.05).

Для представників місцевого самоврядування – міських голів,
секретарів та працівників виконкомів, депутатів місцевих рад
26 травня 2016 року у Миколаївському регіональному відділенні
Асоціації міст України проведено практикум із застосування
законодавства на тему: «Законодавчі аспекти та практика використання
технологій електронного урядування в роботі органів місцевого
самоврядування». Практикум організовано в рамках проекту «Розробка
курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який
реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID.
Виконавчий директор МРВ АМУ Т. Яблоновська, відкриваючи захід,
підкреслила важливість електронного урядування як дієвого інструменту
розвитку територіальних громад в умовах децентралізації: «Сьогодні
потрібно щоб в органах місцевого самоврядування якомога ширше
використовувались сучасні інформаційно-комунікативні технології. З
допомогою сьогоднішнього практикуму учасники мають можливість
збагатити свій досвід новими навичками з надання електронних послуг
населенню, застосування електронного урядування задля прозорості
спілкування влади з громадою».
Модератор заходу І. Куспляк, кандидат політичних наук, доцент
кафедри інформаційних технологій та систем управління Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, глибоко розкрив
тематику, зупинився на сутності, поняттях та основних засадах електронного
урядування;
познайомив
з
нормативно-правовим
забезпеченням
електронного урядування та електронної демократії. Фахівець представив
детальний аналіз електронних послуг та досвіду їх впровадження в
Європейському Союзі та Україні, зупинився на темі публічної інформації у
формі відкритих даних, інструментах електронного урядування та
електронної демократії у запобіганні та протидії проявам корупції в органах
місцевого самоврядування, розглянув кращі практики впровадження
технологій електронного врядування в органах місцевого самоврядування.
Наприкінці заходу відбулася загальна дискусія, під час якої мав
можливість висловитись кожен учасник практикуму. Баштанський міський
голова І.Рубський зазначив, що для тісного зв’язку влади і громади нині
потрібно якомога ефективніше використовувати сайти органів місцевого
самоврядування, доступно і всебічно подавати всю ту інформацію, яка
необхідна нашим землякам. Зважаючи на те, що в умовах децентралізації
органи місцевого самоврядування розширюють свої повноваження і вплив,
буде зростати і обсяг інформації, яку оперативно потрібно доносити до
населення, – чим і стане електронний обмін інформації.
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Цікавим був досвід з електронного документообігу у Вознесенській
міській раді, яким поділилася секретар Вознесенської міської ради
Л.Торжинська. Власним напрацюваннями поділилися й інші учасники
заходу. Модератор надав вичерпні відповіді на всі запитання (Використання
технологій
електронного
урядування
для
органів
місцевого
самоврядування – тема практикуму у Миколаївському РВ АМУ //
http://www.auc.org.ua/news/vikoristannya-tekhnologii-elektronnogouryaduvannya-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-te. – 2015. – 27.05).

20 травня 2016 року на розгляд до виконкому Острозької міської
ради надійшла петиція № 01/141-ЕЗ «Ремонт дорожнього покриття по
вул. Вишенського (на ділянці від перехрестя з провулком Черепки та до
будинку № 87)».
Виконком Острозької міської ради повідомляє про результати розгляду
петиції.
Питання ремонту дорожного покриття по вул. Вишенського за
пропозицією виконкому міської ради було включено до міської
Програми розвитку вулиць і доріг комунальної власності міста на 20142017 роки. Рішенням сесії №44 від 25 грудня 2015 року дана Програма
затверджена. Виконкомом міської ради було укладено угоду на виготовлення
проектно-кошторисної документації, яка на даний час виготовлена і
знаходиться на експертизі. Загальна кошторисна вартість робіт 1 497.323 тис.
грн.
Після проведення експертизи дана документація буде затверджена і
винесена на розгляд постійної комісії міської ради з питань бюджету,
фінансів, податкової та регуляторної політики для передбачення коштів на
проведення робіт (Виконком Острозької міської ради повідомляє про
результати розгляду петиції // http://www.rozumnemisto.org/ostroh/news/
148#.V0a8krdtw1Q.facebook. – 2015. – 27.05).
«Щоденний Львів»:
Необхідні 1000 підписів зібрали 16 електронних петицій.
«У Львові підбивають підсумки тестового впровадження електронних
петицій до міськради».
«Упродовж майже трьох місяців мешканці міста зареєстрували понад
500 звернень, пропозицій та вимог, з яких 16 зібрали необхідні 1000 підписів,
а дев’ять – уже отримали відповідь. Найбільша ж кількість поданих петицій –
за напрямками «Благоустрій та будівництво» і «Транспорт та дороги».
Керівник міського управління «Секретаріат ради» Юрій
Лукашевський:
Якщо петиція не набирає 1000 голосів впродовж 60 днів, вона
архівується та зникає із сайту. Таким чином, зараз на розгляді перебуває 148
звернень, за які вже сумарно проголосували понад 13,5 тис львів’ян.
Регіональні ініціативи
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«Місто Львів має найбільше голосів серед усіх міст, які присутні на edem, та найбільшу кількість поданих петицій. Цей механізм дуже
популярний серед мешканців міста. Можна говорити, що є певна довіра до
влади, бо є бажання звертатись до неї через петиції».
Керівник міського управління ІТ Тимофій Александронець:
«Електронні петиції – це найбільш зручний формат колективного
звернення, який дозволяє в мережі Інтернет зібрати необхідну кількість
підписів і запропонувати певні зміни чи рішення, якими оперує Львівська
міська рада. І за 3-місячний термін експеримент довів свою ефективність,
тож ми плануємо й надалі регулювати роботу над оптимізацією цього
сервісу».
Однак, як зазначають розробники, під час тестового періоду
зафіксовано не лише позитиви, а й низку проблемних моментів, які необхідно
вирішити. Зокрема, йдеться про накрутку голосів через спрощену форму
реєстрації, тобто за допомогою е-пошти.
«Ми вже маємо приклад того, як ці петиції можна використовувати як
інструмент для здійснення своїх прагматичних цілей. Так, ми отримали
технічний висновок, що щодо однієї із петицій, яка набрала більше тисячі
голосів, був факт накрутки голосів.
Конкретно мова йде про петицію щодо звільнення з посади Інни
Свистун, керівника міського управління комунальної власності. Якщо ми
поглянемо на топ-20 IP-адрес, з яких відбувалось голосування, то побачимо,
що вони однакові. І з цієї адреси здійснено 733 голоси.
Звісно, можуть бути випадки, коли з однієї адреси голосують різні люди,
тому що вона може бути динамічною, або ж голосували в інтернет-клубах
тощо. Однак, якщо розглянемо всі ці голоси та побачимо, з яких номерів
телефону та пошт було здійснено реєстрацію, усі сумніви зникнуть.
Наприклад, номер 0631007062 і пошта на gmail.com, яка складається з 1
літери та того ж 0631007062. І так усі 733 рази. До того ж, можна додати, що
ті, хто це робив, хотіли залишитись непоміченими, тому що голосування
відбувалось достатньо рівномірно – скажімо, щодня з 12 до 1 години ночі
кожні 15 хвилин».
Директор з інновацій у Львові Яніка Мерило:
Дуже важливо, щоб зрештою інструменти електронної демократії не
перетворилися на інструменти політичних маніпуляцій, адже уже є перші
приклади і спроби. Серед інших негативних моментів тестування – також
необґрунтованість або слабка обґрунтованість петицій, відсутність
оперативного зв’язку з автором, нечітка назва звернення тощо.
Відтак, 19 травня результати тестового впровадження петицій вже
презентували громадськості, і за підсумками обговорення присутні подали
низку пропозицій щодо покращення роботи системи та вирішення
вищенаведених проблем. Серед основних:
подавати та голосувати за петиції лише за допомогою «BankID» (як
варіант – також електронно-цифровий підпис); додати можливість авторам
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петицій вказувати контактний телефон або профіль у соцмережах, а також
редагувати текст петиції з відкритою історією змін; додати можливість
обговорення петицій авторизованим користувачам; зробити обов’язковими
пункти «обґрунтування петиції» та «пропонованого вирішення» під час
подання тощо.
Тимофій Александронець зазначив також: «Тож у результаті
отриманого досвіду, після громадського обговорення, робимо висновок, що
нам потрібно виключити можливості тих чи інших людей користуватися цим
інструментом для досягнення особистих цілей, і з іншого боку – сформувати
звичку користування BankID, яким і доводити свою особистість під час
голосування за петиції» (У Львові зареєстрували більше 500 петицій //
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/u-lvovi-zareiestruvaly-bilshe-500petytsii-32062. – 2015. – 25.05).

Міський голова Дніпра Борис Філатов:
Допорогові закупівлі повинні бути публічними, а програму
«Відкритий бюджет» можна реалізувати без залучення бюджетних
коштів.
Прозорість міського бюджету була його передвиборчою обіцянкою.
Наразі перша версія відкритого бюджету з прив’язкою до карти вже
тестується. Її буде запущено найближчим часом.
«Ухвалена програма «Відкритий бюджет» передбачала виділення на її
реалізацію коштів в розмірі 10 мільйонів гривень. Однак, упевнений, що
спільно з нашими європейськими партнерам, IT-волонтерами, громадськими
активістами ми зможемо зробити міський бюджет доступним і прозорим
безоплатно».
Борис Філатов зазначив, що ініціює скасування бюджетного
фінансування проекту «Відкритий бюджет». За словами міського голови,
він розповість депутатам, як краще витратити кошти на благо міста.
Борис Філатов також подякував експерту Агентства електронного
урядування, IT-консультанту проекту «Дніпро Смарт-сіті» Яніці Мерило за її
пропозицію альтернативного шляху реалізації «Відкритого бюджету».
За інформацією Бориса Філатова, на наступній сесії міської ради він
наполягатиме на ухваленні нового положення про «Prozorrо» (Єва Мережко
Філатов розповів, як безоплатно реалізувати «Відкритий бюджет» і
коли в міста з’явиться «Prozorrо» // http://dniprograd.org/2016/05/23/filatovrozpoviv-yak-bezoplatno-realizuvati-vidkritiy-byudzhet-i-koli-v-mista-zyavitsyaprozorro_46056. – 2015. – 23.05).
У Чернігові зацікавлені у підготовці більшої кількості фахівців ІТгалузі та одержанні програмного і технічного забезпечення для
електронного урядування, яке адаптоване до стандартів ЄС.
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Мер міста Владислав Атрошенко сьогодні під час перебування
офіційної
делегації
Меммінгена
(Німеччина)
у
Чернігівському
національному технологічному університеті:
Вітчизняні ІТ-шники, особливо ті, яких готує вказаний виш, є фахівцями
світового рівня.
«Їх треба готувати більше. Тим більше, що вони можуть виконувати
замовлення і німецьких та інших європейських компаній».
Разом з тим він висловив незадоволення вельми теплим прийомом
(народні танці та співи хору імені Бортнянського, гучні оплески студентів у
національних костюмах, картини-сувеніри, хліб-сіль, кава-чай, цукерки),
який влаштували для делегації з німецького міста-побратима Чернігова.
«Я не хочу, аби у вас склалося враження, що Україна – візантійська
країна, що ми лише танцюємо, п’ємо та їмо. Гадаю, при вашому наступному
візиті до нас та у разі мого приїзду все буде скромніше. Рівень наших
стосунків вимірюється не кількістю концертів та вжитих напоїв. Головне для
мене – збільшення показників товарообігу, туризму, науково-технічних
досягнень» (Атрошенко німцям: «Рівень нашої дружби не вимірюється
концертами та напоями» // http://svoboda.fm/politics/chernigov/245806.html.
– 2015. – 23.05).

Отримати вільний доступ до державних послуг у мережі інтернет
замість оббивання порогів і очікування в чергах – таку можливість
надає електронне урядування, тобто переведення усіх державних послуг
в онлайн-режим. Такий спосіб організації державної влади покликаний
зробити взаємодію між державою та бізнесом і громадянином прозорою,
простою, без зайвих затрат часу та бюджетних коштів…
iGov на Житомирщині
Презентувати проект iGov у Житомирі на початку серпня 2015 р.
приїжджала Яніка Мерило – експерт Агентства електронного урядування
України. Вона розповіла про головні переваги електронного урядування,
головний з яких – подолання бюрократії та хабарництва.
«Електронне урядування перш за все дає можливість повністю
виключити хабарництво. Якщо ви замовляєте довідку через інтернет – давати
хабар просто немає кому, комп’ютер хабарів не бере. Це лише початок і
перехід буде плавним. Наприклад, в Естонії немає жодного документу, який
би не можна було отримати чи подати через інтернет. До цього країна йшла
15 років».
Вже сьогодні для житомирян на порталі iGov доступно 53 послуги
онлайн, ще 10 з’явиться дуже скоро. У Житомирській області проектом
займається двоє координаторів – Ванда Савінова та Володимир
Корнійчук. Про нові послуги вони інформують житомирян на сторінці у
facebook, приєднатися до роботи над впровадженням послуг на порталі iGov
може кожен. Координатори розповіли, як досягли таких результатів і з якими
труднощами стикалися.
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Починаючи реалізацію проекту, волонтери досягли домовленості з
керівництвом міста та області, а згодом почали роботу з керівниками відділів
та департаментів.
«У місті Житомирі робота розпочалася з отримання та узагальнення
інформації з кожного відділу міської ради щодо переліку послуг, які
надаються громадянам та юридичним особам. Було проаналізовано, які
послуги є найбільш запитувані, які не вимагають внесення змін до порядку
надання, а також узгоджено графік відцифрування».
«Ми не можемо сказати, що всі відділи з ентузіазмом сприйняли
необхідність долучення до електронного формату. Однак, відділ у справах
сім’ї, молоді і спорту та відділ з регулювання земельних відносин
Житомирської міської ради відразу виявили зацікавленість у проекті».
Першим результатом роботи стало одразу 6 послуг. Житомиряни
отримали можливість зареєструватися у базі багатодітних сімей, отримати
довідку про перебування в банку даних багатодітних родин, а також подати
заявку на виведення з банку даних (наприклад, якщо виїжджають з міста). В
електронній формі з’явилася можливість подати заявку на отримання путівки
на оздоровлення дітей з багатодітних або малозабезпечених родин, сиріт,
дітей воїнів АТО та деяких інших категорій).
«Ми були першими в Україні, де через iGov підключили відразу весь
спектр послуг для багатодітних родин. Це була наша перша велика
комплексна перемога».
«Що ж стосується управління з регулювання земельних відносин, то ми
змушені були зупинитися на півдорозі (хоча підготували все необхідне до
відцифрування), оскільки розпочалася реорганізація відділу. Змінюється
порядок надання послуги, працівники, бланки. Сподіваємось на успішне
закінчення цих процесів в першій половині літа».
Крім Житомира, волонтери спробували долучити Малин, НовоградВолинський, Бердичів, Коростень та Житомирський район, і результати
там значно відрізняються від житомирських.
«Поясню, чому. По-перше, відсутність зацікавленості у проекті
керівників міст та місцевих депутатів. По-друге, майже масове небажання
державних службовців робити зайву роботу ( як вони вважають). По-третє,
недостатня технічна забезпеченість державних органів-надавачів послуг. Почетверте, неоднозначна позиція окремих працівників міністерства
економічного розвитку щодо інтеграції єдиного державного порталу
адміністративних послуг з іншими електронними ресурсами, в тому числіз
iGov. Складається парадоксальна ситуація, коли єдиний державний портал
адмінпослуг не діє, а надання послуг через iGov не є обов’язковимдля
відповідних державних органів. Що на сьогодні маємо у перелічених містах?
Коростень – рішенням Коростенської міської ради від 21.04.2016 р.
затверджена загальноміська програма створення міської автоматизованої
інформаційної системи на 2016-2017 роки, якою передбачено відцифрування
понад 20 послуг до кінця 2016 року і понад 50-до кінця 2017 року. Велика
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заслуга у цьому координатора iGov-Коростень Боровкова Володимира.
Бердичів – вже більше двох місяців 4 послуги перебувають у тестовому
режимі, не доведені до основного порталу. Підготовка до відцифрування
нових призупинена. Малин – місцева влада протягом чотирьох місяців
визначається, чи потрібні е-послуги місту».
Також вона окреслила впровадження iGov у Житомирському районі:
«В кінці лютого на початку березня ми робили декілька спроб розпочати
відцифрування послуг управління праці та соціального захисту населення
Житомирської РДА. Їх надання у старому форматі призводить до черг та
навантаження на державних службовців. Однак, саме від державних
службовців-надавачів послуг ми отримали рішучий супротив. Тому
Житомирський район ми тимчасово залишили, бо не хочеться витрачати сили
та енергію на вітер».
«Найсвіжіша» послуга, яка запрацювала для житомирян на порталі
iGov – це звернення до міського голови. Також користувачі iGov мають
можливість, не виходячи з дому, звернутися до голови Житомирської ОДА та
до його заступників. Для мешканців віддалених населених пунктів це
допоможе заощадити час і гроші на дорогу. Втім, координатори проекту
розповідають і про інші переваги, які надає портал.
«У розділі «статистика» біля кожної послуги вказується середній час, за
скільки в місті обробляється заявка, тобто це такий момент змагань між
містами. Також варто сказати, про таку річ, як ескалація проблеми. Якщо
людина звертається в державний орган, пишучи паперову заяву, як правило,
у цього органу є 30 днів на відповідь. При цьому може бути таке, що на 30-й
день тобі прийде лист, в якому написано, що ти неправильно поставив кому в
такому-то полі. При подачі заяви через iGov більшість таких проблем зникає,
оскільки сайт перевіряє правильність заповнення полів, підтягує дані
користувача з електронного підпису або з банку, не дає залишити порожнім
обов’язкові поля або ввести літеру в поле, де має бути цифра. Крім того, коли
людина подає заяву через iGov, звернення приходить у державний орган, але
державний орган якийсь час не реагує на цю заявку, відбувається ескалація –
нам, житомирським волонтерам, приходить повідомлення, що такий-то відділ
не розглядає заяву такого-то громадянина стільки-то днів. Ми йдемо і
питаємо, чому ви не розглядаєте. Якщо проблема не вирішується, то через 23 дні вона ескалується на загальноукранський рівень iGov, підключаються
бізнес-аналітики, які працюють на рівні країни. Вони з’ясовують, чи щось не
так у процесі, чи нема доступу до сайту, чи якісь проблеми, спілкуються з
чиновниками. Наступний рівень – звернення до керівника того чиновника,
який повинен розглядати заяву. Тобто людина, яка звернулася через iGov за
послугою, вона не лишається сама, їй допомагаємо ми, вся система працює
на неї».
Не зважаючи на велику кількість переваг, послуги iGov поки не набули
великої популярності серед житомирян та мешканців області. Від початку
2016 року на адресу облдержадміністрації, райдержадміністрацій та
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виконкомів міських рад міст обласного значення надійшло понад 15 тисяч
звернень громадян, таких звернень, що надійшли через портал iGov –
одиниці.
Олексій Шатило директор департаменту економічного розвитку,
торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА:
«Я бачу частину електронних звернень, які надходять на ім’я голови
ОДА. Є звернення, де люди запитують про систему державних закупівель, як
видаються ліцензії, були питання і по цінових пропозиціях, один
стурбований громадянин запитував, чому ростуть ціни в аптеках, ми
опрацьовували це питання теж, готували відповідь».
У місті зберігається схожа тенденція. Близько 300 людей щоденно
приходять у ЦНАП, щоб замовити довідку, або отримати консультацію. Від
початку року сюди звернулося понад 10 тис. людей. І лише двоє – через
портал iGov.
Начальник Центру надання адміністративних послуг Житомирської
міської ради Сюзанна Галецька:
«Як правило, люди особисто приходять до нас. Можливо тому, що на
iGov – це нові послуги на даний момент. У ЦНАП надається більший спектр
послуг – не тільки міської ради, але й інших органів влади та виконавчих
органів влади».
Електронна демократія по-житомирськи
«Владою міста впроваджується активна робота щодо впровадження
електронного врядування та переведення в електронну форму публічних
послуг, які надаються громадянам та бізнесу. В рамках реалізації заходів
визначеної стратегії 14.05.15 сесія міської ради затвердила міську цільову
програму «е-Місто» на 2015-2017 роки, основною метою якої є формування
ефективної системи муніципального управління, вдосконалення існуючих
процедур та розширення кількості електронних сервісів для мешканців».
Вже сьогодні житомиряни мають можливість звертатися до
представників влади за допомогою петицій. Віднедавна мешканці міста, які
користуються громадським транспортом і мають претензії, можуть заповнити
скаргу у спеціальному розділі на сайті, вказавши дату, час і № маршруту, за
яким сталося певне порушення, або надіслати смс-повідомлення на
спеціальний номер. Усі скарги надходять безпосередньо до заступника
міського голови Дмитра Ткачука, який аналізує і регулярно оприлюднює усю
зібрану інформацію. Також заступники міського голови Дмитро Ткачук та
Матвій Хренов часто реагують на скарги і нарікання, які житомиряни пишуть
у соціальних мережах.
На сайті Житомирської міської ради є розділ «Інтернет-приймальня», за
допомогою якої житомиряни можуть звернутися до міського голови. «Ми
прагнемо працювати оперативно та якісно, тому пропонуємо вам
скористатися розділом «Інтернет-приймальня», яка пришвидшить отримання
інформації, консультацій тощо. Тут можна залишити і свої пропозиції та
побажання», – йдеться на сайті. Щоправда, користувачів попереджають, що
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електронні звернення та відповіді на них не мають статусу офіційних
документів. Для отримання офіційної відповіді необхідно звернутися у
порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».
У розділі передбачений і архів запитань та відповідей, проте жодної
інформації про звернення тут не міститься. Як пояснила начальник
управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради
Анастасія Рибак, нині ця послуга є неактивною.
Головною проблемою, яка гальмує запровадження систем електронного
документообігу у Житомирській ОДА є застаріла комп’ютерна техніка та
програмне забезпечення.
«Коли ми говоримо про електронний документообіг – мова йде про
налагодження так званої внутрішньоапаратної роботи. Якщо запит приходить
від громадян, щоб він не роздруковувався, а в електронному вигляді міг
елементарно опрацьовуватися. У цій сфері ми почали роботу давно, були
різні причини, які стримували його впровадження. Зараз є розуміння
керівництва області, що таке електронний документообіг, і що цю систему
треба впроваджувати. Водночас ми стикнулися з проблемами матеріальнотехнічного забезпечення: техніка є зношеною. Потребує оновлення і
сертифіковане програмне забезпечення. Якщо говорити по сумі, то за
підрахунками минулого року мова йде про 700 тис. грн. лише на оновлення
департаменту, а на всю адміністрацію мова йде про 12 млн. грн. Таких
коштів взяти наразі ніде», – зазначив Олексій Шатило.
Отже, впровадження е-урядування дозволяє економити гроші платників
податків, робить процеси в державі більш прозорими, мінімізує корупційну
складову, дозволяє громадянам впливати на прийняття рішень різного рівня і
долучатись до цього з максимальною економією часу та зусиль. Тож ті
зусилля, яких докладають волонтери та чиновники, вже за кілька років мають
принести суттєві результати (Оксана Трокоз Що таке електронне
урядування
і
чому
воно
потрібне
житомирянам
//
http://www.zhitomir.info/news_157103.html. – 2015. – 23.05).

Завдяки введенню електронного урядування тернополяни можуть
записатись до лікаря, поспілкуватись з очільниками міста та області в
режимі онлайн, отримати ту чи іншу довідку. Однак е-урядування
торкнулось ще не усіх сфер не усіх держструктур Електронне урядування
спростило життя пересічним тернополянам та представникам бізнесу. Адже
ряд послуг від держструктур люди можуть замовити й отримати, не виходячи
з дому. А представники бізнесу – ще й прозвітувати про зароблені кошти.
Потреба переводити відносини держави з громадянами і бізнесом в онлайнрежим, зокрема державні послуги та закупівлі, виникла після підписання
Угоди про асоціацію України з ЄС. Однак потреба в електронному
урядуванні є не тільки обтяжуючим пунктом в Угоді, а й об’єктивною
вимогою часу, кажуть аналітики інформаційної кампанії «Сильніші разом».
Щоби ця система у нас запрацювала, в Україні прийняли низку законів і
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зробили ряд кроків для введення онлайн-сервісів на сайтах державних
структур. Утім, подекуди ці кроки залишились на рівні спроб і потуг.
Чи не найактивніше до боротьби з паперовою тяганиною та
довжелезними чергами у держструктурах долучились волонтери. Приміром,
зрушення у сфері держзакупівель почались із волонтерського проекту
Prozorro, що згодом став офіційним держресурсом.
Подібний шлях торує і волонтерський проект iGov. Завдяки цьому
ресурсу можна отримати ряд послуг від держструктур. Проект презентували
у червні 2015-го, а через рік він охопив усі обласні центри і низку райцентрів.
Координатор впровадження електронних послуг для жителів
Тернополя та області Ірина Кельнер:
У нас є свій окремий портал на базі iGov ternopil.igov.org.ua. На сьогодні
на порталі доступні 71 онлайн-послуга, ще 15 будуть доступними невдовзі.
Так, за допомогою цього ресурсу можна звернутись до голови ОДА,
міськради, райради чи записатись на прийом до посадовця. Окрім того,
можна звернутись за наданням одноразової матеріальної допомоги, внести до
державного Земельного кадастру відомості про земельну ділянку, замовити
виготовлення закордонного паспорта та отримати ще багато інших послуг у
сферах нерухомості, медицини, торгівлі, реєстраційних даних. Однак не всі
структури ідуть на співпрацю. Не вважають за потрібне переводити певні
послуги в онлайн-режим. Приміром, першою онлайн-послугою, яку
презентували у день відкриття порталу у Дніпропетровську, стала
можливість отримати довідку про несудимість. У нас такої довідки через
ресурс отримати неможливо. Також в інших регіонах можна звернутись
онлайн щодо перереєстрації транспортного засобу при заміні номерного
знаку. У нас же керівники Регіонального сервісного центру не бачать
необхідності у введенні таких послуг. І дуже дивно, що ці сервіси працюють
у сусідніх регіонах, а у нас – ні.
Утім, деякі електронні послуги державні структури надають на своїх
ресурсах. Приміром, можна замовити онлайн витяг із Державного земельного
кадастру та Витяг про нормативну грошову оцінку землі, увійшовши через
Публічну кадастрову карту. З липня перелік електронних послуг планують
розширювати. Сьогодні управління Держгеокадастру в області надає ще 20
послуг через Центр надання адміністративних послуг. Останній, до слова,
також не поспішає переводити свої послуги у онлайн-режим – у Тернополі
ЦНАП не надає онлайн-послуг на власному ресурсі. Щоправда, деякі послуги
у них можна замовити через iGov – виготовлення викопіювання в масштабі
1:500, 1:2000, розгляд відповідності намірів щодо місця розташування
тимчасової споруди, висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи діючих об’єктів. Остання наразі призупинена через реорганізацію
санстанції.
Активно працює в електронному напрямку і Державна фіскальна
служба. За її інформацією, понад 90 % платників ПДВ та майже 80 %
платників ЄСВ звітують в електронній формі.
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Також завдяки е-урядуванню на сайтах органів місцевого
самоврядування з’явилась можливість звернутись до влади. Приміром, за
допомогою електронних петицій. А ось окремої форми для онлайнспілкування з міським головою, як у деяких містах, не передбачено. Свої
питання тернополяни можуть залишити у рубриці «питання-відповідь», яка
діє ще з 2011 року. Як повідомили у прес-службі міськради, якщо у 2011 році
було 30 запитань, то у 2015-му – 1400. У 2016 році станом на 16 травня є уже
550 звернень від тернополян.
Також городяни можуть звернутися через платформу «Відкрите місто»:
http://opencity.in.ua/ або через соцмережі. І до лікаря, і в дитсадок. Прикладом
електронного урядування у медичній сфері є електронна реєстратура. Тобто
можливість електронного запису на прийом до лікаря на сайті medical.te.ua.
Таку послугу у Тернополі презентували ще у січні. Щоправда, згодом
тернополяни скаржились, що вона не працює.
Заступник головного лікаря Центру первинної медико-санітарної
допомоги Тернополя Надія Бондар:
Коли анонсували цю послугу, то повідомляли, що підключення
амбулаторій загальної практики сімейної медицини будуть здійснювати
поетапно. Спершу підключали амбулаторії Центру, потім „Дружби”.
Останнім – масив „Східний”. Тому не всі жителі Тернополя змогли відразу
після презентації записатись на прийом до лікаря. Наразі підключили 16
амбулаторій. Електронна черга в амбулаторіях існує паралельно із живою
чергою. Тож щоб не було непорозумінь, у приміщенні висить попередження,
що пацієнт, який звернувся через послугу електронної реєстрації, заходить у
кабінет до лікаря на ту годину, на яку записався. Також відповідне
повідомлення про клієнта з електронної черги робить медсестра.
Між електронними записами є 25 хвилин, за які лікар може прийняти
пацієнта із живої черги. Процес відрегульований. Електронна реформа в
освіті дозволяє записувати дітей у дошкільні заклади. Однак, як
наголошують на сайті “Дошкільна освіта Тернополя”, через який і
здійснюють запис, заповнення форми не забезпечує внесення даних дитини
до загальноміської черги. Для завершення реєстрації та отримання
порядкового номеру у черзі треба пред’явити оригінал та копію свідоцтва
про народження у реєстраційному центрі на бульв. Т. Шевченка, 1
(Держпослуги – в електронний формат. Але не всі //
http://te.20minut.ua/Podii/derzhposlugi---v-elektronniy-format-ale-ne-vsi10507426.html. – 2015. – 21.05).

Тарас Кухтар, керівник справ виконавчого комітету Коломийської
міської ради:
Особливість діючої каденції виконкому в тому, що він значно
помолодшав у порівнянні із попередніми скликаннями. А це дає можливість
по-новому подивитися на багато речей і, відповідно, по-іншому приймати
рішення. Більшість членів виконавчого органу активно і глибоко вникають у
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питання, що виносяться на розгляд, і дають фахові коментарі та пропозиції.
Зазначу, що переважна більшість членів виконкому – це колишні депутати,
які мають і досвід, і компетентність, тому вважаю, що теперішній виконком
фаховий та якісний.
Справді – бюрократії та паперової роботи чимало, однак ми працюємо
над тим, щоб робота міської ради була ефективною, менш бюрократизованою
і більш сучасною. От зараз ведемо перемовини щодо впровадження
електронного діловодства та електронного врядування. Однак тут не все
просто, і ми постійно у цьому процесі наштовхуємося на національне
законодавство, яке не повністю готове до такого переходу. Міська влада
однозначно для себе вирішила, що ми беремося реалізовувати у себе всі
сучасні електронні форми урядування, однак зараз вирішуємо, як це зробити
практично. Річ у тім, що законодавство дає вичерпні відповіді, як працювати
з паперами, але не описує, як працювати з електронними сервісами.
Закон вимагає перейти на систему «Прозоро» з 1 серпня. Зараз ми
працюємо над цим, і, можливо, до наступної сесії міської ради ми розробимо
перші проекти рішень щодо переходу на «Прозоро».
… Кожен коломиянин має право на відповідному Інтернет-ресурсі
зареєструвати петицію до міської ради. Вона не одразу з’являється на сайті,
а спершу потрапляє до відділу інформаційної політики, який є модератором
цього процесу. Працівники відділу вивчають петицію та подають її на
розгляд спеціальною робочою групою. Саме ця група і визначає, чи
публікувати петицію на сайті, чи ні. Петиція повинна відповідати Закону
України про звернення громадян та порядку розгляду електронних петицій –
не містити нецензурної лексики, не порушувати національну безпеку, не
розпалювати міжетнічну ворожнечу, і що головне – чи її вирішення входить
до компетенції міської ради. Якщо петиція відповідає вищевказаним
вимогам, вона з’являється на сайті, і тоді за неї можна віддати свій голос.
Фільтр мусить бути. Адже петицію можна написати відносно будь-чого,
але чи має міська рада повноваження це вирішити… Головним критерієм
відбору петицій якраз є те, чи належить порушене у зверненні питання до
повноважень міської ради. І я не називав би це цензурою, і відмов
публікувати петиції мізерна кількість – 90 % усіх звернень потрапляє на сайт.
Тепер що стосується розгляду петиції владою. Навіть, якщо петиція не
набере необхідних 200 голосів, її все одно розглянуть, але як звичайне
звернення громадян, й ініціатор звернення отримає відповідь.
Якщо ж петиція набере необхідну кількість голосів, то вона потрапляє
до робочої групи. Там напрацьовується проект рішення, і він іде на розгляд
сесії міськради. Саме депутати вирішують долю звернення – приймати чи не
приймати щодо нього конкретне рішення. Закон зобов’язує тільки розглянути
петицію, а не прийняти рішення (Віктор Фітьо В Коломиї відчувається
гострий дефіцит професійних кадрів // http://dzerkalo.media/taras-kuhtar-vkolomiyi-vidchuvayetsya-gostriy-defitsit-profesiynih-kadriv. – 2015. – 19.05).
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14-15 квітня в Івано-Франківську пройшов семінар «Електронне
врядування як інструмент утвердження верховенства права у місцевому
самоврядуванні». Захід є частиною програми обміну досвідом, яка
реалізується
в
межах
шведсько-українського
проекту
«Місцеве
самоврядування та верховенство права в Україні». У семінарі взяли участь
представники міст-учасників, у т.ч. Мелітополя, та резервних міст
проекту, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства, Комітету ВРУ з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування, Державного агентства з
питань електронного урядування, Академії Фольке Бернадотта, Асоціації
малих міст України, експерти.
Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між учасниками
проекту у сфері реалізації принципів верховенства права через надання
послуг за допомогою інструментів електронного врядування і представлення
успішної співпраці органів місцевого самоврядування та центральних органів
виконавчої влади у цій сфері. Також цілями семінару було роз’яснення та
обговорення переваг системи електронного врядування, пошук «слабких
місць» та шляхів їх усунення.
Одним з головних напрямків проекту є проведення самооцінки з
дотримання принципів верховенства права у наданні адміністративних
послуг, яка проводиться у кожному місті-учаснику.
Особливе захоплення учасників семінару викликав візит до міського
Центру надання адміністративних послуг.
Другий день семінару було присвячено обміну досвідом між
представниками міст-учасників проекту. Наприкінці семінару учасники
спільно обговорили можливості та шляхи удосконалення практики реалізації
принципів верховенства права через електронне врядування в органах
місцевого самоврядування.
Проект «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні»
реалізується Академією Фольке Бернадотта, Асоціацією малих міст України
та Центром Разумкова за фінансової підтримки Шведського агентства з
міжнародного розвитку (SIDA) (Обмін досвідом у сфері електронного
урядування // http://www.invest-melitopol.gov.ua/index.php. – 2015. – 12.05).

Міська рада Ужгорода підпише з Ресурсним центром угоду «Розумні
міста (Smart city), інноваційний підхід до розвитку міста, підтримка
електронного урядування, стратегії розвитку ОСББ та громадських
організацій».
Чергова зустріч у рамках співпраці з Ужгородським національним
університетом над втіленням Концепції сталого міста і проекту «Розумні
міста» (Smart city) відбулася за участю першого заступника міського голови
Ужгорода Іштвана Цапа, депутата міськради Миколи Сюсько, начальника
Центру надання адміністративних послуг Жанни Павлув, заступника голови
Карпатського агентства прав людини «Вестед» Миколи Яцкова,
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регіонального координатора Ресурсного центру сталого розвитку УжНУ
Ганни Мелеганич та керівника Центру кар’єри УжНУ Тетяни Бутурлакіної.
Йдеться про заявку на спільну участь міської ради Ужгорода та
Ужгородського національного університету в конкурсі мікропроектів на
впровадження ініціатив, спрямованих на покращення життєдіяльності
міської інфраструктури та підвищення рівня умов життя населення в
рамках концепції «Розумні міста» для міст-партнерів компоненту з розвитку
міст проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громадуІІІ. Вирішили, що це буде проект, покликаний уніфікувати роботу Центру
надання адміністративних послуг із електронним документообігом у міській
раді, щоб кожен, хто звернувся у ЦНАП, міг бачити рух свого подання між
підрозділами, на якій саме стадії вирішення документ перебуває.
Надалі можливе і запровадження картки ужгородця, підключення
електронного чи смс-інформування про рішення, важливі для щоденного
життя громади Ужгорода, наприклад, про проведення тих чи інших робіт,
обмеження руху, запровадження чи відміни карантинних заходів тощо. На
зустрічі ще раз обговорили і конкретизували всі аспекти проекту, в чому його
актуальність, важливість для ужгородців, особливості інноваційної
складової, терміни і потенційні результати реалізації, переваги, які може
отримати громада, – повідомляють на сторінці Ужгородської міської ради у
мережі Фейсбук (Міська влада Ужгорода спільно з УжНУ інтесивно
працює на проектом «розумне місто» // http://uzhgorod.net.ua/news/94247. –
2015. – 11.05).

«Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» компанія
продовжує впровадження системи електронного документообігу в ІваноФранківську.
Вся вхідна та вихідна документація на підприємстві тепер сканується і
реєструється в єдину управлінську базу. Проходження документів, резолюції,
виконання, контроль виконання з травня відбувається виключно в
електронній формі, йдеться на фейсбук-сторінці підприємства.
Реєстрація телефонних та інтернет-звернень в МІУК відбувається в
електронній онлайновій системі від початку роботи підприємства. Ближчим
часом в електронну форму буде переведено і внутрішню службову
документацію.
Член виконавчого комітету Вадим Войтик:
«В Івано-Франківську успішно продовжується впровадження сучасних
систем електронного урядування. Відповідний досвід Муніципальної
управляючої компанії вже переймають інші комунальні підприємства, в тому
числі з інших міст. Проводяться роботи зі створення сучасного Дата-центру,
перша черга якого вже дозволила зняти частину паперового обігу щодо
оформлення субсидій. А вже незабаром частину довідок мешканці міста
зможуть отримувати взагалі без візиту «в жек» (Людмила Баран З травня
документообіг МІУК відбувається виключно в електронній формі
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//http://www.galka.if.ua/z-travnya-dokumentoobig-miuk-vidbuvayetsyaviklyuchno-v-elektronniy-formi-foto. – 2015. – 10.05).

У Костополі, в рамках проекту, хочуть створити міський ЦНАП. На
Рівненщині реалізовуватиметься інноваційний проект «Smart City» –
«Розумне місто». Участь візьмуть два міста Рівненщини – Костопіль та
Дубно. На реалізацію проекту надійдуть кошти з-за кордону в сумі 50 тисяч
доларів – це 80 відсотків проекту. Решту профінансують громади.
Ініціатива реалізовується в рамках впровадження проектуЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ фаза».
Зокрема, у Костополі планують створити міський ЦНАП, а в Дубно –
забезпечити он-лайн трансляцію сесій міської ради та запровадити
електронне урядування.
Заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко:
Рівненська облдержадміністрації ще з 2008 року є партнером проекту
ЄС/ПРООН. «Smart City» – це новий цьогорічний напрямок міського
компоненту. Його реалізація дозволить підвищити ефективність
функціонування міст, а також їхнього іміджу як інноваційних осередків. Уже
до 15 травня міста повинні підготувати свої пропозиції та надати їх на
розгляд координаторів МРГ.
Координатор обласного ресурсного центру МРГ Петро Вахнюк:
Окрім цього у Костополі та Дубно реалізовуватимуться ще 5 та 6
мікропроектів відповідно.
Усі вони будуть спрямовані на утеплення шкіл та дитячих садочків, а
також на ремонт будинків ОСББ. На ці роботи будуть спрямовані гроші у
сумі близько 100 тисяч гривень. З них половина – це кошти іноземних
донорів, решту співфінансуватимуть із міських бюджетів та громад (У двох
містах
Рівненщини
впровадять
Smart-проекти
//
http://4vlada.com/rivne/48478. – 2015. – 04.05).
Про електронне урядування – звичайну практику для європейця і мрію
для українця – в нашій державі почали говорити у контексті євроінтеграції.
Поступово в Україні з’явилися сервіси, за допомогою яких можна економити
час і гроші. Частина з онлайн-можливостей дійшла і до Кіровограда.
Е-Кіровоград
Серед волонтерів, які розробляли портал державних послуг іGov.org.ua,
немає кіровоградських ІТ-шників. Тим не менш за допомогою порталу
кіровоградці можуть отримати 40 послуг онлайн (для порівняння – в
Київській області це 89 видів послуг, у Закарпатській – 44). Зокрема, це
отримання зразків документів для звернення до органів Державної
виконавчої служби, інформація про хід виконавчого провадження, перевірка
стану оформлення паспорта для виїзду за кордон та інше. На відміну від
інших областей (зокрема Дніпропетровської, Херсонської, Житомирської,
Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської) наші громадяни поки що не
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мають змоги звернутися онлайн до голови Кіровоградської ОДА через
портал.
В управлінні комунікацій з громадськістю Кіровоградської ОДА нам
розповіли, що електронною формою запитів кіровоградці користуються
пасивно. Зокрема за 1 квартал 2016 року не зареєстровано жодного запитання
чи пропозиції, які б надішли онлайн.
Зате зі своїми пропозиціями можна звернутися до міського голови
Кіровограда та його заступників, скориставшись спеціальною формою на
сайті Кіровоградської міської ради в розділі «Електронний виконавчий
комітет»
або
написавши
листа
за
електронною
адресою:
evk2007@krmr.gov.ua. (У якості експерименту ми написали кіровоградському
міському голові Андрію Райковичу листа, у якому запропонували звернути
увагу на потребу ремонту приміщення дитячої поліклініки №1. Це було у
середу, 20 квітня. Відповіді поки що чекаємо).
Проте, як розповіла прес-секретар Андрія Райковича Інна Примак,
міський голова особисто модерує власну сторінку у соціальній мережі
Фейсбук і активно відповідає на листи кіровоградців. Зокрема, за період від
18 по 23 квітня до нього на електронну скриньку надійшло 18 листів із
різними проханнями та пропозиціями від жителів міста. На кожен лист
міський голова відповідає особисто, а для розв’язання порушених завдань
скликає на нараду підлеглих. (Нагадаємо, лист міському голові для перевірки
дієвості цього способу зв’язку ми надіслали 20 квітня.)
Не інтегруючись через портал igov.ua, управління освіти
Кіровоградської міської ради дає можливість батькам записати дітей до
дитсадка, скориставшись електронною чергою. Щоб перевірити стан
електронної черги, на сайті управління треба ввести номер індивідуальної
заявки у спеціальне поле, після чого отримати інформацію. Серед інших
онлайн послуг, які надають державні установи на своїх сайтах, – можливість
електронного спілкування з керівництвом чи отримувати онлайн
консультації (наприклад, КДПУ ім. В. Винниченка, обласне управління
юстиції, управління Держгеокадастру), можливість подання електронної
скарги (сайт Кіровоградського регіонального центру з інвестицій та
розвитку). Вкладка «зворотний зв’язок» або «електронне звернення» активна
і на багатьох інших сайтах державних установ (наприклад, ДП
«Кіровоградстандартметрологія»,
Департамент
освіти
і
науки
Кіровоградської ОДА та ін.).
Варто згадати і про проект «Відкрита медицина», ініційований
Кіровоградським відділенням Благодійного фонду «Всеукраїнської мережі
ЛЖВ», який стартував у Кіровограді у вересні 2015 року. Проект
спрямований на створення механізму громадської участі в процесі
формування місцевої політики у сфері охорони здоров’я. Кіровоградські
активісти розпочали з сайту департаменту охорони здоров’я Кіровоградської
ОДА, перетворивши фінансову звітність на інтерактивну інфографіку.
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Технічно підтримали проект спеціалісти ГО «Об’єднання «Центр політичних
студій та аналітики».
Аналітик мережі Костянтин Данильченко:
Періодично на сайті облдержадміністрації з’являється звіт про
використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я. Форма подачі
інформації – таблиці, складні для сприйняття пересічним кіровоградцем. Наш
проект передбачає спрощення подачі інформації. Тепер кожна людина може
зайти на сайт і подивитися, скільки коштів і на що виділено.
У подальшому «Відкритий бюджет» планують синхронізувати із
сервісом E-data, перед тим уніфікувати форми звітності для кожного
управління охорони здоров’я. Для цього треба провести спеціальні навчання,
це в нас у планах.
Підтримали ініціативу «ЛЖВ» і місцеві чиновники. Зокрема, на думку
директора департаменту охорони здоров’я Олега Рибальченка,
візуалізація даних дозволить отримати відгуки від громадськості і покращити
роботу департаменту. «Ми будемо підтримувати цей проект, щоб була
можливість порівняти результати річного звіту. Думаю, тоді ми отримаємо
відгуки і на їхній основі будемо удосконалювати свою роботу».
Чекають розвитку е-послуг і пересічні кіровоградці. Наприклад, на
думку інтернет-маркетолога Галини Жирко, онлайн сервіс дозволяє
економити найдорожче – час.
Звертаючись до держустанов онлайн, ми економимо декілька годин, які
б витратили на те, щоб дістатися до цієї установи і простояти у черзі.
Економимо папір… До того ж онлайн виключає можливість втрати
документів чи махінацій, бо в мережі можуть зберігатися всі дані
необмежену кількість часу, займаючи невелике місця.
Натомість для пенсіонерки Олени Півньової запровадження онлайн
сервісів буде проблемою: «У мене немає комп’ютера, немає Інтернету, я не
знаю значення більшості слів, які ви мені щойно сказали. Мені легше
вистояти живу чергу і отримати довідку, ніж вчитися у 75 років заповнювати
електронні документи. Якщо держава перейде на електронні документи, вона
повинна подумати про нас, стариків, які вже не куплять собі комп’ютера», −
непокоїться пенсіонерка.
Ще однією проблемою, з якою стикаються чиновники, є програмне
забезпечення. Зокрема, для того, щоб увести практику онлайн-реєстрації
актів цивільного стану у Головному територіальному управлінні юстиції в
області, потрібна технічна база: потужна комп’ютерна техніка та відповідні
програми. Що говорити про реєстрацію шлюбів, як субсидії – те, з чим
зіткнулися тисячі кіровоградців, – в районних управліннях соціального
захисту населення сьогодні оформлюють вручну, часто з одним комп’ютером
на кабінет… Отже, йдемо до Європи дрібними кроками.
Упровадження е-урядування економить державні кошти, робить усі
процеси, які відбувають в країні, прозорими і без корупційної складової, а
також дає змогу кожному впливати на прийняття рішень різного рівня і
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долучатись до цього з максимальною економією часу та зусиль.
Кіровоградська область тільки долучається до е-урядування, на фоні інших
областей ми не пасемо задніх, хоча й не знімаємо зірки з неба, але поступ
відчутний. Можливо, вже завтра ми не стоятимемо в черзі за оформленням
допомоги в управлінні соцзахисту, а легким натиском на мишку
вирішуватимемо проблеми онлайн (Інна Тільнова Електронне
самоврядування
у
Кіровограді:
що,
де,
коли
//
http://persha.kr.ua/article/74263-elektronne-samovryaduvannya-u-kirovogradishho-de-koli.html. – 2015. – 03.05).
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Експертний погляд
Заступник голови Держагентства з питань електронного
урядування Олексій Вискуб:
На мій погляд, у сфері електронного урядування в Україні
відбуваються важливі події, адже електронне урядування є вимогою
сьогодення. Характеризуючи електронне урядування, багато експертів каже,
що воно здатне забезпечити новий рівень якості та ефективності роботи
влади та новий рівень якості обслуговування громадян та бізнесу.
Багато громадян від електронного урядування очікують саме нового
рівня якості обслуговування, економії часу, боротьбу з корупцією. Це зручні
послуги, які можна отримувати не виходячи з дому чи офісу.
Десь років три-чотири назад я стикнувся з міжнародним дослідженням,
яке було напівсерйозним. Міжнародна громадська організація оцінювала,
скільки громадянинові різних країн потрібно часу, щоб отримати всі можливі
адміністративні послуги послідовно. Для України було зазначено, що
потрібне ціле життя, щоб поступово отримати всі існуючі адміністративні
послуги.
Я впевнений, що багато що сьогодні змінилось. У нас є перші електронні
послуги в сфері будівництва, земельній сфері, які уже дозволяють
отримувати послуги, не виходячи з дому.
Мабуть по кожній є багато проблем. Наше агентство сьогодні працює
над тим, щоб вирішити комплексно питання електронного урядування. Ми
визначили для себе чотири головні пріоритети. Розвиток електронних
послуг: це буде стосуватися і медицини, і ЖКГ, і будівельної, і земельної
сфери. Другий пріоритет: розвиток відкритих даних. Це загальна світова
концепція, яка каже, що всі дані, які накопичує держава, мають бути відкриті
для користування. 2015 року було прийнято відповідний закон та з’явився
національний портал відкритих даних, фактично кожного дня там
з’являються нові набори.
Ми досліджуємо цільову аудиторію і розуміємо, наскільки
громадськість та бізнес готові до сприйняття електронних сервісів і
послуг. Наше дослідження демонструє, що за два останні роки в Україні бум
громадської активності і зацікавленості у можливості впливу на владу і
взаємодію з нею у електронній формі. За різними дослідженнями, приблизно
20 % населення бажають впливати через Інтернет на органи влади або
долучатись до прийняття рішень.
Запровадження проекту з електронного урядування – дуже складний
процес. 80 % питань там – це зміна діючих процесів, організаційних,
нормативних, законодавчих. Мабуть найбільшим викликом є політична воля.
Саме сьогодні ми відчуваємо наявність політичної волі на найвищому
рівні. Це переходить у конкретні кроки. Прийняте рішення про розширення
Експертний погляд
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повноважень нашого агентства, нам будуть надані додаткові функції,
збільшено штат.
Майже в два з половиною рази буде збільшено штат. Агентство стане
загальнокоординуючим органом. Ми зможемо координувати ці проекти,
надаючи їм новий ефект і результат.
Сьогодні у нас є активна громадськість. Майже щомісяця з’являються
нові проекти. Цей конкурс створений, щоб підтримати ці ініціативи
(Анастасія Багаліка, Євген Павлюковський Що очікують українці від
електронного урядування? // http://hromadskeradio.org/programs/rankovahvylya/shcho-ochikuyut-ukrayinci-vid-elektronnogo-uryaduvannya. – 2015. –
17.05).

Ирина Гудзь, для Delo.UA:
С 1 апреля 2016 года все центральные органы власти и
подведомственные
им
предприятия
проводят
госзакупки
исключительно через электронные площадки ProZorro.
За первый месяц работы электронной системы публичных закупок (до и
выше порога) было объявлено 13,86 тыс. тендеров на сумму 2,58 млрд грн.
Однако уже в первой половине мая бюджет электронных закупок побил все
рекорды ProZorro, составив 13,02 млрд грн при 5,16 тыс. тендеров. На такое
улучшение повлиял один объявленный тендер – «Укртрансгаз» разместил в
ProZorro объявление о закупке газа на 11,95 млрд грн.
В апреле успели объявить и завершить около 2 тыс. тендеров. Если
сравнивать с плановым бюджетом закупок, экономия за апрель составила
10,92 млн грн.

Директор департамента
Александр Стародубцев:

Експертний погляд
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Снижение количества тендеров в апреле произошло скорее всего не изза того, что заказчикам понадобилось некоторое время для того, чтобы
перестроиться на работу по новым правилам.
«Кроме того, предполагаю, что наши закупщики, как люди осторожные
в отношении любых изменений и реформ, постарались до 1 апреля провести
в бумажном виде закупки всего, что им нужно было, «сильно впрок», дабы
оттянуть фактический переход на электронную систему. Оставим это на их
совести».
Проблемы в этом он не видит, отмечая, что в ближайшем будущем им
все равно придется работать только через ProZorro.
Для сравнения приведем ТОП-10 закупок по размеру бюджета в апреле
2016 и 2015 годов.
апрель 2015
апрель 2016
16,1 млрд грн, покупка газа,
7,79 млн грн, покупка химических
«Укртрансгаз»
элементов, КП «Аульский водовод»
1,3 млрд грн, покупка труб,
7,62 млн грн, покупка газа,
«Киевэнерго»
«Винницаоблтеплоэнерго»
561 млн грн, счетчики
6,47
млн
грн,
химические
теплоэнергии, «Киевэнерго»
элементы, «Днепрводоканал»
326 млн грн, содержание
5,43 млн грн, электрическая
дорог, «Укравтодор»
энергия, «Мариупольское трамвайнотроллейбусное управление»
258 млн грн, услуги питания,
4,3
млн
грн,
брикеты,
Минобороны
«Ковельтепло»
238 млн грн, возобновляемая
2,89 млн грн, проектные работы,
кредитная линия, «Энергорынок» «Администрация
морских
портов
Украины»
232 млн грн, реконструкция
2,42
млн
грн,
отопление,
ГЭС, «ДТЭК Западэнерго»
Минэкономразвития
228
млн
грн,
ремонт
2 млн грн, мыло, «Укрпочта»
оборудования,
«ДТЭК
Днепроэнерго»
204 млн грн, электроэнергия,
2 млн грн, услуги медстрахования,
«Львовуголь»
Международный аэропорт «Львов»
189 млн грн, услуги питания,
1,45 млн грн, корректировка
Минобороны
проектной
документации,
«Киевавтодор»
Что показал первый месяц
Представители площадок, на которых проходят электронные торги,
отмечают, что госпредприятиям нужно немного времени для обучения и
привыкания к новым процедурам закупок.
Сергей Сагун, заместитель руководителя одной из площадок
smarttender.biz:
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«Некоторым организаторам было трудно первые 1-2 недели, когда
возникла ситуация, при которой с начала месяца в продуктивный режим
вышли только 3 площадки из 7 работавших на допороговых закупках.
Организаторам, которые ранее работали на какой-то площадке, было
необходимо быстро обучиться работать с другой площадкой для того, чтобы
иметь возможность провести закупки».
По итогам апреля МЭРТ будет вносить изменения в Постановление
Кабмина о работе электронной системы, в котором планируют смягчить
требования к площадкам и урегулировать несколько спорных моментов,
проявившихся при старте системы. «Мы поняли, что немного
переусердствовали с жесткостью процедуры аккредитации площадок.
Изменения в Постановление будут абсолютно технического характера. На
скорость и безопасность площадок и системы в целом не повлияют», –
пообещал Александр Стародубцев.
Кроме этого, высоким остается процент отмены торгов: 25,5 % из всех
объявленных в апреле закупок не состоялись или были отменены
организаторами. Тендеры на миллионы гривень в апреле отменяли
«Укргаздобыча», «Лиски» (входит в «Укрзализныцю»),» Укрэнерго»,
«Укрпошта» и др.
Отменяя тендер в апреле, организаторы чаще всего объясняли это
тем, что:
а) на тендер пришло менее двух участников,
б) изменениями в финансировании или количестве необходимого
товара,
в) отсутствием дальнейшей потребности,
г) дисквалификацией всех участников,
д) изменилось техническое задание (для ремонта и строительных услуг).
Отмена тендеров происходит чаще на этапе, когда государственный
заказчик только начинает работать с системой и не успел привлечь к торгам
местные компании.
Максим Нефьодов, заместитель министра экономразвития и
торговли:
«Локальные компании просто еще не знают, что такие тендеры
проводятся». Кроме того, определенная доля несостоявшихся торгов –
нормальное явление для любых закупок, хоть частных, хоть
государственных. «Потребности могут меняться, поставщики могут не
реагировать на закупку, заказчик может изменять количество или
характеристики товара, выставленные цены могут быть не интересными для
рынка, победитель может не пройти квалификацию и т.д.».
Конкуренция в государственных тендерах в апреле составляла 2,46
участника на один конкурс. В пилотном проекте этот показатель был
немного выше – 2,73. В Минэкономики считают апрельский показатель
хорошим.
НеProZorrые критерии отбора поставщика?
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Среди изменений следует отметить, что заказчики уже не проверяют
соответствие участников конкурса критериям до проведения торгов.
Проверке подлежат только победители (постквалификация), что снижает
бумажную работу и ускоряет процесс закупок. Составляя критерии, заказчик
не имеет права выдвигать требования к торговой марке, производителю или
стране происхождения товара. Он обязан предоставить участникам
возможность подавать эквивалентные предложения. Однако предлагать
заказчику вместо бананов яблоки – тоже некорректно.
Представитель площадки zakupki.prom.ua Николай Жандоров из
опыта изучения условий тендеров, выделил несколько сомнительных
критериев заказчиков:
Создание закупки с учетом территориального признака.
Требование к поставщику иметь опыт работы с заказчиком либо
присутствовать на рынке определенное количество лет.
Чрезмерно четкие параметры продукции.
Поставщик должен быть производителем продукции.
Максим Нефьодов, который с начала апреля публикует #зраду и
#перемогу дня в работе системы ProZorro, привел один пример плохой
работы заказчиков. Так, Главное управление Пенсионного фонда в
Винницкой области, покупая копировальный аппарат, «забыло» разместить
тендерную документацию. Однако это не остановило три компании подать
свои предложения. Делали они это, вероятно, наугад. Бюджет закупки
составлял 25 тыс. грн. Лучшее предложение с экономией в 50 % подало ООО
«Торгсервис-2». Однако заказчик дисквалифицировал этого поставщика,
отметив, что не хочет покупать технику компании, у которого нет сервисного
центра в Винницкой области.
Такую же проблему отмечают и в Мининфраструктуры, которое
занимает второе место по количеству объявленных тендеров. «Проблема в
самом формировании тендерных заявок – кто решает, что конкретно в
данный момент нужно купить. Заявки формируются под конкретного
поставщика», – отметил глава ведомства Владимир Омелян.
Чтобы решить эту проблему, Министерство инфраструктуры
сформировало мониторинговую комиссию, которая рассматривает весь
процесс торгов, начиная с целесообразности заявки.
Министерство экономики, в свою очередь, создало инструмент,
направленный против дискриминации участников и упрощающий работу
заказчиков. Команда ProZorro уже начала оформлять базу типовых
спецификаций на популярные товары (например, бумага, картриджи,
офисная
мебель).
Спецификации
уже
доступны
на
портале
infobox.prozorro.org, где заказчик при объявлении тендера может скачать
типовую документацию на нужный ему товар или услугу, а не писать ее с
нуля.
«Львиная доля закупок государства – это обычные товары и услуги,
которые закупает, к примеру, любая крупная частная компания. При этом в
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частных компаниях есть обученные сотрудники, которые занимаются
закупками профессионально. Вряд ли стоит ожидать, что у хирурга районной
поликлиники, который входит в состав тендерного комитета больницы, есть
навыки организации закупок, и потому составить спецификацию к примеру,
на офисную бумагу для него это целая проблема», – отмечает Нефьодов.
Как ищут #зраду в тендерах
В МЭРТ постоянно мониторят госзакупки на наличие «зрады» в тех
тендерах, где риск коррупции велик.
«Раньше было восемь органов, которые в том или ином виде имели
право контролировать закупки, каждый из которых мог прийти и что-нибудь
попросить или изъять», – отмечает Александр Стародубцев.
Сейчас же поиск «зрады» в тендерах, по его словам, состоит из трех
этапов. Первый этап – это определение методики риск-менеджмента.
Команда ProZorro разработала около 60 факторов риска, и каждая закупка
автоматически прогоняется на предмет наличия коррупционных рисков.
Один из факторов – количество участников в тендере. В ближайшее время на
сайте prozorro.gov.ua в разделе «Мониторинг» будет публиковаться рейтинг
конкурентности тендеров за неделю (торги с максимальным и минимальным
количеством участников).
Второй этап – гражданские активисты проводят детальный анализ
закупок, которые были определены как потенциально коррупционные. «Дело
это непростое. Нужно неплохо разбираться в тендерах и уметь отличить
откровенную «зраду» от действительно спорной ситуации. Поэтому в первую
очередь этим занимаются НГО, хорошо зарекомендовавшие себя в этой
области: «Наші Гроші», ЦПК, Эйдос и Transparency International. Мы также
стараемся максимально вовлечь другие общественные организации, в т.ч.
региональные», – говорит Стародубцев.
Третий этап состоит в обжаловании тендеров, по которым есть
обоснованные риски, и давлении на недобросовестных заказчиков. НГО
одновременно пишут заказчику и профильному министру с просьбой
обратить внимание на конкретную процедуру закупки, и параллельно
обращаются в Госфининспекцию, которая должна бороться с этим на
государственном уровне.
Квалификацию закупщиков нужно повышать
С августа 2016 года на электронную систему закупок должны перейти
все остальные государственные и коммунальные органы. Эксперты
отмечают, что на этом этапе главной проблемой может стать недостаточная
квалификация чиновников для проведения закупок по-новому.
«Низкий профессиональный уровень – это одна из основных проблем
закупщиков. В стране более 25 тыс. тендерных комитетов, и во многих из
них, особенно региональных, вынуждены работать люди, от закупок далекие
– врачи, учителя, бухгалтеры. Поэтому я бы не спешил обвинять закупщиков
в коррупции: многие из них и хотели бы лучше планировать и закупать, но
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нет времени, не хватает знаний, навыков, удобных инструментов и т.д.» –
отмечает Максим Нефьодов.
Команда ProZorro с начала пилотного запуска электронных закупок
(февраль 2015 года) провела более 100 обучающих и презентационных
мероприятий в регионах. Обучение охватило более 15 тыс. человек – как
госзакупщиков, так и бизнес. Обучали закупщиков и бизнес
преимущественно в областных центрах, но были и исключения.
«Наш представитель по приглашению Мишеля Терещенко проводил
презентацию в Глухове. Кроме того, в районных центрах некоторых областей
(например, Днепропетровской) проводят обучение и презентации местные
активисты», – отмечает Кристина Гуцалова, координатор ProZorro.
Функцию повышения квалификации закупщиков команда ProZorro
частично передала электронным площадкам. По словам Гуцаловой,
площадки достаточно часто выезжают для обучения в регионы.
Альтернативу обучению в регионам видят в онлайн-курсах на
Prometheus. Из 3,5 тыс. зарегистрированных на курсы 60 % – это
представители регионов, большинство которых – из Львовской,
Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей (ProZorro сверх
порога:
зрада
и
перемога
первого
месяца
работы
//
http://delo.ua/ukraine/rezultaty-pervogo-mesjaca-raboty-prozorro-zrada-iperemoga-316986. – 2015. – 16.05).
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Блоги та соціальні мережі
Дмитрий Дубилет:
Запустили целый ряд новых услуг на iGov.
1. Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами
(Николаевская область).
2. Видача посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої
дичини й порушень правил полювання (Черкасская и Днепропетровская
области).
3. Довідка про неотримання аліментів або розмір аліментів
(Днепропетровская область).
4. Запис на особистий прийом до керівника органу державної виконавчої
служби (Днепропетровская область).
5. Затвердження проекту землеустрою щодо визначення розмірів та
встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги
водотоку (Кривий Ріг / Кріворізький район).
6. Рішення про внесення змін або продовження терміну дії рішення
міської ради (Днепропетровская область).
7. Довідка про надання інформації щодо зміни назв існуючих вулиць або
нумерації існуючих будинків (уточнення адреси) (Днепропетровская
область).
Также за прошедшие несколько недель у нас было под 500 «раскрытий»
услуг (на нашем жаргоне «раскрытие» – это запуск услуги, запущенной ранее
в
пилотном
городе,
на
новый
регион)
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2015. – 30.05).
Олексій Ясюнецький, перший заступник міського голови Житомира
з питань діяльності виконавчих органів ради:
Продовжуємо реалізацію міської цільової програми «е-Місто», що
передбачає переведення в електронну форму публічних послуг, які
надаються громадянам та бізнесу. Програма перш за все направлена на
підвищення рівня впливу громадян на управління містом та зробити
діяльність міської ради прозорою.
Основна мета цієї програми – формування ефективної системи
муніципального управління, вдосконалення процедур та розширення
кількості електронних сервісів для мешканців міста. Щомісяця відкриваємо
декілька нових послуг за допомогою електронного урядування в рамках
програми «е-Місто».
Людина зараз може дома з комп’ютера подати документи, потім прийти і
отримати необхідну довідку. Повний перелік послуг, який надає центр, можна
поживитися за посиланням http://zt-rada.gov.ua/pages/p8208. Кожна послуга
має інформаційну картку, в якій розписано, який перелік документів
Блоги та соціальні мережі
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необхідний і порядок виконання саме цієї послуги. Найближчим часом
плануємо перевести в електронний формат послуги у земельній сфері. Із
самою Програмою можна ознайомитися на сайті міської ради у розділі
«рішення»
(http://blogs.zhitomir.info/index.php?task=show_blog_detail&id=2130. – 2015. –
24.05).

Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер адвокатської
компанії «Кравець і Партнери»:
Кабінет міністрів зробив чергову спробу взяти під «контроль»
інтернет в Україні. Причому робиться це під виглядом захисту авторських і
суміжних прав у мережі. Вчора на розгляд профільного парламентського
комітету було подано ініційований урядомзаконопроект № 4629,
зареєстрований у Раді тижнем раніше. Аналогічна спроба була й у 2015 році,
однак запропонований тоді фактично той самий законопроект,
алезареєстрований під № 3353, було відкликано.
«Новим» законопроектом, поданим Кабінетом Міністрів, заплановано
внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а
також до законів України «Про нотаріат», «Про авторське право й суміжні
права», «Про телекомунікації» – з метою імплементації угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом у частині захисту авторського
права в мережі інтернет. Для цього нотаріусам надається право
забезпечувати докази в інтернеті. Це, ймовірно, єдиний позитивний крок
цього законодавчого нововведення. Однак сам порядок має бути ще
розроблений Мін’юстом. Будемо сподіватися, що він не зведе нанівець цей
позитивний момент.
Також можна позитивно оцінити те, що на рівні закону з’являються
поняття: веб-сайт, власник веб-сайту, постачальник послуг хостингу, хоча
опис самих термінів досить сирий і може двояко тлумачитися.
Законопроектом запропоновано додати способи правового захисту
авторського права шляхом вимоги про видалення або запобігання доступу до
інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права; вимоги про
надання інформації, що ідентифікує користувача, який розмістив на сайті
інформацію, котра порушує авторське право і (або) суміжні права, або дані
власника сайту, який використовує послуги хостингу для розміщення та
надання доступу до інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні
права; видалення або запобігання доступу до інформації, що порушує
авторське право і (або) суміжні права.
У зв’язку з цим запропоновано дати можливість суду приймати рішення
або ухвали про надання інформації, що ідентифікує користувача, який
розмістив на сайті інформацію, котра порушує авторське право і (або)
суміжні права, або власника сайту, який використовує послуги хостингу для
розміщення та надання доступу до інформації, що порушує авторське право і
(або) суміжні права.
Блоги та соціальні мережі
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На мою думку, ці зміни не стільки пов’язані безпосередньо із захистом
авторського права, скільки спрямовані на спрощення процедури отримання
інформації про кінцевого користувача мережі інтернет, який розмістив ту
чи іншу інформацію. На сьогодні суди й так приймають відповідні рішення і
ухвали.
Що ж до самого припинення й запобігання порушенням авторського
права і (або) суміжних прав в інтернеті шляхом видалення інформації, що
порушує ці права, або запобігання доступу до такої інформації, то
запропонований законопроектом порядок фактично дає можливість упродовж
24 годин припинити доступ до будь-якої інформації. Відновлення ж доступу у
разі надання відповідних документів та без наявності судового позову
можливе не раніше, ніж через 10 днів. Це стосується як власника веб-сайту,
так і власника хостингу, на якому розташований такий веб-сайт. Отже, можна
приховати будь-яку інформацію, включно із закриттям цілих сайтів, які
фізично знаходяться й розміщені на українському хостингу.
Крім того, з метою захисту авторського права законопроект
передбачає в обов’язковому порядку розміщення на хостингу і веб-сайті у
вільному доступі такої інформації:
1. Повне ім’я або найменування власника сайту й постачальника послуг
хостингу.
2. Повна адреса місця проживання або місцезнаходження власника сайту
й постачальника послуг хостингу.
3. Контактну інформацію власника сайту й постачальника послуг
хостингу, зокрема адресу електронної пошти й номер телефону, за яким із
ними можна оперативно зв’язатися.
4. Інформацію про реєстрацію власника сайту й постачальника послуг
хостингу як юридичної особи в державі місцезнаходження – зокрема, у
торговому, банківському або судовому реєстрі. Зокрема – реквізити реєстру,
реєстраційний номер або інші засоби ідентифікації в реєстрі, якщо власник
сайту й постачальник послуг хостингу є юридичною особою.
У результаті з’являється можливість отримати повну інформацію про
хостинг, де розміщений веб-сайт, і про власника самого сайту відповідно.
Крім того, власники веб-сайтів також мають надавати інформацію про
користувачів, які нібито порушили авторське право.
Крім усього іншого, вводиться адміністративна відповідальність за
невжиття заходів щодо припинення порушення авторського права і (або)
суміжних прав у мережі інтернет, а також за порушення правил розміщення
інформації, що ідентифікує власника сайту або постачальника послуг
хостингу. Водночас право складати відповідні адміністративні протоколи
делеговано органам внутрішніх справ, а розглядати суперечки за таким
правопорушенням делеговано районним судам.
Водночас відповідальність осіб, які повідомляють про нібито порушення
авторського права, якщо таку інформацію не підтверджена або вона не
відповідає дійсності, законопроектом не передбачено.
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Підбиваючи підсумок, можна зазначити, що ці зміни спрямовані швидше
на побудову тоталітарної держави й отримання контролю над користувачами
інтернету, ніж на реальний захист авторського права й суміжних прав, за
винятком появи в нотаріусів можливості забезпечувати докази в мережі
інтернет (Тотальний контроль: власники веб-сайтів і власники хостингів
в
Україні
можуть
опинитися
«під
ковпаком»
//
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1416373-totalnij-kontrol-vlasniki-veb-sajtiv-ivlasniki-hostingiv-v-ukrayini-mozhut-opinitisya-pid-kovpako. – 2015. – 18.05).

Дмитрий Дубилет:
Периодически я сталкиваюсь с теорией о том, что iGov – это какаято сложная комбинация от ПриватБанка, чтобы захватить рынок
платежей за админуслуги.
Во-первых, если вы оцените этот рынок, то поймете, что он смехотворен
по объему комиссий. Во-вторых, сейчас банк поставил для iGov нулевую
комиссию за Интернет-эквайринг, пока мы не передадим проект на баланс
государству (которое уже проведет тендер, надеюсь, через ProZorro).
Но, в качестве последнего гвоздя в эту теорию заговора, на днях мы
предварительно договорились с Portmone о том, что они тоже встроят свой
сервис на iGov.
Надеюсь, теперь одной теорией заговора по поводу iGov станет меньше
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 17.05).
Janika Merilo:
Продолжается работа по электронным выборам.
Первый этап – электронный подсчет протоколов.
Подвели с Volodymyr Flonts итоги по городам, где проводили
электронный подсчет протоколов (загружали протоколы в онлайн среду и в
реальном времени видели, где ошибки, явку и результат).
Единственным пока 100 % получилось подсчитать на втором туре
выборов мэра Львова в октябре.
Но что интересно, до 9 % из протоколов были с ошибками (а вы знаете,
какой риск и возможность фальсификации протоколы с ошибками).
Также, примерно на 1,3 % отличался результат электронного подсчета и
подсчета ЦВК. А те, которые участвовали, знают, что 1 % это реально
важный процент. Где может некоторые партии преодолели бы 5 % барьер, где
может не было бы второго тура
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 05.05).
Сергій Андрушко, журналіст:
Бюджетний комітет відхилив ідею розміщувати аудіозапис своїх
засідань. Чому? Можна дізнатись з дискусії про це всередині комітету.
Більшість – проти аудіо запису. Вважають, що і стенограм для їхніх
виборців – достатньо. Дивна річ, публічні особи, яких обрали громадяни для
Блоги та соціальні мережі
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втілення їхніх передвиборчих обіцянок проти того, щоб їхні голоси були
почуті цими громадянами.
Цікаві аргументи.
Депутат бюджетного комітету від БПП, віднедавна, голова
Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, каже, «не отлічаюсь краснорєчієм, іноді
русизми вставляю, іноді, якщо щось допікають, можу щось і покрепче
вставити. Я не хотів би, щоб мої аудіозаписи були доступні в нарізці колись
десь, і використовувалися проти мене».
Андрія Гордеєва можна заспокоїти: навряд ненормативна лексика чи
русизми можуть суттєво зашкодити кар’єрі народного депутата. Депутат Олег
Барна уперше потрапив у фокус медіа після свого виступу з трибуни
Верховної Ради:
А відоме відео не зашкодило політичній кар’єрі Михайла Добкіна та
Геннадія Кернеса
Ідея депутата «Народного фронту» Володимира Шкварилюка: якщо і
оприлюднювати ці записи, то не більше, ніж на 1 тиждень: «Давайте
приймемо рішення: аудіозаписи зберігати не більше тижня. Тиждень
пройшов, кому треба – взяли, кому не треба – знищили, все».
До речі, більше тижня пройшло між голосуванням бюджетного комітету
за поправку, яка відтерміновувала електронне декларування, та моментом,
коли інші депутати та медіа звернули на це увагу. Неможливо передбачити,
коли аудіозапис засідання стане критично важливим.
А от Костянтин Іщейкін з БПП не ладен видавати на гора свої
промови, бо за державу боїться: «Шановні друзі, є таке розуміння, що інколи,
коли ми ідемо на поводу у суспільних вимог, ми робимо гірше всім, і державі
в тому числі. Тому що є оборонні питання, є питання, що не треба раніше
часу оголошувати. Стенограма є найкращим вирішенням питання».
Але питання, що не мають ставати публічними, і зараз можна
обговорювати у комітеті. Для цього лише потрібне на початку засідання
ухвалити рішення проводити його у закритому режимі.
Колега Костянтина Іщейкіна з БПП, депутат Сергій Мельник, готовий
взагалі убезпечити вуха громадськості від аргументів та дискусій, що
точаться у бюджетному комітеті Верховної Ради: «Мені здається, питання не
стільки в стенограмі. Народ що хоче бачити? Хто за, хто проти, а не хто і що
говорив». Та насправді, законодавчо, громадяни не можуть бути присутніми
на засіданнях комітетів Парламенту. А з протоколів засідань конкретно
бюджетного комітету вичислити хто саме голосував за, а хто проти – не
можливо.
Тож, дізнатись, хто не підтримав аудіо записування засідань бюджетного
комітету ми не можемо. Знаємо з протоколу, що таких більшість.
Загалом, лише 2 народних депутати висловилися на підтримку
аудіозаписів. Депутат Юрій Левченко вважає, що це буде дисциплінувати
комітет. А Іван Крулько каже, що розпорядження спікера парламенту
«потрібно реалізовувати, та й все».
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Мова йде про розпорядження Голови Верховної Ради України від
6 березня 2015 року № 360 щодо здійснення аудіозапису засідань комітетів,
які покладені на секретаріати комітетів Верховної Ради України.
Таке розпорядження уже виконують, принаймні, 9 з 27 комітетів
Парламенту, на чиїх сайтах висять аудіо записи засідань. Це Комітет з
питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства,
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування, Комітет з питань європейської інтеграції, Комітет з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітет з питань
запобігання і протидії корупції, Комітет з питань науки і освіти, Комітет з
питань правової політики та правосуддя, Комітет з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту та туризму та Комітет з питань фінансової політики і
банківської діяльності.
Ще 5 комітетів мають всього один чи кілька аудіо файлів із засідань або
мали, але торік припинили вести аудіо записи.
Всі інші 13 Комітетів не мають аудіо записів своїх засідань, хоча у
кількох на сайті навіть створений відповідний розділ.
А в той час, як українські депутати не хочуть, щоб їхні голоси були
почуті українськими громадянами, їхні колеги з найстарішого парламенту
світу – Британського розміщують відео усих своїх засідань. (Це,
наприклад, засідання комітету з питань охорони здоров’я). Їх не лякає, що
вони погано говорять, чи це може нанести шкоду державі. Це їхня робота, яка
демонструє, як кожен з нею справляється (Депутати бояться власного
голосу. Ось чому // http://blogs.pravda.com.ua/authors/andrushko/572c29c10f
1db. – 2015. – 06.05).
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Станом на сьогодні в електронному вигляді доступні 285 держаних
послуг, які раніше надавалися лише особисто та в паперовому
еквіваленті. Наприклад, можна отримати витяг із земельного кадастру й про
нормативну грошову оцінку землі, здати звіти щодо ЄСВ чи зареєструвати
петицію. Наразі автоматизовано також 12 послуг регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, чим було значно полегшено роботу
підприємців, що працюють із зовнішніми ринками.
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Переломним моментом у впровадженні інтернет-сервісів у сферу
державних послуг стала весна 2015 року. Торік було оголошено, що
розробкою електронних сервісів займатиметься громадська організація ICT
Competence Center. Вона ж стала головним лобістом ідеї впровадження
електронного урядування.
Втім, має таке нововведення й недоліки. Наприклад, недостатній
рівень забезпечення населення телекомунікаційними послугами: якщо жителі
великих міст переважно без проблем зможуть скористатися державною
електронною послугою, то людям, що не мають доступу до мережі, така
новація життя не полегшить. Крім того, останнім часом було створено більше
260 неуніфікованих інформаційних систем, що розпорошує сервіси з надання
електронних послуг (E-урядування: як Україна впроваджує державні
послуги онлайн // http://www.hromadske-zp.tv/problemi-zi-zyednannyamchomu-v-ukra %D1 %97ni-vprovadzhennya-elektronnogo-uryadu-vidbuvayetsyana-nizkix-shvidkostyax. – 2015. – 31.05).

Max Nefyodov:
Перетнули психологічну межу в 100 000 оголошених тендерів в
Система публічних електронних закупівель ProZorro...
Так, це ще не 100 тис. проведених, попереду ще величезна купа роботи,
тільки розпочинається боротьба «за якість», але «політ нормальний»! Ну і до
купи – 5000+ державних замовників зареєструвались. 1.5 млрд грн. економії з
початку нашої роботи (і більше 1 млрд. з початку року)

(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2016. – 27.05).
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Max Nefyodov:
Dmitry Palamarchuk зробив фантастичну інтерактивну візуалізацію
замовників та постачальників Система публічних електронних
закупівель ProZorro у квітні:
- замовники по областях, розмір кульки – кількість завершених
тендерівgoo.gl/al5cDs
- Постачальники в завершених тендерах goo.gl/UFnvjd.
Більше прозорості для публічних закупівель!

(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2016. – 17.05).
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Janika Merilo:

(https://www.facebook.com/1991vc/photos/a.865972033501974.1073741828.8555
66061209238/925168180915692/?type=3&theater. – 2015. – 04.05).
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Зарубіжний досвід
Президент Тоомас Хендрик Ильвес, открывая в Таллинне
конференцию по теме государства в интернете:
В эпоху цифровых технологий задачей правительства является развитие
услуг для людей. Это значит, что государственное управление в интернете
стало, скорее, администрированием в интернете.
«Прошу вас иметь в виду, что в эпоху цифровых технологий задачей
правительства является развитие услуг в интересах людей, а не просто
функционирование с целью администрирования государства».
Ильвес выделил роль правительства в обеспечении идентификации – как
физической, так и – все больше – цифровой.
«Я убежден, что в 21 столетии роль правительства должна состоять в
обеспечении безопасности и защите прав в цифровой среде, и неизбежным
средством здесь является вызывающая доверие идентификация в этой среде.
Правительству пора уделить больше внимание теме, как быть уверенным в
том, что данное лицо на самом деле то, за кого оно выдает себя в интернете».
Проходящая в Таллинне конференция посвящена влиянию электронного
государства на экономику и общество стран в целом. Этой теме уделил
внимание и Всемирный банк в своем последнем отчете «Digital Dividends»,
составлением которого руководил и Ильвес.
Участники конференции ознакомились также с индексом кибербезопасности, который является уникальным рабочим инструментом в
повышении кибербезопасности государств, им предложат подискутировать
на тему того, как измерить и как оценить кибербезопасность (Ильвес: задача
правительства – развивать электронные услуги для людей //
http://rus.postimees.ee/3713547/ilves-zadacha-pravitelstva-razvivat-jelektronnyeuslugi-dlja-ljudej. – 2015. – 30.05).
Samsung анонсировала выпуск планшета Galaxy Tab Iris, в который
встроен сканер радужной оболочки глаза для биометрической
идентификации пользователей.
Для производства данного устройства была задействована технология
биометрической идентификации Iris on the Move (IOM), которую Samsung
лицензировала в 2015 году.
«Решение обеспечивает в 1000 раз более высокую точность, чем
дактилоскопические сенсоры, которые используются в современных
смартфонах».
В компании считают, что новинка будет востребована в финансовых
учреждениях, структурах електронного правительства и коммерческом
секторе, где нужна высокая точность идентификации пользователей
(Samsung выпустил планшет со сканером радужной оболочки глаза //
Зарубіжний досвід
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https://www.rbc.ua/rus/lnews/samsung-vypustil-planshet-skanerom-raduzhnoy1464595107.html. – 2015. – 30.05).

Правительство США в 2015 году потратило более 75 % IT-бюджета
на эксплуатацию и содержание IT-систем и оборудования. Это уже
установившаяся тенденция. За семь последних финансовых лет эта
политика привела к тому, что расходы на развитие, модернизацию и
совершенствование IT-активов уменьшились на 7,3 миллиарда
долларов, следует из отчета Счѐтной палаты США.
Большинство федеральных агентств работают с устаревшим софтом и
«железом» – возраст некоторых из систем превышает 50 лет. Например,
министерство обороны пользуется дискетами – они используются в системах,
координирующих функционирование ядерных сил страны. Казначейство же
до сих пор программирует на языке ассемблера, активно использовавшемся в
1950-х и обычно привязанном к «железу», для которого был разработан.
В бюджете на 2017 финансовый год, предложенном президентом США,
на IT предполагается выделить более 89 миллиардов долларов – более 70 %
из этой суммы опять же, по плану, пойдет на эксплуатацию старых систем. В
этой связи Счѐтная палата настоятельно рекомендует агентствам обратить
повышенное внимание на свои расходы на содержание устаревших
унаследованных систем, поскольку многие из инвестиций в старое
оборудование являются, по мнению СП, рискованными и необоснованными.
Согласно проведенному в прошлом году в США опросу
государственных IT-директоров, большинство опрошенных сказали, что
унаследованные системы пора модернизировать: 92 % менеджеров считают
это насущной необходимостью для своих ведомств. Основаниями для этого
они называют безопасность (42 %), время, тратящееся на поддержание
устаревших систем (36 %), негибкость (31 %) и сложности интеграции с
новыми системами (31 %); также менеджеры считают, что старые системы
тормозят инновации (30 %) и для работы с ними сложно найти
квалифицированный персонал (29 %).
При этом 55 % ответили, что устаревшие программы и платформы
можно модернизировать и получить от этого больше плюсов, чем от полной
замены системы (Вика Рябова В США последние 10 лет падают расходы
на модернизацию и развитие IT-систем // http://d-russia.ru/v-sshaposlednie-10-let-padayut-rasxody-na-modernizaciyu-i-razvitie-it-sistem.html. –
2015. – 27.05).
Комитет по надзору и правительственной реформе (Committee on
Oversight and Government Reform) Палаты представителей США
опубликовал второе исследование о ходе реализации нового закона о
реформировании процесса закупок в сфере IT (Federal IT Acquisition
Reform Act, FITARA). По сравнению с предыдущим отчетом, результаты
многих агентств улучшились, хотя итоговой высшей оценки ни одно
Зарубіжний досвід
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ведомство так и не получило. Оценки выставлялись Счетной палатой США
(U.S. Government Accountability Office, GAO), которая рассматривала четыре
параметра: консолидация дата-центров; экономия IT-бюджета; IT-развитие
(инвестиции в новые IT-проекты); прозрачность анализа рисков. Закон
FITARA был принят для реформирования процесса расходования
бюджетных средств в сфере IT. Он расширяет полномочия IT-директоров и
возлагает на них повышенную ответственность. При этом FITARA наделяет
агентство служб общего назначения полномочиями разрабатывать и
реализовывать общефедеральные инициативы по централизованной закупке
программного обеспечения и лицензий, в роли единого заказчика для всех
федеральных ведомств.
Основной причиной принятия закона явилось большое количество
неудачных проектов последних лет в сфере информатизации федеральных
органов власти США. В ноябре 2015 итоговую оценку B («в целом
соответствует» – четверка по пятибалльной шкале) получили два ведомства:
министерство торговли (Department of Commerce) и агентство служб общего
назначения (General Services Administration). Министерства образования
(Department of Education) и энергетики (Department of Energy), а также NASA
заслужили F, что означает «полный провал». В новом отчете среди
«провалившихся» осталось только NASA, зато из «хорошистов» исчезло
GSA, получившее на этот раз F за консолидацию дата-центров. В то же
время, количество агентств, заслуживших «С» (будем считать их
«троечниками»), выросло с пяти до 12.

Оценки ведомств по четырем параметрам и итоговая оценка
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В целом, из 27 агентств, подпадающих под действие FITARA, семь свои
показатели улучшили, одно ухудшило и 16 остались на прежнем уровне.
IT-директор
министерства
торговли
Стив
Купер
(Steve
Cooper) пояснил успех своего ведомства тем, что агентство одно из немногих
выделило штатного сотрудника, ответственного за реализацию FITARA. В
его обязанности входит проверка всех проектов стоимостью от 10 миллионов
долларов. Он также оценивает любые публичные IT-проекты, любые
технологические нововведения и проекты, «содержащие иные риски» –
например, связанные с облаками.
Счетная палата США по итогам проверки отметила, что руководители
агентств
должны
лучше
координировать
свои
усилия
на
общеправительственном уровне (Госведомства США немного улучшили
свои результаты по реализации FITARA // http://d-russia.ru/gosvedomstvassha-nemnogo-uluchshili-svoi-rezultaty-po-realizacii-fitara.html. – 2015. –
23.05).

Комитетом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по вопросам информации и коммуникационных технологий
совместно с Министерством по развитию информационных технологий
и коммуникаций Республики Узбекистан проведен «круглый стол» на
тему «Правовые основы внедрения «электронного правительства».
Председатель комитета по вопросам информации и коммуникационных
технологий И.Абдуллаев и другие отметили, что создание в стране под
руководством Президента Ислама Каримова благоприятной деловой среды
повышает эффективность законодательства в информационной сфере,
регулирующего функционирование информационной системы «электронное
правительство». Принятие Закона Республики Узбекистан “Об электронном
правительстве” предоставило широкие возможности в этом направлении.
Закон, вступающий в силу с 10 июня нынешнего года, будет
способствовать углублению административных реформ в системе
государственного управления, повышению эффективности оказания
электронных государственных услуг по принципу «Одно окно»,
обеспечению открытости и гласности деятельности государственных органов
в реализации прав и интересов граждан.
В дальнейшем развитии национального электронного пространства,
совершенствовании и внедрении системы «электронное правительство»
важную роль играет Комплексная программа мер по развитию национальной
информационно-коммуникационной системы. В соответствии с программой
в 2013-2020 годах будет реализовано 17 проектов по развитию
телекоммуникационных технологий, сетей и инфраструктуры связи на
общую сумму 2,1 триллиона сумов, около тридцати проектов по созданию
комплексов информационных систем и баз данных системы «электронное
правительство».
Зарубіжний досвід
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В ходе «круглого стола» на примере опыта США, Южной Кореи,
Сингапура были рассмотрены примеры эффективных правовых моделей
регулирования процессов развития «электронного правительства».
Участникам «круглого стола» была предоставлена информация
соответствующих министерств и ведомств об актуальных системах «Солик»,
«Божхона», «Бюджет» в проекте «Электронное правительство».
Заместитель начальника управления Государственного налогового
комитета Хаѐтжон Насруллоев:
С первого мая нынешнего года разработан новый электронный портал
налоговых услуг. Благодаря этому повысится уровень открытости,
оперативности и эффективности отношений между населением,
предпринимателями и налоговыми органами. В частности, благодаря
созданию возможности работникам предприятий и организаций по онлайноплате задолженности налога на имущество и земельного налога, а также
текущих налогов за последние десять дней более 550 юридических лиц и
более 3 тысяч человек воспользовались этим видом услуг.
По итогам мероприятия были разработаны предложения и
рекомендации, касающиеся совершенствования стандартов предоставляемых
электронных государственных услуг, методики оценки качества оказания
электронных государственных услуг, целевых показателей эффективности
реализации проектов «электронного правительства», правоприменительной
практики по регулированию внедрения и функционирования «электронного
правительства» (Сайѐра Шоева Совершенствуется система «электронное
правительство»
//
http://uza.uz/ru/society/sovershenstvuetsya-sistemaelektronnoe-pravitelstvo-23-05-2016. – 2015. – 23.05).

В апреле 2016 года на портале открытых данных Филадельфии
появились сведения о зарплате местных госслужащих. Пользователи
могут осуществлять поиск по имени или должности. Публикация будет
обновляться на постоянной основе каждые 3 месяца.
Кроме того, на портале также содержатся данные о годовых доходах по
всем департаментам и плате за сверхурочные, а также набор интерактивных
аналитических инструментов для удобства работы с этими сведениями.
Так, согласно данным, самый высокий уровень зарплат в Полиции
Филадельфии – 492 миллиона долларов США в год, следом за ней идѐт
Пожарная служба Филадельфии с общей суммой зарплаты 171 миллион
долларов США в год.
Как заявили в Департаменте открытых данных, «нет никаких причин, по
которым сведения о заработной плате чиновников должны были быть
недоступны для общественности». Однако стоит отметить, что обсуждение
возможности публикации таких данных началось в 2013 году и продлилось 3
года (Зарплаты госслужащих Филадельфии опубликованы в формате
открытых данных // http://open.gov.ru/infopotok/5515160. – 2015. – 20.05).
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Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана
увеличил число услуг, интегрированных на портал «Электронное
правительство» («www.e-gov.az») до 14.
«В частности, на портал www.e-gov.az» интегрированы новый вид
таможенных услуг – «Мои товары, регистрируемые на пограничнотаможенном пункте». Эта услуга позволяет физическим и юридическим
лицам получить информацию о товарах, поступивших на их имя на
погранично-таможенный пункт».
Для использования данной услуги необходимо зайти на портал
«Электронное правительство» и выбрав нужный раздел зарегистрироваться с
помощью «Asan imza» или электронной подписи (Аббасова Н. ГТК
Азербайджана расширил число услуг, интегрированных на портал
«Электронное правительство» // http://interfax.az/view/672764. – 2015. –
20.05).

Компания Gemalto обеспечит своим комплексным решением LinqUs
Mobile ID Агентство по развитию электронных транзакций (ETDA),
основная задача которого – развитие безопасных интернет-услуг по
всему Таиланду. ETDA является общественной организацией, частью
Министерства информационных и коммуникационных технологий (ICT) при
Правительстве Королевства Таиланда. Решение позволит мобильным
пользователям выполнять любые онлайн-транзакции на ходу на самом
высоком уровне безопасности и удобства. Они смогут получить доступ к
интернет-банкингу, подтверждать платежи и ставить цифровые подписи на
документах для таких конфиденциальных видов деятельности, как онлайн
заявки на кредит или обновления учетной записи, просто вводя пин-код на
своем мобильном телефоне. Комплексное развитие решения будет
сопровождаться его запуском на национальном уровне, что позволит
предоставить широкий выбор безопасных услуг для 86 млн абонентов,
обеспечив развитие страны в сфере цифровой экономики.
Таиланд является быстрорастущим рынком мобильной связи в ЮгоВосточной Азии с более чем 40 млн пользователей мобильного интернета и
почти 60 % онлайн-транзакций, проводимых с помощью мобильных
телефонов. Но в то же время он является и одной из топ-мишеней в мире для
атак на онлайн-банкинг и распространения вредоносных программ в точках
продажи. Теперь с помощью решения Gemalto правительство сможет усилить
цифровое преобразование страны, позволив внедрение различных услуг,
таких как онлайн-банкинг, электронная коммерция, электронное
правительство, корпоративные логины и мобильные платежи с
непревзойденным сочетанием простоты, мобильности и безопасности.
Сурангкана Ваюпарб (Surangkana Wayuparb), исполнительный и
генеральный директор ETDA:
«Мандат, который был выдан агентству ETDA министерством ICT,
увеличит объем и выгоду электронных транзакций в Таиланде, и вместе с
Зарубіжний досвід
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этим уделит особое внимание безопасности. Таким образом, агентство ETDA
вместе с компанией Gemalto делает основной упор на электронной
аутентификации с помощью Gemalto. Их многоцелевое решение обеспечит
строгую аутентификацию на основе PKI, а также подписи, имеющие
юридическую силу, отправленные непосредственно с телефонов
пользователей, при этом предлагая прочную основу для безопасности и
всеобщее удобство. Благодаря большой поддержке всех сетей и типов
телефонов, граждане, имеющие мобильные устройства, теперь могут
получить доступ к онлайн-услугам из любой точки мира. Это делает
массовое внедрение легче и помогает нам ускорить рост цифровой
экономики».
Майкл Ау (Michael Au), президент подразделения Gemalto в Южной
Азии и Японии:
«Развертывание решений мобильных ID ставит Таиланд в один ряд с
такими странами, как Финляндия, Норвегия и Исландия, лидирующими в
обеспечении такого высокого уровня безопасности онлайн-услуг. Благодаря
полному пониманию технологий комплексной безопасности в различных
отраслях промышленности, таких как, например, банковское дело,
телекоммуникации и правительство, мы можем помочь им предоставить
пользовательский опыт мирового класса для построения процветающей
цифровой экономики и общества» (Таиланд запускает комплексное
решение Gemalto по строгой аутентификации мобильного ID и подписи
на национальном уровне // http://www.cnews.ru/news/line/2016-0517_tailand_zapuskaet_kompleksnoe_reshenie_gemalto. – 2015. – 17.05).

16 мая Центр развития системы «Электронное правительство» и
филиал «Узмобайл» АК «Узбектелеком» подписали Меморандум о
сотрудничестве.
Согласно меморандуму, стороны будут осуществлять сотрудничество в
области разработки и реализации совместных проектов, направленных на
предоставление заявителю информации о состоянии рассмотрения его
запроса и результатах оказания услуг путем SMS-уведомлений. Кроме того,
предусмотрено совместное создание и совершенствование системы Mobile
ID, а также разработка и внедрение системы Mobile ЭЦП (Центр
«Электронное правительство» и «Узмобайл» подписали Меморандум о
сотрудничестве // http://news.uzreport.uz/news_8_r_141745.html. – 2015. –
17.05).
К концу 2016 года на базе «электронного правительства» в РК
планируется
открытие
четвертого
компонента
–
«Оценка
эффективности государственных органов».
«В целях реализации права граждан и юридических лиц на получение
информации на соответствующих компонентах веб-портала «Электронное
правительство» создан единый модуль, состоящий из трех компонентов:
Зарубіжний досвід
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интернет-порталы «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытый
бюджет». К концу года планируется открытие четвертого компонента –
«Оценка эффективности государственных органов».
Создание компонентов предусмотрено в законе «О доступе к
информации», принятого в ноябре 2015 года в целях реализации Плана
нации.
«В целом закон «О доступе к информации» обеспечит прозрачность
деятельности государственных органов, расширит права и возможности
граждан в управлении государством, усилит борьбу с коррупцией».
Закон РК «О доступе к информации», рассмотренный в ходе Всемирного
форума по вопросам информационного общества, который состоялся 2-6 мая
2016 года в Женеве, получил наибольшее количество положительных
рецензий членов экспертной группы (Оценить работу госорганов РК через
веб-портал можно будет уже к концу года // http://www.expressk.kz/news/?ELEMENT_ID=73639. – 2015. – 13.05).

В США всѐ популярнее мобильные приложения, помогающие
обеспечить безопасность и принять срочные меры в случае угрозы
жизни и здоровью.
Одно из них – BlackBox – позволяет записывать и передавать видео и
аудиофайлы, а также GPS-информацию на облачный сервис, который
находится в распоряжении правоохранительных органов. Таким образом,
данные становятся вещественными доказательствами. Кроме того, через
приложение можно звонить на номер 911 и автоматически отправлять записи
выбранным контактам.
Другое приложение под названием SafeTrack позволяет пользователю
чувствовать себя в большей безопасности, находясь на тѐмной парковке или
пустынной улице. Для работы с приложением необходимо нажать и
удерживать кнопку на экране. Если человек спокойно проходит
сомнительный участок пути, он вводит 4-х-значный код. Если угроза кажется
более чем реальной, код вводить не следует – так ближайшее отделение
полиции автоматически получит сигнал о помощи и точные координаты (В
США запущено два новых приложения для обеспечения безопасности
граждан // http://open.gov.ru/infopotok/5515132. – 2015. – 12.05).
Управление научно-технической политики Белого дома США
создает межведомственную рабочую группу, чтобы изучить, как
технологии, подобные искусственному интеллекту (ИИ) и машинному
обучению, могут принести пользу в сфере образования, транспорта,
промышленности и в других областях.
В связи с этим управление начинает серию публичных семинаров,
открытых для общественности. Первое собрание нового подкомитета по ИИ
должно было состояться 9 мая.
Зарубіжний досвід
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Как сообщил заместитель технического директора США Эд Фелтен (Ed
Felten), группа будет следить за достижениями в области искусственного
интеллекта и машинного обучения и применением этих технологий в
федеральном правительстве, частном секторе и в мире.
Группа также будет работать с федеральными агентствами, чтобы
найти способы использования ИИ для лучшего предоставления
государственных услуг. Эта деятельность будет включать создание пилотных
проектов, которые оценят подходы ИИ и проинвестируют в
соответствующие исследования.
Сегодня применение ИИ ограничивается узкими задачами, но влияние
его в мире растет. Прогресс будет иметь большие последствия в различных
областях, начиная от здравоохранения и заканчивая распознаванием
изображений и голоса, считает он.
Семинары будут проходить с мая по июль в Сиэтле, Вашингтоне,
Питтсбурге и Нью-Йорке. Управление Белого дома будет использовать
мастер-классы для создания публичного отчета об ИИ, который выйдет
позже в этом году (Татьяна Костылева США хотят изучить
возможности искусственного интеллекта для предоставления госуслуг //
http://d-russia.ru/ssha-xotyat-izuchit-vozmozhnosti-iskusstvennogo-intellektadlya-predostavleniya-gosuslug.html. – 2015. – 10.05).

Власти канадского города Эдмонтон представили онлайн-карту для
водителей, велосипедистов и пешеходов.
Карта под названием Current Traffic Disruptions Map доступна на
городском портале. Она знакомит пользователей с дорожными работами и
местами временного перекрытия дорог (полных или частичных), связанных с
проведением общественных мероприятий, а также со случаями ДТП.
Точки на карте обозначают место перекрытия движения, а также
содержат информацию: масштаб, время начала и окончания работ, описание
проблемы.
Информация также доступна на городском портале открытых данных.
Отметим, что власти Эдмонтона участвуют в программе «Открытый город»,
в которую также включена интерактивная городская панель (Эдмонтон
запустил
интерактивную
карту
городских
дорог
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515118. – 2015. – 10.05).
Дмитрий Шедко, первый замминистра связи и информатизации
Беларуси:
«Когда говорят об электронном правительстве, всегда подразумевают
очень разные вещи. Одна из самых популярных теорий делит электронное
правительство на 5 стадий. Сейчас мы находимся между 3 и 4 стадиями. Т.е.
у нас часть операций совершается полностью в электронном виде, но пока
еще не на сто процентов. Задача нашей пятилетки – полный переход
государственных процедур в электронном виде».
Зарубіжний досвід
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Сейчас с представителями БелЖД ведутся активные переговоры. Будет
решен вопрос и с неустойчивым сотовым сигналом во время движения. До
конца этого года количество базовых станций сети 4G в стране возрастет со
150 до полутора тысяч... Это значительно улучшит качество сигнала и
расширит зону покрытия (В белорусских поездах может появиться Wi-Fi //
http://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_belorusskikh_poezdakh_mozhet_poyavitsy
a_wi_fi. – 2015. – 07.05).

Мобильная платформа е-правительства в Азербайджане стала
доступна для пользователей устройств Android. Приложение обеспечит
качественно новый уровень оперативности, сделает удобным процесс
оказания гражданам и организациям услуг, получения информации о
деятельности госучреждений.
Скачать дистрибутив Elektron Hökumət Portalı можно в магазине
приложений Play Market. Приложение также доступно в магазине
приложений AppStore (для устройств Apple).
Дистрибутив содержит ряд функций, позволяющих использовать 18
электронных услуг госучреждений (Министерства связи и высоких
технологий, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и
Министерства здравоохранения). Доступ к порталу осуществляется с
использованием электронной подписи, Mobil ID, а также верификационных
данных (логин и пароль). Функционал будет расширяться, и в будущем
посредством дистрибутива можно будет получать уведомления о
задолженностях по кредитам, коммунальным услугам, штрафах за
нарушение правил дорожного движения. Портал «Электронное
правительство» 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 будут взаимодействовать друг с другом в
электронном виде (В Азербайджане запущена Android-платформа еправительства Азербайджан // http://www.belta.by/azerbaijan/view/vazerbajdzhane-zapuschena-android-platforma-e-pravitelstva-192422-2016.
–
2015. – 06.05).
Кабинет министров Кипра одобрил в среду план по развитию
электронного правительства, включающий увеличение количества
госуслуг, предоставляемых в электронной форме, до 87 в 2017 г.
Сейчас гражданам онлайн доступна 41 услуга. Электронные госуслуги
предоставляются на запущенной в 2014 году платформе Ariadni. В
ближайшие два года к ним добавятся еще 46 услуг. Также появится
возможность онлайн-платежей, и будут запущены приложения, позволяющие
отслеживать прохождение заявок граждан и информирующие о новых
доступных госуслугах.
Зарубіжний досвід

64

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

1 – 31 травня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
18 услуг должны появиться в 2016 году, остальные 28 – в 2017.
Планируемые ко введению услуги выбирались по принципу снятия
бюрократических барьеров и востребованности населением и бизнесом.
Большинство из них предоставляются налоговым департаментом и службой
соцстрахования.
По мнению правительства, этот шаг поможет Кипру улучшить
показатели в цифровом рейтинге Всемирного банка (World Bank Digital
Agenda Scoreboard). Проникновение Интернета на острове «вполне
приемлемое по сравнению с другими европейскими странами», заявил
президент Кипра Константинас Петридес (Constantinos Petrides) и призвал
жителей регистрироваться в Ariadni.
Название портала электронного правительства Кипра – «Ариадна»
связано с фразеологизмом «нить Ариадны», означающим путеводную нить,
способ выйти из затруднительного положения. На портале можно
зарегистрироваться как физическое лицо, организация или «агент» (в
настоящее время е-услуги для агентов не представлены). Для подтверждения
регистрации в некоторых случаях необходим визит в официальное
учреждение,
проводящее
аутентификацию
пользователя
(Вика
Рябова Правительство Кипра запланировало увеличить количество
электронных госуслуг до 87 в 2017 г. // http://d-russia.ru/pravitelstvo-kiprazaplanirovalo-uvelichit-kolichestvo-elektronnyx-gosuslug-do-87-v-2017-g.html.
– 2015. – 05.05).

С 3 мая в Астане (Казахстан) запущен пилотный проект по
безналичной оплате водителями административных штрафов за
нарушение правил дорожного движения через POS-терминалы.
Сотрудники подразделений местной полицейской службы и Управления
административной полиции департамента внутренних дел Астаны прошли
обучение работе с терминалами – и на сегодняшний день 30 аппаратов уже
используется для оплаты штрафов нарушителями ПДД на месте. Сумма
комиссии составляет 1,5 % от суммы штрафа.
Пилотный проект, который реализуется в настоящее время только в
Астане, продлится до 25 мая. По его итогам будет принято дальнейшее
решение по охвату всех полицейских города, а также всего Казахстана
(Штрафы за нарушение ПДД в Астане начали принимать через POSтерминалы // http://d-russia.ru/shtrafy-za-narushenie-pdd-v-astane-nachaliprinimat-cherez-pos-terminaly.html. – 2015. – 04.05).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Кшеменецкая М. Н. Особенности трансформации электронного
правительства в современном мире: мобильное правительство / Мария
Николаевна Кшеменецкая // Политика и общество. – 2016. – № 3. – С. 311319. Предметом исследования в статье является процесс трансформации электронного
правительства в современном мире, рассмотрение его этапов – трансформирующегося,
электронного и повсеместного правительства. При этом мобильное правительство
рассматривается как элемент развития электронного и повсеместного правительства,
относящийся к обоим: в первом случае как технология, а во втором случае как стратегия,
активизирующая становление повсеместного общества. На примере Республики Корея
проиллюстрированы особенности и проблемы использования информационных
технологий в процессе построения повсеместного правительства и повсеместного
общества. Методология исследования включает в себя как теоретический анализ
трансформирующегося, электронного и повсеместного правительств, а также мобильного
правительства, так и прикладной эмпирический анализ построения повсеместного
правительства и повсеместного общества в Республике Корея, связанный с изучением
электронного инструментария государственных услуг в сети Интернет. Новизна
исследования заключается в поэтапном рассмотрении ключевых этапов в становлении
электронного правительства – трансформирующегося, электронного и повсеместного
правительств. На примере Республики Корея показываются основные особенности и
вызовы, с которыми сталкивается данный процесс. Элементом новизны также является
анализ электронного инструментария мобильного и повсеместного правительства.

Матвєєнко І. В. Роль інформаційно-комунікаційних впливів у процесі
впровадження електронного урядування в зарубіжних країнах: досвід для
України / Ірина Володимирівна Матвєєнко // Публічне урядування. – 2016. –
№ 1 (2). – С. 135–146. У статті розглядаються основні тенденції інформаційно-комунікаційних впливiв на процес впровадження електронного урядування в зарубiжних
країнах з метою подальшого виявлення кращих практик для України. Проаналiзовано
сучасний стан українського законодавства та визначено велику кількість нормативноправових актів щодо регулювання суспiльних відносин, якi безпосередньо пов’язанi з
впровадженням та використанням інформаційно-комунікаційних технологiй електронного
урядування в Україні з відповідним комплексом методiв впливiв. Встановлено, що iснує
нагальна проблема визначення теоретичного підгрунтя впровадження в дiяльнiсть органiв
державної влади елементiв електронного урядування, а також практичних рекомендацій
щодо успішності реалiзацiї цього процесу. Визначено, що уряди країн членiв
Європейського Союзу мають досить вагомий законодавчий та проектний досвід у
впровадженнi електронного урядування, вивчення та аналiз якого дозволить виявити
кращi свiтовi практики та адаптувати їх в Украні. Проаналiзовано практику европейських
країн, зокрема: Австрії, Польщi, Словаччини, Чехії та Швеції щодо впровадження
електронного урядування. Аналiз свiтових практик, свідчить що сучасна державноуправлiнська тенденцiя обумовлює впровадження ефективних форм та методiв
комунiкацiй з громадськістю на рiвнi е-урядування. Доведено, що впровадження еурядування в Україні надасть змогу забезпечити якісно новий рiвень взаємовiдносин
влади, громадськост та бiзнесу.
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Наумова С. С. Проблеми впровадження електронного урядування в
Україні / Світлана Сергіївна Наумова // Публічне управління ХХІ століття:
форсайтинг успіху : зб. тез XVІ Міжнар. наук. конгресу, 21 квітня 2016 р. –
Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – 512 с.
Трегубова В. М. Современные технологии в предоставлении
государственных услуг / Валентина Михайловна Трегубова, Лариса
Владимировна Куржунова, Екатерина Львовна Рязанова, Кхавашки Мхран //
Социально-экономические явления и процессы. – 2016. – Т. 11, № 2. – С. 47–
52. С целью повышения эффективности взаимодействия государственных органов с
населением по вопросам оказания услуг государственными органами организуется работа
по введению в действие многофункциональных центров по предоставлению
государственных и муниципальных услуг. Оказание государственных услуг через
всемирную сеть Интернет – это современная и активно развивающаяся альтернатива
личному взаимодействию заявителя и чиновника. Для достижения поставленных целей
используются правительственные интернет-порталы субъектов Российской Федерации, а
также Единый портал государственных услуг. Электронное правительство используется
для оптимизации предоставления государственных услуг, расширения и поддержки
возможностей самообслуживания населения, роста правовой осведомленности и
квалификации граждан и пр. Развитие электронного правительства сталкивается с такими
проблемами, как недостаточное распространение среди граждан электронной подписи,
отсутствие единой методологии перевода государственных услуг в электронный вид. В
результате оказание услуг в электронном виде представляет собой систему по заполнению
реестров услуг, разработке упрощенных сервисов. Электронное правительство выступает
в качестве инновационной технологии, позволяющей посредством применения
коммуникационных средств связи, в том числе сети Интернет, удовлетворить социальные
потребности общества, повысить уровень информированности об актуальных проблемах,
усилить обратную связь с правительственными структурами. Это новый уровень удобства
и оперативности получения гражданами и организациями государственных услуг и
информации о результатах деятельности государственных органов. Сегодня требуется
глубокий анализ показателей развития сферы услуг, определение основных факторов,
влияющих на эффективность и оперативность электронных услуг, центром которых
являются информационные технологии.

Чукут С. А., Шуляк М. С. Особливості впровадження електронного
урядування в Об’єднаних Арабських Еміратах / С. А. Чукут, М. С. Шуляк //
Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 92-95. У статті досліджується
досвід впровадження електронного урядування в Об’єднаних Арабських Еміратах та
можливість його застосування в Україні. Проаналізовано стратегічні засади впровадження
електронного урядування в ОАЕ протягом 2001–2016 років, виділено основні напрями
його розвитку. Встановлено, що завдяки успішній державній політиці щодо впровадження
е-урядування, Об’єднаним Арабським Еміратам вдалося увійти до переліку країн зі
світового рейтингу, які мають високий індекс розвитку електронного урядування.
Досліджено основні засади надання е-послуг громадянам. Особлива увага зосереджена на
досвіді вирішення питання з національною системою ідентифікації осіб в ОАЕ,
запровадження ідентифікаційних карток для його громадян та їх захист. У статті також
визначено та описано найкращі практики електронних міст країни.
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