1-31 липня 2015

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

1 – 30 червня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

«СТРАТЕГІЯ – 2020»
інформаційні технології в державному управлінні

_____________________________________
Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Головний редактор
Л. М. Галаган, директор Фонду Президентів України,
канд. політ. наук, ст. наук. співроб.

Відповідальні за випуск
В.М. Удовик, ст. наук. співроб. інформаційно-аналітичного відділу
Фонду Президентів України, канд. іст. наук

Інформаційні та бібліографічні матеріали підготували
В.М. Удовик, В.О. Волковинська, Л.Г. Дем’яненко, С.В. Горова, М.Б. Кушнарьова,
Є.В. Глущук, А.В. Селюк

Заснований у 2014 році
Виходить два рази на місяць
Адреса редакції:
НБУВ, пр-т 40-річчя Жовтня, 3, Київ, 03039, Україна
Тел. (044) 525-54-70
E-mail: fpu@nbuv.org.ua
Передрук – тільки з дозволу редакції

© Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського, 2016

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

1 – 30 червня 2016 року

<
20-28 лютого
2015

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

Передрук за погодженням

«СТРАТЕГІЯ –2020»
інформаційні технології в державному управлінні

Випуск 14 (32)
(огляд матеріалів ЗМІ за 1 –30 червня 2016 р.)

Зміст
Анонс………………………………………………………………………………4
Офіційна інформація……………………………………………………………5
Регіональні ініціативи…………………………………………………………13
Експертний погляд……………………………………………………………..28
Блоги та соціальні мережі …………………………………………………….35
Інфографіка…………………………………......................................................45
Зарубіжний досвід.……………………………………………………………...46
Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних досліджень з
проблематики електронного урядування…………………………………...65

Київ 2016

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

1 – 30 червня 2016 року

<
20-28 лютого
2015

Анонс
06 липня 2016 г. (Київ)
Засідання Комітету ВРУ з питань інформатизації відбудеться 6 липня
2016 року о 14:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Садова 3а, кім. 1034 (зал
засідань).
На засіданні планується розглянути законопроекти:
- Проект Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки
України (реєстр. № 2126а від 19.06.2015), (за наявності висновку ГНЕУ)
(перше читання) – Лук’янчук Руслан Валерійович, перший заступник голови
Комітету ВРУ з питань інформатизації.
- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень (реєстр.
4302 від 24.03.2016)(перше читання) – Данченко Олександр Іванович, голова
Комітету ВРУ з питань інформатизації (Про проведення слухань в Комітеті
на тему: «Стан та перспективи розвитку законодавства у сферах
інформаційно-комунікаційнпх технологій» в рамках проведення другої
щорічної Всеукраїнської конференції «Telecom Ukraine 2016» (8 – 12
вересня
2016
року,
м.Одеса,
готель
«Gagarinn»)
//
http://komit.rada.gov.ua/news/main_news/anons/72920.html).
12-13 октября 2016 г. (Тюмень, РФ)
«ИНФОТЕХ-2016»
12-13 октября в Тюмени состоится IX всероссийский форум
«Электронное правительство – современный механизм управления
регионом» и специализированная выставка «Информационные технологии 2016».
Программа мероприятий пока находится в разработке. Предварительные
темы:
1. электронное правительство региона;
2. государственно-частное партнерство;
3. электронный документооборот;
4. импортозамещение программного обеспечения в органах власти;
5. робототехника и мехатроника;
6. тренды региональной информатизации;
7. безопасный город;
8. информатизация здравоохранения;
9. информационная безопасность и проблемы защиты информации и
другое (http://d-russia.ru/event/infotex-2016?instance_id=363).
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Офіційна інформація
24–26 липня Україну відвідає Гюнтер Оттінгер, євро комісар з
питань цифрової економіки і суспільства.
Оттінгер везе до Києва конкретні пропозиції про створення Цифрового
Співтовариства.
В той час, як в ЄС офіційно надають пріоритет розвитку цифрових
технологій (і наявність профільного комісара – чи не найкращий доказ
цього!), Україна лише мріє про цифрового ринку. Тож, цілком можливо, Київ
скористається цією нагодою.
Цифрова економіка залишається сферою з нерозкритим потенціалом як в
Євросоюзі, так і в Україні.
Цифрові технології, послуги та системи є надзвичайно важливими для
соціального розвитку. Вони можуть забезпечити зростання і створення нових
робочих місць в усіх галузях економіки, починаючи з найменших
традиційних підприємств і закінчуючи новітніми високотехнологічними
виробництвами, що з’являються сьогодні.
Приклад – запровадження цифрових технологій у промисловості та те,
яким чином вони змінюють стиль нашого життя; те, як ми працюємо та
ведемо бізнес.
У наступні декілька років ми побачимо мільйони нових сумісних
пристроїв, майже половина мобільних фінансових транзакцій буде
здійснюватися за допомогою телефонів.
Незабаром найшвидше зростаючі компанії використовуватимуть
інтелектуальні пристрої для підвищення своєї ефективності та
продуктивності, а також оптимізації витрат.
Традиційні сектори економіки та сфера державного управління також
отримають переваги від запровадження аналітичних сервісів на основі
масивів даних.
Тісна співпраця у сфері цифрових технологій заради розвитку наших
економік та суспільств – в інтересах як України, так і ЄС.
Один із першочергових пріоритетів Європейської комісії – скасування
регуляторних та інших бар’єрів задля створення Єдиного цифрового
ринку протягом найближчих років. Реалізація цієї ініціативи може приносити
415 млрд євро щороку до економіки ЄС (обсяг якої – 14 трлн євро), а також
сприяти створенню сотень тисяч нових робочих місць.
Та ці переваги не повинні обмежуватися кордонами ЄС.
43 мільйони споживачів в Україні також мають користуватися
перевагами Єдиного цифрового ринку.
Це принесе економічне зростання, створення нових робочих місць,
кращі умови життя людей та спрощення ведення бізнесу. Для України це
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означатиме більш стабільне політичне середовище та істотний прогрес на
шляху до соціальної та економічної модернізації.
Нас надихає успіх Енергетичного Співтовариства – нашої спільної
ініціативи, що розширила внутрішній енергетичний ринок ЄС на країни
Південно-Східної Європи і навіть далі.
Ми повинні сформувати подібне спільне бачення цифрової економіки
при створенніЦифрового Співтовариства.
Адаптація законодавства України до ключових стандартів ЄС у
цифровій сфері сприятиме зростанню економіки та дозволить Україні в
майбутньому інтегруватися до Єдиного цифрового ринку.
Зі своїм висококваліфікованим людським капіталом Україна займає
провідну позицію у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у
Центральній та Східній Європі.
Більше того, Україна здатна стати не лише європейським «Software
Hub», але й країною-експортером власних цифрових продуктів та послуг.
Поширення переваг Єдиного цифрового ринку за межі ЄС може
включати в себе різноманітні напрямки.
Ми можемо співпрацювати щодо електронної комерції, електронної
митниці, електронної охорони здоров’я, безпаперової торгівлі, а також
правил та інфраструктури електронних комунікацій (включаючи
координацію використання частот та поширення широкосмугового доступу).
Ми також можемо співпрацювати у питаннях мережевої та
інформаційної безпеки, кібербезпеки, електронної ідентифікації і довірчих
послуг, цифрових навичок та просування інновацій, електронного
урядування та відкритих даних – і це лише деякі з можливостей. Ці теми вже
сьогодні є предметом наших дискусій, та ми можемо розглянути можливість
включення нових напрямків, таких як захист даних, міжнародний роумінг та
розширення цифрової інфраструктури (як в межах України, так і між
Україною та ЄС), а також запровадження цифрових технологій у
промисловості до нашої співпраці у цифровій сфері.
Приєднавшись у червні 2015 р. до Декларації першого засідання
міністрів «Східного партнерства ЄС» з питань цифрової економіки, Україна
вже підтвердила свої наміри та готовність співпрацювати з ЄС та сусідами
ЄС у цій сфері.
Ми обидва переконані, що сьогодні настав час визначити спільне
бачення Цифрового Співтовариства між ЄС та Україною, із залученням
інших країн-сусідів.
Ми сподіваємося на продовження дискусії з цього питання з
українськими стейкхолдерами наприкінці липня у Києві, а пізніше – з
представниками країн-сусідів ЄС під час засідання високого рівня, яке
Європейська комісія має намір провести на початку осені у Брюсселі
(Володимир Гройсман, Гюнтер Оттінгер Цифрове Співтовариство:
Україна та ЄС готують спільний проект в сфері цифрового ринку //
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http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/06/29/7051397.
29.06).

–

2015.

–

23 червня керівництво Державного агентства з питань електронного
урядування України провело нараду з керівниками ІТ-директорів
центральних органів виконавчої влади. Головна мета заходу – подолання
бар’єрів щодо відсутності взаємного узгодження та координації всіх проектів
й завдань різних органів влади для розвитку е-урядування в Україні.
На порядку денному обговорювались питання:
1. Налагодження ефективної взаємодії між ІТ-департаментами, у т. ч.
визначення спільних проблем, формування спільної позиції та лобіювання їх
вирішення.
2. Розвиток компетенції, у т. ч. організація навчань для ІТ-працівників
ЦОВВ щодо управління ІТ-проектами, менеджменту інформаційних систем,
захисту інформації.
3. Організація виконання завдань з розвитку е-урядування, визначених
Планом дій Уряду, зокрема, розвитку відкритих даних, електронних послуг,
електронної взаємодії, електронної ідентифікації.
Заступник Голови Державного агентства з питань електронного
урядування Олексій Вискуб:
Зазначена нарада багато в чому підтвердила низьку якість поточної
міжвідомчої взаємодії. І це проблема простежується на тільки в Україні, а й в
інших більш розвинених країнах.
«Ми зробили перший крок та маємо подальший конкретний план для
поступового налагодження ефективної міжвідомчої взаємодії. Вже в липнісерпні ми організуємо перші курси з управління ІТ-проектами, менеджменту
інформаційних систем, запровадимо онлайн інструмент постійної
комунікації, організуємо ряд спільних тематичних заходів та проектів»
(«Рада іт-директорів» органів влади зробила перші кроки до міжвідомчої
взаємодії // http://www.dknii.gov.ua/content/rada-it-dyrektoriv-organiv-vladyzrobyla-pershi-kroky-do-mizhvidomchoyi-vzayemodiyi. – 2015. – 10.06).
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час свого
виступу на Форумі «Майбутнє електронного врядування в Україні», який
провів Центр «Ейдос»:
У Верховній Раді, у Кабміні, у Адміністрації Президента та інших
владних кабінетах зібралася критична кількість людей необхідних для
запровадження електронного урядування як на центральному рівні, так і на
місцях. Ці люди і в подальшому продовжать реформувати країну. І подібно
до того, як це було на Майдані під час Революції Гідності, пліч-о-пліч
змінять стару прогнилу систему на сучасну та інноваційну.
Свою позицію щодо електронного урядування офіційним листомпривітанням передав також Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман: «Напрямок Електронного урядування – важлива політика, яка
Офіційна інформація
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сприяє ефективності та прозорості управлінських процесів на рівні Уряду,
регіонів, органів місцевого самоврядування. Електронне урядування є
важливим кроком для здешевлення надання послуг населенню, а також
усунення чиновника від прийняття рішення, усунення надмірної бюрократії
при взаємодії громадян і влади. Електронні системи управління сприяють
новому рівню надання послуг громадянам, доступу до інформації та
формуванню довіри до влади». Також Прем’єр зазначив, що уряд під його
головуванням буде і надалі максимально ефективно впроваджувати еурядування.
Представники
Міністерства
інфраструктури
України,
Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку та
торгівлі України, які були присутні на Форумі, підтримали слова Гройсмана і
поділилися своїм баченням з впровадження онлайн-систем у владі.
Заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро
Шимків:
«Світ уже давно цифровий. Сьогодні у всіх галузях ми говоримо про
цифрові технології. Але лише в українській владі існує безліч регуляторних
ситуацій, які заважають працювати швидко, ефективно, на випередження.
Тому сьогодні наше основне завдання максимально спростити доступ
громадян до влади через цифрові сервіси. І зробити це треба якомога
швидше».
Також час Форуму було презентовано результати проекту, який
стосується впровадження роботи порталу «Відкритий бюджет». Наразі 24
органи місцевого самоврядування впровадили систему Відкритий Бюджет, а
близько 70 уже зареєструвалися і разом із нашими експертами Віктором,
Тараном, Володимиром Тарнаєм та Сергієм Кареліним активно працюють
над її впровадженням.
На завершення Форуму виступили чиновники та активісти, які
займаються впровадженням е-урядування у регіонах. За їх словами
найбільшою проблемою на місцях є незацікавленість чиновників іти у ногу із
часом, а ще більше вони незацікавлені показувати громадянам куди
витрачають кошти, отримані у зв’язку із децентралізацією влади (Українці
вимагають
запровадження
електронного
урядування
//
http://intb.te.ua/2016/06. – 2015. – 10.06).

В сентябре будут подведены итоги конкурса, где победитель сможет
получить приз в размере 4,5 млн гривен на реализацию своего проекта.
Фонды «Восточная Европа» и InnovaBridge запускают очередной этап
программы «Электронное правительство для подотчетности власти и
участия общины» (EGAP).
Конкурс пройдет в три этапа. В июне-июле пройдут креативные уикэнды в Днепре, Виннице, Одессе и Луцке, в ходе которых ИТ-проекты
смогут презентовать свои идеи. В июле-августе пройдет инкубационная
программа при участии менторов от ведущих ИТ-компаний Украины. В
Офіційна інформація
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сентябре будут подведены итоги конкурса, где победитель сможет получить
приз в размере 4,5 млн гривен на реализацию своего проекта.
На конкурс будут приниматься проекты по направлениям: открытые
данные, smart city, е-сервисы, открытая власть, общественный контроль, еобразования, е-медицина и тому подобные.
Заявки будут приниматься до 15 июня.
Проект EGAP финансируется Швейцарской конфедерацией и будет
реализовываться в 2015–19 годах (Стартовал конкурс ИТ-проектов в
сфере электронной демократии с призовым фондом 4,5 млн гривен //
https://www.rbc.ua/rus/lnews/startoval-konkurs-it-proektov-sfere-elektronnoy1465477998.html. – 2015. – 09.06).

Національний банк України запустив в тестовому режимі систему
дистанційної ідентифікації клієнтів банків BankID за адресою
id.bank.gov.ua.

Проект Положення про Єдину національну систему дистанційної
ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID розміщено за
посиланням:http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=31983728
&cat_id=37194.
Система BankID Національного банку України – сервіс, який дозволяє
проводити дистанційну ідентифікацію громадян та підприємств для
отримання адміністративних послуг в електронному режимі. Користувачі
зможуть отримувати ці послуги наЄдиному державному порталі
адміністративних послуг та інших порталах органів виконавчої влади.

Офіційна інформація
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Користуючись цією послугою, клієнти банків України зможуть уникати
довгих черг та складних процедур при отриманні адміністративних послуг
від держави, їх можна буде отримати в онлайн-режимі. З іншого боку, для
банків система BankID надасть можливість запропонувати своїм клієнтам
банківські послуги в онлайн-режимі. Крім того, BankID надає рівні
можливості для гравців банківської системи, адже центральний банк не буде
зберігати отримані дані про клієнтів банків чи використовувати їх в
комерційних цілях – повідомляють в НБУ.
В НБУ вважають, що BankID допоможе у розвитку електронного
урядування в Україні, єдиної національної системи ідентифікації громадян
та підприємств, а також сприятиме прозорості виконавчої влади та
боротьбі з корупцією.
Наразі система BankID НБУ функціонує у тестовому режимі.
Передбачається, що пілотний проект BankID буде запущений восени 2016 р.
Офіційна інформація
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У багатьох країнах BankID використовується для спрощення процесу
отримання адміністративних послуг громадянами. Подібний сервіс існує у
Швеції, Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії та інших країнах Європи.
Нагадаємо, реалізація цього проекту передбачена Комплексною
програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року (Олег
Дмитренко НБУ запустив в тестовому режимі систему BankID для
спрощення
процесу
отримання
адмінпослуг
громадянами
//
http://watcher.com.ua/2016/06/08/nbu-zapustyv-v-testovomu-rezhymi-systemubankid-dlya-sproschennya-protsesu-otrymannya-adminposluh-hromadyanamy.
– 2015. – 08.06).

7 червня, Міністр екології та природних ресурсів України Остап
Семерак підписав Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між
Радою бізнес-омбудсмена та Міністерством екології та природних
ресурсів.
Остап Семерак: підписання цього документа має поліпшити та
спростити умови співпраці між Мінприродою, центральними органами
виконавчої влади і представниками бізнесу.
Вже наступного тижня Міністерство екології та природніх ресурсів
планує спільно з Радою бізнес-омбудсмена провести засідання за участю
представників всіх асоціацій бізнес-середовища, які існують в Україні.
«Спільно ми проведемо аналіз та моніторинг дозвільних процедур, які
надає наше Міністерство. Хоча вже зараз ведеться робота у цьому
напрямку».
Серед головних пріоритетів, над яким працює в 2016 році Мінприроди
пов’язані із боротьбою з корупцією, реформуванням системи державного
природоохоронного нагляду та впровадженням електронного урядування.
«Медіатором у цьому питанні ми бачимо Раду бізнес-омбудсмена.
Міністерство вже почало робити деякі кроки щодо спрощення умов для
бізнес-середовища. Нещодавно ми почали запроваджувати електронне
декларування відходів в он-лайн режимі. Ця послуга стосується близько 2
мільйонів суб’єктів підприємницької діяльності. Режим, який існував до
нашого запровадження, передбачав виключно паперову форму, що
ускладнювала процедуру реєстрації. Впевнений, що наше співробітництво
сприятиме безпечному здійсненню господарської діяльності для
навколишнього природного середовища, усуне причини, які сприяють
недобросовісній конкуренції у сфері використання природних ресурсів».
Документ створює правове підґрунтя для забезпечення ефективного
співробітництва через механізм постійних і прозорих контактів, у рамках
експертної групи за участі представників Мінприроди та Ради бізнесомбудсмена, обміну інформацією, участі в обговоренні проектів нормативноправових актів, які становлять суспільний інтерес (Остап Семерак підписав
Меморандум, який суттєво поліпшить умови для підприємців та
інвесторів
//
Офіційна інформація
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249092660&cat_id=24
4276429. – 2015. – 07.06).

Керівник компанії «Твоя логістика» Олександр Воронков:
Можливість декларування через Інтернет дала стимул розвитку
ринку міжнародної логістики в Україні.
«Останні роки показують, що мережа Інтернет все більше проникає у
життя людей й стає атрибутом ділового життя кожного, хто прагне
процвітати і поліпшити економічну ситуацію в країні. Звичайно, серед наших
клієнтів такі присутні. До основних переваг, що дійсно не могли існувати без
системи Інтернет, хочу віднести впровадження електронного декларування».
Наразі не обов’язково подавати декларації на паперовому носії, брокер
може знаходитись у Києві та відправляти декларації на будь-яку митницю
України в електронному вигляді.
«Наша компанія надає своїм клієнтам унікальну послугу – оформлення
вантажів безпосередньо в пунктах перетину кордону України. А присутність
нашого співробітника у пункті пропуску – гарантує цілодобовий сервіс»
(Воронков: Електронне декларування на митниці дало новий стимул
розвитку
міжнародної
логістики
в
Україні
//
http://ukranews.com/ua/news/432576-voronkov-elektronne-deklaruvannya-namytnyci-dalo-novyy-stymul-rozvytku-mizhnarodnoi-logistyky-v-ukraini. – 2015.
– 06.06).
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Регіональні ініціативи
У Вінниці протягом 30 червня – 1 липня проходить Міжнародний
форум «Електронна демократія для змін». В заході беруть участь більше
сотні учасників зі всієї України, Польщі, Молдови, Нідерландів та
Швейцарії.
Вінниця є одним з міст-лідерів України щодо впровадження
електронного врядування, тому саме у Вінниці сьогодні стартував
міжнародний форум, метою якого є обмін досвідом між бізнесом, владою та
громадськими організаціями щодо розвитку та можливостей електронної
демократії.
Виконавчий директор ГО «Подільська агенція регіонального
розвитку» Олег Левченко:
Однією з ідей форуму є обговорення того, що вже зроблено в цьому
напрямку на рівні держави, і, навпаки, почути від регіонів, що саме їм
потрібно, з чим вони готові працювати і, взагалі, для чого потрібна
електронна демократія. «Насправді демократія потребує діалогу. Не можна
робити електронні системи, електронні рішення, електронну демократію не
говорячи з людьми в регіонах – з тими, хто є одним з головних
користувачів».
Захід проходить за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та
Швейцарсько-української програми «Електронне врядування задля
підзвітності влади та участі громади» EGAP. Серед партнерів проведення
форуму – Вінницька міська рада та її департамент інформаційних технологій,
громадянська мережа ОПОРА, Державне агентство з питань е-урядування
України, Реанімаційний Пакет Реформ.
Дискусія щодо електронного урядування на регіональному рівні буде
тривати протягом двох днів у готелі «Оптима». Учасники працюватимуть у
секціях за окремими напрямками.
Секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський:
«Ми налаштовані на те, щоб створити партнерські відносини між
мешканцями та владою. Сьогодні вінничани можуть поставити питання до
влади, галузевих департаментів, і, головне, що в певний термін вони
отримують відповіді і результати щодо їх звернення. Наше місто стало
лідером у впровадженні електронного урядування серед міст України. Ми
запровадили технології, які здатні зробити спілкування між владою і
городянами максимально прозорим і доступним».
Серед проектів, до яких Вінниця вже долучилася, Павло Яблонський
відзначив петиції та звернення громадян, електронну систему публічних
закупівель «ПроЗорро», «Відкритий бюджет», «Відкриті дані». Також він
згадав місцеву програму «Бюджет громадських ініціатив», який стартував у
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цьому році та передбачає реалізацію 12 соціально важливих для громади
проектів, що ініціювали самі вінничани.
З вітальним словом за допомогою відео-трансляції до учасників форуму
звернувся і польський політик, депутат Європарламенту Міхал Боні:
«Завдяки реформам, які відбуваються в Україні, значна увага приділяється
електронній демократії. Електронне урядування є важливим на місцях.
Локальні ініціативи є найбільш результативними для кращого налагодження
стосунків між владою та громадою. За допомогою електронної демократії
мешканці можуть не тільки контролювати ефективність, але й впливати на
розвиток територій».
Заступник Голови Державного агентства з питань електронного
урядування України Олексій Вискуб зазначив, що ще кілька років тому
головним змістом таких заходів переважно було обговорення перспектив
розвитку електронної демократії в Україні, ознайомлення з кращими
міжнародними практиками і, дуже приємно, що сьогодні Україна вже має
свої кращі практики. «Це стосується електронних даних, електронних
петицій, відкритого бюджету. Дуже важливим є те, що значну роль у цих
процесах відіграє громадськість. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що
протягом останніх двох років після Революції Гідності українське
суспільство дуже змінилося, воно стало набагато активнішим. Ми бачимо це
через велику кількість волонтерських та громадських ініціатив, направлених,
насамперед, на зміну держави, зміну взаємодії влади та громадян».
Електронній участі повинні вчитися як влада, так і громадськість, бо це
двосторонній процес. Розвиток електронної демократії в Україні сьогодні
відбувається не досить системно, тому наразі стоїть завдання щодо розробки
дорожньої мапи у сфері електронної демократії, пропозиції до якої мають
сформувати в тому числі й учасники форуму. А також Олексій Вискуб
зазначив, що протягом трьох наступних років в електронну форму
планується пер вести більше 70 найбільш пріоритетних і соціально-важливих
послуг.
Народний депутат Сергій Кудлаєнко закцентував увагу на важливість
контролю цього питання з боку громадськості, адже сьогодні громадські
організації та активісти виступають ініціаторами тих змін, які мають
відбуватися в державі. «Однак важливим є і те, що люди, громадські
організації мають бути обізнаними у тих сервісах, які сьогодні працюють в
державі або на місцях».
Експерт Швейцарсько-української програми «Е-урядування задля
підзвітності та участі» (EGAP) Йорданка Томкова:
«Не потрібно відокремлювати он-лайн демократію від електронної
демократії. Насправді дуже важлива демократія в цілому. І в Вінниці вона є,
що приємно зауважити, з огляду на роботу органів влади. Другий момент,
що у Вінниці є дуже хороший інтелектуальний та IT-капітал, що видно з
роботи громадських організацій, IT-спеціалістів». Одним із продовжень
цього форуму буде хакатон, який відбуватиметься протягом наступних
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вихідних у вінницькому iHub. «Це чудовий спосіб залучення громадських
активістів, громадських організацій, IT-спеціалістів, органів місцевого
самоврядування до обдумування якихось цікавих, дієвих рішень для міста.
Переможців хакатону експерти програми EGAP підтримуватимуть
організаційно і технічно в період активної фази і допомагатимуть, щоб ці
рішення стали прикладними і ефективними».
Також в рамках форуму на першому поверсі готелю з 1 по 5 липня
відбуватиметься міні-виставка вінницьких розробників, де будуть
представлені програмні рішення, 3-D моделі, квадракоптери тощо (У Вінниці
триває дводенний форум з розвитку електронної демократії на
державному
та
регіональному
рівнях
//
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/43146.html. – 2015. – 30.06).

У Рівному презентували всеукраїнський конкурс IT-проектів
«EGAP Challenge» від міжнародної програми «EGAP», що фінансується
швейцарським урядом.
Отримати гроші за нові ідеї інтернет-проектів, що сприятимуть розвитку
електронного урядування, пропонують рівненським активістам та ІТфахівцям. Це можуть бути сайти, портали, мобільні додатки, які покращують
доступ до адміністративних сервісів, спрощують діалог громадянина та
чиновників, відкривають інформацію, яка раніше була доступна лише
представникам влади.
Завдання конкурсу – спонукати активних громадян та фахівців IT-сфери
розробляти нові інструменти електронної демократії, котрі сприятимуть не
лише більш тісному зв’язку із владою, а й впливу на неї у вирішенні спільних
проблем.
Загальний бюджет конкурсу становить 4,5 мільйони гривень.
Розробники ІТ-проектів можуть отримати від 2 до 12 тисяч доларів на їхнє
створення і підтримку. Окрім того, дофінансовувати або ж допомагати
певним ресурсом можуть компанії «ІBM», «Cisco», «De Novo», «Intel», які
висловили свою підтримку проекту.
Організатори конкурсу сподіваються протягом трьох років створити
близько 80 нових продуктів. Щоправда, відбір проектів відбуватиметься у
кілька етапів, серед яких – зустрічі «Креативні вікенди», під час яких ці ідеї
обговорюватимуть із фахівцями. Найближчі заходи заплановані на 2-3 липня
(Одеса та Вінниця), та 9-10 липня (Луцьк). Взяти участь насамперед у
Луцькому «вікенді» й пропонують й рівненським громадським діячам та ІТфахівцям (Андрій Матвіїв Рівнянам пропонують гроші на інтернетінструменти «впливу на владу» // http://ogo.ua/articles/view/2016-0623/77207.html. – 2015. – 23.06).
18-19 червня у м. Дніпро відбувся перший креативний вікенд
Національного конкурсу проектів у сфері е-демократії, і за оцінками
експертів, пройшов на найвищому рівні.
Регіональні ініціативи
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Участь у змаганнях взяли 24 команди з різних міст України, за
результатами яких журі визначило 4 проекти-переможці:
1.EDUPAY
2. Fact Point
3. eGOVBot
4. Виборча варта
Попереду на команди чекає фінансова підтримка та якісна, цікава
інкубаційна програма, яку проводитимуть провідні фахівці ІТ-компанійпартнерів конкурсу.
Ще два проекти Navizor та Відкритий бюджет, які добре відомі і вже
мають багато підтримки, а також проект «Регіональний телемедичний центр:
програми телемоніторингу, домашньої реабілітації та безперервної освітньої
підтримки лікарів» отримають окрему підтримку поза конкурсом.
Два місяці команди працюватимуть над своїми проектами, а результати
представлять в рамках DemoDay, що попередньо призначений на початок
вересня. На заході команди мають продемонструвати готові ІТ-продукти.
Найкращі команди отримають фінансування (до 12 тисяч доларів) та
можливість знайти інвесторів для своїх проектів, а конкурс EGAP Challenge
продовжуватиметься, щоб надати можливість іншим бажаючим створити
корисні та ефективні інструменти, які допоможуть українцям вирішувати
проблеми в різних сферах і контролювати виконання владою своїх
обов’язків.
Наступний креативний вікенд, де визанчать чергових переможців для
проходження інкубаційної програми та представленні доопрацьованих
продуктів, проходитиме у Вінниці та Одесі 2-3 липня (Перші переможці
регіонального хакатону Egap Challenge // http://e.gov.ua/content/pershiperemozhci-regionalnogo-hakatonu-egap-challenge. – 2015. – 23.06).

Керівник проекту «Є–data» Олександр Щелоков під час семінару на
тему «Моніторинг публічних фінансів (державного та місцевих бюджетів)» у
Києві:
Серед факторів, які сприяють процвітанню корупції в державі –
пасивність населення (досі дуже мало людей користується доступними
відкритими даними) та низька якість opendata (в Україні немає жодного
ресурсу, що повністю відповідав би міжнародним стандартам, «Є–data»
відкритий лише на 40 %, це не сервіс, а просто відкриті дані, що створені на
виконання Закону «Про відкритість використання публічних коштів», надалі
76 тисяч розпорядників коштів повинні створити кабінети і щоквартально, а
ДП і КП – щорічно звітувати).
Наразі бракує коштів на створення хорошої пошукової системи.
Водночас «перемога» поки полягає в тому, що дані відкриті, тож «Є–data»
потрібно наповнити та згодом створити за кошти бізнесу, міжнародних
організацій та громадськості сервіс. Якщо ж державі залишити
централізовано і базу даних, і сервіс, то, на думку керівника проекту, за
Регіональні ініціативи
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чергової зміни влади там побачимо те, що буде вигідно владі, а не те, що
потрібно насправді.
До слова, досі немає визначення публічних фінансів у жодному законі
чи судовому рішенні, а зі зміною Закону «Про державні закупівлі» зникло
таке поняття, як «державні фінанси». Фактично це – держбюджет та місцеві
бюджети, кредитні ресурси та гарантії, кошти НБУ, кошти цільових фондів
(наприклад, пенсійний фонд). Розробникам Закону вдалося долучити до
державних фінансів також комунальні та державні підприємства.
Оскільки відкритим урядом є такий уряд, який розповідає про свої
витрати, це зробили у рамках «Є–data» – (модуль spending.gov.ua). Як
офіційний портал публічних фінансів України діє openbudget.gov.ua, ІАС
«Прозорий бюджет». Завдяки «Є–data» Україна отримала 54 місце зі 122
країн у рейтингу прозорості. Це наразі єдиний рейтинг, у якому Україна має
таку високу позицію (до прикладу, за економічною свободою Україна посідає
129 місце).
Коли з’явився Закон «Про відкритість використання публічних коштів»,
ніхто з владців не хотів його реалізувати. Його передали Агентству
електронного урядування, яке відмовилося, тож Мінфін сформував команду,
яка створила портал «Є–data». Цікаво, що на створення Закону пішло три
роки, на створення порталу – три місяці, а перше журналістське
розслідування про чиновника, який купив квартиру у Києві, з’явилося через
три дні після запуску порталу.
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Портал лишається найбільшою відкритою базою даних з публічних фінансів
в Україні, щоденна кількість відвідувачів сягає до 85 тисяч. На порталі
можна працювати з базою трансакцій Держказначейства, яка вже має 23
мільйони трансакцій. Розпорядники, державні та комунальні підприємства
вже внесли на портал 6 мільйонів договорів, актів та звітів. Під час створення
порталу одразу відмовилися від формату pdf, у якому чиновники люблять
сканувати документи. Для того, щоб систематизувати і порівнювати дані, їх
можна подавати лише в цифровому вигляді, доступному для обробки.
Публічні фінанси та Волинь: наскільки відкриті місцеві
розпорядники коштів
Олександр Щелоков наголосив, що база повинна назавжди залишитися
безплатною, дані повинні щоденно оновлюватися, бути офіційними та мати
онлайн-доступ. Портал працює цілодобово, має мобільну версію, щодня
здійснюється актуалізація даних. База трансакцій порталу «Є–data» доступна
по API. Наразі зареєстровано 40 % службових кабінетів. Проблемою є те, що
40 % українських державних бюджетних організацій не мають облікових
систем, 30 % не мають якісного інтернету і навіть не можуть зайти на портал,
аби внести дані. Вони змушені їхати, наприклад, із села в райцентр, з
райцентру папери передають в обласний центр, де їх нарешті оцифровують.
Змусити людей створювати електронні кабінети, не надавши жодної
мотивації, комп’ютерної техніки, складно. 72 % необхідних даних
перебувають у казначействі, тож, якби в казначействі дозволили просто
передати дані (для чого зараз існують бюрократичні перепони), головні
бухгалтери не залежали б від облікової системи чи помилок.
Керівник проекту відзначив, що, якщо не враховувати тимчасово
окуповані території Донеччини та Луганщини, а також анексований Крим,
рівень реєстрації становитиме 58 %. Волинь належить до областей, які не
надто активно звітують – з показником у 40 % зареєстрованих кабінетів.
Для порівняння, на Львівщині зареєстрували 52 % кабінетів, у
Тернопільській області – 56 %. Водночас Волинь показує найкращу динаміку
у збільшенні кількості зареєстрованих кабінетів за місяць (+12 %). Динаміка
реєстрації кабінетів позитивна в усіх областях та становить від 1 до 12 %.
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Нещодавно під час однієї з оперативних нарад голова Волинської
облдержадміністрації звертав увагу на іншу проблему, пов’язану з
прозорістю витрат бюджетних коштів. Так, з 1 серпня усі державні
закупівлі повинні здійснюватися через систему «ProZorro», хоча на Волині за
станом на початок червня в ній були зареєстровані лише 40 суб’єктів.
У рамках пілотного проекту на Волині представники порталу «Є–
data» дещо змінили цільову аудиторію – якщо раніше навчали керівництво
облдержадміністрацій, то цього разу поїхали у села. Після позитивного
результату у вигляді збільшення кількості зареєстрованих кабінетів, зробили
висновок, що потрібно працювати з людьми на місцях, а не лише з
керівництвом адміністрацій. Адміністративний вплив, мовляв, дає ефект, але
найкращі результати – тоді, коли доходиш до людини, яка вводить дані.
Найгірша ситуація – з державними підприємствами. Якщо
розпорядники коштів доволі відповідальні, то ДП та комунальні
підприємства залучити до пілотних проектів чи перевірити дуже складно. Як
результат – лише 12 % ДП в Україні внесли дані. Лідери – Херсонська – 27
%, Сумська – 25 %, Кіровоградська та Миколаївська області – по 24 %. На
Волині цей показник становить лише 7 % – зареєстровано лише 4 з 60
державних підприємств.
Щодо міністерств, останнім, 4 червня, зареєструвалося Міністерство
аграрної політики. Найбільше даних наразі внесло Міноборони. До слова, 10
% внесених електронних адрес мають російські домени попри події на сході
країни та анексію Криму Росією.

Регіональні ініціативи

20

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

1 – 30 червня 2016 року

<
20-28 лютого
2015

Майбутнє проекту та цільова аудиторія
Олександр Щелоков розповів, що під час візиту на Волинь відвідав
збори голів сільських та селищних рад та переконався у тому, що практично
ніхто з них не знайомий з порталом «Є–data» та відповідним Законом (хоча
бухгалтери відповідних сільських та селищних рад, очевидно, знайомі з
порталом). Отже, для охоплення цільової аудиторії 50 тисяч осіб планують
залучити до семінарів та тренінгів для розпорядників коштів. До 70 тисяч
осіб охоплять онлайн-навчанням та 1,1 мільйона – медійним проектом.
Серед планів розвитку проекту – покращення функціоналу пошукової
системи сайту spending.gov.ua та надання API до бази договорів та
зареєстрованих кабінетів після закінчення тестового режиму. Також у
рамках openbudget.gov.ua планують реалізувати концепцію «прозорого
бюджету» через впровадження інформаційно-аналітичної системи та порталу
«бюджет для громадян». У разі, якщо фінансування буде достатнім, цей
сервіс зроблять анімованим і він дозволятиме пов’язати план з фактичним
витрачанням коштів.
«Є–data» та аналіз використання бюджетних коштів
Проаналізувавши витрати Державної міграційної служби на основі
даних порталу «Є–data», можна побачити, що ДМС з 15 вересня 2015 року по
15 січня 2016 року витратила 2,8 мільйона гривень на розробку
спеціалізованого програмного забезпечення, 163,5 мільйона – на
виготовлення бланків паспортів та посвідок та 5,2 мільйона – на заробітну
плату персоналу.
Зробивши зріз використання бюджетних коштів за один день, можна
побачити, що загальна сума трансакцій становила понад 4 мільярди гривень,
а обсяг коштів, спрямований одержувачам через банки, більший, ніж обсяг,
спрямований через управління Казначейства. Трансакцій, що йдуть через
банки, на «Є–data», не відображують, тож законодавство потрібно
доповнювати. Приблизно 1 % коштів (26 мільйонів гривень) спрямовано на
фізичних осіб, персональні дані щодо яких захищено відповідно до Закону.
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На основі відкритих даних за недержавні кошти група волонтерів
створила аналітичну систему 007, що дозволяє прослідкувати за
використанням державних коштів. На сайті діє пошук, тож можна визначити,
Регіональні ініціативи
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наприклад, за ключовим словом, на закупівлю якої продукції витрачалися
бюджетні кошти у тому чи іншому населеному пункті (Павло Переведенець
Чиновники та відкритість публічних фінансів: чи прозоро владці
витрачають
бюджетні
кошти
//
http://www.volynnews.com/news/economics/chynovnyky-ta-vidkrytistpublichnykh-finansiv-naskilky-prozoro-vladtsi. – 2015. – 14.06).

Під керівництвом голови облдержадміністрації Олега Синютки
відбулося
засідання
Координаційно-дорадчої
ради
з
питань
підприємництва при Львівській ОДА.
На засіданні було розглянуто стан виконання протокольних доручень
стосовно роботи департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції
у Львівській області.
Директор департаменту Роман Желих:
В рамках електронного урядування запроваджено послугу «Електронні
адміністративні послуги», через яку суб’єкт господарської діяльності має
можливість подати на реєстрацію через офіційний сайт декларацію про
початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларацію про
готовність
об’єкта
до
експлуатації
(Громадські
активісти
контролюватимуть
роботу
архітектурної
інспекції
//
http://lviv.depo.ua/ukr/lviv/gromadski-aktivisti-kontrolyuvatimut-robotuarhitekturnoyi-13062016170600. – 2015. – 14.06).
Десятого червня під час прес-конференції міський голова Дніпра
Борис Філатов та експерт агентства електронного урядування, ITконсультант проекту «Дніпро смарт-сіті» Яніка Мерило розповіли про
переваги інтернет-сервісу «Відкритий бюджет», за допомогою якого
можна відстежувати рух коштів міської казни. У заході також взяли
участь начальник управління інформаційних технологій міськради Ірина
Корецька та Володимир Тарнай – експерт центру політичних студій «Ейдос»,
розробник сервісу «Відкритий бюджет».
Проект «Відкритого бюджету» затвердили під час восьмої сесії
міськради 18 травня. Планувалося витратити на його реалізацію 10 млн з
міського бюджету. Проти завдяки співпраці міської ради з провідними ІТфахівцям, які погодилися долучитися до проекту на волонтерських засадах,
ці витрати вдалося скоротити до 1 млн. Розробники електронних систем
кажуть – Дніпро стає центром впровадження інновацій.
Борис Філатов: «Завдяки волонтерам, небайдужим людям, які надають
допомогу у сфері електронного регулювання нашій територіальній громаді,
нам сьогодні вдалося втілити цей проект. Я вдячний колегам». Розробники
сервісу та волонтери змогли запропонувати альтернативний шлях реалізації
«Відкритого бюджету» без суттєвих витрат з міської скарбниці. Також
очільник Дніпра наголосив, що основними перевагами сервісу є його
публічність, прозорість та зручність у використанні.
Регіональні ініціативи
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«Відкритий бюджет» – це проста і зрозуміла розбивка показників
доходів і видатків бюджету міста. Тут є візуалізація: податкові надходження,
офіційні трансферти, загальний і спеціальний фонди – всі ключові лінії
міської скарбниці Дніпра в цифрах. Кожен може побачити, скільки грошей
витрачається на основні сфери життєдіяльності міста. Є також інтерактивна
карта ремонтів, на якій показано, де саме і який ремонт триває в місті,
скільки на нього витрачається коштів. Наразі зафіксовано 928 об’єктів. Дані
оновлюватимуть щотижня.
Яніка Мерило: «Я рада постійній політичній підтримці. Це основа
всього. Ми самі б не зробили, якщо б не було бажання. Це майже історичний
прецедент, коли виділяють гроші, а ми кажемо: «Дякуємо, не треба».
В місті запроваджені електронні петиції. За станом на вечір дев’ятого
червня, подано 186 онлайн-документів. Під 49 петиціями продовжують
збирати підписи. Ще 5 петицій перейшли на розгляд, на інші 5 вже є
відповіді. Крім того, успішно застосовується система електронного
документообігу – «УкрДок». Її використовують понад 3 тис працівників всіх
структурних підрозділів міськради. Місто також продовжує удосконалювати
механізм надання державних послуг iGov. Доступні 98 онлайн-послуг. Ще 29
– у розробці. Також виконано 186 запитів.
Яніка Мерило вважає, такі результати за чотири місяці роботи –
неабиякий успіх (Ольга Скриль У Дніпрі на прес-конференції розповіли про
«Відкритий бюджет» // http://dniprograd.org/2016/06/10/u-dnipri-na-preskonferentsii-rozpovili-pro-vidkritiy-byudzhet_46560. – 2015. – 10.06).

Виконавчий директор ГО «Антикорупційний моніторинг», волонтер
IGOV Юрій Дюг на розширеній нараді за участю голови Рівненської ОДА
Олексія Муляренка про особливості роботи порталу електронних послуг:
Підключення органів влади до сервісу електронних послуг – це
лише перший крок у запровадженні електронного урядування. Але цей
крок необхідно зробити. Запровадження сервісу IGOV на Рівненщині
спростить життя як звичайних громадян, так і чиновників. Разом ми зможемо
зробити роботу державних органів влади ефективнішою.
Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко дав доручення підлеглим
визначити в управліннях, хто відповідатиме за роботу системи. До кінця
місяця планують запустити кілька послуг, які можна буде отримати он-лайн
через цей ресурс (Рівненські активісти презентувати сервіс IGOV //
http://rivne1.tv/Info/?id=66559. – 2015. – 06.06).
У Львові набирають популярності електронні петиції. Це звернення
та пропозиції громадян до органів місцевого самоврядування. Підтримати
подібні ініціативи можна голосами на сайті http://e-dem.in.ua/lviv . Якщо
петиція набере необхідну кількість голосів, чиновники змушені її розглянути.
Отже, найпопулярніші електронні петиції у Львові, де триває
голосування:
Регіональні ініціативи

24

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

1 – 30 червня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Відставка мера Садового.
Петиція створена 1 червня цього року і вже набрала необхідну для
розгляду кількість голосів – понад 1000. Львів’яни хочуть відставки
очільника міста після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.
Продовжити маршрут автобуса № 18 до агрофірми «Провесінь» (вул.
Тракт Глинянський).
«Пропоную продовжити існуючий маршрут № 18, кінцева зупинка якого
на вул. Личаківська (початок вул. Тракт Глинянський)» – йдеться у петиції.
Вона зареєстрована 6 травня, до кінця збору голосів залишилося 32 днів.
Наразі проголосували 763 львів’яни.
Зобов’язати власників собак при вигулі прибирати за ними, а також
вигулювати собак в намордниках.
Петиція набрала 695 голосів із 1000 необхідних. Зареєстрували її 6
квітня. До кінця голосування залишилося всього 2 дні.
Демонтаж рекламної конструкції на пл. Ринок
Йдеться про демонтаж реклами від компанії «Київстар» у вигляді
напису»Я люблю Львів». На думку автора петиції, ця кострукція псує
загальний вигляд площі Ринок. «За» проголосували 557 людей із 1000
необхідних. До кінця голосування ще – 21 день.
Мити вулиці.
Таку цікаву петицію зареєстрували 25 квітня. Її підтримало вже 478
людей. До кінця голосування ще є 21 день.
За правилами, петицію, яка набрала необхідну кількість голосів
зобов’язані розгянути міські чиновники і надати відповідь протягом 30 днів.
Наразі на розгляді у міськради 6 петицій. На 11 чиновники уже
відповіли.
До слова, єдину систему місцевих петицій створено в рамках програми
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP),
що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом
Східна Європа, Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством
з питань електронного врядування (ТОП – 5 найпопулярніших електронних
петицій у Львові // http://inlviv.in.ua/lviv/top-5-naypopulyarnishih-elektronnihpetitsiy-u-lvovi. – 2015. – 03.06).

Стати «Розумними містом» та перейти до системи електронного
урядування – програма мінімум для сучасних міст. Тернопіль також в
тренді, для прикладу, систему електронних петицій містяни активно
використовують. На черзі – відкритий бюджет.
Сергій Надал, міський голова Тернополя:
«Нас цікавить відкритість бюджету, нас цікавить відкритість
спілкування з громадою, нас цікавить повністю електронний документообіг,
який може бути впроваджений в міській раді. Без ваших зусиль, ми цього не
зможемо зробити. Тим більше, сьогодні присутні представники і Тернополя в
Регіональні ініціативи
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тому числі і ви реально розумієте, які є проблеми в місті, які можуть бути
скарги, нарікання в тернополян, що треба поправити».
Допомогти із впровадженням електронного урядування взялися
учасники волонтерського проекту «Розумне місто». Розпочали у 2014-му, з
Кузнєцовська на Рівненщині.
Євгенія Поремчук, керівник проекту «Розумне місто»:
«Ми два роки там працювали, впроваджували багато інструментів
електронного урядування, отримали дуже великий кейс досвіду і вирішили
його імплементувати саме в такий продукт. Наразі, ми його роздаємо всім
містам безкоштовно. В нас вже підключено близько 30 міст. Більшість з них
дуже активно працюють. Йдуть перемовини ще з 20 містами».
Мета проекту – зібрати на одному сайті всю необхідну інформацію про
місто та сервіси електронного урядування. Серед основних: петиції,
проблеми ЖКГ, публічні фінанси, електронні закупівлі, опитування в процесі
розробки – «модуль безпеки», база пошуку злочинців.
«Тобто, ми приїжджаємо, даємо їм цей інструмент, допомагаємо його
налаштувати, повністю проводимо навчання. Десь дистанційно, десь
проводимо самі. В нас постійно йде підтримка, як користувачів, так і самих
модераторів».
Юрій Суходоляк, учасник семінару:
«Приємно, що в Україні є багато, наприклад, організація «IRI», яка
допомагає і «Центру підтримки громадських ініціатив» проводити зміни в
законодавстві, щоб ми швидше рухалися до електронного урядування і також
є відомий портал igov, який займається переведенням документованих послуг
в електронну форму».
Завершився семінар підписанням меморандуму (Оксана Максимлюк
Тернопіль активно працює в напрямку «Розумного міста» //
http://socportal.info/2016/06/10/ukrayintsi-vimagayut-zaprovadzhennyaelektronnogo-uryaduvannya.html. – 2015. – 01.06).

28 травня відбулася конференція присвячена питанням
впровадження електронної демократії в Україні. Під час заходу були
розглянуті найбільш дієві інструменти електронної демократії України
та світу, а також сформульовано актуальні проблеми та запити цієї
сфери. Організатором події виступала команда EGAP Dnipro.
Серед спікерів на конференції були присутніми провідні експерти
області: Євген Саранцов (організатор проекту Zakupki.prom.ua, учасник руху
ProZorro), Наталія Кравченко (організатор проекту 007.org.ua), Олексій
Вискуб (заступник голови Державної агенції з питань електронного
урядування), Йорданка Томкова (представник Фонду INNOVABRIDGE),
Олена Саєнко (менеджер проектів Фонду Східна Європа).
Учасники конференції відмітили, що зараз в Україні створився
сприятливий клімат для змін в сфері електронної демократії.
Регіональні ініціативи
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«24 % відсотки населення готові тим чи іншим чином брати участь у
створенні та користуванні інструментами електронної демократії, – заявив
Олексій Вискуб, представник Державного агенства з питань електронного
врядування. – Зараз ми концентруємося на двох важливих завданнях:
розробка нових проектів з е-демократії та створення екосистеми
електронного врядування в Україні» (Єва Мережко Проблеми
впровадження електронної демократії обговорили в Дніпрі //
http://dniprograd.org/2016/06/01/proboemi-vprovadzhennya-elektronnoidemokratii-obgovorili-v-dnipri_46267. – 2015. – 01.06).
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Експертний погляд
Больше года тысячи волонтеров, десятки активистов и
разработчиков, а также прогрессивные представители власти работают
над внедрением eGov (электронного правительства, не путать с іGov –
отдельным проектом eGov). От их успеха зависит, смогут ли украинцы
навсегда попрощаться с бумажной волокитой, с требованиями взяток за
получение разрешительных и прочих документов, с коррупцией и
воровством государственных органов во время проведения финансовых
операций. Украина же от внедрения eGov получит новое эффективное и
прозрачное
госуправление,
процветание,
а
также
развитие
конкурентоспособности страны.
Украинское электронное правительство объединяет множество
проектов. Однако процесс его внедрения идет медленнее, чем хотелось бы.
Яника Мерило, советник министра инфраструктуры Украины,
директор по инновациям при Львовском горсовете, президент UVCA:
Что мешает быстрому внедрению eGov в Украине? Не делать всего
возможного – это тоже мешать. Очень надеюсь, что новый Кабинет
министров скоро примет стратегию электронного правительства,
определяющую, кто, когда, что и за какие средства должен запустить. Этот
инструмент заставит перейти на электронные услуги те госорганы, которые
этого не хотят.
Необходима постоянная работа на уровне законодательства, ведь
многое в электронном правительстве требует государственного
урегулирования: BankID, MobileID, ID-карточка и так далее.
Важно постоянное давление на госорганы и правительство вопросом: «А
почему еще нет?». Не троллинг, а помощь и понимание, что все процессы
требуют времени. Также важно популяризировать е-правительство, чтобы
было понятно, о чем мы вообще говорим, и чего требовать.
Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном
рынке «Киевстар»:
До прихода нового правительства нам действительно мешало
отсутствие политической воли. Все решалось на центральном уровне, все
процессы были завязаны на министерствах, ведомствах и были
забюрократизированы. Теперь, с приходом Владимира Гройсмана –
приверженца технологий и инноваций – ситуация начала меняться к
лучшему. В программу действий правительства уже вписаны элементы
электронного управления. Например, MobileID. Это означает, что ключевой
элемент eGov – идентификация пользователей вскоре будет упрощена.
Второе препятствие – отсутствие электронного формата общения
внутри госструктур. В digital-мире, а мы в «Киевстар» уже давно понимаем,
что мир изменился и нужно осваивать новый подход к работе с быстро
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меняющимися настроениями клиента, невозможно представить себе такое
количество бумажных документов, как есть сейчас. Человек не хочет делать
2-3 лишних клика, не говоря уже о том, чтобы заполнять кучу бумажек.
Чиновники пока этого не понимают и не слишком стремятся облегчить
жизнь себе и другим.
Третье – законодательная база устарела и нужно приложить массу
усилий, чтобы привести ее в соответствие с правилами жизни в новом
мире. Существующие законы про электронные документы можно трактовать
очень по-разному. Это создает лазейки для «посредников» и коррупции. Но я
надеюсь, что вскоре все изменится.
Юрий Назаров, советник мэра Киева:
Основной прогресс я вижу в открытых данных: в Украине достаточно
активно разрабатывается API для доступа непосредственно к данным и к
реестрам, а это дает толчок ко внедрению разных электронных сервисов и к
развитию бизнеса. Второе направление, которое я бы выделил, – созданный
силами волонтеров iGov. Я вижу достаточно серьезные результаты и
прекрасную перспективу у этого проекта, мы в Киеве, кстати, тоже
используем эту платформу.
Основная проблема – отсутствие централизованного управления
электронным правительством в Украине и разрозненность действий разных
министерств и ведомств. Каждое из них в части ІТ развивается в своем
направлении, потому что отсутствует комплексный подход, стратегия
развития ІТ в стране. Нет основного элемента – некого центрального органа,
который мог бы аккумулировать решения, формировать общую стратегию,
концепции и подходы по управлению ІТ в стране – и доводить их уже до всех
министерств ведомств и, соответственно, органов местного самоуправления.
Кроме этого, наша законодательная база сильно устарела. Например,
многие базовые законы и подзаконные акты принимались еще в 80-90 годах,
а мы уже в XXI веке. Устаревшая законодательная база сильно тормозит
развитие ІТ: платежных сервисов, сервисов по предоставлению электронных
услуг, банковских сервисов и т.д.
Алексей Выскуб, заместитель главы Государственного агентства по
вопросам электронного управления Украины:
Говорить об эффективном развитии е-правительства и всех направлений
е-услуг невозможно без электронного взаимодействия.Однако именно по
этому направлению мы имеем наибольшие проблемы, которые
накапливались годами.
В Украине практически отсутствует автоматизированный обмен
данными между реестрами, и это причина низкой эффективности работы
органов власти, большой сложности порядков оказания услуг и прочего.
Больше года нам понадобилось, чтобы привести большой международный
грант для решения этой проблемы в Украине. И с июля мы начинаем процесс
подключения первых реестров.
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Те, кто обещает вам завтра сотни услуг и готовое е-правительство –
чистые популисты. Многие думают, что создав сайт, фронт-офис, они уже
внедрили е-правительство, при этом в бек-офисе у них даже электронного
документооборота нет.
Пример: нам надо перевести какую-то админуслугу в е-форму. Сейчас
для ее предоставления от гражданина требуется 5 документов, часть из
которых он должен собрать в другом органе власти. Как такую услугу
автоматизировать? Конечно же, изменить порядок: внедрить электронное
взаимодействие между органом-поставщиком услуги и другими органами
власти, которые имеют необходимую информацию. После этого нужно
сделать удобную и автоматизированную онлайн-форму с проверкой
заполнения, подключенными справочниками – и на выходе мы имеем
классную е-услугу: гражданин подает всего лишь один документ с
минимальным риском на ошибку, орган власти-поставщик сам собирает
необходимую информацию. Именно так мы запустили е-услуги в
строительной сфере.
Поэтому сегодня наибольшие проблемы развития е-правительства в
Украине следующие:
- необходимость существенно менять старую забюрократизированную
систему, что требует много времени и усилий;
- отсутствие взаимной согласованности и единой координации всех
программ и проектов в сфере е-правительства: многие органы, начиная свой
проект, считают его уникальным, вместо того, чтобы подумать как
объединить его с другими ранее существующими и будущими проектами и
системами;
- популизм отдельных инициатив.
Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации президента
Украины:
За последние два года сфера электронного правительства в Украине
значительно продвинулась вперед за счет отдельных проектов. Приведу
несколько примеров.
Приняты законы об открытых данных (мы открыли возможность
представлять открытые данные для машинной обработки).
Министерство финансов запустило Edata – портал для мониторинга
публичных финансов.
Запущен и работает портал электронных петиций к Президенту Украины
(существует порядка 21 000 петиций и более 3 млн уникальных
пользователей).
Запущена и работает система электронных закупок ProZorro. Сегодня
системой пользуются порядка 4500 предприятий, а экономия
государственных средств превышает 1,2 млрд грн.
Граждане получили возможность оформлять загранпаспорта с
бесконтактным электронным носителем данных.
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Украина получила 3G, а бюджет – 11 млрд грн в результате прозрачного
тендера.
Создана электронная система свободного доступа к информации об
имущественных правах на недвижимость.
Разработаны и внедрены удобные электронные сервисы и услуги в ряде
сфер: от Единого госреестра до электронной отчетности. Внедрен
электронный апостиль.
Имея огромный IT-потенциал, Украина демонстрирует слабые
результаты в сфере государственного регулирования ИКТ и внедрения ИКТ
в государственный сектор. По индексу сетевой готовности (network readiness
index – рассчитывается в рамках отчета World Economic Forum и INSEAD), в
2016 году наша страна заняла 90 место среди 138. Согласно критерию
важности ИКТ для государственной стратегии и видения будущего, мы на
130 месте, по приоритетности ИКТ для правительства – на 120-м.
Совершенно абсурдным образом сложилась ситуация вокруг
законопроекта №4302 касательно использования облачных технологий. В то
время, когда даже такие богатые страны как Дания, Франция, Германия, не
рискуют взваливать на себя дополнительные затраты на инфраструктуру и
пользуются услугами коммерческих облаков, украинские чиновники
блокируют принятие такого решения. Закон должен открыть любой
госструктуре возможность привлекать к обработке данных самые лучшие и
успешные компании, которые способны предоставить гарантии безопасности
(Amazon, De Novo, Microsoft).
Пример: IT-специалисты Администрации президента Украины
разработали
и
ввели
в
эксплуатацию
систему
электронного
документооборота (СЭД). Мы бесплатно предложили ее для внедрения
любой государственной структурой в стране. СЭД позволяет
автоматизировать основные процессы обработки документов, а также
стимулирует обновление IT-инфраструктуры госструктур. Кроме того,
повышается прозрачность работы служащих и появляются дополнительные
инструменты для контроля за выполнением задач. Казалось бы, все это
просто необходимо украинским госорганам. Однако мы сразу столкнулись с
целым букетом препятствий: нежеланием принимать решение о внедрении
систем; отсутствием внутренней мотивации служащих к любым изменениям;
проблемами с финансированием; отсутствием нормативной базы для
внедрения облачных технологий. Тем не менее, на сегодняшний день интерес
к СЭД АПУ выразили 39 госструктур (Олеся Блащук Блиц-опрос: что
ускоряет и что тормозит развитие электронного правительства в
Украине // http://ain.ua/2016/06/22/654890. – 2015. – 22.06).

Онлайн-реєстрація бізнесу вже стала реальністю, скоро про
відкриття ресторану чи виробництва державу можна буде просто
«повідомити». Що ще отримуватимуть українці від влади в режимі
онлайн та як це допоможе в боротьбі з корупцією
Експертний погляд

31

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

1 – 30 червня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків:
«Ось на цьому планшеті я отримую документ, на ньому ж ставлю
підпис. Це електронний документообіг, який доступний більшості
держустанов. До багатьох будівель ОДА вже дотягнули оптичні кабелі
інтернету, купили комп’ютери, підключили до мереж, але вони вперто
пишуть папери».
Колишній директор представництва Microsoft Україна першим ділом на
новій посаді забезпечив будівлю на Банковій високошвидкісним Wi-Fi, а
більшість паперової тяганини перевів в електронну форму. Відповідальний за
реформи Шимків тепер займається переведенням в онлайн-формат роботи
обласних адміністрацій, залученням іноземних інвестицій і обіцяє, що
незабаром усі українці отримуватимуть паспорти та свідоцтва про
народження без зустрічі з чиновником.
«Замовив в інтернеті – отримав по пошті, це не так складно зробити,
повірте».
За останні два роки в Україні стався бум запуску різноманітних сервісів
та послуг в онлайн-режимі. Сьогодні на сайті Мінюсту можна отримати
довідку про несудимість, замовити номер автомобіля, встати в чергу на
оформлення шлюбу, перевірити власника нерухомості та замовити
отримання СМС із повідомленням про час та місце засідання суду. Навіть
омріяна «реєстрація бізнесу за один день» почала працювати.
Заступник міністра юстиції Гія Гецадзе:
«Так, компанію ви можете зареєструвати, сидячи за комп’ютером, за 24
години. Але готувати піцу з наступного дня – не зможете, бо доведеться
збирати всілякі дозволи. Ми вже майже завершили підготовку змін до
законів, за якими бізнесмени будуть не просити ліцензії у чиновників, а
просто повідомляти про початок бізнесу».
В Агенції з електронного врядування кажуть, що розробили детальний
план переведення в інтернет понад 80 послуг до 2020 року: від отримання
ліцензії на продаж тютюну та алкоголю до отримання дозволу на
будівництво та документів про продаж/купівлю майна.
Голова Держагентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко:
«Попри всі технології, українська бюрократична система не змінилася.
Для запуску кожної онлайн-послуги нам доводиться звертатися до
міністерств, чекати їх погодження. Є міністерства-лідери, а є такі, кого
доводиться переконувати по кілька місяців».
Лідером з переходу в онлайн-формат стало Міністерство економіки.
Під керівництвом колишнього міністра Айвараса Абромавічуса у відомстві
запустили систему держзакупівель ProZorro, разом із Мінфіном протягнули
через Верховну раду закон Про відкритість використання публічних коштів,
завдяки якому на сайті E-data тепер можна слідкувати за рухом коштів на
єдиному казначейському рахунку. Наразі свої бюджети відкрили 24 органи
місцевого самоврядування, до кінця 2016 року таких має бути не менше ста.

Експертний погляд

32

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

1 – 30 червня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Обидві згадані ініціативи запустили волонтери без використання державних
коштів.
В той самий час Мінфін досі тестує сайт Відкритого бюджету, який
створили за майже 200 млн грн. Наприклад по Києву на сайті містіться лише
41 фінансовий документ, а по Одесі – нуль.
Найбільш активними «саботажниками» оприлюднення бюджетів
виявилися державні компанії. Експерти стверджують, що жодна з них за
півроку дії закону про відкриття бюджетів нічого не опублікувала.
Голова центру Ейдос та експерт Реанімаційного пакету реформ
Віктор Таран:
«Їм простіше заплатити максимальний штраф у 850 гривень, аніж
публікувати бюджет компанії в 10-12 мільярдів. Ми пропонуємо, щоб
штрафи нараховували від обігу коштів. От як один раз заплатять штраф у 100
мільйонів від обороту в 10 мільярдів – тоді процес піде швидше».
Активісти завершують підготовку документу, за яким держкомпанії
примусять публікувати не лише витрати, а й надходження. До того ж,
вносити інформацію чиновники будуть не в дві-три різні бази, як зараз, а в
єдину зведену.
Потреба в зборі державних послуг на одному сайті виникла, коли
кількість баз даних та сервісів перевалила за 260. Кожне міністерство
створює власну базу даних, що заплутує користувачів.
Директор IT департаменту Мінекономіки Леся Чміль:
«Мені як громадянці байдуже, хто видаватиме мені номер автомобіля чи
свідоцтво про народження дитини – міська рада, Держреєстр чи Мінюст. Я
хочу замовити та отримати потрібну послугу на одному сайті, а не шукати
для отримання кожного документу окремий ресурс».
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій переконує, що депутати готові
приймати необхідні закони, а тісна співпраця з урядом дає унікальний шанс
«переформатувати» країну за короткий час.
«Інновації роблять революцію в стосунках громадянина з державою та
боротьбою з корупцією. Всі ці електронні сервіси висвітлюють наче
рентгеном всі державні процеси. Впевнений, що 226 голосів за потрібні
закони будуть».
В кулуарах Шимків пояснював, що повільний перехід в електронний
формат в регіонах та окремих міністерствах залежить від керівників.
«Наразі це добра воля кожного відомства, давайте кожного «старовіра», який
не хоче модернізуватися та відмовляти від паперів – відключимо від
Фейсбуку та Гугла, от побачите, як швидко вони почнуть користуватися
онлайн-сервісами».
Насамкінець Шимків пообіцяв перевести в електронний формат і
власного шефа, президента: «Якщо будуть прийняті зміни в Конституцію –
запевняю, президент зі своїм електронним підписом не забариться» (Ілля
Лукаш Від паспорта до відкриття компанії: що зможуть отримувати
українці
від
влади,
не
відходячи
від
комп’ютера
//
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http://nv.ua/ukr/publications/vid-pasportu-do-vidkrittja-kompaniji-shchozmozhut-otrimuvati-ukrajintsi-vid-vladi-ne-vidhodjachi-vid-komp-juteru144173.html. – 2015. – 09.06).
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Блоги та соціальні мережі
Віктор Таран, менеджер групи публічні фінанси «Реанімаційного
Пакету Реформ», експерт Центру політичних студій та аналітики:
У кінці травня Кабінет Міністрів України виклав у публічний
доступ План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік. Цей документ якісно
відрізняється від попередніх. Раніше урядовці у дуже загальних обрисах
описували свої плани і, насправді, рідко їх виконували. Але останній
план містить чітку структуру і п’ять найважливіших пріоритетів:
макроекономічну стабілізацію, створення сприятливих умов для бізнесу,
підвищення якості державного управління, боротьбу з корупцією і
відновлення безпеки громадян.
Крізь ці основні напрями червоною ниткою проходить запровадження
електронного урядування по всій Україні. У короткій перспективі це
допоможе створити сприятливі умови для бізнесу та максимально викорінити
корупцію. А у довгій – стабілізувати та підвищити економічний рівень та
якісно підняти рівень державного управління.
Хоча наша держава зовсім нещодавно стала на шлях реформування
онлайн-сервісів, все ж, цей напрям надзвичайно швидко наповнюється
хорошими, якісними продуктами, які дійсно допомагають змінити Україну.
Важливу роль у створенні таких продуктів відіграють волонтерські та
громадські ініціативи. Проте, без політичної волі Кабінету Міністрів,
Верховної Ради, Адміністрації Президента та інших владних кабінетів
зрушити закостенілу систему державного управління майже не реально. Тому
наступні півроку (адже саме на стільки розрахований чинний план уряду)
владі є над чим попрацювати.
У червні представники громадськості із Центру «Ейдос» організували
Форум «Майбутнє електронного урядування в Україні». Головною метою
форуму стало зібрати представників різних гілок влади, експертного
середовища, активістів та чиновників із регіонів та допомогти їм налагодити
діалог, аби нарешті процес переведення в онлайн став цілісним, якісним і
масовим. Чого поки що не можна спостерігати на теренах української мережі.
…То чому ж, якщо усі при владі так прагнуть цих змін – на практиці уже
два роки затягуються рішення, які б полегшили спілкування українців із
державою та взагалі б значно спростили життя як громадянам, так і
чиновникам?
Відповідь проста – насправді, при владі все ще залишаються люди, які не
мають політичної волі долучатися до реформування. Особливо це стосується
впровадження е-урядування у регіонах. І часто справа навіть не в тому, що
вони хочуть щось приховати (таке навіть більше зустрічається на
центральному рівні), а в тому, що вони просто не звикли працювати якісно та
ефективно. Нерідко вони не бачать, не розуміють як можна швидко із без
Блоги та соціальні мережі
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зайвих затрат перейти у онлайн. Адже надання інформації для різних
електронних сервісів потребує людей, які вміють працювати із таблицями, з
комп’ютерами. При цьому, навіть не завжди це має бути окрема людина. Від
чиновників на місцях можна почути, що, мовляв, у нас не закладено у
бюджеті оплачувати ще одну ставку людини, яка буде займатися порталами, а
ще треба навчити цю людину, надати окреме робоче місце і комп’ютер… І
таким чином вони саботують роботу електронних сервісів. До прикладу, така
доля спіткала портал Є-data (Єдиний веб-портал використання публічних
коштів). За останніми даними, опублікованими активістами, більше 60 %
установ-розпорядників публічних коштів досі не зареєстрували своїх
кабінетів, як того вимагає Закону «Про відкритість використання публічних
коштів».
Також заминка у виконанні цього закону відбувається через те, що
порушнику передбачена надто слабка відповідальність. Так, за
неоприлюднення інформації на сайті штраф підприємству із мільйонними
оборотами часто складає всього 850 гривень. І власнику легше заплатити ці
кошти, аніж «заморочуватися» із заповненням «власного кабінету» на
порталі. А особливо це набуває актуальності, якщо на підприємстві існують
певні корупційні схеми і їх доведеться розкривати. Саме через це сьогодні
існує необхідність удосконалення, внесення змін до деяких законів, які
регулюють перенесення урядування у онлайн. Зокрема, і у питаннях
підвищення суми штрафів та покарань за те, що закони не виконуються.
Варто зауважити, що нині у всіх гілках влади дійсно зібралася велика
кількість людей, які прагнуть упровадити електронне урядування та тиснуть
всіма можливими способами на неповороткі, заскорузлі організми
державного апарату. І це дійсно чи не єдина сфера в якій можна побачити
зрушення та удосконалення. Це результат політичної волі як Кабміну, так і
Верховної Ради та Адміністрації Президента.
Так, сьогодні ми можемо спостерігати як у гонитві за «електронністю»
мери міст один за одним упроваджують найкращі онлайн-сервіси, шукають
рішення, які економлять мільйони гривень для бюджету міста. Показовим
став приклад Дніпра. Мер міста Борис Філатов проявив політичну волю і
долучився до порталу «Відкритий бюджет». Завдяки цьому порталу замість
незліченної кількості цифр надходжень та видатків із бюджету, можна
переглянути яскраву, зрозумілу для будь-кого візуалізацію. Спочатку на
реалізацію проекту планували витратити 10 млн з міського бюджету. Та
завдяки співпраці міської ради з ІТ-фахівцям та громадськими активістами,
які розробляли цей портал, витрати вдалося скоротити, а зекономлені гроші
тепер можна буде витратити на медицину, на освіту та інші важливі речі.
Подібним чином вчинили голови ще 70 органів місцевого самоврядування,
які виявили бажання розмістити свої бюджети на порталі OpenBudget. Але
всього таких органів більше 8 тисяч. І лише повна автоматизація цього
процесу змусить показати доходи та видатки цих органів.
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У свою чергу це демонструє ще одну проблему, яка існує у сфері
електронного урядування – відсутність синхронізації між уже
запровадженими проектами. Адже майже кожен із них починався як
волонтерська ініціатива у різних кінцях країни. І коли сьогодні вони виходять
на всеукраїнський рівень, то важко скоординувати сили і об’єднати в один
єдиний організм. Адже це б дозволило більшість сервісів, які зараз
виконуються в ручному режимі, автоматизувати. Так, на приклад, щоночі
держказначейство завантажує дані на портал Є-data, а звідти отримані цифри
можна було б передавати і на той же Open Budget, і на інші сервіси. Не було б
необхідності по кілька разів заливати одну і ту ж інформацію на різні
портали.
Однак, це ще раз демонструє, що необхідна чітка позиція і політична
воля усієї влади України. Ми можемо спостерігати за тим, як Мін’юст віддає
свої функції на місця та у приватні руки, відкриває державні реєстри та
спрощує отримання виписок і довідок, переводячи їх у онлайн.
Мінінфраструктури втілює проект «Відкриті дані», завдяки якому можна
переглянути відомості починаючи від закупівель міністерства і закінчуючи
електронною приймальнею та електронними зверненнями. Не стоїть осторонь
цього процесу і Міністерство економічного розвитку та торгівлі. У них
активно працює і вдосконалюється система закупівель Prozorro, яка цього
року визнана найкращою у світі і нагороджена престижною премією World
Procurement Awards 2016. У Адміністрації Президента намагаються
запровадити повністю електронний документообіг. Нині це вже вдалося
зробити у відділі, що підпорядкований заступникові голови Адміністрації
Президента з питаннях координації реформ, інновацій та управлінням
змінами Дмитра Шимківа. І таких прикладів можна називати багато. Однак,
це скоріше точкові зміни, які конче необхідно поширювати по всіх владних
кабінетах. А це можливо лише за наявності відповідних законів та механізмів
регулювання.
За інсайдерською інформацію, уже у жовтні цього року серед урядовців
планується провести так званий День електронного урядування. У цей
день, за задумом, мають бути виставлені на голосування Верховною Радою
проекти законів, які тим чи іншим чином пов’язані із е-урядуванням та
електронною демократією. До цього часу будуть збиратися пропозиції,
напрацювання експертів та вивчатися практики зарубіжних країн, щоб потім
ефективно втілити це все в Україні (Доля електронного урядування сьогодні
залежить від політичної волі // http://blogs.lb.ua/victor_taran/339029_dolya_
elektronnogo_uryaduvannya.html. – 2016. – 30.06).

Иван Бондарчук, Валентин Крыловецкий, юристы ЮФ ILF:
Профильные комитеты парламента утвердили текст законопроекта
№ 4549, который внесет поправки в законодательное регулирование
энергосервиса в Украине. По мнению депутатов вероятность принятия
закона в редакции, сходной с нынешней, высока.
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Проект закона преследует три цели: расширить возможности сторон и
гарантии энергосервисных компаний (ЭСКО) для реализации более сложных
проектов, урегулировать процедуры заключения договора для заказчиков
энергосервиса и адаптировать процедуру закупки энергосервиса к
механизмам ProZorro. Но обо всем по порядку.
Совместно с моим коллегой Валентином Крыловецким, который
занимается сопровождением государственных закупок, мы выделили
основные изменения, которых стоит ожидать участникам рынка
энергосервиса.
В случае принятия законопроекта без изменений ЭСКО смогут
претендовать на заключение договоров на срок до 15 лет и получение от 80 до
100 % денежной экономии заказчика. Это позволит реализовать проекты
комплексной термомодернизации объектов, которые имеют сроки
окупаемости свыше 7 лет.
Также предложена процедура утверждения базового уровня потребления
энергоресурсов органом исполнительной власти, который владеет или
управляет объектом. Это позволит уменьшить страхи руководителей
учреждений-заказчиков энергосервиса, связанные с самостоятельным
определением указанного показателя из серии: «А если мы ошибемся, и к нам
придут?».
Законопроект упорядочивает процесс согласования и утверждения
существенных условий энергосервисных договоров. Сроки соответствующих
процедур, скорее всего, увеличатся до реалистичного уровня. У местных
советов будет до 50 дней для утверждения существенных условий, то есть
достаточно, чтобы провести все регламентные процедуры созыва и
подготовки решения сессии.
С точки зрения инвесторов, это немного увеличит сроки, необходимые
для начала проекта, зато искоренит возможные «отговорки» должностных
лиц потенциального заказчика и снизит коррупционные риски.
Кроме того, как уже упоминалось выше, задачей законопроекта было
адаптировать процедуру закупки энергосервиса к механизму публичных
закупок ProZorro, которая с 1 августа станет обязательной для всех
заказчиков в бюджетной отрасли.
С учетом этого, законопроект № 4549 вводит новую терминологию,
определяет четкие критерии оценки тендерного предложения и адаптирует
закупку энегосервиса к электронному аукциону.
Начнем с того, что подача документов ЭСКО-компаниями на
электронные тендерные площадки будет осуществляться в электронном виде.
Никаких конвертов, марок и дополнительных почтовых расходов. Достаточно
зарегистрироваться на площадке, указать исходные данные тендерного
предложения и прикрепить скан-копии документов. Это позволит ЭСКО
одновременно участвовать в большем количестве тендеров и, с учетом
ограниченного общего количества ЭСКО, увеличит количество заключенных
ЭСКО-договоров в Украине.
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Во-вторых, законопроект адаптирует механизм электронных аукционов к
особенностям закупки энергосервиса. Согласно Закону о публичных
закупках, аукцион на электронных площадках предполагает не одноразовую
подачу фиксированного предложения, а постепенное уменьшение
оцениваемых показателей по итогам трех раундов. И если с ценовыми
критериями все ясно – просто понижаешь цену и система автоматически
признает тебя победителем, то каково быть с комплексным показателем
эффективности энергосервисного договора?
После принятия законопроекта № 4549, система электронного
аукциона будет самостоятельно определять более эффективное
предложение согласно формуле заказчика и на основании данных, указанных
участником. Возможно также, что подсчет показателя NPV заказчик
возложит на плечи участника, но в таком случае и ответственность за
правильный расчет будет тоже нести участник.
После первичных расчетов показатель эффективности в каждом раунде
аукциона может увеличиваться участниками путем уменьшения срока
энергосервисного договора и процента ежегодных платежей исполнителю
договора, либо одновременно уменьшением обоих показателей. Победителем
станетучастник, который по итогам аукциона укажет наивысший показатель
эффективности договора.
В целом мы позитивно оцениваем законопроект № 4549. С учетом
времени, оставшегося до начала использования ProZorro всеми
распорядителями бюджетных средств, участникам рынка энергосервиса уже
сейчас стоит задуматься об адаптации своих процессов к работе с новыми
процедурами закупки энергосервиса
(Экономим ProZorro или закупаем энергосервис по-новому //
http://blog.liga.net/user/ibondarchuk/article/22817.aspx. – 2015. – 30.06).

Дмитрий Дубилет:
Мы завершили большую доработку на iGov.
Раньше 5-10 % пользователей пропускали наши электронные письма
(например, емейл с заказанной справкой) из-за того, что те попадали в спам.
Это приводило, само собой, к большому недовольству, так как пользователям
казалось, что на их заявки вообще никто не отреагировал.
Что было сделано, чтобы впредь такой проблемы не было:
1. На все ключевые этапы заявок мы прикрутили уведомление не только
по email, но и по SMS.
2. Теперь все письма и документы, которые отправляются
пользователям, также сохраняются в разделе «Мой журнал». Таким образом,
даже если вы не получили письмо, его можно просмотреть через портал.
3. Провели большую работу над самими письмами, чтобы антиспамфильтры их не отсеивали (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. –
27.06).
Блоги та соціальні мережі
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Janika Merilo:
Сегодня запустили интерактивную карту ремонтов дорог УкрАвтодора –
кто, где, что и когда ремонтирует? http://mtu.gov.ua/intermap/#15
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 24.06).

Janika Merilo:
Народный депутат Roman Semenukha из Ит-комитета сделал запрос
министру финансов на счет заявлений замминистра Маркаровой «Открытый
Бюджет будет стоить 150-200 миллионов долларов».
Суть запроса – просим написать основу расчетов и выделенные деньги.
Наверно и не выделили (?) но не выделили ли и откуда такие суммы?
Это реально вообще невообразимые деньги. Сегодня города открывают
бесплатно бюджеты на решении ЕЙДОС. В Днепре выделили 1 миллион
гривен и мы нереально рады так как сможем построить много-много новых
модулей.
Мы думаем категориях где найти несколько тысяч долларов на новые
модули а не в сотнях, миллионах и сотнях миллионах.
A если было задумана сеть и компы и лицензии итд и тп то это не совсем
уже «Открытый бюджет» (https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. –
2016. – 23.06).
Дмитрий Дубилет:
Хочу вам рассказать о Херсонской области, которая входит в
пятерку регионов по количеству услуг на iGov.
В этой области iGov имеет не только поддержку со стороны ОГА, но и
сильную волонтерскую команду во главе с Pavel Kylik. Их силами по области
не только активно запускаются все новые услуги, но и ведется активная
информационная кампания по продвижению этих услуг.
Самыми популярными услугами на Херсонщине на сегодня являются
оформление справки о несудимости, оформление субсидий, получение
сведений
из
госреестра
прав
на
недвижимость
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 20.06).
Дмитрий Дубилет:
Вместе с главой Днепропетровской ОГА Валентином Резниченко и
Министром юстиции Павлом Петренко представили 8 новых услуг на
iGov в рамках Исполнительной службы.
Хотел бы на примере одной из этих услуг – заказ справки про алименты
– кратко поделиться видением эволюции iGov в плане всех этих справок,
которыми так богата наша страна.
Мы запустили возможность заказать и получить эту справку про
алименты полностью в электронном виде (все через Интернет, никуда идти не
нужно). Обычно ее заказывают не просто так, а для получения других услуг
по соцзащите. В свою очередь, услуги по соцзащите мы не могли запустить
Блоги та соціальні мережі
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раньше полностью в электронной форме потому, что требовалось
предоставить оригинал справки про алименты, которая ранее выдавалась в
бумажном виде….
Но теперь эта справка есть в электронной форме, и теперь и услуги по
соцзащите мы полностью можем перевести в удаленную форму)
Так все услуги по цепочке и «раскручиваются»…
Но вообще, конечно, сам акт заказа этой справки – нонсенс. Мы
должны как можно скорее выйти на то, чтобы госорганы сами могли
запрашивать нужную информацию у других госорганов, не дергая
гражданина. Думаю, скоро выйдем.
Полный список услуг, запущенный с Исполнительной службой (пока что
только для Днепропетровской области, но, надеюсь, скоро распространим на
остальные):
- Справка о неполучении алиментов или размере получаемых алиментов
(для получения материальной помощи от государства);
- Выдача расчета получаемых алиментов;
- Получение ведомости о платежных реквизитах государственной
исполнительной службы;
- Получение информации о ходе исполнительного производства;
- Заявление на ознакомление с материалами исполнительного
производства;
- Форма для подачи запроса о предоставлении публичной информации от
физического лица в письменном виде.
- Запись на личный прием к руководителю местного органа
государственной исполнительной службы.
Отдельно хотел бы заметить, что запуск услуг стал возможен благодаря
энергии Андрея Пятницкого, главы ИС нашей области. Редко мне доводилось
встречать государственного руководителя, который был так решительно
настроен на внедрение е-услуг, и, что еще важнее, предпринимал конкретные
шаги для этого (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2015. – 15.06).

Janika Merilo:
Еще про электронные документы, которые не горят.
В Эстонии делают копии из жизненно важных реестров (например
демографический реестр, земельный кадастр итд) и отдают эти копии на
хранение в посольства Эстонии в дружных странах. Вроде и юридически в
Эстонии но физически за пределами.
Скоро будут и цифровые посольства – реестры продублируют на облака
заграницей, что бы быстро перенаправить и восстановить деятельность
электронных услуг и государства (если не дай Бог что – Эстония нераз была
оккупирована и первая кибервойна в мире была проведена против Эстонских
электронных
госуслуг
и
баз
в
2007
году)
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 13.06).
Блоги та соціальні мережі
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Janika Merilo:
Сегодня презентовали открытый бюджет Днепра и бюджет на карте
города. Сегодня можно уже посмотреть, куда в общем тратится бюджет,
сравнить план и факт, а также посмотреть бюджет на карте по объектам
(дороги, школы, больницы).
Днепр – второй город после Львова, где запустили с помощью ЕЙДОС
пообъектно бюджет на карте, и сделали мы это для города бесплатно. Но это
только начало. В будущем будет детализация до коммунальных предприятий,
больниц и школ.
Спасибо огромное Ейдос: Центр політичних студій та аналітики за
создание решения, команде Днепропетровска и Ирина Корецкая за
эффективную работу, горсовету Днепра и горсовету и бюджетному
комитету, Artem Khmelnikov за выделение 1 млн гривен на доработку
следующих модулей и за конструктивную дискуссию по направлениям и
приоритетам
открытого
бюджета
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 10.06).

Дмитрий Дубилет:
НБУ анонсировал запуск еще одной системы BankID. Хотел бы
поделиться своими мыслями по этому поводу.
Важная оговорка. Я до последнего не был уверен, стоит ли мне выносить
свое мнение в публичную плоскость, так как я очень уважаю команду НБУ и
точно знаю, что их действия продиктованы правильными мотивами. Но даже
у людей, которые друг друга уважают и хотят добра стране, могут
различаться мнения.
Как вы, возможно, помните, где-то полтора года я познакомился с
банкирами из Скандинавии, которые рассказали мне о BankID. Я буквально
заболел этой темой, говоря про BankID на каждом углу (примерно так же, как
сейчас говорю про iGov). С одной стороны, я активно начал общаться с НБУ
и профильными министрами, убеждая их в том, что украинскому egovernment позарез нужен этот инструмент. С другой стороны, мы вместе с
УБКИ запустили пилотный BankID, к которому начали подключаться
украинские банки.
В течение прошлого года BankID стал де-факто стандартом в Украине.
На его базе были запущены сотни сервисов на iGov, на сайтах Министерства
Юстиции, Администрации Президента и многих других.
Затем произошло забавное. Сотрудники Ощадбанка провернули
блестящую операцию. Сначала они объявили, что подключаются к нашей
системе и прислали к нам делегацию, которой мы показали все нюансы
системы. А затем Ощад вдруг объявил, что будет запускать альтернативную
BankID, чуть ли не использовав при этом прямо наши куски кода. И вот
теперь НБУ объявляет, что на базе системы Ощада запускает
централизованную систему.
Блоги та соціальні мережі
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Будучи убежденным рыночником, я считаю, что для Украины это не
самый оптимальный путь. Вернусь к своему любимому примеру ProZorro.
Знаете ли вы, что до ProZorro украинские госорганы запускали много других
электронных площадок? Но почему взлетел именно ProZorro? Потому что его
продвижением занимаются частные площадки! (тот же ПриватМаркет)
Вместо того, чтобы делать всѐ самому, государство мудро вовлекло в это
частный бизнес и теперь пожинает миллиарды гривен экономии!
С BankID, судя по всему, может получиться иначе. Во-первых, не очень
понятно, зачем государство тратит деньги на создание и поддержку этой
системы. Во-вторых, что самое важное, BankID, который запускает НБУ, уже
во многом морально устарел. И это логично, ведь госорганы по объективным
причинам всегда отстают от частного сектора (и в Украине, и в США, и в
любых других странах).
Я осознаю, что найдутся те, кто скажут, что такая важная система
должна быть во владении государства. Но тогда давайте будем
последовательны? Давайте запретим частные кредитные бюро? Запретим
центры по выдаче ЭЦП. Запретим частных нотариусов. Запретим то же
ProZorro. Впрочем, почему бы не запретить и коммерческие банки, кстати?
С другой стороны, я не хочу сгущать краски. Я рад, что BankID получит
очередную правовую поддержку, за что я благодарен коллегам из НБУ и
Министерства юстиции. Все будет хорошо в любом случае
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 09.06).

Janika Merilo:
Е-медичні новини зi Львова:)
Тепер на прийом до сімейного лікаря 4-тої міської поліклініки можна
записатись онлайн. Це одна з найбільших поліклінік міста (обслуговує понад
1,5 тис. пацієнтів на день) і охоплює майже весь Сихівський район.
Записатись на прийом можна за посиланням: www.reestratura.com.
Також доступний інший дуже зручний спосіб записатись на прийом –
зателефонувати за номером 243-03-50. Тепер не потрібно приходити на 8-му
ранку за талоном:)
Дякуємо команді, яка реалізувала проект: начальнику управління
охорони здоров’я Володимиру Зубу, головному лікарю 4-тої поліклініки
Остапу Місюрі, а також Дмитру Гику, який очолює компанію-розробника
проекту – ТОВ «Vitagramma».

Блоги та соціальні мережі
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(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 06.06).
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Інфографіка

Андрій Пишний, голова правління АТ «Ощадбанк»:
44,5 тисяч заощаджених годин (1854 днів, 60 місяців, 5 років!!!), 2,2
мільйони платежів та більше 2-х тон зекономлених жетонів.
Це результат роботи спеціальних 73 турнікетів для безконтактних
платежів за проїзд у столичному метро. Запровадили рік тому. Спочатку
турнікети встановили на 17-ти центральних станціях, згодом на усіх 52-х.
Це наш спільний проект. Ощадбанку, MasterCard, КМДА та
метрополітену.
Київ став п’ятим мегаполісом у світі, який ввів цю інновацію в метро.
Перед тим були Лондон, Санкт-Петербург, Чикаго і Бухарест. Непогана
компанія.
Додам, що така ж сама технологія є і в столичному швидкісному трамваї
та на фунікулері. Розвиваємо цей проект у львівському трамваї.

(На 44 500 годин швидше // http://blogs.pravda.com.ua/authors/pyshny/576d26
c46cde7. – 2016. – 24.06).

Інфографіка
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Зарубіжний досвід
Идея создания электронного правительства в Казахстане была
озвучена в ежегодном Послании президента в марте 2004 года. При его
разработке был использован опыт некоторых зарубежных государств. В
частности, Финляндии, это первая страна в мире, принявшая закон об
электронных услугах в 2001 году, Соединенных Штатов Америки и Южной
Кореи. Через два года веб-портал заработал и на тот момент содержал
материалы о государственных услугах информационно-справочного
характера. С 2007 по 2009 год была полностью сформирована его
инфраструктура. Именно тогда пользователям открылась возможность
получать справки, не посещая госучреждения и не теряя времени в очередях.
В 2010 году на сайте появились первые транзакционные услуги,
предполагающие возможность проведения онлайн-платежей – налогов,
государственных сборов, пошлин и штрафов за нарушение правил
дорожного движения, годом позже – услуг жилищно-коммунального
хозяйства.
Также e-gov предложил казахстанцам услуги загса в новом электронном
формате,
автоматизировав
процедуру
подачи
заявления
на
заключение/расторжение брака и регистрацию рождения ребенка.
…Сегодня e-gov – это популярный ресурс, где автоматизировано 240
электронных услуг и сервисов и зарегистрировано более пяти миллионов
пользователей – больше половины экономически активного населения
Казахстана. Его ежедневная посещаемость в среднем составляет более 43
тысяч человек. За 10 лет через инфраструктуру электронного правительства
оказано около 130 миллионов услуг.
Чаще всего через e-gov получают адресные справки, справки о
зарегистрированных правах на недвижимое имущество и справки о
пенсионных отчислениях.
Одна из востребованных услуг – регистрация бизнеса онлайн. С 2013
года таким образом открыто более 73 тысяч компаний. Если раньше процесс
был сложным и занимал около 30 дней, то сейчас – от 15 мин до четырех
часов. Через платежный шлюз электронного правительства проведено около
трех миллионов транзакций на сумму более 18 миллиардов тенге, из них
только за 2015 год совершено платежей на 10 миллиардов тенге. Доступность
услуг в электронной форме стала возможной также благодаря
предоставлению гражданам электронных цифровых подписей на бесплатной
основе. На сегодня в Казахстане выдано более 10 миллионов ЭЦП, из них
около 4,5 миллиона записано на удостоверения личности.
Электронное правительство станет и мобильным. Казахстанцы смогут
получать государственные услуги через смартфоны и даже обычные
«кнопочные» телефоны. Сейчас через мобильное приложение egov.kz можно
Зарубіжний досвід

46

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

1 – 30 червня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
получить около 80 различных услуг и сервисов, и уже оказано более 2,3
миллиона услуг. Так, через смартфон граждане могут прикрепиться к
медорганизации, проверить свое имя в реестре должников при выезде за
рубеж и подать электронное заявление на регистрацию брака. Для тех, кто
пользуется обильными телефонами старых моделей, реализованы SMSуслуги. Также казахстанцы смогут записывать электронную подпись (ЭЦП)
на SIM-карту телефона.
Дальнейшее
повышение
прозрачности,
подотчетности
и
эффективности работы государственных органов ожидается с развитием
«Открытого правительства» Казахстана, которое состоит из пяти
компонентов: «Открытые данные», «Открытые нормативно-правовые акты»,
«Открытые бюджеты», «Открытый диалог» и «Оценка эффективности
деятельности государственных органов». На портале открытых данных
сейчас размещено 338 наборов общедоступных данных госорганов в
машиночитаемом виде, на их основе уже разработано 12 мобильных
приложений. К примеру, на основе данных комитета по правовой статистике
Генпрокуратуры составлено приложение «Карта преступлений». Также на
данный момент утверждено 1470 наборов открытых данных, которые будут
опубликованы к сентябрю текущего года. А на портале открытых бюджетов
казахстанцам предоставят отчеты о реализации бюджетных программ.
Чиновники обещают, что вся информация будет в доступной форме, в
виде графиков и таблиц. Что касается нормативно-правовых актов, то на
сегодня уже около 30 законов проведено через данный портал и обсуждено с
общественностью.
«Открытые диалоги» – сервис запущен на базе блогплатформы
руководителей государственных органов, есть мобильные приложения.
… Хотя первоначально мало кто верил, что «виртуальное
правительство» будет работать, и миллиардные затраты государства на это
дело, а за десятилетие они составили 46 миллиардов тенге, считали
неоправданной тратой денег.
Но они себя оправдали – экономический эффект от внедрения
«электронного правительства» в денежном выражении составляет 78
миллиардов тенге без учета 2015 года (подсчет еще ведется). Кроме того,
внедрение e-gov полезно и в борьбе с коррупцией. Согласно данным
рейтинга Всемирного экономического форума по индексу сетевой
готовности, наша республика заняла 40-е место среди 143 стран в 2015 году.
А согласно рейтингу ООН по развитию «электронного правительства»
мы улучшили свои показатели сразу на 10 позиций, поднявшись с 38-й на 28ю строчку среди 193 государств в 2014 году. Еще один рейтинг
Международного союза электросвязи по индексу развития ИКТ присвоил
Казахстану в прошлом году 58-е место из 167.
Однако объединение юридических лиц «Центр анализа и расследования
кибератак»
обнаружило
недавно
уязвимость
«электронного
правительства». Технически это выглядит так: когда с e-gov скачивается
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какая-либо справка, формируется прямая ссылка на документ в формате PDF
с уникальным номером и ИИН того, кто запрашивает услугу. Если ссылку
отправить другому человеку, он сможет скачать документ без авторизации и
другие ранее выданные справки пользователя по его индивидуальному
идентификационному номеру (ИИН).
В итоге, все документы, получаемые с «электронного правительства»,
независимо от точки обработки запроса (дома за собственным компьютером,
в Центре обслуживания населения, через мобильное устройство) были
доступны для третьих лиц. Специалисты «Центра анализа и расследования
кибератак» провели анализ, в ходе которого выяснили, что таким образом
можно выкачать более 50 тысяч документов (или около 10 GB) граждан
Казахстана за недельный срок.
И это не только адресные справки о наличии недвижимого имущества,
но и документы, раскрывающие в том числе банковскую тайну. Многие
персональные данные казахстанцев попали в свободный доступ, и их можно
было скачать через поисковик. Ссылки на документы e-gov начали где-то
публиковаться, а Google и Bing их индексировать, поскольку у сайта не было
запрета на это.
Таким образом и произошла «утечка». Правда, все «недоработки» АО
«Национальные информационные технологии» устранило. Теперь Google
выдает ошибку, но документы остаются сохраненными в кэше поисковика.
Никто не может гарантировать, что документы не были сохранены
злоумышленниками для каких-либо действий.
Возникает резонный вопрос – почему главная информационная система
Казахстана, в которой хранится информация о всех гражданах, не защищает
наши персональные данные? Ведь она разработана и функционирует на
средства налогоплательщиков, которые имеют право требовать обеспечения
защиты на должном уровне. Более того, согласно закону, получая
персональные
данные,
организация
обязана
отвечать
за
их
конфиденциальность. Ведь такая «незначительная» ошибка может привести к
колоссальным последствиям.
По мнению специалистов «Центра анализа и расследования
кибератак», пользователи портала государственных услуг, указывая свои
номера мобильного телефона, не подозревают о том, что эти данные
недостаточно защищены системой. «Узнать ваш номер телефона, зная
только ваши фамилию, имя и отчество, не составит труда. Для этого даже не
нужно взламывать сам портал», – пишут они, подробно раскрывая
несложную схему, которая позволяет получить доступ к персональным
данным пользователя.
Так, по имени человека злоумышленник потенциально может получить
его ИИН, указанный в национальном удостоверении личности через сервис
«Поиск налогоплательщиков» на сайте комитета государственных доходов.
Далее через раздел сайта электронного правительства «Официальная блогплатформа», используя ИИН, можно подать обращение в адрес любого
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госоргана, чтобы система выслала на мобильный телефон пользователя SMS
с кодом подтверждения.
В этот момент, просмотрев исходный код текущей страницы, хакер
обнаружит номер мобильного телефона в открытом виде. Данная уязвимость
может быть потенциально использована для адресного или массового сбора
персональных данных – в частности, номеров мобильных телефонов в любых
целях. Или узнать номер понравившейся девушки, или интересующего
высокопоставленного чиновника. Можно пойти дальше, написать программу,
которая по списку ИИН казахстанцев будет собирать номера телефонов.
Примечательно,
что
разработчикам
портала
электронного
правительства известно о такой возможности, но они не считают ее
уязвимостью системы. Тем не менее, проблема с выдачей номера мобильного
телефона в открытом виде все же была исправлена. Между тем в «Центре
анализа и расследования кибератак» полагают: если провести полноценный
независимый пентест (проверка на проникновение, метод оценки
безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования
атаки злоумышленника), то, возможно, вскроются и более серьезные
проблемы. Однако такой аудит без согласия представителей сайта не
проводят.
Проверку портала «электронного правительства» осуществляют сами
же разработчики и, естественно, рапортуют о положительных тестах. На
проверку основных шести государственных порталов затрачивается около 50
миллионов тенге ежегодно, и при этом имеются элементарные ошибки в
разработке.
За информационную безопасность сейчас в стране готов платить только
финансовый сектор. Оно и понятно, банкиры при взломе их систем несут
реальные финансовые и репутационные потери, а руководитель
государственного органа не теряет ничего, только бюджетные средства и
данные граждан. В итоге, сегодня каждый пользователь, регистрируясь на
большинстве казахстанских ресурсов, для покупки товара, услуги или чтобы
просто почитать новости, сильно рискует. Его личные данные станут
легкодоступны, так как владельцы ресурсов экономят на сохранности данных
своих клиентов.
Безусловно, электронный формат услуг удобен и самое главное –
экономит время. Однако «бумажные носители» играют еще большую роль.
Да и базы данных, которые часто «подвисают» в центрах обслуживания
населения, идут не в ногу со временем. Немалая часть сервисов сегодня
вызывает нарекания. Во многих случаях портал действует лишь в одну
сторону – на прием заявлений, при этом конечного результата для населения
нет. И проблема не только в отсутствии интеграции баз данных.
За электронным форматом стоит пресловутый человеческий фактор.
Успех и скорость обработки зависят не только от исправности
информационной системы госоргана, но и от готовности сотрудников. А
некоторые из них, несмотря на «блага цивилизации», оперативно работать не
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стали (Алла Иванилова В Казахстане подсчитали экономический эффект
от «электронного правительства» // http://mk-kz.kz/articles/2016/06/29/vkazakhstane-podschitali-ekonomicheskiy-effekt-ot-elektronnogoprovitelstva.html. – 2015. – 29.06).

Открытые данные помогут электрифицировать Индию. Речь идѐт о
предоставлении населению страны надѐжного энергоснабжения, а также
о повышении производительности предприятий и экономической
активности… Ключевой задачей для специалистов по планированию
потребления электроэнергии в Индии, так же как и во всем мире, является
определение спроса на энергию – где он существует и как эффективно на
него реагировать.
Сбор открытых данных и их нанесение на интерактивные карты
обеспечит удобное визуальное представление этой информации, позволит
определить потенциал возобновляемых источников энергии. Это позволит
определить, какие источники питания могут помочь сократить «разрыв» в
электрификации страны. В настоящее время такая карта действует для
Раджастана.
Инициатива мониторинга снабжения электроэнергией (Electricity Supply
Monitoring Initiative (ESMI) дала гражданам возможность участвовать в
процессе планирования. Падение напряжения или перебои в сети – об этом
могут заявить реальные пользователи с помощью современных
регистраторов данных, размещѐнных в городских и сельских районах по всей
Индии.
Эти регистраторы представляют собой устройства, которые могут
работать без электричества. Записи с них передаются на центральный сервер.
После
чего
полученные
данные
становятся
доступны
на
портале watchyourpower.org, где потребители и заинтересованные стороны
могут контролировать услуги, предоставляемые им в течение долгого
времени, и сравнить услуги в разных штатах. В настоящее время здесь
собраны данные по 204 точкам в 17 индийских штатах. На карте видны
явные различия между городской средой и деревнями, которые испытывают
перебои в 4–5 раз чаще.
Индия не единственное государство, чьи граждане живут в подобной
ситуации. Во всем мире 1,2 миллиарда человек не имеют доступа к
электричеству, многие из них – в Африке и Южной Азии. Исследователи и
разработчики намерены продолжить применение открытых данных для
повышения качества жизни людей (Открытые данные помогут
электрифицировать Индию // http://open.gov.ru/infopotok/5515260. – 2015. –
29.06).
Правительство Латвии 28 июня утвердило создание регистра
больных гепатитом С, что позволит следить за течением и лечением
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каждого случая заболевания и анализировать эффективность затрат на
лечение.
Соответствующие поправки к правилам «Порядок создания, дополнения
и содержания регистра пациентов, страдающих определенными
заболеваниями», подготовило Министерство здравоохранения.
Ранее действующие правила не предусматривали детального анализа
данных о лечении пациентов, которым диагностирована такая общественно
опасная и хроническая инфекция, как гепатит С. Не доступны и данные о
результатах лечения, что затрудняет планирование средств и контроль.
Для создания регистра врачи должны будут электронным способом
вводить информацию о пациенте в карту больного гепатитом С
(Правительство Латвии утвердило создание регистра больных
гепатитом С // http://www.baltic-course.com/rus/drugie_otrasli/?doc=122573 .
– 2015. – 29.06).

Британское компьютерное сообщество (BCS) заявило, что
правительство Великобритании обязано обеспечить университетам и
исследовательским
лабораториям
страны,
занимающимся
компьютерными науками, тот же объем финансирования (порядка
8,8 миллиарда евро ежегодно), который они потеряют в случае выхода
государства из Евросоюза.
IT-компании, базирующиеся в Великобритании, получают серьѐзные
выгоды от членства страны в ЕС, и кампанию против выхода страны из ЕС
поддерживали такие корпорации, как Microsoft, IBM, BT и пр., пишет
издание.
BCS напоминает, что британские университеты получают европейские
гранты на исследования, и без них вузы снизят качество деятельности,
потеряют нынешний престиж. Также необходимо убедиться, что выход из ЕС
не помешает учебным заведениям и академиям участвовать в
панъевропейских инициативах вроде CERN и Европейского космического
агентства, не изолирует их от разработки стандартов сетей 5G и т.п.
BCS заявило, что для университетов и исследовательских лабораторий
жизненно важно иметь возможность нанимать «лучшие умы» со всего мира,
а если свободное перемещение специалистов из ЕС будет усложнено, то
британские технологические компании лишатся притока талантов из Европы
(Вика Рябова Финансирование IT-исследований в Британии уменьшится
на 8,8 млрд евро в случае выхода страны из ЕС // http://drussia.ru/finansirovanie-it-issledovanij-v-britanii-umenshitsya-na-88-mlrd-evrov-sluchae-vyxoda-strany-iz-es.html. – 2015. – 28.06).
Пилотный проект электронной услуги «Подача документов на
поступление
в
бакалавриат
Ташкентского
университета
информационных технологий в электронном виде» запущен на Едином
портале интерактивных государственных услуг Узбекистана.
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Абитуриенты, желающие поступить ТУИТ, теперь могут подать
документы в приѐмную комиссию онлайн.
По результатам пилотного проекта планируется внедрение данной
услуги во всех высших учебных заведениях страны (Ташкентский
университет IT начал принимать документы от абитуриентов через
портал госуслуг // http://d-russia.ru/tashkentskij-universitet-it-nachal-prinimatdokumenty-ot-abiturientov-cherez-portal-gosuslug.html. – 2015. – 28.06).

В Бишкеке состоялась церемония подписания Протокола
переговоров между Государственной регистрационной службой (ГРС)
КР и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA)
Правительства Республики Корея о проекте по внедрению системы
электронного национального удостоверения личности в Кыргызстане.
Общий бюджет проекта на грантовой основе составляет 7 млн 460 тыс.
долларов США.
Целью проекта является использование электронных биометрических
ID-карт на выборах и при получении государственных услуг в целях
укрепления управления, административной эффективности и прозрачности.
Глава ГРС Тайырбек Сарпашев подчеркнул, что корейская сторона
подтвердила готовность оказания технической помощи в ответ на обращение
Президента КР Алмазбека Атамбаева Президенту Республики Корея Пак
Кын Хе о возможности оказания технической помощи по созданию системы
изготовления, оформления и контроля национальных удостоверений
личности (ID карта) со встроенным чипом биометрической идентификации
владельца.
«В рамках реформ по совершенствованию избирательного процесса, с
использованием инновационных технологий и повышением качества
регистрационных услуг, как основы внедрения электронного Правительства
для граждан и бизнеса, реализуется второй этап развития государственной
системы регистрации и документирования населения КР в виде единой
информационной системы Единого государственного реестра населения
Кыргызстана».
Для предоставления государственных услуг в электронном формате
требуется создание универсального инструмента идентификации личности
человека на основе биометрических технологий. «С целью защиты
избирательных прав граждан КР планируется также использовать систему
биометрической идентификации при идентификации личности избирателя на
президентских выборах 2017 года. Данный проект будет реализован при
поддержке KOICA».
Присутствовавший на церемонии подписания Первый заместитель
руководителя аппарата правительства КР Мурат Мукамбетов отметил,
что реализация предлагаемого проекта позволит создать фундаментальную
основу для перехода к электронному правительству и проведению
справедливых выборов. «Также данный проект позволит существенно
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повысить эффективность управления путем внедрения электронных
государственных услуг. Правительство выражает глубокую благодарность
корейской стороне за оказываемую материально-техническую помощь и
готово всегда укреплять, и расширять дружественные связи».
В свою очередь глава офиса KOICA Пак Сунджи охарактеризовала
данный проект как много значимый и грандиозный. «В прошедших
парламентских выборах успешно была применена новые избирательные
технологии, где Корея помогла внедрить в избирательный процесс
автоматически – считывающие урны. Учитывая данный успешный опыт и
обращение Президента Кыргызстана к Президенту Кореи начинается проект
по внедрению электронных биометрических паспортов. Корейские и
кыргызские специалисты тщательно изучили планы и на основе
достигнутого понимания важности и срочности этого проекта, будут
прилагать все усилия для успешного внедрения электронной ID системы для
оказания содействия по строительству эффективного и прозрачного
электронного правительства».
Кроме этого, она сообщила, что в рамках перехода к электронному
правительству КOICA в партнерстве с ГРС осуществляет еще один
грантовый Проект по созданию Единой информационной системы
управления земельными ресурсами в КР, где объем Корейского участия
составляет 4 млн долларов США (ГРС и KOICA подписали Протокол по
внедрению
электронного
биометрического
паспорта
//
http://www.kabar.kg/society/full/107957. – 2015. – 28.06).

Директор ОДО «Витебский бизнес-центр» Леонид Шур, комментируя
выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня на V
Всебелорусском народном собрании:
Упрощение налоговой системы и электронное правительство в разы
повысят предпринимательскую инициативу.
«Радует, что в части раскрепощения предпринимательской инициативы
прозвучало не просто декларирование, а конкретные механизмы действий.
Например, Президент сказал, что нужно упростить порядок уплаты налогов.
И это то, что действительно нужно для повышения предпринимательской
инициативы среди белорусов. Можно было бы попробовать практику
развитых стран – внедрить налоговых консультантов. Но лучше упростить
налоговую систему, чтобы они вовсе не были нужны.
Этому также будет способствовать внедрение информационных
технологий и создание электронного правительства. Масса технических
функций чиновников снимется, и это позволит в 1,5–2 раза сократить их
аппарат».
Также Леонид Шур отметил такие предложения, как создание центров
поддержки предпринимательства на территории районов с численностью
населения более 30 тыс. человек, развитие технопарков в городах областного
подчинения и другие. «В этой части у бизнес-сообщества есть свои
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предложения. Нам кажется, что правильно было бы перераспределить
государственную поддержку – от прямого субсидирования предприятий в
сторону косвенного финансирования предпринимательской инициативы.
Сейчас центры поддержки предпринимательства могут компенсировать
бесплатное оказание своих услуг только на конкурсной основе. Но если
государство будет больше вкладывать средства в такие центры, бизнесинкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий, то оно получит даже
более гарантированную отдачу. Ведь тогда оно будет вкладывать не в одно
предприятие, а во множество». В этом случае поменяется и роль чиновников.
Им нужно будет лишь выполнять свои непосредственные функции –
оказывать инвесторам помощь в размещении субъекта хозяйствования на
своей территории. А бизнес-центр займется своей работой – исследованием
рынка и составлением актуального бизнес-плана (Простая налоговая
система и электронное правительство в разы повысят бизнесинициативу – эксперт // http://www.belta.by/regions/view/prostajanalogovaja-sistema-i-elektronnoe-pravitelstvo-v-razy-povysjat-biznes-initsiativuekspert-198607-2016. – 2015. – 22.06).

Разработан
новый
проект
международного
сообщества
разработчиков Poplus, который собирает информацию о составе
парламентов.
В настоящее время на сайте EveryPolitician раскрыты данные о
парламентах более 200 стран. Такие сведения могут быть особенно полезны
гражданским активистам, разработчикам, журналистам.
В рамках проекта все данные сведены в определенный стандарт, что
значительно облегчает работу над большими совместными проектами.
Пользователи EveryPolitician могут стать частью проекта и внести
недостающие данные (Представлен проект, содержащий открытые
данные о составе парламентов // http://open.gov.ru/infopotok/5515247. –
2015. – 22.06).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых
вопросах ипотечного кредитования.
Согласно указу, утверждены устав ОАО «Азербайджанский ипотечный
фонд» и порядок выдачи ипотечного кредита за счет его средств, в том числе
выдачи льготного ипотечного кредита.
Указ предусматривает создание системы «Электронная ипотека» на
портале «Электронное правительство» с целью выдачи ипотечного кредита
за счет средств Фонда, в том числе льготного ипотечного кредита, и
применение ее с первого января 2017 года.
В указе отмечено, что система «Электронная ипотека» должна
содержать информацию об условиях и списке документов, необходимых для
получения ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита;
иметь программу ипотечного калькулятора для предварительного
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определения возможностей лица, желающего получить ипотечный кредит;
содержать информацию о суммах по оплате услуг каждого уполномоченного
банка ипотекополучателем, а также услуг каждого уполномоченного
оценщика; предоставлять возможность для электронного обращения за
получением ипотечного кредита и регистрации его, для определения
соответствующего времени для встречи.
В системе должно быть предусмотрено создание электронного
кабинета для лица, обратившегося за получением ипотечного кредита, и
условий для оплаты в электронной форме.
Создание системы и обеспечение ее деятельности входит в обязанности
ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд».
Министерству связи и высоких технологий Азербайджана поручено
обеспечить интеграцию системы «Электронная ипотека» в портал
«Электронное правительство» и передачу ей необходимых данных из
информационных систем соответствующих государственных органов;
получение уполномоченными банками посредством системы «Электронная
ипотека» необходимых для выдачи ипотечного кредиты данных –
информации,
подтверждающей
личность
ипотекополучателя,
из
свидетельства о браке (или расторжении брака), информации,
подтверждающей доходы и место работы, о составе семьи; принятой
налоговыми органами декларации о подоходном налоге и упрощенном
налоге; сведения из централизованного кредитного реестра и из реестра
адресов.
Кабинету министров Азербайджана поручено в течение двух месяцев
подготовить и предоставить Президенту проект положения о системе
«Электронная ипотека», а также предложения по приведению актов
Президента Азербайджана в соответствие с данным указом; в течение одного
месяца подготовить и представить Президенту предложения по организации
в электронном порядке регистрации и обращения ипотечной бумаги; в
течение 10 дней назначить членов Наблюдательного совета ОАО и
проинформировать об этом Президента; в течение месяца определить и
согласовать с Президентом порядок выдачи государственными банками
ипотечных кредитов за счет собственных средств в соответствии с
требованиями, определенными в порядке выдачи ипотечных, в том числе и
льготных кредитов за счет средств ОАО «Азербайджанский ипотечный
фонд».
Согласно указу, средства Азербайджанского ипотечного фонда будут
направлены на покупку жилплощади с ремонтом, и на момент выдачи
ипотечного кредита цена одного квадратного метра жилплощади в Баку, в
том числе в окрестных поселках и селах, на территории других городов и
районов страны, не должна превышать среднерыночную цену. При этом не
требуется получения разрешения на эксплуатацию в соответствии со
Строительным и градостроительным кодексом, что предусматривалось ранее
в указе Президента от 27 октября 2015 года «О создании ОАО
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«Азербайджанский ипотечный фонд» (Азербайджан перейдет на
электронную ипотеку // http://www.trend.az/business/economy/2549086.html.
– 2015. – 22.06).

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, представляя депутатам
комитета по конституционному законодательству, государственному
устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша
изменения в структуре правительства.
На электронное правительство и развитие ИКТ за 2011–2015 годы
безрезультатно потрачено 2,5 млрд сомов, из них 2 млрд сомов – средства
доноров.
Глава кабинета министров подчеркнул, что реализация проектов в целом
так и не завершена из-за распыления финансовых средств между
государственными органами.
Поэтому он считает необходимым создание Государственного комитета
информационных технологий и связи на базе Госагентства связи и Центра
электронного управления правительства.
Новое ведомство должно создать системообразующую инфраструктуру,
а также обеспечить оперативность госорганов в исполнении своих функций.
Внедрение
информационно-коммуникационных
технологий
в
государственное управление, по словам Сооронбая Жээнбекова,усилит
борьбу с коррупцией, обеспечит прозрачность принимаемых решений.
«Как показывает опыт развитых стран, главный инструмент в борьбе с
коррупцией – это технология электронного правительства. Для этого мы в
первую очередь обязаны внедрить электронное правительство в реальности.
Если мы минимизируем контакт государственного чиновника и гражданина,
переведем в электронный формат 373 услуг и 96 видов разрешительных
документов, то добьемся резкого сокращения уровня коррупции» (Премьер:
на электронное правительство безрезультатно потратили 2,5 млрд
сомов // https://www.akchabar.kg/news/premer-na-elektronnoe-pravitelstvobezrezultatno-potratili-25-mlrd-somov. – 2015. – 21.06).
Американская торговая палата (AMCHAM), действующая в
Азербайджане, проталкивает углубление электронного правительства на
услуги, обеспечивающие право на жизнь.
На
заседании
комитета
AMCHAM
по
информационнокоммуникационным технологиям Фуад Меликов из BEST Solution заявил,
что государственные электронные услуги, в основном, сконцентрированы в
таких кластерах, как услуги населению и специфические услуги
предпринимателям, но мы не имеем понятия об электронной медицине и
электронном образовании – секторах, формирующих основные социальные
потребности каждого человека.
«Мы считаем, что концепция электронного правительства должна
более глубоко проникать в возможные сферы общественной жизни. Мы
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живѐм во времена, когда все необходимые действия могут и должны
проводить в электронном виде, не выходя из наших домов и офисов».
Это сэкономит время и усилия граждан, ресурсы поставщиков услуг,
предоставит более качественные, эффективные и адаптированные услуги
конечным потребителям.
«Представьте, что гражданин, способный в электронном виде
декларировать налоги или регистрировать трудовые договоры, не может
получить такую услугу, как электронный рецепт, или в электронном виде
участвовать в учебном процессе в школе своего ребенка. Такой человек не
может даже получить в online-режиме аттестат средней школы или диплом о
высшем образовании. Мы считаем, что это те проблемы, над решением
которых инновационная целевая группа AMCHAM должна интенсивно
работать».
Экономика Азербайджана вошла в новую эру, которая идет в сторону
полностью свободной экономики на смену зависимости от нефти и газа, но
экономики, которая открывает новые проблемы, особенно в розничной
части ICT-сектора.
Отметим, что «глубокое электронное правительство» (deep egovernment, DEG), к которому подталкивает AMCHAM, в полном объѐме
нигде в мире не существует, и на данный момент всѐ ещѐ невозможно
технологически (AMCHAM объявила целью в Азербайджане «глубокое
электронное правительство» // http://abc.az/news_21_06_2016_96943.html.
– 2015. – 21.06).

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на отчетной
встрече с населением:
Наряду с правоохранительными функциями, на МВД возложено и
оказание населению различных видов государственных услуг, сегодня их –
39 видов.
«Это оформление и выдача гражданам удостоверений личности и
паспортов, вида на жительство, адресных справок, регистрация граждан,
регистрация гражданского оружия и многое другое».
Для облегчения доступа населения к предоставляемым услугам
сейчас уже 19 из них переведены в электронный формат через портал
«электронного правительства».
Значительная часть услуг оказываются нами через общие ЦОНы (это
выдача паспортов, удостоверений личности, регистрация по месту
жительства, выдача адресных справок), сообщили в пресс-службе МВД РК.
Кроме этого, в 11 областных центрах (Астане, Алматы, Актау, Актобе,
Караганде, Костанае, Таразе, Талдыкоргане, Павлодаре, Петропавловске,
Кызылорде) уже действуют специализированные Центры обслуживания
населения, где регистрируется автотранспорт, выдаются на него технические
паспорта, а также принимаются экзамены и выдаются водительские
удостоверения гражданам.
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Такие специализированные ЦОНы планируется открыть во всех
остальных областных центрах (при выделении финансовых средств они
будут достроены в гг. Атырау, Кокшетау, Уральск, Усть-Каменогорск,
Шымкент) (МВД РК предоставляет 19 госуслуг через «электронное
правительство» // http://www.inform.kz/rus/article/2914972. – 2015. – 15.06).

Таможенно-пограничная служба США (Customs and Border
Protection, CBP) запустила в международном аэропорте ХартсфилдДжексон Атланта пилотный проект по распознаванию лиц пассажиров.
Проект стартовал 13 июня и продлится до 30 сентября. Таможенники
хотят проверить, как их IT-системы будут работать с технологией
распознавания лиц. По плану, идентифицировать будут пассажиров от 14 до
79 лет, покидающих страну на единственном дневном рейсе до Японии. Во
время предъявления посадочного талона будут делаться цифровые
фотографии отъезжающих – процесс занимает менее трех секунд и не должен
затормозить посадку.
Министерство внутренних дел рассчитывает на внедрение
биометрической системы к 2018 году.
Ранее CBP уже проводила подобные тесты в других американских
аэропортах – и осталась довольна результатами, хотя некоторые пассажиры
сочли это нарушением своей приватности, также служба получила жалобы от
ряда правозащитных групп.
Тестирование системы последовало за январскими слушаниями в
Сенате, где МВД предъявили претензии о неготовности биометрической
системы распознавания уезжающих из США иностранцев. Согласно
рекомендациям комиссии 9/11 от 2004 года, система должна была давно быть
установлена в аэропортах (Вика Рябова Тестирование биометрической
системы распознавания лиц началось в крупном американском аэропорте
//
http://d-russia.ru/testirovanie-biometricheskoj-sistemy-raspoznavaniya-licnachalos-v-krupnom-amerikanskom-aeroporte.html. – 2015. – 15.06).
Власти Индии назовут 40 городов, которые будут подключены ко
второй фазе национальной программы «умный город». Городаучастники будут названы в самое ближайшее время. Сейчас они
отбираются на конкурсной основе.
Первые 20 городов (включая Ченнаи, Бхубанешвар, Ахмедабад и
Бангалор) были отобраны в январе текущего года.
Эффективная система водо- и электроснабжения, канализации, развитые
мобильные технологии и удобный общественный транспорт, надежная связь,
электронное управление и активное участие граждан в процессе принятия
решений – основные критерии «умных городов». В рамках программы будут
развиваться 100 городов Индии (Правительство Индии отберет 40
городов для участия во втором этапе программы «умный город» //
http://open.gov.ru/infopotok/5515225. – 2015. – 14.06).
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В четвертом квартале 2016 года федеральные агентства США
должны совершить первые закупки ПК и ноутбуков с помощью
платформы госзакупок IT Schedule 70. К 17 июня ведомства должны
отчитаться о необходимом количестве устройств, которые они хотят
закупить в период с июня по сентябрь, чтобы получить максимальные скидки
от поставщиков, сообщила в официальном блоге помощник комиссара
Службы интегральных технологий Агентства служб общего назначения
(General Services Administration, GSA) Мэри Дэйви (Mary Davie).
В октябре 2015 Административно-бюджетное управление (Office of
Management and Budget, OMB) опубликовало план по сокращению закупок
агентствами компьютеров и ноутбуков.
Меморандум требует у агентств уменьшить количество закупаемых
устройств и число контрактов, а также определиться с оптимальной
конфигурацией машин. Установленный для этого дедлайн – октябрь 2016.
Закупки должны производиться через три основных платформы госзакупок.
Для оптимизации расходов на закупки оборудования была образована
межведомственная группа Workstation Category Team (WCT), которой было
поручено разобраться в заключенных контрактах. В итоге было определено
пять конфигураций компьютеров и ноутбуков, достаточных для выполнения
задач госструктур. Теперь к этим конфигурациям добавилась шестая.
Дейви также отмечает, что в рамках общегосударственной стратегии
закупок ПК и ноутбуков разработаны формы типовых договоров, а в число
вендоров включены компании малого и среднего бизнеса (их теперь среди
продавцов – более 85 %) – это сделано для упрощения процесса закупок,
экономии средств и достижения «социоэкономических целей».
Стратегия должна помочь агентствам не отставать от быстро
меняющихся технологических реалий: технические требования к
устройствам пересматриваются каждые девять месяцев (в изначальном
меморандуме OMB это предполагалось делать раз в полгода – ред.). С
текущими конфигурациями ПК и ноутбуков можно ознакомиться онлайн, как
и с предложениями по их приобретению.
В июне Белый дом издал меморандум для федеральных агентств США,
обязывающий их ввести должности менеджеров программного обеспечения,
провести инвентаризацию лицензий на ПО и двигаться в сторону
унифицированных и централизованных закупок софта – это должно помочь
уменьшить расходы ведомств в этой сфере.
В сообщении правительства приводились результаты подобной
политики в процессе закупок ПК и ноутбуков, а также мобильных устройств:
 с 2009 года сэкономлено почти 2 миллиарда долларов;
 закупочные цены на персональные компьютеры упали на 50 %;
 было отсеяно более 700 дублирующих друг друга контрактов общей
стоимостью почти 4 миллиона долларов.
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Платформа IT Schedule 70 на сегодняшний день дает доступ к
предложениям более пяти тысяч сертифицированных вендоров IT-продуктов
и услуг. Продавцы, предлагающие ПК, соответствующие требованиям
госзакупок, отмечают свои товары специальной иконкой. Их число будет
расширяться, говорится в сообщении Дэйви (Вика Рябова Первые
госзакупки ноутбуков по новой экономичной схеме состоятся в США в IV
кв
2016
//
http://d-russia.ru/pervye-goszakupki-noutbukov-po-novojekonomichnoj-sxeme-sostoyatsya-v-ssha-v-iv-kv-2016.html. – 2015. – 14.06).

Белый дом издал меморандум для федеральных агентств США,
обязывающий их ввести должности менеджеров программного
обеспечения, провести инвентаризацию лицензий на ПО и двигаться в
сторону унифицированных и централизованных закупок софта – это
должно помочь уменьшить расходы ведомств в этой сфере.
Ранее федеральный IT-директор Тони Скотт (Tony Scott) и
ответственная за закупки Энн Ранг (Anne Rung) заявляли, что правительство
теряет миллиарды долларов из-за несистематизированных закупок ПО.
Ежегодные расходы на закупки софта составляют порядка 6 миллиардов
долларов, количество контрактов превышает 42 тысячи – многие дублируют
друг друга, многие являются невыгодными. Новое руководство должно
улучшить ситуацию.
Согласно документу, агентства должны не позднее, чем через 45 дней
после опубликования меморандума назначить ответственных за софт; к 30
сентября сформировать отчеты по имеющимся у них лицензиям на ПО и
расходам на их покупку и продление; к концу ноября ведомства должны
начать отправлять в административно-бюджетное управление отчеты о
сэкономленных средствах.
Документ призывает агентства делиться друг с другом информацией о
ценах на софт и не заключать сомнительных контрактов.
Также ведомства должны подчиняться распоряжениям специально
сформированной группы, занимающейся корпоративным ПО (Enterprise
Software Category Team, ESCT). ESCT в ближайшие месяцы будет
публиковать образцы договоров на покупку софта и сервисов, а также
знакомить агентства с лучшими практиками в сфере SaaS.
Скотт и Ранг отмечают, что руководство относится к стандартному
коммерческому ПО, не затрагивая софт, специально разработанный по заказу
агентств (Вика Рябова Администрация США планирует сэкономить на
ПО за счет централизации закупок // http://d-russia.ru/administraciya-sshaplaniruet-sekonomit-na-po-za-schet-centralizacii-zakupok.html. – 2015. – 08.06).
«Как лучше продвигать и популяризировать электронное
правительство в Узбекистане?» Этот вопрос стал основной темой
состоявшегося 19 мая в Ташкенте семинара-тренинга для работников
информационных служб госорганов, PR-специалистов и журналистов,
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которые собрались в столичном бизнес-центре «Пойтахт», чтобы
обсудить роль коммуникаций в продвижении электронного
правительства.
Организаторами семинара выступили Министерство по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и
Центр развития системы «Электронное правительство» совместно с
проектами ПРООН и АБР по продвижению электронного правительства.
Первый заместитель министра по развитию информационных
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Алишер
Файзуллаев подчеркнул важность повышения осведомленности населения и
бизнеса о преимуществах электронного правительства. Это особенно
актуально в свете вступления в силу 10 июня Закона Республики Узбекистан
«Об электронном правительстве», который ставит перед министерствами и
ведомствами большие задачи по внедрению электронных услуг и
бесконтактных способов взаимодействия с заявителями. Данный семинар, по
словам А.Файзуллаева, призван укрепить потенциал информационных служб
ключевых госорганов и представителей СМИ в разъяснении сути
проводимых в этом направлении реформ.
Основная часть семинар-тренинга
началась с выступления
руководителя
проекта
ПРООН
«Продвижение
электронного
правительства
для
улучшения
качества
предоставляемых
государственных услуг» Бунѐда Авлиѐкулова, который презентовал
проект
коммуникационной
стратегии
продвижения
электронного
правительства на 2016-2020 годы. В документе проведен анализ текущей
ситуации
в
области
продвижения
электронного
правительства,
сформулированы цель и задачи коммуникационной стратегии, обозначены
основные направления по повышению осведомленности различных целевых
аудиторий о выгодах и преимуществах электронного взаимодействия с
государством. Докладчик обратил особое внимание на перспективы
современных инструментов коммуникаций, таких как Web 2.0 и
краудсорсинг, отметил важность открытых данных в решении актуальных
задач развития страны.
О современных трендах и международном опыте в продвижении
электронного правительства рассказала специалист по связям с
общественностью проекта АБР «Э-правительство для эффективного
государственного управления» Наргиза Аликулова. За основную линию
презентации были приняты современные тенденции восприятия информации
в эпоху социальных сетей. PR-специалист проекта АБР привела примеры
эффективных методов визуального донесения информации, применяемые в
странах, где сервисы электронного правительства пользуются большой
популярностью. Особый интерес участников вызвал сравнительный анализ
видов информационных сообщений, которые вместе с текстовыми и
визуальными данными привлекают особое внимание людей.
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Координатор проекта АБР Баходир Аюпов в интерактивной форме
раскрыл современную и интересную тему методологии решения задач,
основывающуюся на творческом, а не аналитическом подходе, в
своей презентации »Дизайн-мышление при разработке коммуникационного
плана». Он рассказал, как можно применить этот инновационный метод в
решении разных проблем, в том числе связанных с разработкой
коммуникационного плана пресс-службы. В основе данного метода лежит
междисциплинарный подход, прототипирование, итеративность, и акцент на
интересах пользователя. Используя описание событий, историй,
практические задания и загадки, координатор проекта АБР смог объяснить
слушателю, как разработать PR-план, бьющий прямо в цель.
Не менее интересной и занимательной оказалось выступление доцента
кафедры
Интернет-журналистики
Национального
университета
Узбекистана, к.и.н. Шерзода Кудратходжаева на тему: «Работа прессслужб в условиях развития электронного правительства». Специалист дал
ценные рекомендации по созданию эксклюзивной новостной информации,
поделился советами по оформлению Интернет-публикаций, пообщался с
представителями пресс-служб, ответил на интересующие их вопросы.
По итогам презентаций была проведена сессия «вопрос-ответ», в ходе
которой участники имели возможность озвучить свои комментарии и
получить компетентные ответы на интересующие их вопросы.
Вторая часть мероприятия была посвящена практической работе для
закрепления полученных знаний. Участникам семинар-тренинга было
предложено разделиться на 5 групп и самостоятельно, в течение 15 минут
разработать коммуникационные планы для разных целевых аудиторий.
Первая группа подготовила план продвижения онлайн-услуг для
молодежи.
Учитывая жизнедеятельность целевой аудитории, ее интересы, команда
выбрала необходимые каналы продвижения, среди которых – Интернетпорталы, социальные сети, раздаточные материалы, телекоммуникации и
многое другое. Участники группы подчеркнули, что всѐ должно быть
разработано с учетом молодежных тенденций.
Вторая команда презентовала проект, который был бы интересен
представителям бизнес-сектора.
Коммуникационный план был лаконичным и понятным. При его
разработке были учтены все тонкости быта нашего населения, поэтому
махалля стала одним из каналов продвижения бизнес-услуг электронного
правительства Узбекистана.
Третья команда, несмотря на молодой состав группы, подготовила
коммуникационный план, ориентированный на людей пенсионного возраста.
Участники группы предложили идеи по продвижению сразу нескольких
онлайн-сервисов для пожилых граждан. Учитывая целевую аудиторию,
участники отдали предпочтение традиционным PR-каналам – телевидению и
печатным
СМИ.
Было
озвучено
предложение
распространять
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информационные буклеты об услугах в местах получения пенсий, а также
внедрить «горячую линию» с операторами, которые обучены общаться со
старшим поколением. Также команда предложила организовать и
популяризировать курсы повышения компьютерной грамотности среди
пенсионеров.
Четвертая команда разработала план продвижения межведомственных
услуг государственных органов среди населения.
Среди основных каналов коммуникации были выбраны рекламные
щиты махаллинского комитета, информационные стенды в ТЧСЖ, и
различные
онлайн-ресурсы:
информационные
Интернет-агентства,
социальные сети, форумы.
Завершили практическую часть семинара-тренинга участники пятой
группы, которые представили коллегам коммуникационный план для
представителей СМИ.
Участники команды предложили пресс-службам государственных
органов организовывать такие мероприятия, как пресс-туры, видео- и
фотоотчеты на сайтах, в социальных сетях и телевидении, для более
детального освещения работы различных электронных услуг. Особого
внимания заслуживает форма презентации PR-плана данной команды –
участники оформили его в стиле инфографики.
В завершении семинара-тренинга, организаторы попросили участников
заполнить анкету обратной связи для анализа эффективности проведенного
мероприятия и выявления потребностей в будущих тренингах по вопросам
коммуникаций и электронного правительства. В своих анкетах участники
высоко оценили полезность состоявшегося семинара и высказали пожелание
почаще проводить подобные тренинги и мастер-классы (Мамин Жамили
Как лучше продвигать и популяризировать электронное правительство в
Узбекистане? // http://www.anons.uz/article/society/17345. – 2015. – 06.06).

Правительство Эдмонтона, административного центра канадской
провинции Альберта, заняло первое место в рейтинге среди канадских
городов за внедрение инициатив в области открытых данных, обойдя
Калгари и Торонто.
Использовать данные – значит не только предоставлять к ним
бесплатный и свободный доступ, но и давать пользователям возможность
создавать на их основе сервисы, приложения, сайты, то есть использовать их
повторно.
«Мы раскрыли порядка 1000 дата-сетов и визуализаций, связанных с
городскими данными, которые горожане могут загружать в машиночитаемом
формате, а затем использовать их в самых интересных и инновационных
проектах», – пояснила глава программы «Открытый город Эдмонтон» Венди
Гненц (Wendy Gnenz).
Лидером в сфере открытости Эдмонтон сделали такие проекты,
как »Открытые данные», »Открытая информация»и »Городская панель».
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Последняя представляет собой отдельный портал, на который выводится вся
информация, которая может быть полезна местным жителям, от сферы
здравоохранения до уборки снега.
Стоит отметить, что в 2015 году Эдмонтон также был удостоен премии
Canadian Open Data Award, оставив позади Торонто, Оттаву, а также
английские города Саррей и Лондон (Эдмонтон назван самым
«открытым»
среди
канадских
городов
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515205. – 2015. – 01.06).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Васильева Е. Г., Кононенко Д. В. Современные интерпретации
концепции электронного государства (электронного правительства) / Елена
Геральдовна Васильева, Данил Валерьевич Кононенко // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. –
2016. – № 1 (30). – С. 9–16. В статье рассматриваются изменения в концепции
электронного государства (правительства), которые связаны с переоценкой его
социального
значения.
Понятие
«электронное
государство
(правительство)»
первоначально рассматривалось в политико-правовом разрезе и было связано с
категориями «открытое общество» и «свобода информационного доступа». Однако в
последующем его оценка стала определяться инструментально-управленческими
характеристиками. В последнее время термин «электронное государство (правительство)»
рассматривается в связи с такими понятиями, как «цифровое управление» или «сервисное
государство», что связано с приоритетностью развития электронного документооборота и
дополнения некоторыми сервисными (услуговыми) элементами государственного и
муниципального управления. Это связано с возросшей ролью технологий в
общественных, в том числе и правовых, отношениях, перенесением стандартов и правил
поведения, сложившихся в коммуникационной сфере, на сферу публичного управления.

Емельянович И. Государственные стандарты цифровой экономики /
Ирина Емельянович // Наука и инновации. – 2016. – Т. 3, № 157. – С. 10–12.
Экономический рост, рабочие места и услуги – это сферы, в которых инвестиции в
электронную индустрию дают особенно весомую отдачу. Информационнокоммуникационные технологии помогают предприятиям повышать производительность,
населению – находить работу и расширять возможности, а правительству – оказывать
всем гражданам и бизнесу более качественные государственные услуги.

Коваль О., Марковець О. Впровадження систем електронного
урядування в органах місцевого самоврядування на прикладі Радехівської
районної ради / Олена Коваль, Олександр Марковець // Інформація,
комунікація, суспільство 2016 : матеріали 5-ої Міжнародної наукової
конференції ІКС-2016, 19–21 травня 2016 року, Україна, Львів, Славське /
Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра соціальних
комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської
політехніки, 2016. – С. 282–284.
Кузнецов А. Е. Проблемы разработки административных регламентов
для услуг, переводимых в электронный вид / А. Е. Кузнецов // Вестник
Кыргызско-Российского славянского университета. – 2016. – Т. 16, № 4. –
С. 171–173. Рассмотрена разработка административных регламентов для услуг,
переводимых в электронный вид, как неотъемлемая часть развития электронного
правительства.
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Мединська Г. А. Аналіз упровадження електронного урядування в
діяльність органів державної влади Херсонської області / Ганна Адамівна
Мединська // Теорія та практика державного управління і місцевого
самоврядування. – 2016. – № 1. У статті проаналізовано проблеми впровадження

електронного урядування в регіонах, зокрема в Херсонській області, та запропоновано
шляхи їх вирішення. Автор наголошує, що проблеми, що перешкоджають упровадженню
електронного документообігу як важливого елемента виконавчої влади, мають
комплексний міжвідомчий характер і не можуть бути вирішені на рівні окремого органу
влади.

Мина Ж. Електронне урядування Естонії: досвід для України / Жанна
Мина, Оксана Гордійчук, Наталія Яворська // Інформація, комунікація,
суспільство 2016 : матеріали 5-ої Міжнародної наукової конференції ІКС2016, 19–21 травня 2016 року, Україна, Львів, Славське / Національний
університет «Львівська політехніка», Кафедра соціальних комунікацій та
інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки,
2016. – С. 188–189.
Рижкова Ю. О. Оцінка розвитку інформаційного суспільства в Україні:
сучасний стан та проблеми / Юлія Олександрівна Рижкова // Сучасні
проблеми економіки і підприємництво. – 2016. – № 17. У статті розглянуто
сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні. Зазначено необхідність
підвищення ролі держави у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ),
визначено рівень розвитку електронного урядування в Україні та окреслено проблеми, що
стримують процес створення ефективного електронного уряду. За даними міжнародних
рейтингів, які призначені для виявлення проблем у державній політиці та здійснення
моніторингу щодо розвитку ІКТ визначено позиція України у світі; проаналізовано сильні
та слабкі сторони країни щодо розвитку ІКТ. Результати цих міжнародних рейтингів у
розвинутих країнах світу використовуються у розробці програм та стратегій соціальноекономічного розвитку. Підсумовуючи викладене у статті сформульовані основні причини
відставання України у розвитку ІКТ порівняно з іншими країнами та визначено
першочергові завдання для інформатизації суспільства.

Султанова Э.Р., Хемраев Х. Электронное правительство как показатель
становления информационного общества / Э. Р. Султанова, Х. Хемраев //
Электронный научный журнал. – 2016. – № 4 (7). – С. 254–257. В статье
рассматривается значение информационных технологий, как важного двигателя прогресса
при становлении информационного общества, основой которого является открытость и
прозрачность всех процессов в нем происходящих.

Христосова Н. С. Електронний уряд проти корупції: економічна
доцільність
[Електронний
ресурс]
.
–
Режим
доступу:
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/22243/1/Khrystosova_Elektronnyi_2016.pdf. – Назва з екрана.
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