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Анонс
03 серпня 2016 г. (Київ)
Дискусія «Як підвищити якість відкритих даних в Україні:
поточний стан, проблеми та рекомендації».
Texty.org.ua («Агенція журналістики даних») та Державне агентство з
питань електронного урядування запрошують на публічну дискусію «Як
підвищити якість відкритих даних в Україні: поточний стан, проблеми та
рекомендації».
Початок: 03.08.2016 о 13:00
Місце: Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2, Київ,
Україна.
Журналіст і аналітик видання Texty.org.ua Андрій Газін представить
результати оцінки наборів даних, що оприлюднені на порталі Data.gov.ua, та
озвучить основні проблеми, які унеможливлюють ефективну роботу з
державними даними.
Заступник голови Держагентства з питань електронного урядування
Олексій Вискуб представить результати опитування розпорядників даних
щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів про відкриті дані, а також
головні виклики розвитку відкритих даних з боку органів влади.
До участі в обговоренні запрошуються представники бізнесу,
громадських організацій, аналітичних центрів, активісти та розробники, які
працюють із відкритими даними.
Очікується онлайн-трансляція.
Захід проводиться за підтримки «Ініціативи з розвитку аналітичних
центрів в Україні», яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ)
за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (SIDA). Думки та
позиції викладені у цій публікації є позицією автора та не обов’язково
відображають позицію уряду Швеції (http://www.prostir.ua/event/dyskusiyayak-pidvyschyty-yakist-vidkrytyh-danyh-v-ukrajini-potochnyj-stan-problemy-tarekomendatsiji).
17 вересня 2016 г. (Київ)
OSDN Conference 14.0
Дата проведення: 17 вересня 2016 року
Місце проведення: м. Київ, пр. Перемоги, 84, Нивки Холл.
Некомерційний захід, організований волонтерами, у фокусі якого –
вільне та відкрите програмне забезпечення.Вона розрахована на
користувачів, розробників та усіх тих, хто цікавиться рухом за вільне та
відкрите програмне забезпечення.
Мета Конференції OSDN – дати розробникам та користувачам
можливість зустрітися, представити та обговорити технології, проекти та ідеї,
Анонс
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що стосуються ВПО, відкритих даних та відкритого програмного
забезпечення.
OSDN Conference – ежегодная встреча специалистов и энтузиастов
свободного программного обеспечения.
Конференция является некомерческим мероприятием и традиционно
организовывается волонтерами. Нацелена на пользователей, разработчиков, а
также всех, кто заинтересован в СПО, открытых данных и/или свободном
аппаратном обеспечении.
Конференция проводится ежегодно, начиная с 2002 года, обычно в
конце сентября в Киеве (osdn.org.ua).

4-6 октября 2016 г. (Санкт-Петербург, РФ)
9-я конференция «Информационные технологии в управлении
(ИТУ-2016)».
Конференция состоится в период с 4 по 6 октября 2016 года в СанктПетербурге в Государственном научном центре Российской федерации АО
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».
Мультиконференция включает в себя объединенные общей
идеей три конференции:
1. XXX
конференция
памяти
Н.Н.Острякова
(http://www.elektropribor.spb.ru/ostr2016).
2. 9-я Конференция «Информационные технологии в управлении (ИТУ2016)» (http://www.spiiras.nw.ru/conf/itu2016).
3. Конференция «Управление в морских и аэрокосмических системах
(УМАС-2016)» (http://www.ipme.ru/ipme/conf.html).
Все конференции проводятся в Государственном научном центре
Российской Федерации АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30.
Организаторами «ИТУ-2016» являются АО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор», Санкт-Петербургский институт
информатики и
автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН), СанктПетербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), СанктПетербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им.
В.И.
Ульянова
(Ленина)
(СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»),
Научноисследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем
им. академика А.В. Каляева Южного Федерального Университета. 9-я
Конференция
«ИТУ-2016»
проводится при
поддержке Отделения
нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук,
Научного совета РАН по теории управляемых процессов и автоматизации,
Объединенного Научного совета по комплексной проблеме «Процессы
управления и автоматизации» РАН и Российского национального комитета
по автоматическому управлению.
Научные направления конференции «ИТУ-2016»:
Анонс

5

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

1 – 31 липня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
· Интеллектуальные информационные технологии в управлении
· Комплексное моделирование информационно-управляющих систем
· Геоинформационные системы и их применения в задачах управления
· Информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении (электронное правительство)
· Информационные технологии и системы в управлении
производственными процессами и предприятиями.
· Прикладные задачи обработки информации в управлении.
· Безопасность информационных технологий в управлении.
· Мультиагентные системы и технологии.
· Онтологическое моделирование в управлении.
· Информационные технологии человеко-машинного взаимодействия.
· Информационные технологии и управление жизненным циклом.
· Нейроинформатика и ее приложения к задачам управления.
· Проблемы инженерного образования в области управления и
информационных технологий (http://www.ipu.ru/node/35923).

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).

Анонс
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Офіційна інформація
Прем’єр міністр України Володимир Гройсман:
Наша держава значно піднялась в рейтингу розвитку електронного
урядування, який укладає ООН.
Нещодавно Організація Об’єднаних Націй оприлюднила рейтинг EGovernment Development Index-2016 (EGDI), в якому Україна посіла 62 місце
серед 193 країн, підвищивши свою позицію на 25 пунктів порівняно з 2014
роком. Гройсман вважає, що е-технології є найефективнішим інструментом
забезпечення прозорості й ефективності державної влади у сучасних умовах,
а також боротьби з корупцією, підвищення якості обслуговування.
«Наразі вперше розвиток е-врядування визначено одним з головних
пріоритетів на національному рівні Планом пріоритетних дій уряду. В
найближчі три роки нас чекають розвиток відкритих даних, електронних
закупівель, електронних адміністративних послуг, електронної ідентифікації
тощо» (Прем’єр пообіцяв українцям електронну ідентифікацію //
http://tavriya.ks.ua/index.php?newsid=1906. – 2016. – 31.07).
Відповідно до Закону України «Про Концепцію Національної
програми інформатизації» від 11 серпня 2013 року, «Стратегії
кібербезпеки України», затвердженої Указом Президента України від
15 березня 2016 року № 96/2016, міністр освіти і науки Лілія Гриневич
підписала наказ № 696 від 21.06.2016 року «Про створення робочої групи
з реалізації програми розвитку і впровадження інформаційнокомунікаційних технологій та електронного урядування в сфері освіти і
науки України (Е- education programs)».
Головною метою є впровадження комплексу сучасних компонентів
електронного урядування в Міністерстві освіти і науки України, які
забезпечать автоматизацію основних бізнес-процесів у Міністерстві, що
сприятиме стандартизації та прозорості в його діяльності та скороченню
експлуатаційних витрат.
Нині стрімкий розвиток інформаційного суспільства вкрай
потребує впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у
освіту, оскільки відкриває можливості впровадження абсолютно нових
методів викладання і навчання, а також є важливим чинником створення
нової системи освіти.
Першочерговими завданнями інформатизації освіти є створення
глобальної комп’ютерної мережі освіти та науки, формування єдиного
освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх
ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування
несумісного з навчальним процесом контенту (У МОН реалізовуватимуть
програму розвитку і впровадження ІКТ та е- урядування (Е- education
Офіційна інформація
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programs) // http://pedpresa.ua/164745-u-mon-realizovuvatymut-programurozvytku-i-vprovadzhennya-ikt-ta-e-uryaduvannya-e-education-programs.html. –
2016. – 28.07).

Зустріч 27 липня 2016 р. прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана із Комісаром ЄС з питань цифрової економіки Ґюнтером
Оттінгером стала першим важливим кроком для інтеграції України до
EU Digital Single Market.
EU Digital Single Market (єдиний цифровий ринок ЄС) – одна з найбільш
перспективних ініціатив ЄС спрямована на ліквідацію існуючих бар’єрів,
встановлення єдиних прозорих вимог й стандартів та об’єднання 28
цифрових ринків ЄС в єдиний. Очікується, що ця ініціатива принесе близько
415 млрд євро додатково в економіку ЄС, сприятиме збільшенню робочих
місць, розвитку інновацій та залученню інвестицій, підвищенню якості
цифрових послуг та зменшенню їх вартості, а головне сприятиме стрімкому
росту цифрового ринку ЄС в нових межах більше ніж 500 млн осіб.
Прем’єр міністр України Володимир Гройсман:
«Участь у таких проектах стане потужним імпульсом для розвитку
сучасної цифрової України відповідно до кращих європейських стандартів. А
також стане черговим кроком для налагодження ефективного партнерства
між Європейським Союзом та Україною у надперспективній цифровій
сфері».
Розвиток е-урядування визначено одним з ключових напрямів розвитку
такої співпраці. Протягом наступних трьох місяців робоча група з
представників Єврокомісії та КМУ має напрацювати та представити спільний
план дій розвитку цієї сфери та співпраці України та ЄС.
На сьогодні вперше розвиток е-урядування визначено одним з головних
пріоритетів на національному рівні. Так, планом пріоритетних дій Уряду на
2016 рік визначено чіткі завдання та очікувані результати розвитку еурядування до кінця 2016 року та у перспективі на найближчі три роки,
зокрема:
- розвиток відкритих даних: в 2015 році прийнято відповідний Закон
України, що регулює питання відкритих даних та їх повторного
використання, запроваджено національний портал відкритих даних
data.gov.ua, на якому зареєстровано вже понад 600 органів влади;
- розвиток електронних закупівель: сьогодні українська система
Прозорро визнана однією з найкращих у світі, і з 1 серпня цього року
електронні закупівлі стануть обов’язкові для всіх органів влади;
- розвиток електронних послуг: до 2018 року планується запровадити
надання пріоритетних електронних послуг відповідно до переліку 20 базових
напрямів послуг ЄС (це близько 80 послуг). Наразі, в Україні працює вже
понад 20 важливих для громадян та бізнесу е-послуг у земельній,
будівельній, екологічній та соціальних сферах. Також на цьому тижні
запроваджується сервіс подання електронних петицій громадян до КМУ;
Офіційна інформація
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- розвиток електронної взаємодії: вже з 15 серпня цього року
заплановано перехід КМУ виключно на електронний обмін документами;
- розвиток електронної ідентифікації: крім запровадження паспорту
нового зразку у вигляді ID-картки, йде активна робота над розвитком
альтернативної доступної та зручної е-ідентифікації. Наразі розпочато
пілотний проект мобільної ідентифікації MobileID, також вже успішно
працює BankID (На шляху до європейського цифрового ринку – розвиток еурядування стане одним з ключових напрямів подальшої інтеграції
україни
//
http://www.dknii.gov.ua/content/na-shlyahu-do-yevropeyskogocyfrovogo-rynku-rozvytok-e-uryaduvannya-stane-odnym-z-klyuchovyh. – 2016. –
27.07).

У середині липня для 13 команд-переможців креативних вікендів
Національного конкурсу IT-проектів у сфері електронної демократії
EGAP Challenge, які пройшли у 4-х регіонах України, розпочався новий
етап. Сьогодні, за допомогою експертів-наставників, команди ретельно
працюють над своїми проектами для презентації своїх проектів у фіналі.
Мета конкурсу, полягає не тільки у запровадженні нових інструментів
e-демократії для 4-х регіонів України (Вінницької, Волинської, Дніпровської
та Одеської областей), а в демонстрації прикладів українським стартаперам її
нового формату, який дозволяє створювати якісні проекти, які здатні
безпосередньо впливати на місцеву та центральну владу. Влада, в свою
чергу, отримає набір нових інструментів для зростання ефективності її
роботи та прозорості взаємодії із платниками податків.
Проект реалізовується за ініціативи Державного агентства з питань
електронного урядування України спільно з Фондом Східної Європи в
рамках Програми EGAP, що фінансується Швейцарською Конфедерацією в
Україні.
Конкурс здобув підтримку у провідних українських регіональних та
міжнародних ІТ-компаній й популярних проектів. Серед національних
партнерів компанії, які надають командам-учасникам менторську, методичну
та технічну підтримки такі як IBM, Cisco Systems, De Novo та Intel.
Регіональні помічники, які забезпечували локації для менторських сесій,
конкурсного відбору та допомагатимуть у подальшій роботі фіналістів –
iHUB у Вінниці, Space Hub у Дніпрі, Impact Hub у Одесі та Фонд місцевого
розвитку у Луцьку.
За час проведення креативних вікендів в рамках І-циклу EGAP Challenge
у Дніпрі, Одесі, Вінниці та Луцьку у регіонах було зареєстровано 158
учасників і презентовано 75 стартапів. Переможцями стали 13 проектів
для проходження 2-х місячної інкубаційної програми на II-му етапі конкурсу:
1. EDUPAY;
2. Fact Point;
3. OpenDataUABot;
4. «Виборча варта» (Дніпро);
Офіційна інформація
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5. GoGreen – сервіс для активістів з прибирання сміття;
6. E-Vox – система голосування для депутатів місцевих рад;
7. Портал Психологічної Служби – сервіс для автоматизації
документообігу психологічної служби;
8. «Скільки споживає та коштує Ваш будинок?» – стартап із контролю
обсягу витрат та заощаджень і показників ефективності споживання ресурсів
у багатоквартирних будинках;
9. «I4C informer for citizens» – система мобільного та веб-сповіщення
громадян про події у районі чи місті;
10. «Транслітерація міст» – проект із коректної транслітерації назв міст
та вулиць англійською мовою;
11. «Eco-citiziens» (Вінниця) – проект краудсорсингового моніторингу
екологічних показників та стану довкілля із можливістю використовувати
датчики на платформі Adruino та веб-платформу для систематизації і аналізу
таких даних;
12. «Програмний комплекс для реєстрації учасників міських ярмарків»
(Івано-Франківськ) – дозволить здійснювати реєстрацію учасників як шляхом
особистої подачі документів, так і реєстрації онлайн через Персональний
кабінет на сайті ЦНАП;
13. «Око» (Київ) – моніторингова програма світових медіа щодо згадок
про Україну.
Cпеціальні номінації EGAP Challenge, які надали можливість прийняти
участь в «Mentor Days» (без проходження інкубації) або зустріч з
представниками фонду та координатором програми для обговорення
подальшої співпраці, отримали проекти:
• «Відкритий бюджет» (Дніпро);
• «Навізор» (Дніпро);
• Жеглов @zheglovbot (Одеса) – Telegram-бот як інструмент для
працівників поліції; БУНТ – проект з системного поліпшення роботи
громадського транспорту в Одесі;
• Електронний архів історичних документів (Вінниця);
• Реєстр нерухомості юридичних осіб (Вінниця);
• «Геоінформаційний портал території»;
• «Світ громад»;
• «СityEye» (Тернопіль) – проект відеоспостереження для міста для
громадян та організацій, який дає змогу швидко та недорого облаштувати
власне відеоспостереження з широкими можливостями.
На фіналістів попереду чекає 2 місяці активної роботи із менторами,
консультацій, тестування та доопрацювання своїх продуктів, і фінальний –
«Demo Day» у вересні. Саме він і визначить, хто ж буде успішно формувати
та розвивати інструменти електронної демократії у пілотних регіонах
наступного року. Найкращі команди отримають фінансування до 12 000
доларів, підтримку партнерів та можливість знайти інвесторів для своїх
проектів і їхнього подальшого розвитку.

Офіційна інформація

10

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

1 – 31 липня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
У складі найпильніших спостерігачів і, водночас, найближчих
помічників, які весь час супроводжували команди у конкурсі й
допомагатимуть у проходженні програми інкубації (у тому числі спікери
«Mentor Days», які відкривали II-етап конкурсу) – українські та міжнародні
експерти з е-демократії:
- Олександр Риженко – голова Державного агентства з питань
електронного урядування України;
- Олексій Вискуб – заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування України;
- Йорданка Томкова – експерт програми «Е-урядування задля
підзвітності та участі» (EGAP);
- Олександр Краковецький – керівник ІТ компанії DevRain Solutions та
координатор EGAP Challenge;
- Віктор Лях – керівник Фонду Східна Європа;
- Олена Саєнко – менеджер програм Фонду Східна Європа;
- Данило Молчанов – заступник. директора КП «Обласний
інформаційно-аналітичний центр»;
- Люба Шипович – СTO, Одеська ОДА;
- Сергій Поплавський – спеціаліст по розробці програмного
забезпечення Microsoft Україна;
- Микола Фіанцев – iOS розробник, 111PIX.UА;
- Михайло Галушко – CTO DevRain Solutions;
- Світлана Кузьміна, бізнес-аналітик, USAID;
- Олександр Зачешигрива – директор з розвитку бізнесу De Novo та
координатор напрямку e-Government;
- Руслан Бурлаченко, координатор проекту EGAP у Вінницькому регіоні,
керівник центру iHUB Vinnytsia;
- Володимир Романенко – директор Департаменту інформаційних
технологій у Вінницькій міськраді;
- Олександр Мельник – головний редактор Blog Imena.UA;
- Надія Вірна – керівник проекту «Портал відкритих даних Верховної
Ради України», аналітик моніторингового проекту «Рада»;
- Володимир Павлюк – національний модератор платформ «Відкрите
місто» та «Єдина система місцевих петицій»;
- Михайло Галушко – СТО DevRain Solutions;
- Марія Богуслав – заступник директора ДНУ «Інститут модернізації
освіти»;
- Роман Матвійчук – керівник-експерт Проекту ЄС з модернізації
ЦНАПів, радник Луцького міського голови (Про перші кроки фіналістів
конкурсу egap challenge і найбільш перспективні проекти на шляху до едемократії
//
http://www.dknii.gov.ua/content/pro-pershi-kroky-finalistivkonkursu-egap-challenge-i-naybilsh-perspektyvni-proekty-na. – 2016. – 27.07).
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок провів
зустріч із Комісаром ЄС з питань цифрової економіки Ґюнтером
Оттінгером. Сторони узгодили позиції щодо партнерства у створенні
Цифрового співтовариства, а також обговорили можливі проекти активізації
взаємодії у цій сфері.
Прем’єр міністр України Володимир Гройсман:
Україна зацікавлена в реалізації ініціативи Комісара ЄС щодо інтеграції
України до Єдиного цифрового ринку ЄС. «Ми абсолютно повністю готові
діяти з вами синхронно у напрямку розвитку цифрової економіки».
Україна має значний потенціал розвитку і запровадження цифрових
технологій, зважаючи на високу освіченість українців та якість
підготовки ІТ-фахівців.
«Цифрова економіка є надзвичайно важливою для нас сьогодні. Вона
має величезний потенціал. Це питання сьогодення і майбутнього».
За пропозицією Єврокомісара, сторони домовилися про створення
робочої групи для оцінки потреб, необхідних для інтеграція України до
Єдиного цифрового ринку ЄС. Робоча група Україна-ЄС розпочне роботу у
вересні, а напрацьований порядок денний може стати планом дій для інших
країн Східного партнерства, зауважив Комісар ЄС з питань цифрової
економіки Ґюнтер Оттінгер.
Він також відзначив потенціал України та важливість партнерства у
контексті створення Цифрового співтовариства із ЄС.
Прем’єр-міністр окреслив можливі проекти реалізації цифрового
співробітництва, зокрема у сферах електронної комерції, електронної
митниці, електронної охорони здоров’я. Також серед пріоритетів Уряду –
електронне урядування та внутрішня реформа. «Зміна системи управління
державою із використанням нових технологій для нас є одним з пріоритетів.
Це ефективно, прозоро, мінімізує втручання людини у процес управління та є
антикорупційним кроком» (Україна та ЄС розпочали обговорення щодо
приєднання України до Цифрового співтовариства – зустріч Володимира
Гройсмана
та
Єврокомісара
Ґюнтера
Оттінгера
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249214553&cat_id=24
4274130. – 2016. – 26.07).

26 липня 2016 р. Держархбудінспекція видала першу електронну
ліцензію на будівництво в Україні. 6 липня 2016 року презентовано
результати спільного проекту Державного агентства з питань е-урядування,
Держархбудінспекції та Координатора проектів ОБСЄ в Україні щодо
запровадження першої електронної ліцензії.
Дана система поширюється на суб’єкти господарювання, які будують
об’єкти IV-V категорій складності. Вона допоможе підприємцям отримувати
нові ліцензії он-лайн, а також вносити зміни до вже діючих ліцензійних
документів.
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Електронна система дозволяє подати документи у будь-який зручний
час 24 години 7 днів на тиждень через мережу Інтернет, витративши на це не
більше декількох хвилин. Автоматичний контроль правильності заповнення
документу допомагає уникнути помилок здобувачу ліцензії. Також
передбачено інформування ліцензіата щодо етапів розгляду його документів.
Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев:
«Нова електронна адміністративна послуга для підприємців, що
здійснюють діяльність у будівельній галузі, скоротить терміни отримання
документу та допоможе уникнути помилок при заповнення заявки на
ліцензію. Завдяки електронному сервісу взаємодія державних органів та
громадян і підприємців стає не лише зручною та результативною, але й
запобігає корупційним ризикам».
Ліцензіат, який отримав першу електронну ліцензію, подав документи
он-лайн, не приїжджаючи до Держархбудінспекції. Таким чином, у процесі
подачі документів ліцензіат заощадив щонайменше чотири дні й при цьому
отримував на електронну пошту актуальну інформацію про стан розгляду
справи.
Адміністративні послуги Державної архітектурно-будівельної інспекції
України в електронному форматі запроваджуються за підтримки Державного
агентства з питань електронного урядування України та Координатора
проектів ОБСЄ в Україні.
Вже
сьогодні
Держархбудінспекція
надає
5
електронних
адміністративних послуг:
- повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;
- повідомлення про початок виконання будівельних робіт;
- декларація про початок виконання підготовчих робіт;
- декларація про початок виконання будівельних робіт;
- подання й видача ліцензії на провадження господарської діяльності з
будівництва.
В найближчих планах – впровадження електронного сервісу з подачі
декларації на готовність об’єктів до експлуатації.
Скористатися послугами можливо при умові наявності електронного
цифрового підпису, що отримується в Акредитованих центрах сертифікації
ключів (АЦСК) або у відділеннях Державної фіскальної служби України
(Видано
першу
електронну
ліцензію
на
будівництво
//
http://www.dknii.gov.ua/content/pro-pershi-kroky-finalistiv-konkursu-egapchallenge-i-naybilsh-perspektyvni-proekty-na. – 2016. – 26.07).

Найвищі державні посади зможуть займати особи, які вільно
володіють українською мовою, а з 1 травня 2018 року вимагатиметься
також володіння однією з офіційних мов Ради Європи – англійською чи
французькою.
Також претенденти на зайняття посад державної служби категорії «А»
повинні мати загальний стаж не менше 7 років і не менше 3 років досвіду
Офіційна інформація
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роботи на посадах держслужби категорій «А» чи «Б» або на посадах не
нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері.
Це визначено постановою Кабінету міністрів від 22 липня №448.
Найвищі державні посади можуть обіймати лише люди з вищою освітою
і ступенем «магістр».
Також
від
претендентів
вимагається
знання
українського
законодавства, вміння працювати в умовах електронного урядування,
планувати зміни тощо (Кабмін встановив вимоги до держслужбовців
найвищої категорії // http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/25/7115834. –
2016. – 25.07).

Агентство США з міжнародного розвитку планує виділити
українському Уряду 14 млн. дол. для впровадження електронного
урядування, у тому числі системи електронних державних закупівель
«ProZorro». Про це заявив заступник голови місії Посольства США в Києві
Джордж Кент.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
З 1 серпня «ProZorro» стане обов’язковою для всіх державних органів,
що може суттєво збільшити масштаби економії бюджетних коштів.
За перші 3 місяці роботи у системі було оголошено майже 61 тис.
процедур закупівель. При цьому, за словами Максима Нефьодова, економія
коштів у закупівлях, які вже відбулися, становила майже 16 % (США
допоможе Україні у впровадженні електронного yрядування //
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=30137. – 2016. – 23.07).
Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко:
«Система електронного документообігу вже давно впроваджена в
органах влади і нині до неї підключено 74 центральних органи виконавчої
влади. На даний час секретаріат Кабміну приймає документи як в
електронній, так і в паперовій формі. Але з 15 серпня ми переходимо на лише
електронний документообіг».
Це дозволить зменшити кількість паперових документів, підвищить
ефективність роботи апарату уряду і сприятиме пришвидшенню розгляду
питань.
У Державному агентстві з питань електронного урядування заявляли, що
у 2016 році в Україні можна буде обмінюватися документами в
електронному вигляді між органами влади, органами місцевого
самоврядування та юридичними особами. За даними агентства, для того, щоб
всі відомства і компанії обмінювалися електронними документами, потрібно
1,5-2 мільярди гривень протягом 2016-2017 років (Саєнко: з 15 серпня уряд
повністю
переходить
на
електронний
документообіг
//
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27872011.html. – 2016. – 21.07).
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Міністерство екології та природних ресурсів проведе тендер на
закупівлю послуг з адміністрування національного реєстру викидів
парникових газів.
Директор департаменту Мінекології з питань зміни клімату і
захисту озонового шару Світлани Гринчук:
На сьогодні міністерство вже відновило переговори з компанією Softline
IT, передає прес-служба Мінекології. Згідно з повідомленням, ця компанія з
2007 року була адміністратором електронного реєстру антропогенних
викидів та абсорбції парникових газів, але на 2015 рік контракт з Softline IT
не був підписаний. Читайте також Екологи заявили про початок відновлення
озонового шару Землі. Технічні операції з відновлення роботи даного реєстру
практично завершені.
1 червня Мінекології спільно з Держагентством з питань електронного
урядування та за підтримки німецького міжнародного співтовариства GIZ
впровадив пілотний електронний сервіс, який дозволяє суб’єкту
господарської діяльності звернутися і заповнити реєстраційну форму, подати
відповідні дані для органу, який приймає та реєструє декларацію про відходи.
3 липня Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак
запропонував промисловим підприємствам, діяльність яких призводить до
забруднення навколишнього середовища, впровадити за їх рахунок
автоматизовану систему обліку та контролю основних забруднюючих
речовин. 14 липня 2016 року Верховна Рада ратифікувала Паризьку угоду,
яка зобов’яже Україну в майбутньому скоротити викиди парникових газів
(Мінекології проведе тендер на закупівлю послуг по веденню реєстру
викидів парникових газів // http://ecology.unian.ua/reduction/1428168minekologiji-provede-tender-na-zakupivlyu-poslug-po-vedennyu-reestru-vikidivparnikovih-gaziv.html. – 2016. – 20.07).
Система електронних державних закупівель «ProZorro» повністю
готова почати роботу у повному обсязі з 1 серпня.
Олександр Наход, генеральний директор ДП «Зовнішторгвидав
України», яке є адміністратором системи:
«Ми у бойовому режимі відпрацювали процедури і функції,
підготовлені у системі і готові до того, щоб з 1 серпня замовники повністю
перейшли на роботу в новій системі».
У систему також впровадили допоміжні функції, такі як модуль
контрактингу, забезпечили інтеграцію із сервісом перевірки платежів,
створили єдину CRM-систему між call-центрами майданчиків та
адміністратором для більш оперативної та ефективної обробки звернень. «У
системі вже працює 8 майданчиків. Крім цього, подали заявки ще 13
майданчиків, триває їх підготовка і тестування. Якщо все складеться вдало,
на 1 серпня їх буде вже 10». Також розробили систему моніторингу збоїв, яка
у разі проблем дозволить виявити причину проблеми і усунути її.
Офіційна інформація
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Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
Перші три місяці роботи системи пройшли «абсолютно успішно». За цей
час було оголошено майже 61 тисячу процедур. Фактично обсяг кількості
процедур у системі фактично подвоївся. Серед нових типів закупівель –
переговорна процедура, відкритий тендер (надпорогові закупівлі), закупівлі
для Міністерства оборони.
«Відсоток економії по завершених процедурах – майже 16 %. Ми
розраховуємо на те, що із залученням нових регіонів і великої кількості
малих замовників цей відсоток буде просідати, але, тим не менш,
перемножуючи його на десятки мільярдів можна розуміти, що «ProZorro»
переходить на економію мільярдів гривень платників податків».
Ярослав
Юрчишин,
виконавчий
директор
Transparency
International Україна:
Комісія розгляду звернень за цей період отримала 3000 скарг. «Більш
ніж третина скарг до комісії не доходить – вони вирішуються на рівні між
учасником і замовником. Це унікальна ситуація для України, і цей показник
має тенденцію до зростання».
За моніторинг роботи системи відповідає Transparency International. «З
вересня ми запустимо повноцінне навчання моніторів. 130 – це початковий,
базовий етап. Таких людей нам потрібно в рази більше». На сьогодні вже
провели навчання для працівників Державної аудиторської служби. До
моніторингу також висловили бажання долучитися представники НАБУ.
Для ознайомлення громадськості із новою системою організували
підготовку тренерів, які зможуть відповідати на запитання щодо роботи
системи, і тренінги для безпосередніх учасників процесу.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
«Ми провели більше 100 міжнародних семінарів на яких побували
тисячі людей, як замовників, так і постачальників. Для тих, для кого це
недостатньо, ми запустили онлайн-базу Infobox.ProZorro.org, яку ми
продовжуємо наповнювати. Там є відповіді на найбільш поширені питання,
зібрані всі нормативні документи, роз’яснення Мінекономрозвитку». Крім
того, у партнерстві із європейськими експертами і міжнародними донорами
запустили відповідний дистанційний курс наPrometeus.org.ua. У першому
наборі зареєструвалися 6600 студентів, із них 1300 вже успішно склали
екзамен.
У Запоріжжі, Маріуполі, Миколаєві, Одесі та Харкові запустили
масштабну рекламну кампанію «ProZorro». «Мета цієї кампанії, в першу
чергу – залучити людей на наш сайт – державний портал закупівель, і дати їм
продукт, який для них буде цікавий. Це один із перших прикладів контакту
українського уряду із бізнесом». Кошти для кампанії надав уряд США.
Джордж Кент, заступник глави місії Посольства США в Україні:
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«За рік свого існування «ProZorro», на нашу думку, довело свою
ефективність у боротьбі з корупцією у державних закупівлях. З активною
участю громадянського суспільства та бізнесу, ProZorro може стати
активною віхою антикорупційної реформи не лише в Україні, а загалом у
регіоні. Це демонстрація того, чого можна досягти завдяки співпраці між
громадянським суспільством, приватними підприємствами, урядом та
донорами». Ввосени цього року USAID розпочне в Україні нову програму
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах».
Ірина Озимок, керівник програм місцевого економічного розвитку
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF):
Зараз для донорів ключовим питанням є те, як забезпечити
незворотність цієї реформи. Однією із запорук її успіху є незалежне
фінансування. «Станом на сьогодні у нас є вже 4 угоди. Це вже понад 300
тисяч доларів». Загалом донори інвестували у проект вже понад 11 мільйонів
гривень. Для успіху реформи важливо підтримувати усю «екосистему»
державних закупівель – усіх агентів змін, і дотримуватися системного
підходу – забезпечувати на якісному рівні не лише самі електронні торги, але
й етап до і етап після. Не менш важливу роль грає участь представників
України у міжнародних форумах, що створює для них певні іміджеві
зобов’язання. Ярослав Юрчишин додав, що особливу роль відіграють також
ЗМІ і громадськість, які моніторять процес змін та своєю критикою
допомагають виявляти слабкі місця системи (Система «ProZorro» готова із
1 серпня почати роботу у повному обсязі – Максим Нефьодов //
http://uacrisis.org/ua/45485-maksim-nefodov. – 2016. – 21.07).

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної
безпеки став першою державною установ, яка впровадила Систему
електронного
документообігу
(СЕД),
розроблену
штатними
співробітниками Адміністрації Президента України. Роботу над системою
було розпочато у серпні 2014 року, а вже 1 лютого 2015 року вона була
введена у дослідну експлуатацію. Про це Watcher повідомили у Національній
раді реформ.
Процес встановлення, випробування та адаптації СЕД АПУ в
Державному науково-дослідному центрі тривав близько двох місяців, ще
місяць – доопрацювання недоліків платформи. З кінця червня система була
прийнята у дослідну експлуатацію держустановою.
Секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків:
«За два роки було реалізовано такі проекти, як портал E-Data для
моніторингу публічних фінансів. Запущений та успішно працює портал
електронних петицій до Президента. Запущена та працює електронна система
публічних закупівель ProZorro. Громадяни отримали змогу оформити
біометричні паспорти. Було проведено тендер на 3G, завдяки чому
державний бюджет отримав 11 млрд грн. Створено електронну систему
Офіційна інформація
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вільного доступу до інформації про майнові права на нерухомість.
Запроваджено електронний апостиль та інші сервіси».

Наразі триває обговорення щодо системного запровадження СЕД в
державних установах України. Як стало відомо, зацікавлення у СЕД АПУ
висловили 39 установ, 18 міністерств вже аналізують можливість її
впровадження, 10 міністерств шукають фінансування, 21 установа
перебуває на етапі прийняття рішення, 19 обласних адміністрації та 22
міські ради також виявили інтерес до системи.
Нагадаємо, на початку червня НБУ запустив в тестовому
режимі систему BankID для спрощення процесу отримання адмінпослуг
громадянами (Базиленко Анна Перша держустанова впровадила систему
електронного
документообігу,
розроблену
АПУ
//
http://watcher.com.ua/2016/07/13/persha-derzhustanova-vprovadyla-systemuelektronnoho-dokumentoobihu-rozroblenu-apu. – 2016. – 13.07).
Секретар Національної ради реформ, заступник Глави Адміністрації
Президента України Дмитро Шимків:
На сьогоднішній день система публічних закупівель ProZorro
зекономила понад 2 млрд грн бюджетних коштів. Про це під час пресбрифінгу на тему: «Електронне урядування: Кейс із впровадження системи
електронного документообігу у державному підприємстві».
«Запущена і працює електронна система державних закупівель ProZorro.
Сьогодні це понад 6 тис. користувачів системи, а також, якщо ми сьогодні
дивимося, це навіть більше 2 млрд грн економії, знову ж таки, за рахунок
електронної системи» (Україна зекономила більше 2 млрд грн завдяки
системі
держзакупівель
ProZorro
//
http://www.unn.com.ua/uk/news/1586306-ukrayina-zekonomila-bilshe-2-mlrdgrn-zavdyaki-sistemi-derzhzakupivel-prozorro. – 2016. – 12.07).
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12 липня о 13.00 відбувся прес-брифінг на тему: «Електронне
урядування:
Кейс
із
впровадження
системи
електронного
документообігу у державному підприємстві».
Учасники: Дмитро Шимків, секретар Національної ради реформ,
заступник Глави Адміністрації Президента України; Сергій Божко, голова
Державної інспекції ядерного регулювання України; Ігор Шевченко,
директор Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної
безпеки.
Розглядалися питання:
1. Перші результати поширення Системи Електронного Документообігу
(СЕД АПУ) серед державних інституцій.
2. Кейс впровадження системи у ДП «Державний науково-технічний
центр з ядерної та радіаційної безпеки».
Підсумкові матеріали:
Секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків:
Впродовж останніх двох років сфера електронного урядування в Україні
суттєво просунулася по багатьох напрямках, зокрема: з ініціативи
Президента ухвалені закони про відкриті дані; запущено портал електронних
петицій до Президента, який наразі вміщує понад 21 тис. петицій; розпочато
процес оформлення біометричних паспортів; у понад 1 тис. міст України
запроваджено технології 3G; створено електронну систему вільного доступу
до інформації про майнові права і нерухомість тощо.
Системою електронного документообігу, яку розробили і запустили у
лютому 2015 року співробітники Адміністрації Президента України, наразі
зацікавилося 39 центральних органів виконавчої влади, 19 обласних
держадміністрацій, а Нацрада телебачення та радіомовлення і Державний
науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки уже почали
процес її впровадження.
«Коли ми започаткували це рішення, до нас почали звертатися різні
організації та інституції з проханням поділитися самою системою. Саме тоді
ми провели захід, на якому зібрали понад 400 людей, які зацікавилися цим
рішенням. Сьогодні зацікавлення системою електронного документообігу
Адміністрації Президента України висловили 39 центральних органів
виконавчої влади, 18 міністерств зараз аналізують рішення, 10 міністерств
уже шукають фінансування, бо необхідні інвестиції в інфраструктуру, а 21
установа перебуває на етапі прийняття рішення».
При цьому, до аналізу цього рішення долучилися ще 19 обласних
держадміністрацій та 22 міські ради. Крім того, 22 державних підприємства
також розглядають можливість використання електронного документообігу.
«У процесі уже безпосередньо впровадження рішення – Нацрада
телебачення та радіомовлення та Державний науково-технічний центр з
ядерної та радіаційної безпеки. Усі юридичні процедури передачі системи
електронного документообігу були врегульовані з Державним управлінням
Офіційна інформація
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справами. Це зайняло близько 7-ми місяців роботи» (Система електронного
документообігу:
перші
результати
впровадження
//
http://www.ukrinform.ua/rubric-pressconference/2047296-sistemaelektronnogo-dokumentoobigu-persi-rezultati-vprovadzenna.html. – 2016. –
12.07).

11 липня 2016 року у Міністерстві освіти і науки України відбулася
зустріч заступника Міністра освіти і науки України – керівника апарату
Романа Греби з Надзвичайним і Повноважним послом Корейської
Республіки в Україні Лі Янг Гу.
У зустрічі взяли участь президент Корейської Асоціації Менеджменту
(КМА) Чой Квон Сук, директор департаменту з маркетингу Кім Сун Так,
керівник групи департаменту консалтингу державного сектора ДжуХьон До,
представники Міністерства освіти і науки України.
Під час зустрічі заступник Міністра освіти і науки наголосив на
важливості впровадження реформ у сфері освіти в Україні та звернув увагу
на основні напрямки діяльності Міністерства, серед яких – запровадження
нових освітніх стандартів, компетентнісний підхід, удосконалення якості
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, удосконалення якості
навчальних програм, концепція нової школи в Україні.
Сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері освіти і науки. Посол
Корейської Республіки в Україні Лі Янг Гу підтвердив намір корейської
сторони ділитися позитивним досвідом, адже економіка Кореї за останні 60
років зазнала швидкого розвитку.
Також були розглянуті пропозиції щодо співпраці Міністерства з
Корейською Асоціацією Менеджменту (КМА) у галузі щодо
удосконалення компетенцій у сфері розвитку особистості. За словами
президента асоціації Чой Квон Сук, організація заснована у 1962 році, не є
комерційною та спеціалізується на навчанні протягом усього життя,
консалтингу в управлінні.
Представники Міністерства висловили зацікавленість досвідом
корейської сторони щодо питань освіти протягом життя, стимулювання
службовців до якісної роботи, сфери управління персоналом, організації
електронного урядування, системи відбору державних службовців
(Заступник Міністра освіти і науки Роман Греба і Посол Республіки
Корея в Україні Лі Янг Гу обговорили питання співпраці //
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249179500&cat_id=24
4277212. – 2016. – 11.07).
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За минулий рік український IT-сектор продемонстрував рекордне
зростання: обсяги венчурних інвестицій склали $132 млн, що значно
перевищує показники усіх попередніх років. Зокрема, у порівнянні з 2014
роком, він вищий на 237 %, йдеться в дослідженні»The Deal Book of
Ukraine», проведене Ukraine Digital News та AVentures Capital.
$100 млн від загального обсягу інвестицій у 2015 році були направлені
на фінансування стартапів на стадії зростання. Серед найбільш помітних
інвесторів минулого року – Джордж Сорос, який пообіцяв направити в
Україну $1 млрд, а ІТ-сектор фігурує у його списку пріоритетних інвестицій.
Згідно з результатами дослідження, всього в 2015 році було укладено 66
угод, майже половина з них – за участю міжнародних фондів.
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Дослідники припускають, що орієнтовані на місцевий ринок стартапи,
ймовірно, продовжать стикатися з труднощами, які пов’язані з коливанням
валютного курсу. Однак, деякі гравці ринку вже змогли отримати вигоду з
цього. У 2015 році орієнтовані на світові ринки стартапи почали залучати
більше інвестицій іноземних компаній. Україна переконалась у цьому на
власному досвіді, йдеться в дослідженні. Найбільшим придбанням року стала
купівля українського додатку з функцією обробки зображень Looksery іншим
додатком Snapchat за $150 млн. Окрім того, багато стартапів, які знайшли
фінансування з міжнародних джерел, зберегли свої R&D команди в Україні.
Разом з тим зростання обсягу інвестицій в ІТ-компанії мало свої
наслідки для проведення реформ в Україні, які уряд розпочав у 2014-2015
роках, йдеться в дослідженні. Саме ІТ-сектор відіграв важливу роль у
розробці та імплементації електронного урядування – системи надання
інформації і послуг громадянам та бізнесу. Інша важлива реформа, на думку
дослідників, – дерегуляція, яка має на меті послабити контроль держави над
бізнесом (Базиленко Анна Обсяги венчурних інвестицій в українські ІТкомпанії зросли на 237 % // http://watcher.com.ua/2016/07/01/obsyahyvenchurnyh-investytsiy-v-ukrayinski-it-kompaniyi-zrosly-na-237. – 2016. –
01.07).
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Регіональні ініціативи
На пленарному засіданні Київської міської ради, що відбулося
28 липня, депутати внесли зміни до Комплексної цільової програми
«Електронна столиця» на 2015-2018 роки.
Відповідні зміни передбачають створення соціальної сервіс-орієнтованої
єдиної системи надання послуг для населення в електронному вигляді та
створення і розвиток Smart-сервісів для громадян. Це дасть можливість
підвищити якість та забезпечити відкритість і прозорість надання послуг
для населення, знизити можливість для проявів корупції та підвищити
взаєморозуміння влади із громадськістю.
Ресурсне забезпечення програми на 2015-2018 роки становить 460,5 млн,
на цей рік заплановано 154 млн грн.
Начальник Управління інформаційно-комунікаційних технологій та
захисту інформації виконавчого органу Київради (КМДА) Юрій
Назаров:
«За результатами дослідження розвитку електронного урядування ОНН,
індекс онлайн послуг в Україні у 2014 році становить 0,26, що є нижчим за
середньосвітовий показник. За останніх два роки відповідний показник
знизився майже вдвічі. Загалом залишається низьким рівень інтеграції
існуючих систем міського управління та місцевого самоврядування,
відбувається невиправдане дублювання функцій у різних підсистемах, немає
загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів та наборів
метаданих. Саме тому Київ гостро потребує єдиної стратегії інформатизації
міста, нових дієвих механізмів координації цієї діяльності та реалізації
заходів
із
забезпечення
міської
інформаційно-комунікаційної
інфраструктури».
За його словами, у рамках відповідної програми передбачені створення
та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління
фінансово-господарською діяльністю столиці, створення веб-порталу
«Єдиний освітній простір міста Києва», єдиної аналітичної системи
«Електронна медицина» та розвиток веб-порталу надання електронних
послуг, у тому числі адміністративних (Рішення підтримали 86 депутатів
У столиці створять веб-портал «Електронна медицина» та «Єдиний
освітній простір міста Києва» // http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4850/news/
1469713732.html. – 2016. – 29.07).
Як ефективно використовувати інтернет-технології для взаємодії з
владою небайдужі активні громадяни Прибужжя вчилися під час
семінару-практикуму з активістами із Луцька, що відбувся у 22-го липня
за сприяння Фонду розвитку «Прибужжя».
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Тема тренінгу, що проходив у приміщенні Молодіжного ресурсного
центру в Нововолинську: «Особливості роботи з платформами е-демократії
та інструментами е-врядування». Голова ВОГО «Фонд місцевого
розвитку» Петро Верзун розповів про суть та завдання програми EGAP, а
також заходи, заплановані в рамках проекту Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади».
Присутні, а саме громадські активісти, депутати місцевих рад,
працівники органів місцевого самоврядування, зрозуміли, що е-демократія –
це вимога часу, адже зараз люди в більшості спілкуються і вирішують справи
онлайн, використовують електронні черги в дитячий садок, завдяки системі
МАК визначають місцезнаходження необхідного громадського транспорту
тощо.
Захід відбувся в рамках програми «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа,
Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством з питань
електронного врядування. Регіональними партнерами програми у Волинській
області з реалізації компоненту «Е-Демократія» є ВОГО «Фонд місцевого
розвитку» та ЛМГО «Центр Політичного Аналізу та Виборчого
Консалтингу» (Е-демократія як новий рівень прозорості та ефективності
–
семінар-практикум
відбувся
у
Нововолинську
//
http://bug.org.ua/news/novovolynsk/e-demokratiya-yak-novyj-riven-prozorostita-efektyvnosti-seminar-praktykum-vidbuvsya-u-novovolynsku-111482. – 2016. –
25.07).

В рамках програми «Електронне урядування задля підзвітності
влади та участі громади», 22 липня 2016 року у приміщенні Фонду Ігоря
Гузя
«ПРибужжя»
відбувся
навчальний
семінар-практикум
«Особливості роботи з платформами е-демократії та інструментами еврядування».
На зустрічі виступили Михайло Наход – виконавчий директор Асоціації
відкритих міст, голова ЛМГО «Центр Політичного Аналізу та Виборчого
Консалтингу», Петро Верзун – голова правління ВОГО «Фонд місцевого
розвитку». На семінарі були розглянуті такі питання як: – цілі та завдання
програми EGAP у Волинській області; – найпоширеніші інструменти едемократії в Україні та на Волині; – особливості використання платформи
«Відкрите місто», Єдиної системи місцевих петицій та інших інструментів едемократії. Зустріч пройшла в формі діалогу з слухачами. Тренери надали
корисну багато корисної інформації».
За словами виконавчого директора Фонду Ігоря Гузя ««Прибужжя»
Бориса Карпуса подібні заходи повинні призводити до дискусії в
депутатських колах та середовищах ІТ-сектору, щоб впроваджувати нові
технології в державне управління (Семінар-практикум «Особливості
роботи з платформами е-демократії та інструментами е-врядування» //
Регіональні ініціативи
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http://fpb.org.ua/seminar-praktikum-osoblivosti-roboti-z-platformami-edemokrati %D1 %97-ta-instrumentami-e-vryaduvannya.html. – 2016. – 25.07).

Дніпропетровська ОДА закриває додаткову адресу сайту adm.dp.ua
та залишається лише на основній http://adm.dp.gov.ua.
Нагадаємо, понад 10 років офіційний сайт Дніпропетровської
облдержадміністрації працює на двох доменах – основному: dp.gov.ua та
додатковому: dp.ua.
За тиждень ОДА закриває додатковий домен та залишається на
адресі: http://adm.dp.gov.ua. Про це повідомили в управлінні інформаційних
технологій та електронного урядування облдержадміністрації.
Начальник управління інформаційних технологій та електронного
урядування облдержадміністрації Тетяна Шаповалов:
«У 2001 році сайт ОДА був зареєстрований на адресі adm.dp.ua. У 2005му відповідно до вимог КМУ зареєструвалися за адресою adm.dp.gov.ua. При
цьому перша адреса залишилася як додаткове ім’я. Сьогодні за вимогою
КМУ закриваємо додаткове ім’я та залишаємося на одному посиланні».
Відтак, усі, хто користувався порталом ОДА на adm.dp.ua, мають
перейти на нову адресу http://adm.dp.gov.ua. Автоматична переадресаця не
передбачена (Іван Мураха Дніпропетровська ОДА нарешті перейде з
провінційного на державний домен // https://dniprograd.org/2016/07/25/
dnipropetrovska-oda-nareshti-pereyde-z-provintsiynogo-na-derzhavniydomen_47862. – 2016. – 25.07).
Команда волонтеров во главе с Яникой Мерило организовала
электронный подсчет голосов на выборах депутатов 27 округа в Днепре.
Кроме этого, протоколы округа публиковали в электронном виде в режиме
реального времени. Теперь все желающие могутпросмотреть любой из
протоколов 86 участков в электронном формате, в том числе с ошибками и
после внесения исправлений. Примечательно, что ЦИК не дает такой
возможности: она публикует лишь результаты, но не выкладывает фото или
сканы протоколов.
В организации электронного подсчета помогали члены комиссий от
«Самопомощи»: они фотографировали готовые протоколы, а также
протоколы после правок ОИК, и сразу с участков высылали в штаб. Там три
человека загружали протоколы на e-vybory.org и вручную вносили данные из
них в систему (технология автоматического распознавания почерков и
протоколов достаточно дорогая, и у волонтеров не было возможности ее
использовать для автоматического считывания результатов на участках). На
обработку одного протокола уходило около 3–5 минут.
Затем система e-vybory автоматически суммировала нужные показатели
– явку, результат выборов, процент протоколов с ошибками и другие. Кроме
этого, она анализировала контрольные механизмы, предусмотренные
протоколами: все ли правильно внесли, и сходятся ли контрольные цифры.
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Яника Мерило, соучредитель ICT Competence Centеr:
«Мы реально силами этих людей и пары координаторов продублировали
работу публикации результатов ЦИК, а дополнительно ещѐ опубликовали
протоколы, где они сегодня доступны всем заинтересованным. Это ярко
показывает, насколько более эффективной и еще более прозрачной можно
сделать публикацию результатов выборов».
Волонтеры опережали ЦИК в подсчете голосов большую часть времени
– например, к часу ночи у первых были опубликованы 26 % результатов
вместе с протоколами, а в ЦИК – всего 6 % результатов и без протоколов.
Затем из-за ожидания последних протоколов с правками волонтеры отстали
от комиссии.
Электронный подсчет протоколов и их публикация не только быстрее
показывает результаты выбора и сводит к нулю некоторые возможности
фальсификаций выборов. Она позволяет сэкономить миллиарды гривен – в
зависимости от того, как будет организовано электронное голосование.
«Я поддержала бы не только электронный подсчет протоколов, но и
электронные выборы на участке или сканирование бюллетеней. Крайне
важно минимизировать возможность ошибок, фальсификации и
человеческого фактора уже с уровня бюллетеней. Мы говорим, что к этому
не готовы. Киргизстан готов, Бразилия с населением 250 млн готова, а мы не
готовы? Например, в Бразилии люди приходят на участок,
идентифицируются и нажимают на экране кандидата, за которого хотят
проголосовать – и все, дальше система работает автоматически».
Для того, чтобы такая система работала не как альтернативный
волонтерский проект, а как основная в стране, нужно принять
законопроект 4404. Его внесли в парламент еще в апреле, но он до сих пор
не был поставлен на голосование. «С осени будем активно работать над
продвижением поданного 34 народными депутатами законопроекта 4404,
который создаст возможность узаконить данный процесс на уровне местных
выборов. Примером на 27 округе мы показали, что такая система
электронных протоколов возможная, эффективная и прозрачная».
Проект e-vybory.org, включая систему подсчета, создан общественной
организацией «Электронная демократия» в 2014 году. До Днепра проект
работал на разных выборах в четырех других городах – Киеве, Львове, Ровно
и Николаеве (Олеся Блащук Репетиция электронных выборов: волонтеры
опередили
ЦИК
при
подсчете
голосов
в
Днепре
//
http://ain.ua/2016/07/20/660312. – 2016. – 20.07).

Міський голова Дніпра Борис Філатов та радник міністра
інфраструктури України, експерт Агентства з питань електронного
урядування Яніка Мерило представили програму «Діти Дніпра IT», в
рамках якої юних мешканців міста навчатимуть інформаційних
технологій.
Яніка Мерило:
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«Сьогодні ми презентуємо надзвичайно важливу програму навчання
дітей ІТ-технологій. Спеціалісти працюватимуть з дітьми близько 6 місяців.
Вони покажуть, як друкувати речі на 3D-принтері, керувати роботами,
дронами, марсоходами. Окрім того, малеча зможе створити власні винаходи,
наділити їх необхідними функціями та представити свої розробки на
різноманітних конкурсах. Ми хочемо відкрити для дітей маленьку країну
чудес – ІТ-технології».
Міський голова Борис Філатов:
«Наразі ми запускаємо в роботу багато електронних сервісів, які
працюють на благо міста. Це і система електронного документообігу «Укр
Док», й інтерактивна карта ремонту доріг, інтернет-сервіс «Відкритий
бюджет» та інші ІТ-фішки, які дозволяють раціонально та ефективно
використовувати бюджетні кошти, швидше і ефективніше ухвалювати
рішення, роблять місцеву владу більш відкритою».
Завдяки пропозиції Яніки Мерило залучити волонтерів до втілення
програми «Відкритий бюджет», місту вдалося заощадити 9 мільйонів
гривень. Він закликав дітей старанно навчатися та любити Дніпро, щоб
працювати на благо рідного міста та країни.
Програма «Діти Дніпра ІТ» розрахована на дітей з дитячих будинків та
дітей бійців АТО віком від 11 до 14 років. Вже набрано групу з 10 дітей.
Навчання відбуватиметься в Центральній міській бібліотеці. Крім
теоретичних, передбачені й практичні заняття та екскурсії. Юні айтішники
також зможуть познайомитися з розробниками роботів та дронів.
Під час презентації програми також були вручені дипломи учасникам
АТО, які завершили навчання комп’ютерній грамоті за естонською
програмою «Вікно можливостей». Суть проекту полягає в тому, щоб навчити
азів користування комп’ютерами. Ті, хто зацікавився ІТ-технологіями,
зможуть продовжити навчання за програмою «Coding ForFuture» та
опанувати базовий рівень програмування. Крім Дніпра, ця програма також
діє в Харкові та Львові. Загалом навчання пройшли близько 500 переселенців
та учасників АТО (Іван Мураха У Дніпрі стартувала програма «Діти
Дніпра ІТ» // http://dniprograd.org/2016/07/20/u-dnipri-startuvala-programaditi-dnipra-it_47720. – 2016. – 20.07).

У Луцьку 9-10 липня відбувся дводенний хакатон у рамках першого
національного конкурсу ІТ-проектів EGAP Challenge. Команди з Луцька,
Рівного, Івано-Франківська, Тернополя та Запоріжжя представляли ІТпроекти, спрямовані на розвиток електронної демократії в Україні.
Одним із переможців етапу став проект «Програмний комплекс для
реєстрації бажаючих взяти участь у проведенні ярмарки на території м.
Івано-Франківська», який представила команда з Івано-Франківська (Андрій
Озорович, Мар`яна Озорович (МГЦ «Еталон»), Б. Шпакодрай).
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Він дозволить вкотре зменшити корупційні ризики та підвищити рівень
довіри громадян до органів влади через інформаційні комп’ютерні
технології.
Проект реалізовується Центром надання адміністративних послуг м.
Івано-Франківська.
Організаторами заходу виступили Державне агентство з питань
електронного урядування та Фонд Східна Європа в рамках реалізації
Програма EGAP (e-Government for accountability and participation), що
фінансується Швейцарською конфедерацією.
Експертами проекту виступили Артур Кочярян ( координатор напрямку
«Е-демократія» проекту EGAP), Йорданка Томкова (експерт проекту
Швейцарського бюро співробітництва EGAP), Олександр Краковецький
(DevRain Solutions, координатор EGAP Challenge), Олександр Зачешигрива(
директор з розвитку бізнесу ІТ-компаній «De Nova») та ін.
Богдан Шпакодрай, начальник відділу інформаційних технологій та
комунікативної роботи ЦНАП м. Івано-Франківська, виступив із доповіддю
про досягнення м. Івано-Франківськ у впровадженні електронного
врядування (Людмила Баран Івано-Франківськ відзначився на конкурсі ІТпроектів з розвитку електронної демократії // http://www.galka.if.ua/ivanofrankivsk-vidznachivsya-na-konkursi-it-proektiv-z-rozvitku-elektronnoyidemokratiyi. – 2016. – 14.07).

Львівська міська рада оголосила аукціон на закупівлю 12 пристроїв
для провадження електронного урядування.
Відтак, департамент житлового господарства та інфраструктури
Львівської міської ради проводить закупівлю на придбання обладнання та
предметів довгострокового користування щодо впровадження електронного
урядування.
Зокрема, йдеться про 12 штук багатофункціональних приладів Canon
Іmage Runner 1133 A або його еквівалент.
Очікувана вартість закупівлі – 122 380 грн.
Усі пропозиції приймаються до 14 липня, а аукціон стартує наступного
дня (Львівська мерія витратить 122 тисячі на е-урядування //
http://varianty.lviv.ua/36137-lvivska-meriia-vytratyt-122-tysiachi-na-euriaduvannia. – 2016. – 13.07).
Побудувати частинку електронної демократії протягом 24 годин
намагаються команди представників ІТ-середовища та громадські
активісти з усієї України у Палаці культури у Луцьку.
Дводенний хакатон у рамках першого національного конкурсу ІТпроектів EGAP Challenge стартував 9 липня у Луцьку.
У Луцьку зібралися до 57 учасників-представників ІТ-середовища та
громадських діячів з усіх регіонів України – Запоріжжя, Тернополя, Рівного,
Івано-Франківська тощо. Працюватиме хакатон цілодобово протягом двох
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днів і повинен мати результат у вигляді низки проектів, що будуть
інструментами електронної демократії, які допоможуть громаді краще
співпрацювати з владою та бізнесом. Йдеться, наприклад, про нові веб-сайти,
додатки, програмне забезпечення, зокрема проект «розумний будинок» для
обрахування енергоощадності будівель, можливість бронювання місць під
торгівлю у містах обласного значення під час різноманітних фестивалів
тощо.
Модератор заходу Михайло Наход зазначив, що у рамках хакатону
зареєструвалося 19 проектів, які будуть презентувати 15 команд і 4
індивідуальні учасники. Спочатку відбудуться початкові презентації, а
впродовж двох днів команди повинні будуть демонструвати прогрес за
допомоги менторів та експертів, а 10 липня презентувати, те, що вони готові
запропонувати суспільству. Результатом стане відбір декількох команд до
інкубаційної програми EGAP Challenge, які боротимуться за призовий фонд
під час демо-дня у вересні у Києві. З його слів, у Луцьку є чимало
інструментів електронного урядування, але хакатон є кроком до того, щоб
таких інструментів стало більше,влада була більш відповідальною перед
громадянами, а громадяни – більш активними.
Експерт проекту EGAP Йорданка Томкова зауважила, що для
програми EGAP дуже важливо підтримувати місцеву демократію, не лише у
Києві, а й в регіонах. Волинь є важливим регіоном для програми, тож тут
очікують побачити рішення та пропозиції, що допоможуть побачити, як
місто думає, які проблеми воно має, а також який людський капітал має
Волинь.
Директор з розвитку бізнесу компанії De Novo Олександр
Зачешигрива зазначив, що компанія працює в Україні, тож їй хотілося б
допомогти розвивати не тільки бізнес, а й країну. Він відзначив, що
ініціативи учасників хакатону повинні бути спрямовані на людей, тому що і
бізнес, і розвиток держави забезпечують люди. з його слів, одним з важливих
елементів програми є не лише відбір проектів, а й розвиток екосистеми –
партнерів, стартапів, взаємодії влади та громадських організацій, залучення
максимальної кількості ініціативних та творчих людей, які хочуть змінити
життя на краще в Україні.
Експерт, представник Міністерства освіти та науки, Марія Богуслав
зауважила, що завданням заходу є те, щоб кожен міг знайти для себе корисні
інструменти для вирішення своїх щоденних завдань. Так, завдяки
електронним сервісам можна замовляти послуги, голосувати, через ІТінструменти людям намагаються донести переваги громадянського
суспільства, у тому числі, електронної демократії. Завдяки ІТ-сервісам, з її
слів, Україна має шанс швидко наздогнати західні країни за рівнем залучення
громадян і активності суспільства.
Експерт Валентина Дарнопих наголосила, що важливо, аби де б не
жила людина – у маленькому селі чи невеликому місті, вона змогла б
отримати такий рівень послуг та демократії, як у найбільших містах країни.
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Якщо реалізовані проекти зможуть поліпшити життя маленького містечка чи
села, це і буде метою, заради якої вона бере участь у заході.
Всеукраїнський
координатор
EGAP
Challenge
Олександр
Краковецький розповів, що під час попередніх хакатонів вже переглянули
приблизно 60 проектів, 10 з яких відзначили. Він зазначив, що ІТ-технології
– це саме той інструмент, завдяки якому можна значно покращити якість
електронних послуг та життя громадян загалом. Ці технології повинні
органічно вписуватися в інші сервіси, тож командам потрібно
продемонструвати не лише вміння користуватися ІТ-інструментами, а й
вміння адаптувати їх для вирішення конкретної проблеми. Щодо парктичної
реалізації проектів, він повідомив, що соціальний проект Donor.ua
інтегрували в центр інформування киян, що забезпечує терміновий пошук
донорів. Інший приклад – інкубатор 1991. В рамках цього інкубатора
електронних даних вийшов проект, який працює з рекламними об’єктами.
Своєю чергою, Йорданка Томкова розповіла, що в одному з міст
Чорногорії громадян залучають до збору даних – завдяки мобільному
додатку можна фіксувати та повідомляти про факти різноманітних
порушень, до прикладу, незаконного паркування, засмічення території та
інших. Протягом перших шести місяців роботи такого проекту 1500 осіб
повідомили про порушення, що мало результатом стягнення великої
кількості штрафів на загальну суму 500 тисяч євро на користь міського
бюджету. Половину з цієї суми повернули громаді, запропонувавши
визначити, куди спрямувати ці кошти. Громадськість розробила п’ять
проектів, зокрема, придбання медичних інструментів для лікарні, оснащення
дитячих садків для дітей з інвалідністю, відновлення старої частини міста та
створення будинку для людей похилого віку. Таким чином, це дало три
інструменти – громадяни долучаються до збору інформації, кошти
допомагають місту та згодом повертаються до громадян для реалізації нових
ідей (У Луцьку презентують проекти, що допоможуть громаді //
http://www.volynnews.com/news/society/u-lutsku-prezentuiut-proekty-shchodopomozhut-hromadi. – 2016. – 09.07).

В Київській міській державній адміністрації пройшов перший
круглий стіл «Партнерство з містами Німеччини» в якому також взяли
участь представники Кам’янця-Подільського.
7 липня відбулася, зустріч яка має дати початок спільному німецькоукраїнському проекту, започаткованому з ініціативи Федерального
міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
На сьогоднішній день вже 46 міст співпрацює з містами Німеччини.
Метою зустрічі також є обмін нововведеннями, використання німецького
досвіду децентралізації та управління в місцевому самоврядуванні, який нам
обов’язково пригодиться.
Директор департаменту гуманітарної політики Кам’янецьПодільської міської ради Альона Кузема:
Регіональні ініціативи
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«Нашому місту було б цікаво попрацювати з німецькими колегами в
плані поліпшення комунальних послуг, розвитку електронного урядування,
освітнього
обміну,
спільних
культурно-мистецьких
заходів,
пам’яткоохоронної діяльності, туризму, охорони здоров’я. Це можливо
реалізувати завдяки спільним заходам, візиту фахівців за обміном, залученню
інтегрованих експертів з Німеччини для виконання конкретного завдання»
(Кам’янець-Подільський встановлює партнерство з містами Німеччини
// http://khmelnytsky.com.ua/ua/fullnews/215261. – 2016. – 08.07).

Регіональні ініціативи
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Експертний погляд
Хто і що повинен декларувати з 15 серпня 2015 року та яку
відповідальність нестимуть декларанти за подання недостовірних
відомостей?
Софія Ковач, експертка Програми розвиткуООН:
У нас запланована поїздка у кожну область – всього 23 поїздки. Не
тільки для державних службовців, а й для громадських активістів. Програма
доволі насичена: до обіду ми проводимо тренінги для суддів, прокурорів,
представників облдержадміністрацій, місцевого самоврядування, які
підпадають під декларування вже у 2016 році. Після обіду проводимо такі
тренінги для місцевих активістів, щоб вони розуміли для чого це, як потрібно
слідкувати за чиновниками.
… Люди адекватно реагують, коли ми пояснюємо що це, як має
працювати. Система, яка зараз запроваджена в Україні і, сподіваюсь, буде
запущена 15 серпня, є зручною для держслужбовців в тому числі.
Вони не будуть змушені перезаповнювати декларації кожного року.
Якщо ти суддя, то більш-менш працюєш суддею все життя. Людині не треба
перезаповнювати щороку папери. Вона заповнила раз і пізніше вносить
додаткові відомості.
Не варто боятися декларацій, а при першому поданні не потрібно буде
вказувати вартість майна, дату набуття.
НАЗК має кілька підстав робити повну перевірку декларації. Наприклад,
якщо хтось із членів сім’ї декларанта не подав відомості.
Ви в декларації зазначаєте свою заробітну плату, грошові активи. І
коли набуваєте майно, воно мало б влазити в ті рамки, які ви задекларували
до того.
Так, з 15 серпня 2016 року система декларування запроваджується для
всіх посадовців вищого рівня. Плюс усі прокурори, судді, вищі посадовці
місцевого
самоврядування
та
регіонального
представництва
виконавчої влади.
… Але станом на зараз рішень НАЗК у цьому плані не було. 15 серпня
система запускається одним етапом. У 2017 році всі інші починають
додекларовувати. Дуже важливо, щоб це було саме так. Ми не знаємо, як
може
змінитися
законодавство,
тому
важливо,
щоб
система
запрацювала 15 серпня.
А якщо припустити негативний сценарій: як позначиться на Україні,
якщо з якихось причин не запрацює система?
Думаю, на Україні це позначиться доволі негативно. Вже було рішення
Європейського Союзу про надання Україні безвізового режиму, проте воно
відкличне. Тут можна очікувати на непередбачувані наслідки для України.
Крім того, у нас є інші партнери, як МВФ, який гарно слідкує за такими
рухами в антикорупційній сфері України.
Експертний погляд
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В Україні мережа поширення того, хто буде декларантом, велика: від
президента до поліцейського та завкафедри в університеті. Все буде у
відкритому доступі. Ви зможете зайти в єдиний реєстр, ввести ім’я
та подивитись.
В Україні законом визначений моніторинг способу життя декларантів.
Як це відбуватиметься,НАЗК не дало роз’яснень, все буде зрозуміло згодом.
Але якщо хтось їздить на «Mercedes», а задекларував «Opel Astra», ви маєте
право (і буде спеціальна форма на сайті НАЗК) написати зауваження
стосовно
невідповідності
задекларованого
майна. НАЗК зобов’язане
провести повну перевірку декларацій цієї людини.
При НАЗК має бути запроваджена громадська рада. Ми не знаємо, хто
туди потрапить, але будемо сподіватися на прозорий конкурс,
організований Кабміном.
Є і адміністративна, і кримінальна відповідальність декларантів
у залежності від похибки відомостей.
Якщо у людини є вартість майна, вказана в договорі, вона її вказує.
Якщо такого договору нема, декларанту надається опція вказати, що
вартість невідома.
Якщо чиновник не подав декларацію, або ж подав її з помилкою на
більш, ніж344 000 гривень, настає кримінальна відповідальність. Якщо
помилка в межах 144 000 – 344 000 гривень, це адміністративна
відповідальність і штраф близько 20 000 гривень (Наталя Соколенко,
Дмитро Тузов Якщо електронне декларування не запрацює, це буде удар
по Україні, – експертка // http://hromadskeradio.org/programs/rankovahvylya/yakshcho-elektronne-deklaruvannya-ne-zapracyuye-ce-bude-udar-poukrayini-ekspertka. – 2016. – 28.07).

Мария Власенко:
В июне 2016 года Нацбанк Украины объявил о запуске в тестовом
режиме системы BankID, при помощи которой клиенты украинских
банков могут получать государственные услуги дистанционно. Для этого
будет достаточно пройти идентификацию, введя логин и пароль интернетбанкинга своего банка, от которого госорган и получит необходимые
паспортные данные, идентификационный код и т.д. Идея давно лежала на
поверхности. Банковскими услугами в Украине охвачена большая часть
взрослого трудоспособного населения. Данные о каждом клиенте банки
собирают на этапе заключения договора. Если автоматизировать процесс
передачи персональной информации клиентов от банков к госорганам,
визиты граждан непосредственно в кабинеты чиновников можно сократить
до минимума.
Предлагая подобное решение, НБУ не стал пионером ни в мировом
контексте, ни в Украине. Системы дистанционной идентификации при
помощи BankID в некоторых странах действуют уже около 10-15 лет. А в
Украине проект BankID с 2015 года первым начал развивать ПриватБанк для
Експертний погляд
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портала государственных услуг iGov.org.ua. Delo.UA выяснило, зачем НБУ
понадобилось заново изобретать BankID и что из этого может выйти.
В ПриватБанке анонс НБУ не оставили без внимания. IT-директор
этого крупнейшего в Украине финучреждения, менеджер проектов
iGov.org.ua Дмитрий Дубилет разразился по этому поводу эмоциональным
постом в Facebook, который наделал большой резонанс в СМИ. IT-директор
ПриватБанка напомнил, как совместно с УБКИ уже запустил пилотный
BankID, на базе которого были запущены сотни сервисов на iGov, на сайтах
Минюста, Администрации президента и других.
Далее сообщение приобрело оттенки теории заговора. «Сотрудники
Ощадбанка провернули блестящую операцию, – пишет Дубилет-младший. –
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». Затем ITдиректор ПриватБанка подчеркнул, что BankID, который запускает НБУ, уже
во многом морально устарел, так как госорганы по объективным причинам
всегда отстают от частного сектора.
Версия Ощадбанка заметно отличается, от изложенной
Дубилетом. «В апреле 2015 года Ощадбанк получил от ПриватБанка
приглашение присоединиться к его решению BankID, – рассказали в этом
госучреждении. – Ощадбанк ознакомился с документацией, самим сервисом,
обсудил идею присоединения в экспертном кругу с коллегами по рынку и
отказался от сотрудничества с ПриватБанком по причине риска утечки
персональных данных клиентов».
Обвинения в использовании «кусков кода» ПриватБанка представители
Ощадбанка категорически отрицают. С их слов, в июне 2015 года в
финучреждении приняли решение реализовать собственный BankID на базе
open source протокола OAuth2. Это свободное программное обеспечение, в
частности, используется для идентификации пользователей в различных
онлайн-сервисах – например, в LinkedIn при помощи учетной записи
Facebook и т.п. Тогда же Ощадбанк провел предварительные переговоры с
представителями ведущих банков, которые подтвердили готовность к
кооперации для совместного использования сервиса. Непосредственно
разработку поручили украинской компании UNITY BARS, которая обладает
25-летним опытом создания банковского программного обеспечения. В
UNITY BARS от комментария по поводу этого заказа отказались, сославшись
на то, что та система BankID уже передана в НБУ для внедрения в пилотную
эксплуатацию.
Действительно, в руках НБУ оказалась именно система, созданная по
заказу Ощадбанка. «В интересах граждан Украины этот сервис должен быть
централизованным и находиться под управлением организации, которой
доверяют все участники рынка. Поэтому свою разработку мы передали НБУ,
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что исключает возможность сбора и обработки клиентских данных
украинских банков частными структурами с недобросовестными
намерениями», – прокомментировали в Ощадбанке мотивы передачи своего
детища регулятору. В Нацбанке, в свою очередь, сообщили, что взяли под
свое крыло проект BankID в соответствии с пожеланиями участников рынка.
В НБУ считают, что сосредоточение в руках одного банка может
привести к рискам использования подобного сервиса при оказании госуслуг.
Представители банковского рынка в целом разделяют позицию
регулятора. «Создание такого сервиса – государственная задача, и он не
может быть монополизирован на уровне одного участника банковского
рынка, пусть даже мощного и технологичного, – отметила председатель
правления UniCredit Bank Тамара Савощенко. – При этом
децентрализованное использование сервиса на уровне разных банков
приведет к хаосу в процессе идентификации, так как каждый банк будет
строить свою систему и устанавливать свои стандарты идентификации с
различными средствами защиты данных. В этом случае будет невозможно
построить стандартизированную и эффективную модель взаимодействия с
госорганами-поставщиками админуслуг».
Как объяснили в Ощадбанке, обе технологии BankID (ПриватБанка и
НБУ) имеют схожий принцип работы. «Портал iGov (где применяется
BankID ПриватБанка – ред.) не государственный, а частный. Нацбанк свое
решение интегрирует с единым порталом госуслуг от Минэкономики
poslugy.gov.ua. Сосуществование двух платформ не является проблемой –
каждый сам может принять решение, где ему будет удобнее, быстрее и,
главное, безопаснее работать», – комментируют сложившуюся ситуацию в
пресс-службе Ощада.
Первыми клиентами BankID от Ощадбанка-НБУ в августе-сентябре 2015
года стали Львовский горсовет, Министерство юстиции и Портал петиций
Президента. Вместе с тем многие госуслуги на местном уровне
предоставляются через iGov. Наиболее широкий спектр сервисов доступен
жителям Днепра, где расположен главный офис ПриватБанка. «Мы
пилотировали BankID на Львовском портале электронных услуг уже в июне
2015 года с ПриватБанком, вскоре присоединился Ощадбанк. Сегодня
BankID ПриватБанка и BankID НБУ (за которым стоит ОщадБанк) уже есть
на многих сайтах госорганов», – рассказывает о сосуществовании двух
систем глава Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых
инвестиций (UVCA), директор по инновациям во Львовском горсовете Яника
Мерило.
К обеим системам пока подключено только несколько банков. На iGov
при помощи BankID ПриватБанка могут пройти идентификацию клиенты
ПриватБанка, А-банка, ПУМБа, банков «Пивденный» и «Конкорд». К
сервису НБУ на данный момент подключены только ПУМБ и Ощадбанк. Но,
как утверждают у регулятора, ряд банков находится в процессе – они уже
прислали письма, подтверждающие желание подключиться к сервису, а
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Нацбанк дал им необходимые для этого данные. В частности, UniCredit Bank,
по словам Тамары Савощенко, уже завершил комплекс подготовительных
работ и в самое ближайшее время подключится к BankID НБУ.
Банкам, которые готовы последовать этому примеру, нужно написать
заявление о желании присоединиться к пилоту на имя зампреда Нацбанка.
Далее автоматическую систему банка нужно настроить на обмен данными с
BankID, после чего проходит подключение и тестирование. Процесс
занимает до двух недель. Как заверяют в НБУ, участники рынка будут иметь
равные возможности при использовании системы, а персональные данные
клиентов не будут сохраняться для последующего использования в
коммерческих целях. Более того, данные не будут доступны для НБУ –
центробанк как провайдер сервиса будет только лишь обеспечивать
взаимосвязь поставщиков админуслуг и банков.
Глобальные перспективы
Развитие BankID в Украине находится пока в начале пути. Чтобы
возможности технологии реализовались по максимуму, потребуется не один
год работы. Несмотря на то, что сейчас популяризаторы BankID делают
акцент на облегчении доступа к госуслугам, изменения затронут не только
административный сектор.
Руководитель проектов развития транзакционного бизнеса ПУМБ
Иван Макаренко:
«Внедрение BankID позволит в течение 3-4 лет изменить архитектуру
предоставления услуг как госсектору, так и всем торгово-сервисным и
финансовым компаниям. Это даст возможность оказывать услуги удаленно
без посещения клиентами офисов предприятий».
Технический директор компании Skywell (разработчик систем
интернет-банкинга) Дмитрий Кузьмин :
«В среднесрочной перспективе, при создании условий со стороны
государства, можно будет говорить об удаленной идентификации для
заключения договоров с коммерческими предприятиями на оказание услуг.
Например, станет возможной дистанционная подача заявки и заключение
договора на подключение к интернету, к услугам охраны квартиры,
обслуживанию домофона и т.п. Главная идея – заменить поход в офис
поставщика услуг с паспортом и идентификационным кодом на
дистанционную передачу этих персональных данных».
Для банков развитие BankID прежде всего интересно перспективой
более легкого привлечения новых клиентов, а не облегчения предоставления
госуслуг.
Исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова:
«Банки давно ждут возможности облегчить процесс установления
первого контакта с клиентом. При правильном подходе BankID позволит
банку открыть счет новому клиенту, получив его подтвержденные
идентификационные данные от другого банка в электронном виде».
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Для открытия счета или получения любой другой услуги в новом для
себя банке клиенту необходимо в рабочее время отправляться в отделение с
пакетом документов и потратить не менее получаса на заполнение анкеты с
множеством вопросов. Когда для перехода в новый банк будет достаточно
ввести логин и пароль от интернет-банкинга, пользователи финуслуг будут
мигрировать между разными банками куда чаще.
За счет появления BankID конкуренция между финучреждениями
обострится, а качество их работы и уровень сервиса повысятся.
Однако, по мнению Ивана Макаренко из ПУМБ, финсектор ощутит
перемены в последнюю очередь, так как внесение изменений во все
нормативные акты станет достаточно долгим процессом. «Для такого
применения система BankID должна обеспечивать надежную защиту данных
и соответствовать высоким требованиям к безопасности. А над этим, по
мнению Комитета НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и
платежных систем, еще предстоит работать и работать».
Опрошенные эксперты отмечают – успешное развитие новой
технологии во многом зависит от того, насколько быстро и качественно
будет подготовлено регуляторное поле. Первые шаги в этом направлении
уже сделаны – Нацбанк разработал проект положения о BankID, с которым
можно ознакомиться на сайте НБУ. В ближайшее время этот документ
регулятор планирует обсудить с НАБУ и учесть замечания операторов
рынка.
Пожеланий у финансистов немало. «Необходимо внести изменения в
нормативную документацию Нацбанка для придания официального статуса
BankID и разработать положения НБУ о правилах обмена информации между
Нацбанком и банками-участниками. Возможно, придется подкорректировать
закон об электронной цифровой подписи (ЭЦП), чтобы BankID приравнять в
правах с ЭЦП», – дают рекомендации в Ощадбанке. А по мнению Елены
Коробковой из НАБУ, для полноценного использования BankID необходимо
внести изменения в законодательство, которое регламентирует систему
финансового мониторинга. «Очень важно принять законопроект 4685 (про
электронные доверительные услуги – Ред.), который узаконит BankID на
государственном уровне, – продолжает Яника Мерило. Без этого мы крайне
ограничены в предоставлении услуг, так как BankID пока не обеспечивает
достаточную идентификацию, как того требует закон. То есть, с помощью
BankID можно записаться в электронную очередь, но нельзя
идентифицироваться для подачи юридически значимых документов». Как
она отмечает, после перезагрузки правительства этот законопроект,
внесенный в Раду еще в августе 2015 года, вернули Минюсту из-за того, что
за 6 месяцев он не дошел даже до первого чтения. Позже премьер Владимир
Гройсман вернул его на рассмотрение.
Учитывая объем работ и нерасторопность законодателей, вряд ли
развитие BankID станет быстрым. «Bank ID будет использоваться для
идентификации пользователей при получении госуслуг, так как это не
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требует внесения значительных изменений в законодательство. В ближайшей
перспективе можно говорить исключительно об этой сфере применения, да и
то в ограниченном объеме. Расширение перечня услуг потребует
значительных усилий по их стандартизации со стороны госорганов, а это
достаточно сложно и долго», – заключает Тамара Савощенко (Пароль
вместо паспорта: кто, как и для чего вводит в Украине BankID //
http://delo.ua/finance/parol-vmesto-pasporta-kto-kak-i-dlja-chego-vvodit-vukraine-ban-320432. – 2016. – 26.07).

Павло Петренко, міністр юстиції:
14 травня Верховна Рада підтримала закон про видачу нових
внутрішніх паспортів громадянам України.
Чи потрібно тепер всім громадянам України змінювати звичайні
паспорти на біометричні?
Ні, такого обов’язку немає, і закон не передбачає обов’язкової заміни
звичайного закордонного паспорта на біометричний. Це право будь-якого
громадянина отримати біометричний паспорт. Наявність біометричного
паспорта дає цілу низку переваг, зокрема, що стосується безвізового режиму
з Європейським Союзом, який, я маю надію, почне працювати уже з кінця
поточного року. Для того, щоб без Шенгенської візи заїхати до Євросоюзу,
треба мати біометричний паспорт. По старому паспорту закордонному без
візи заїхати в Шенген не буде можливості. Це міжнародна регуляція. Але
старі закордонні паспорти будуть чинними, наприклад, для поїздок в країни,
де не потребуються візи. Навіть якщо в старому закордонному паспорті є
Шенгенська віза, яка є довготерміновою, його можна використовувати, він
може бути не біометричним.
Що стосується 14 років, я вважаю, що це правильний підхід, тому що в
нас є дуже багато дітей, які їздять на навчання за кордон, на мовні курси чи
короткотермінові навчальні курси, й можна отримувати цей паспорт для
того, щоб повноцінно пересуватися по світу з паспортом з 14 років. Звичайно
– з дозволу батьків, з дотриманням формальних процедур, які дозволяють
виїжджати неповнолітнім за кордон.
Закон визначив порядок видачі внутрішніх ID-карток. Це фактично
відмова від «радянських» паперових внутрішніх паспортів. До речі, наші 16річні підлітки вже протягом кількох місяців отримують ID-картки. А зараз на
рівні закону визначено і врегульовано порядок обігу карток вже для всіх,
зокрема, і для повнолітніх громадян України. Це дасть можливість нашим
громадянам – після підписання цього закону Президентом і певного
підготовчого періоду в декілька місяців – отримати ID-картку внутрішнього
паспорта громадянина України, в якому не буде штампів про одруження, в
якому не буде штампів про прописку, які збереглися ще за радянських часів.
ID-картка, ID-паспорт, буде містити всю інформацію, яка вам потрібна щодо
соціальних виплат, у майбутньому її можна буде підключати до реєстрів
бізнесу і нерухомості. Тобто не потрібно буде збирати довідки для того, щоб
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прийти до Пенсійного фонду чи до якогось іншого дозвільного органу. Вся
інформація про вас і про ваші персональні дані буде зашита в чіп ID-картки.
Які тепер будуть зміни при укладенні шлюбу або розлучення, оскільки не
буде штампу в паспорті?
Ми готувалися до таких новацій протягом декількох років. Інформація
про одруження чи розлучення так само вноситиметься до єдиного
державного реєстру цивільних станів. Ця інформація є в електронному
вигляді. І штампи в паспорті – це були ще ті рудименти, які залишилися з
Радянського Союзу. Зараз, наприклад, ви одружуєтеся, а ця інформація
вноситься до єдиного реєстру, в загальну базу даних, і формується єдиний
електронний витяг. Інформація про ваш сімейний стан буде просто зашита в
чіп ID-картки, що містить персональні дані про її власника. Наприклад, коли
ви приходите з цією пластиковою карткою оформлювати купівлю-продаж
нерухомості, то нотаріус повинен перевірити ваш сімейний стан. Оскільки,
якщо ви одружені, повинна бути згода дружини чи чоловіка на придбання
майна чи його продаж. А нотаріус буде мати доступ до відповідного реєстру
актів цивільного стану, і коли перевірятиме відповідну інформацію з картки,
він бачитиме статус особи.
Тобто якщо особа одружена, відповідна інформація буде висвітлюватись
на комп’ютері нотаріуса під час перевірки самого правочину. Якщо
розлучена, то так само вся інформація буде вказана. На підставі цієї
інформації нотаріус зможе реєструвати відповідну угоду.
Закордонний паспорт – це біометричний паспорт, який так само містить
інформацію про ваші відбитки пальців. Він видається у вигляді паперової
книжечки і вже з’явився в обігу. Чому так? Тому що в цей паспорт відповідні
прикордонні органи інших країн ставлять мітки, штампи про в’їзд і виїзд
практично у всіх країнах Європейського Союзу, у США. Закордонний
паспорт – це книжечка, яка містить чіп з інформацією про біометрику
власника, але це не ID-картка. А внутрішній паспорт це і буде ID-картка зі
своїм чіпом, яка буде містити інформацію про особу з максимальної кількості
баз даних державних органів України за бажанням самої особи. Наприклад, в
країнах Балтії, в Естонії, внутрішні паспорти, які є так само пластиковими
ID-картками, можуть використовуватися навіть як платіжні картки
відповідного банку. Можна розраховуватись, скажімо, у супермаркеті,
використовуючи свій паспорт, який перебуває «у контакті» із вашим
рахунком у банку. Закон, який був прийнятий, відкриває велику кількість
можливостей для так званого електронного урядування і комфортного
використання ID-картки громадянина. Його задача – зробити непотрібними
папірці й «радянські» довідки про вас, які досі ще існують в Україні
протягом 25-ти років.
Ви сказали, що біометричний паспорт у 14 років – це для того, щоб
діти могли легше виїжджати за кордон?
Для того, щоб прибрати ту бюрократію, яка існувала раніше по так
званих посвідках дитини тощо. І отримання відповідного паспорта
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повноцінного – це практика, яка існує у багатьох країнах світу. Це не
означає, що неповнолітні діти будуть виїжджати за кордон без згоди батьків.
Усі процедури, пов’язані з наданням згоди батьків на виїзд за кордон,
зберігаються. Тут теж можливе виникнення міфу, який можуть
розповсюджувати. Наявність паспорта спрощує бюрократичні процедури для
оформлення візи чи виїзду за кордон. Але, якщо це неповнолітня особа, то
вона для того, щоб виїхати за кордон чи на навчання, чи на відпочинок,
повинна мати відповідну згоду батьків. Якщо вона виїжджає в супроводі
одного з батьків, то повинна бути згода іншого з батьків. Тобто ці процедури,
які забезпечують захист прав дитини, збереглися.
Якщо це ID-картка, то інформація про місце проживання на момент
видачі самої картки може бути розміщена на тексті пластику, але коли ви
змінюєте своє місце проживання, то поточна інформація, за тим задумом,
який озвучує міграційна служба, вже буде змінюватися автоматично у
вашому чіпі. У новому реєстрі, що його нині створює міграційна служба,
буде актуальна інформація про ваше місце проживання. І чіп, який буде
синхронізований з цим реєстром, буде містити таку ж інформацію. Вам не
потрібно буде кожен раз отримувати довідки в жеках для того, щоб
змінювати місце реєстрації. Це буде по логіці й філософії закону, в якому
закріплені ці норми, і буде набагато простіше і по стандартах, які діють в
Європейському союзі. Звичайно, для цього буде потрібно більше часу. Я
розумію, що міграційна служба і МВС потребуватимуть часу, щоб заповнити
цей реєстр. Але тут є друга позитивна складова: я ще раз повторюся, що
немає жодного обов’язку на рівні закону змінити діючий паспорт України,
паперовий, внутрішній, на ID-картку. Але громадяни зрозуміють, що
пластикова ID-картка зручніша за старий паспорт. І це вже буде право
людини його замінити, виходячи з тих переваг, які надає ID-картка.
Кабмін визначить ціну, вона має бути доступною. Можливо, буде
ситуація, при якій, наприклад, за прискорену видачу чи заміну паспорта
може бути більш висока ціна, як це відбувається, наприклад, в тих самих
країнах Балтії чи Грузії. Хто хоче в стандартному порядку її замінити – тоді
соціально доступно й уніфіковано для всіх громадян по всій країні. Ті, хто
хочуть картку не за «стандартні» два тижні, а за один день, чи, навіть, за 1
годину, – вони платять більшу суму, яка іде до державного бюджету. Це
дасть можливість і розвантажити відповідні сервісні центри міграційної
служби, і забезпечить соціальну справедливість.
За логікою, яка закладається в філософію ID-карток і створення
єдиного, так званого демографічного реєстру, зміна місця проживання
повинна фіксуватися відповідним реєстратором, хто має доступ до
реєстру. Міграційна служба і відповідні її центри видають і біометричні
паспорти, ID-паспорти, ця процедура має бути максимально простою, тобто
заявочного принципу. Це питання Міністерства внутрішніх справ – вони
займаються координацією видачі паспортів і реєстрацією. А я вважаю, що
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при наявності ID-картки інформацію щодо зміни місця проживання можна
подавати і через Інтернет.
Ви, наприклад, є власником ID-картки, громадянкою України. Ви
заходите на сайт міграційної служби, формуєте там свій електронний кабінет,
ідентифікуєтеся, адже на чіпі зберігається ваш електронний унікальний
цифровий підпис. (Тобто це ваш підпис, схожий на звичайний паперовий
підпис). І – подаєте заявку по формі, яка там надається. До речі, в
електронному кабінеті, ви маєте бачити всю інформацію, яка міститься на
вашій ID-карті, всюди де про вас є запис – реєстри соціальних установ,
бізнесу, податкової, Пенсійного фонду...
Я би це пропонував колегам з МВС, щоб в електронному кабінеті ви
мали можливість змінити інформацію про своє фактичне місце
проживання. Ви подаєте за принципом електронної заяви інформацію, що ви
переїхали з міста Одеси, чи ж з міста Львова до міста Києва. Якщо
квартира, де ви хочете зареєструватися, у вашій власності – то все взагалі
дуже просто: з реєстру нерухомості отримується інформація, що дійсно ви є
власником такої-то квартири за такою адресою, і ви ставите свій електронний
цифровий підпис і підтверджуєте цю інформацію. Все – програма
опрацювала, і фактично за 5 хвилин ви змінили інформацію про місце
проживання і так звану реєстрацію.
А загалом, подивимося, з якими ініціативами виступлять МВС і
міграційна служба. Зараз закон їм відкрив можливості до спрощення і
дебюрократизації процесу реєстрації місця проживання. Звичайно, ми будемо
так само озвучувати свої пропозиції, тому що ми в цьому плані пішли трохи
вперед. Наприклад, в частині реєстрації бізнесу і нерухомості, тобто те, що
входило в компетенцію Міністерства юстиції, і ми маємо певний досвід, яким
чином люди користуються онлайн-сервісами: що є зручно, що є комфортно, і
що є найбільш затребуваним. Та ж первинна реєстрація компаній
здійснюється через Інтернет, і цей сервіс є дуже популярним. На сайті
Мін’юсту ви можете заповнити відповідну форму, доволі просту, і
електронним цифровим підписом підтвердити факт реєстрації компанії й
отримати зареєстровану компанію протягом 24 годин. Цей досвід можна буде
використовувати зокрема і з місцем проживання, якщо людина отримала IDкартку.
Інформацію про сімейний стан – про те, що ви одружилися чи
розлучилися, – буде вносити спеціальний реєстратор. Це співробітник,
умовно кажучи РАЦСУ, який має доступ до реєстру, він повинен засвідчити
волевиявлення двох осіб – чоловіка і дружини – і зафіксувати факт реєстрації
шлюбу. Але ви не зможете це зробити через свій електронний кабінет. Тобто
звичайно будуть такі графи, що не можуть бути відкориговані самими
власником ID-картки. Самого себе розлучити? Ну, це було б дуже
«ліберально», і такого немає ніде у світі. Але ми рухаємося до того, щоб
процедури одруження і розлучення були максимально комфортними,
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позбавленими бюрократичної тяганини, яка збереглася ще від радянських
часів. В першу чергу, звісно, одруження!
Новацій у цій сфері так багато, що пересічній людині важкувато у всіх
тих реєстрах зорієнтуватися. Який із них головний, яка закладена ієрархія у
цих електронних базах?
Я можу сказати, як працює це в тих країнах, які є найбільш
«просунутими» у сфері електронного урядування. Лідерами тут є країни
Балтії, особливо Естонія. Тобто це максимально електронізована система
урядування – надання послуг державою людині – починаючи від послуг,
пов’язаних з народженням, отриманням відповідних соціальних виплат,
нарахуванням пенсійних виплат, вся система спілкування з податковими
органами повністю здійснюється через електронний формат. Вони це
зробили таким чином: був створений спеціальний офіс електронного
урядування, який координував роботу всіх міністерств у контексті тих
сервісів, які вони можуть надавати через електронний формат.
Це було би правильно, тому що в нас в Україні деякі міністерства більш
динамічно переходять на онлайн-комунікацію з громадянами, деякі певним
чином пасуть задніх. Це є теж об’єктивна реальність, наприклад, якщо
Міністерство юстиції мало вже сформовані реєстри нерухомості, реєстри
цивільного стану, то нам простіше надавати якусь електронну послугу, на
відміну від Пенсійного фонду, в якого ще не було створено реєстру. Чи на
відміну міграційної служби, яка ще не мала повноцінно сформованого
демографічного реєстру. Тому що це потребує часу – зробити гідну
«електронну конструкцію» – реєстр даних, куди можна вносити інформацію
про людину, і забезпечуватиме відповідний сервіс.
Тобто електронний реєстр міграційної служби вже створений, а тепер
лише наповнюється?
Саме так, він створений і наповнюється. Але він наповнюється тільки
протягом останніх декількох років, коли уже прийшло нове керівництво,
новий уряд. До того часу цього реєстру як такого не було, він був тільки на
папері. Тобто був створений певний програмний продукт, але ніхто туди не
вносив жодної інформації. Коли в межах безвізового режиму було
сформовано вимогу видачі біометричних паспортів, тоді почалося активне
наповнення саме цього, демографічного реєстру. І треба час, поки в цьому
реєстрі з’явиться хоча б певний відсоток українських громадян, які
отримають біометричні паспорти і ID-картки. І тоді через нього вони
зможуть користатися такими послугами щодо, наприклад, зміни місця
проживання. Якщо тебе немає в такому реєстрі, то ти не маєш, де створювати
електронний кабінет і отримувати такий сервіс, тому що ця інформація у тебе
на такій паперовій картці, в якомусь паспортному столі, навіть не знаєш, в
якому.
Я думаю, що ID-картка-паспорт і демографічний реєстр – це база, на
якій можна будувати всю систему електронних сервісів, адже паспорт – це
первинний документ про особу. Від цього реєстру, який може бути фактично
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стрижневим, можна робити синхронізацію спокійно з усіма реєстрами
Міністерства юстиції, тому що нам не було до кого під’єднувати свою
інформацію – починаючи з реєстру народжень, одружень, розлучень – до
реєстру бізнесу, реєстру нерухомості.
Демографічний реєстр може отримати такий доступ до наших реєстрів, і
це означає, що власник ID-картки буде мати інформацію про свій стан як
бізнесмена, як платника податку, інформацію про все своє нерухоме майно,
про те, коли було видано свідоцтво про народження, одруження, розлучення.
Міністерство юстиції максимально готове синхронізувати наші реєстри з цим
реєстром.
До нас зверталося 20 млн українців за послугами, тільки за минулий рік
ми надали понад 3млн сервісів через електронний формат, але для повної
зручності звичайно правильно, щоб власник ID-картки міг зайти в єдиний
електронний кабінет, і в цьому електронному кабінеті отримати всі необхідні
послуги, всю необхідну інформацію. Я розраховую, що ми до цього
прийдемо, і дуже приємно, що депутати нарешті прийняли цей закон, тому
що він пролежав в парламенті майже рік.
Можна просто порахувати. Уявіть собі, коли ви зможете самостійно
вносити інформацію про своє місце проживання через Інтернет, то яка армія
бюрократів, як ви кажете «жіночок з ЖЕКів», паспортних столів втратить
роботу... Наші служби зайнятості вже розробляють окрему програму, тому
що велика кількість державних службовців так само звільняються в силу
того, що оптимізується і апарат: в 2014 році ми скоротили армію
держслужбовців на 70 тис., в 2015 році, десь близько на 100 тис. Якщо в 2014
році державних службовців – це без співробітників бюджетних установ –
було майже 300 тис., зараз їх залишилося трошки більше 200 тис., тобто десь
близько 70 тис. осіб було звільнено. Тільки по одному Мін’юсту ми за 2 роки
скоротили кількість персоналу вдвічі: в 2014 році в нас було 27 тис.
співробітників, зараз залишилось трошки більше 12 тис. Тим людям, які
працювали в системі юстиції простіше – вони мають юридичну освіту і певні
професійні навички, вони можуть себе знайти в правоохоронних органах,
піти в нотаріат чи приватну юридичну практику. А щодо іншої частини
державних службовців треба приймати якісь комплексні рішення по їхній
професійній переорієнтації.
А як будуть захищені наші електронні бази?
Я можу сказати по тих реєстрах, які є в оперуванні Міністерства юстиції,
йдеться про реєстр нерухомості, реєстр бізнесу і реєстри актів цивільних
станів: це народження, одруження розлучення і встановлення факту смерті і
низка ще невеличких реєстрів, пов’ язаних з нотаріальними діям, вони всі
захищені, і є спеціальний державний орган – державна служба спеціального
зв’язку, яка забезпечує безпеку і захист баз даних. За весь час мого
перебування на посаді Міністра юстиції не було жодного підтвердженого
факту зовнішнього втручання в реєстр зі зміною інформації про особу чи про
нерухомість, чи про бізнес. Звичайно є факти зловживання самого
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реєстратора, але це життя, і воно коригується відповідними юридичними
механізмами, але зовнішнє втручання слава Богу на сьогодні практично не
можливе (Юлія Горбань Штампи в паспорті – це були ще ті рудименти,
які залишилися з Радянського Союзу // http://www.ukrinform.ua/rubricsociety/2052429-pavlo-petrenko-ministr-usticii.html. – 2016. – 18.07).

Яника Мерило, советник министра инфраструктуры Украины,
директор по инновациям при Львовском горсовете, президент UVCA:
… В то же время меня поражает безответственность большинства
депутатов Верховной Рады, которые при практически военном положении и
в экономически трудные времена парализуют деятельность главного
законодательного органа страны. У нас же все, что прописано в законе,
можно, все, что нет, – нельзя. (В Европе как раз наоборот – все, что не
прописано – можно). Поэтому, если для элементарной корректировки
предстоит менять закон – это абсурд. Например, внедрять электронные
услуги – значит, менять процесс предоставления услуги, а это закон про
админуслуги или, как минимум, постановление Кабмина. Из
законопроектов только четверть проходит… Проекты Электронное
правительство, е-демократия, упрощение инвестиций и ведения бизнеса –
наши поточные задачи. Если коротко, создание нормальных, прозрачных и
эффективных условий для граждан, бизнеса и инвесторов.
Перспективы Возможность электронной цифровой подписи уже есть у,
примерно, 2 млн украинцев. Очень важно принять законопроекты №3224,
который добавит электронную цифровую подпись на ID-карточку и №4685,
который поможет узаконить МобилID и БанкID. Но законопроект про
экспорт услуг проходит классический путь битвы и борьбы – и сейчас ждет
первого чтения.
IT-кадры: отток? Не стоит драматизировать. Да, многие спецы
выезжают. Но и украинский рынок растет в объемах 20-30 % в год, у нас
каждый год появляется, примерно, 15 тыс. новых IТ-специалистов.
Украинский аутсорс – это не то, что в Индии, просто низкооплачиваемое
писание кода. Наши аутсорсеры как, например, SofServe, ELEKS делают
крайне крутые решения, которые на Западе часто выигрывают призы
excellence. Это предоставление услуг, основанных на высоком знанииумении иностранным компаниям. И эти услуги создают почти 100 тыс.
рабочих мест. Отток человеческого капитала можно уменьшить, если создать
нормальные условия – как минимум, не троллить бизнес и создать
стабильность. Первое зависит от политической воли и от того, сколько мы
дадим на нас наезжать; второе требует время и постоянных действий. Будем
честны – IТшникам в Украине не так плохо живется. Уровень зарплаты
вполне сравнимый с той же Польшей. Понятно, что при открытом рынке
некоторые предпочитают жить за границей. Грустно то, что, как показывает
опыт других стран, их не так просто вернуть. В Эстонии даже была кампания
президента «Мозги домой» с не очень высоким уровнем успеха. Реформы
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против фото У меня в Facebook лучше работают фотографии, а не посты о
«подумать». Но ведь это не удивительно. Почему во время выборов в
акаунтах политиков появляются не посты о реформах, а публикуются фотки
с детьми, бабушками, бантиками и котиками?..
Электронные услуги от города не запустить без города. И у мэра
Андрея Садового, и у мэра Бориса Филатова, и у министра Владимира
Омельяна есть абсолютная политическая воля, готовность и желание
внедрять электронные решения. Поэтому я с ними и сотрудничаю. В этом
феноменальный Борис Филатов, у которого от отправки мною сообщения: «У
нас проблема – бюрократия старается убить наши инновации» до решения
проблемы время меряется от минут до нескольких часов. Независимо от того,
где он находится, насколько занят и который час. Так очень просто
показывать результат. Важно не постоянно внедрять инновации, а создать
нормальные решения, которые во многих странах уже существуют,
например, электронные услуги. Вот мои основные цели на следующие 3 года
– перейти от электронных очередей на реальные электронные услуги. –
Запустить электронный билет и оплату в транспорте. – Электронный подсчет
протоколов на местных выборах, выборах народных депутатов и в работе
системы е-бюллетеней. – Помочь в переформатировании Укрпочты в
эффективный и доступный поставщик услуг, в том числе электронных. –
Помочь создать (кроме «пилотов») фундамент электронного правительства и
разработать законодательные рамки для этого. Я работаю с минимальным
бюджетом, иногда доплачивая самостоятельно или с грантами. Этот
принцип и будет продолжаться насколько возможно. Львов за крутейшие
инновации за год не заплатил ничего. В Днипре мы, например, в десять раз
уменьшили бюджет, который предлагал горсовет для создания открытого
бюджета, найдя бесплатные пути в том числе с ЭЙДОС. Чиновник и
компьютер Только небольшая часть чиновников, по разным причинам, будет
с восторгом переключатся на компьютеры. Так что если и требовать
«перестройку» – их обязательно нужно обучить. Если не появится умение
пользоваться компьютером, конечно, будет жесткое противостояние. Но,
может, введут доплату за компьютерную грамотность, как за иностранный
язык? P.S. Вы реально думаете, что кто-то из чиновников с зарплатой 100-300
долларов может чувствовать себя вполне обеспеченным? (Валерия
Малицкая Яника Мерило: ІТшников можно удержать в Украине, если
выполнить 2 условия // http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1589702. –
2016. – 13.07).

Лев Парцхаладзе:
Во втором десятилетии ХХІ века, в эпоху бурного развития ITтехнологий и сплошного диджитала, оббивать пороги госучреждений, носить
бумажки и стоять в очередях – абсурд. Все цивилизованные страны мира
уже давно перешли на предоставление админуслуг он-лайн.
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Почему же у нас электронное правительство внедряется с таким трудом?
Казалось бы, у нас нет проблем со светлыми головами, способными
создавать необходимые он-лайн системы. Финансы тоже можно изыскать –
не настолько это баснословно дорого, как любят говорить чиновники,
которые, как раз, и являются причиной того, что мы до сих пор
вынуждены носить тысячи бумажек в сотни разных инстанций.
Главное препятствие – неповоротливая бюрократическая машина, со
скрипом утверждающая нужные законы. Введение ключевых элементов
электронного правительства, таких как BankID, MobileID, ID-карточка и т. д.,
требуют постоянной работы на уровне законодательства. К тому же,
законодательная база устарела и ее нужно вначале привести в соответствие с
требованиями современности.
Недавно к власти пришел премьер-министр, который является
приверженцем новых технологий и идейным сторонником создания
электронного правительства. Он уже сделал некоторые шаги к ускорению
процесса и на него возлагаются большие надежды.
Еще одна проблема – непонимание важности популяризации
электронного документооборота среди населения. Много времени для
внедрения e-правительства не требуется. Это можно сделать, при
надлежащем подходе, за полгода. Но какой от этого будет толк, если во
многие населенные пункты нашей страны невозможно провести интернет, а
люди старшего поколения боятся компьютеров и смартфонов, как черт
ладана. Им кажется, проще съездить в райцентр, провести там полдня в
очереди и так получить нужную бумажку. Для ускорения поставив
«могарыч».
В Японии и Сингапуре внедрению электронного правительства
предшествовали многие годы тотальной компьютеризации населения и
госслужащих. К примеру, в Японии в 2001 году начал работу Штаб по
продвижению в общество высокоскоростных технологий. Его главой и
основным идеологом стал тогдашний премьер-министр Мори, который позже
признался, что до 2000 года даже ни разу не прикасался к клавиатуре. Тем не
менее, он сделал развитие информационных технологий ключевым
элементом своей политики, и к 2007 году электронные технологии были
внедрены практически во все сферы жизни.
Сегодня в Японии количество государственных заявлений в
электронном виде составляет 92 %, а справиться с ними может даже
столетняя бабушка, живущая в каком-нибудь отдаленном поселке на одном
из островов.
Еще одно препятствие – ненадлежащий уровень владения
информационными технологиями среди чиновников. На госслужбе у нас
сейчас, в основном, несколько ярких типажей служащих.
Вымирающий типаж – чиновники старой формации, которые начинали
свою карьеру еще при Союзе. Они приходят на работу в 9:00, уходят в 18:00,
в течение дня перекладывают на столе бумажки и все, что нужно сделать на
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компьютере, сваливают на секретаря. Они не хотят нововведений, боятся
перемен и всеми силами держатся за свои кресла.
Другой типаж – самый распространенный – моложе. Они дружат с
техникой, но понимают, что введение прозрачных закупок и перевод их дел в
digital разрушат тщательно отлаженные схемы откатов и возможность брать
«мзду» за услуги. Их любимый аргумент: а иначе для чего я шел на
госслужбу за копейки.
За последние пару лет появился еще один типаж – молодые энтузиасты.
Но, приходя в кабинеты госучреждений, они сталкиваются с
необходимостью работать на компьютерах позапрошлого поколения с
трехдюймовыми дискетами. То есть, не в последнюю очередь в
госструктурах нужна хорошая техническая оснастка, необходимо регулярно
повышать
квалификацию
служащих
касательно
информационных
технологий и дать понять чиновникам старой формации, что если они не
желают перековываться, могут попрощаться с креслами.
Хочется надеяться, что перечисленные выше моменты будут приняты во
внимание и в Украине вскоре тоже откроются центры, подобные, к примеру,
грузинским Домам Юстиции, где граждане, благодаря современным
технологиям, cмогут получать практически любые справки или услуги
административного характера быстро и качественно. Где не будет того, с чем
у нас ассоциируется госучреждение – то есть, очередей, хамского отношения,
сотен кабинетов и миллиона бумажек (Почему в Украине нет до сих пор
электронного правительства? // http://24tv.ua/ru/pochemu_v_ukraine_net_
do_sih_por_elektronnogo_pravitelstva_n704149. – 2016. – 12.07).

Алексей Выскуб, заместитель главы Государственного агентства по
вопросам электронного управления Украины:
Как можно ускорить внедрение электронного правительства в
Украине в четыре раза?
В Украине наблюдается хороший прогресс в сфере развития еправительства, но, безусловно, этот прогресс недостаточный, и причин для
этого хватает. Я не хочу жаловаться на полное отсутствие бюджетного
финансирования и необходимость фандрайзинга 5 дней в неделю.
Остановлюсь лишь на конкретных вопросах развития.
В октябре 2014 года, оценив текущую ситуацию, мы выбрали 4
ключевых приоритета развития е-правительства на первое время работы
Агентства: е-услуги, открытые данные, электронная идентификация и
система электронного взаимодействия.
Прозрачные и доступные, удобные и быстрые, не коррупционные еуслуги – то, чего больше всего ожидают от е-правительства граждане и
бизнес. Года три назад мне попалось одно полусерьезное исследование
всемирной общественной организации, которая попыталась оценить, сколько
времени надо жителям разных стран, чтобы последовательно получить все
существующие госуслуги. Лидерами по быстроте были США и Франция, а
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по поводу Украины было сказано, что нужна целая жизнь, чтобы получить
все госуслуги в стране.
У нас очень сложные и зарегулированные порядки оказания
административных услуг, хотя за последние два года произошло много
изменений, начиная от упорядочивания административных услуг и
дерегуляции и заканчивая появлением первых настоящих электронных услуг,
от подачи е-заявлений до получения е-результата.
Три года назад мало кто мог представить, что такие коррупционные
услуги как получение выписки из Государственного земельного кадастра или
разрешения на строительство будут доступны онлайн без визита к
чиновнику.
Сегодня такие услуги уже реализованы в строительной, земельной,
регистрационной, внешнеэкономической сферах. Также вместе с
Минэкономразвития мы подготовили проект Концепции развития с
конкретным планом перевода около 70 наиболее приоритетных админуслуг в
электронную форму в ближайшие два года согласно перечню и требованиям
ЕС.
2015 год стал также годом рождения открытых данных в Украине. По
общемировой концепции все накапливаемые в государстве данные (кроме
персональных и с ограниченным доступом) должны быть открыты в
структурированной форме, позволяющей их автоматизированную обработку.
Это новый уровень прозрачности и эффективности органов власти, а также
источник для развития инновационного бизнеса.
В апреле 2015 года Верховная Рада приняла соответствующий Закон, а в
октябре Кабмин утвердил требования и перечень приоритетных наборов
данных для первоочередного открытия. И уже в декабре мы запустили
первую очередь единого государственного веб-портала открытых данных
data.gov.ua, на котором сегодня зарегистрировано около 500 органов власти,
опубликовавших больше 3000 наборов. Правда, качество данных пока
оставляет желать лучшего, но мы работаем над этим. Одновременно по всей
стране сегодня проводятся десятки хакатонов для разработки и поддержки
проектов на базе открытых данных.
По направлению электронной идентификации также есть первые
результаты. В Верховную Раду внесен законопроект о доверительных
услугах, который должен реформировать нашу систему ЭЦП в соответствии
с европейскими требованиями. Банки активно пилотируют технологию
BankID, и НБУ готовится к ее легализации. На июль мы запланировали
пилотный проект совместно с «Киевстар» по реализации технологии
MobileID. Это наиболее перспективная технология, позволяющая легко
получать доступ к разнообразным е-сервисам при помощи персонального
ключа ЭЦП на SIM-карте.
Что такое внедрение е-управления? Это выстраивание новых
оптимизированных, прозрачных эффективных процессов внутри государства
с использованием ИКТ. Но какой процент в этом процессе занимает ИКТ? На
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мой взгляд, сегодня во всех украинских еGov-проектах лишь до 20 %
технических вопросов. Остальные 80 % – организационные и нормативные.
Это неудивительно: нельзя автоматизировать текущие процессы или
текущий хаос, как сразу асфальтировать перепаханное поле. Начинать нужно
с того, что дается сложнее всего – с упрощения процессов, которые в
Украине излишне забюрократизированы, разработки дизайна нового
админпроцесса и его закрепления в законодательстве. Именно это сложнее
всего и занимает больше всего времени.
Недавно мы запустили первую электронную услугу в экологической
сфере. Техническая реализация этой задачи заняла всего три месяца, а на
реинжиниринг и нормативное обеспечение ушло больше года (Отложенный
прогресс: что замедляет развитие электронного правительства в
четыре раза // http://ain.ua/2016/07/11/658376. – 2016. – 11.07).

За последние 25 лет Эстония прошла головокружительный путь от
постсоветской республики до одной из самых технологичных стран
мира. Украина многому может научиться у маленькой прибалтийской
страны – господдержка стартапов, полное отсутствие бюрократии и
коррупции и прозрачность работы госорганов делают Эстонию одним из
самых привлекательных в мире мест для жизни и ведения бизнеса. Как же ей
это удалось и хватит ли силы воли у украинских политиков, чтобы повторить
эстонское чудо?
1. Поддержка IT-компаний и стартапов: €36 млн инвестиций от
государства
Во время визита в Эстонию, журналист AIN.UA побывал примерно в
десяти IT-компаниях, и в трех из них на видных местах висят портреты
президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса. Сам Тоомас не понаслышке
знаком с IT – еще в 13-летнем возрасте он освоил навыки программирования,
а сегодня возглавляет международный совет по кибербезопасности
Всемирного экономического форума. Во многом благодаря его активности
Эстония занимает первое место в мире по количеству стартапов на душу
населения, а с 2006 года местные IT-компании привлекли €267 млн
инвестиций.
В Эстонии работают множество государственных программ поддержки
IT-компаний. По данным Startup Estonia, государственные фонды с 2008
проинвестировали в 22 стартапа почти €33 млн и уже получили четыре
«экзита» на €5 млн. Эстонское государство не жалеет усилий для развития
стартап-комьюнити, в частности, один из крупнейших европейских
хакатонов Garage48 работает именно на госденьги.
Ежегодно правительство страны выделяет 1 % бюджета на развитие
новых технологий и информационного общества. При этом, разработки
местных компаний используются наравне с программным обеспечением
мировых брендов.
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Все эти усилия дают свои плоды – после покупки Microsoft сервиса
Skype за $8,5 млрд в стране начался настоящий IT-бум. Основатели и топменеджеры Skype использовали полученные деньги на благо страны – начали
массово создавать новые стартапы, запускать локальные бизнесы и всячески
способствовать развитию стартап-комьюнити. На сегодня IT-сектор
генерирует 6,8 % ВВП страны и дает рабочие места 9,3 % населения.
2. Электронное правительство: в онлайне нельзя только жениться
«У нас нет нефти, газа, атомной энергии, золотых шахт и излишков
денег, на которые мы можем содержать армию чиновников. Поэтому первой
задачей независимого государства было перевести все услуги для населения
в электронный формат и тем самым сократить расходы на госаппарат», –
рассказывает директор демонстрационного зала e-Estonia Анна Пипераль. В
качестве основы для будущего электронного правительства эстонцы взяли
разработки местных компаний – на закупку дорогостоящих решений от
Microsoft и Cisco у страну попросту не было денег.
Электронное
правительство
представляет
из
себя
набор
государственных услуг, переведенных в электронную форму. С помощью
портала eesti.ee можно воспользоваться более чем 4000 услугами от
госорганов и частных учреждений, начиная от просмотра и изменения
данных о недвижимости и авто, и заканчивая подачей документов на
субсидию.
У всех государственных учреждений есть свои электронные порталы. К
примеру, на портале Минздрава хранится вся цифровая история болезни
пациента: данные анализов, рецепты лекарств и архив визитов к врачу.
Аналогичные сервисы есть у полиции, Минобразования и других
госструктур. В 2007 году Эстония первой в мире провела выборы в
парламент через интернет.
Эстония входит в пятерку стран-лидеров по развитию электронного
правительства, наряду с Израилем, Южной Кореей, Новой Зеландией и
Англией. На поддержку работоспособности системы страна тратит всего 50
млн евро в год – это в десятки раз меньше, чем расходуют другие члены
Евросоюза. К слову, Эстония уже не раз предлагала Украине воспользоваться
своими разработками, вот только внятного ответа так и не получила.
3. Нулевой налог на прибыль и открытие компании за 15 минут
На сегодня маленькая прибалтийская страна с населением в 1,3 млн
человек занимает 16 место в мире в рейтинге легкости ведения бизнеса и
имеет показатель ВВП на душу населения $29 543 по паритету
покупательной способности или $18 800 в номинальном исчислении. Для
сравнения, Украина занимает 83 место в рейтинге doing business и имеет
подушевой ВВП всего $7 519 по паритету покупательной способности или
менее $2000 в номинальном исчислении.
Открытие компании в Эстонии среднем занимает 15-20 минут. Многие
эстонцы иронизируют, что придумать название для фирмы занимает больше
времени, чем ее открыть. Вся бухгалтерия и электронная отчетность тоже
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ведется в электронном виде. Например, в компании Playtech, где работает 665
человек, с делопроизводством справляется всего четыре человека.
Отправка годовой отчетности в налоговую инспекцию чаще всего
напоминает установку программы – нужно несколько раз нажать «Далее» и в
конце подтвердить действия нажатием кнопки «Принять». Дело в том, что
все данные о финансовых потоках вносятся в базы в течение года и уже
хранятся на серверах налогового ведомства.
Что касается налогов, то если компания инвестирует прибыль в
дальнейшее развитие, то она освобождается от налога на прибыль. Это
стимулирует развитие стартапов и малых бизнесов, которые в первые год-два
своего существования работают, что называется «в ноль».
В отличие от Украины, эстонским чиновникам запрещено требовать у
граждан и предприятий данные, которые уже хранятся в любом из
госреестров. Госслужащий должен самостоятельно сделать необходимый
запрос. Большинство реестров полностью открыты для населения –
например, в земельном регистре можно с легкостью найти, кому
принадлежит та или иная недвижимость и даже проследить связь владельцев
с семьями чиновников. «Через интернет нельзя только жениться, развестись
и продать дом», – смеется Анна Пипераль.
4. Реформа образования: студентов учат предприниматели
Обучение в эстонских вузах идет на английском языке. Российская
пропаганда регулярно пытается убедить мировую общественность, что тем
самым нарушаются права русскоязычного населения, но сами эстонцы так не
считают. Многие жители страны говорят на русском языке, но признают, что
для международного общения английский все же подходит лучше. Кстати,
образование в стране полностью бесплатное.
Методики обучения в школах и вузах даже близко не напоминают
советскую систему. Эстонские пединституты готовят не столько
преподавателей, сколько специалистов в своих отраслях. Например,
преподаватель вуза может совмещать работу на кафедре с должностью в
коммерческой компании и делиться со студентами практическими знаниями.
А еще в 2015 году в эстонских вузах появился курс по организации
стартапов, который читают действующие предприниматели.
Само обучение происходит с применением современных технологий.
Например, все активности школьников и студентов фиксируются в
электронном виде: оценки, домашние задания, график посещений и прогулов
и многое другое. Их родители получают полный доступ ко всей этой
статистике.
5. Хантинг иностранных IT-специалистов
Эстония остро нуждается в технических специалистах. В стране
проживает всего 1,3 млн человек и местные вузы банально не успевают
готовить все необходимые кадры. В аэропорту Таллина висит огромный
плакат, который призывает всех желающих присоединиться к программе
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трудоустройства в Эстонии. Сотрудников ищут с помощью рекламных
объявлений в Facebook и через рекрутинговые агентства.
Сейчас эстонцы активно «хантят» безработных экс-сотрудников Nokia и
талантливых украинских разработчиков. Для них государство предлагает
упрощенную систему получения вида на жительство, при этом стартапы
могут претендовать на особые условия, согласно которым фаундеры ITкомпаний не подпадают под действие миграционных квот (Тимур Ворона
Как превратить постсоветскую республику в кузницу инноваций: 5
эстонских уроков для Украины // http://ain.ua/2016/07/01/657517. – 2016. –
01.07).
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Блоги та соціальні мережі
Микола Голомша:
Про електронне урядування в Україні почали говорити наприкінці
дев’яностих років минулого століття. На початку двотисячних розмови
перейшли в практичну фазу – були прийняті кілька законів, які давали
підстави для розвитку напряму. Зокрема, це Закони України «Про електронні
документи та електронний документообіг» (2003 р.), «Про електронний
цифровий підпис» (2003 р.); «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (2007 р.) тощо.
Наскільки ми успішно рухалися цією дорогою свідчать результати
міжнародного оцінювання стану електронного урядування та електронної
участі громадян в урядуванні «United Nations E-Government Survey 2014: EGovernment for the Future We Want». Україна відповідно посіла 87 та 77 місця
серед 193 країн-членів ООН. За результатами дослідження розвитку
електронного урядування ООН, як свідчать експерти Національного
інституту стратегічних досліджень, індекс он-лайн послуг в Україні у 2014 р.
складав 0,2677, що є нижчим за середньосвітовий показник (0,3919).
Втім, не все так вже й погано в нашій хаті. Із чотирьох груп індексів
розвитку електронного урядування за міжнародною класифікацією
(найвищий, високий, середній, низький) Україні позаминулого року був
наданий індекс: високий.
Цей індекс ми отримали не випадково. За офіційними даними, Україні по
праву належить перше місце в Європі за кількістю IT-фахівців – понад 100
тисяч фахівців-програмістів. Їхніми послугами користуються компанії та
організації більшості провідних країн світу і цей попит стабільно зростає
(майже 80 % послуг надаються клієнтам із США). До 2020 року, за прогнозом
експертів, кількість IT-спеціалістів в Україні сягне цифри у 200 тисяч осіб. До
речі, лише минулого року завдяки експорту вітчизняного програмного
забезпечення вдалося заробити 2,5 мільярда доларів. І вже сьогодні звучать
цілком обґрунтовані заяви в експертному середовищі про те, що за певний
період (приблизно десять років) саме ІТ-сфера стане лідером українського
експорту.
Але попри таке визнання у світі досягнень наших програмістів і цілком
заслужений авторитет, в самій Україні влада всі ці роки не приділяла
необхідної уваги розвитку ІТ-сектору як ключовому образу української
перспективи. І, відповідно, розвитку власне електронного урядування в
парадигмі цифрового суспільства горизонтів партнерства.
Суттєвим позитивним зрушенням і навіть проривом в цьому напрямі має
стати реалізація ідей та виконання домовленостей, досягнутих під час
нещодавнього форуму з проблематики цифрової економіки, який відбувся у
Києві за участі вищих посадових осіб держави та представників ЄС. Варто
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зазначити, що головним доповідачем на цьому заході був комісар ЄС з питань
цифрової економіки і суспільства Гюнтер Оттінгер. Напередодні він зустрівся
з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом для обговорення питання
щодо приєднання України до Цифрового співтовариства. Серед низки інших
країн-учасників програми Східного партнерства Україна є кандидатом на
якнайшвидшу інтеграцію Єдиного цифрового ринку через створення
Цифрового співтовариства. Вже найближчим часом має запрацювати
відповідна робоча група, а до жовтня вона представить план дій щодо
приєднання України до європейської цифрової спільноти.
Який зиск матиме Україна від такої співпраці? Найперше, єдиний
цифровий ринок Європейського Союзу дозволить вільний динамічний рух
вітчизняних товарів, а також послуг, сервісів капіталу та громадян нашої
держави, здійснення приватних мрій про транскордонне співробітництво як
новий рівень конкурентоспроможної діяльності через глобальну інтернетсистему та забезпечить достатній рівень захисту споживчих і персональних
даних, повагу до інтелектуальної власності як нового виміру капіталізації
інтелекту.
Якщо це все перекласти на мову цифр, то очікується досягти завдяки
участі в цифровому ринку до 5 мільярдів євро прибутку. Підтвердженням
цього очікування є діяльність системи «ProZorro» (волонтерська ініціатива),
яка, за свідченням урядових офіційних осіб дала цьогоріч ефект до двох
мільярдів гривень, а в подальшому планується досягти заощадження на рівні
8-11 відсотків витрат бюджету, тобто 40-50 мільярдів гривень щорічно.
Однак це наразі райдужні публічні перспективи. Які ж підводні течії
можуть зашкодити реалізації цих дивовижних і вкрай необхідних реформ?
Як на мене, найбільшою загрозою для здійснення цих проривних рішень
є чергове дипломатично-посадове заговорення цієї теми. Створення безлічі
робочих груп, комісій, проектних офісів, проведення форумів, семінарів,
зустрічей, заслуховування звітів, розгляд проектів тощо – все це вже
відбувалось в нашому житті протягом останніх десяти-п’ятнадцяти років. А
візок, як завше, на тому самому місці.
Щоб цього не сталося і зараз, в проекті бюджету на наступний рік уряд
мав би передбачити цільове фінансування цифрової економіки на рівні,
наприклад, 1 відсотка бюджету (так робить, зокрема, Естонія). Висока цифра
затрат не має лякати, оскільки вже за рік-два вона принесе до бюджету
мільярди, які можна спрямувати в інші сфери.
Верховній Раді необхідно хоча б на певний час забути про свої
особистісно-політичні інтереси і задля блага народу прийняти низку
законопроектів стосовно ІТ-галузі. Перелік цих документів є в уряді, і в
експертному середовищі. А якби наші парламентарі ще зважилися на
започаткування постійного органу (комітету ВР) з моделювання майбутнього
України в сучасному динамічному світі, то просування теми цифрового
співтовариства зросло б у рази.
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Хочу наголосити на тому, що цифрові стандарти повинні мати
комплексний характер і пронизувати всі прошарки суспільства. Тому значне
місце в процесі формування цифрового співтовариства має відводитись
громадам, які зараз переживають неоднозначний процес реформування. Тут
хотів би послатися на відомий серед фахівців експеримент, який відбувся в
70-ті роки минулого століття у Сполучених Штатах, в одному з містечок
округу Колумбус, що в Огайо. Там в усіх будинках встановили інтерактивну
телематичну систему, яка дозволила, з одного боку, спостерігати громадянам
за роботою місцевої адміністрації, а з другого, – брати участь у
загальноміських «електронних зборах» і навіть голосувати (кнопкове
голосування).
За майже півстоліття, що віддаляє нас від часу проведення цього
експерименту, відбувся шалений прорив у світі цифрових технологій, які,
зрештою, дійшли і до українського села. То ж утворити нині такі системи
зборів, обговорення, голосування для громад теоретично не є чимось
складним. Було б бажання. І тут на допомогу громадам може прийти уряд,
якщо сформує відповідну програму і виділить кошти. Певен, що це буде
найліпшою інвестицією в українську цифрову демократію. А час вже вимагає
і переосмислення конституційної стилістики на засадах цифрової прозорості
та відповідальності. Ось за такі зміни до Основного Закону мали би виступати
сьогоднішні очільники держави разом із політиками, а не відстоювати
точково-меркантильні ситуативні інтереси через намагання змінити окремі
позиції Конституції.
Перехід до електронного урядування автоматично переводить
функціонування державного апарату на новий рівень взаємодії з
суспільством та власне структурою виконавчої вертикалі – координаційний.
А це дасть поштовх творчому розвитку громад, безпосередньої участі
громадян у вирішення нагальних проблем як державного, так і місцевого
рівня, та однозначно призведе до згасання такого явища як корупція.
Наразі перспективи створення цифрового європейського співтовариства,
де Україна може відігравати, без перебільшень, одну з провідних ролей,
досить оптимістичні. Чи стануть ці мрії реальністю – залежить від уряду та
інших гілок вітчизняної влади. А також від українського суспільства, тобто
нас з вами, шановні співгромадяни. Бо це той процес, в якому ми можемо
брати безпосередню участь вже зараз, не покладаючись на допомогу з боку
влади
(Електронна
демократія
//
http://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/elektronna-demokratiya. – 2016. – 29.07).

Дмитрий Дубилет:
Мы запустили вместе с Высшим Хозяйственным Судом услугу,
которая позволяет подавать документы в рамках рассматриваемых дел в
электронной форме. Услуга работает для всей Украины сразу.
Раньше, чтобы подать документы в ВХС, нужно были либо лично ехать в
Киев, либо подавать их по доверенности, либо (что всегда было страшно, как
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мне объяснили юристы) отправлять по почте. Кроме фактора времени, как
мне объяснили, всегда была опасность того, что документы просто
потеряются.
А теперь подача заявки занимает всего несколько минут в
Интернете:https://igov.org.ua/service/344/general
Теперь мы начинаем работать над тем, чтобы можно было подавать и
сами кассационные иски в электронной форме, и апелляции, и иски в низшие
инстанции.
Кстати, пресс-конференцию по поводу запуска услуги мы провели в
формате телемоста между Киевом и Днепром. Присмотритесь к этому фото,
которое я сделал во время пресс-конференции: видите, справа на фото
характерная мебель? :)(мероприятие проходило в зале суда). На ноутбуке
открыт меморандум о сотрудничестве между iGov и ВХС, который мы
подписали в электронной форме через Папка24. А на экране выше – сам глава
ВХС Bogdan Lvov (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 29.07).

Volodymyr Groysman:
Учора на засіданні Уряду обговорили цікавий випадок із
державними закупівлями.
Закон «Про публічні закупівлі» вступив в силу 1 квітня. Хочу відзначити
позитивний приклад Міністерства оборони, яке, на відміну від деяких інших
державних структур, раніше перейшло на Система публічних електронних
закупівель ProZorro і отримало і якість закупівель, і економію ціни.
З 1 серпня вже усі публічні закупівлі переходять на ProZorro.
Інформуючи про стан підготовки до цього переходу, Max Nefyodov
повідомив, що в останні 4 дні перед переходом на закупівлі у державних
структур спостерігається аномальна активність – замовники оголосили
публічні тендери на 20 млрд грн.
Я порадив учора, поки ще не пізно, усім цим структурам невідкладно
відмінити ці тендери і перейти з 1 серпня на систему ProZorro.
Антикорупційним органам спільно із Міністерствами юстиції, економіки і
внутрішніх справ під силам проаналізувати кожен тендер з цих 20 млрд грн!
Я вдячний усій команді Мінекономіки і ProZorro за ефективну роботу.
Сьогодні ми дійсно бачимо хороші сигнали у боротьбі з корупцією в Україні
(https://www.facebook.com/volodymyrgroysman. – 2016. – 28.07).
Max Nefyodov:
Шкідливі поради. Як писати статті про те, як хтось, нібито,
«обудрив» ProZorro?
1)
треба не прийти на прес
-конференцію,
присвячену
результатам#ProZorro, на якій розповідають про реальний стан справ:
https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/1074506452597463?pnref=story.
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2) треба взяти факт, який став доступним для контролю громадськості
саме завдяки е-закупівлям (до цього допорогові закупівлі навіть в статистику
не попадали): https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-04-14-000571-c.
3) треба подати цей факт, написавши максимально провокативний
заголовок, наприклад, «Лікарі навчились обдурювати Прозорро». (чому
обходити, якщо закупівля є в системі, і всі можливі порушення видно як на
долоні, було б кому дивитися! а значить ProZorro свої функції виконує!!!)
4) не треба навіть спробувати провести аналіз тендеру (у цьому
конкретному випадку: Чи потрібні взагалі такі системи професійного клінінгу
для чистих зон онкоцентрів, де пацієнти без імунітету? Скільки коштують
такі товари в інших продавців? Що завадило їм прийти на тендер? Які є інші
бренди? Що думають лікарі щодо їх використання? І тільки потім робити
висновок це зрада у нас чи перемога?)
5) треба максимально розігнати статтю із криками «Прозорро
недодєлано», аби відлякати будь-кого, хто хоче постачати, наприклад, ці ж
швабри дешевше. І дати всім Хаберменам країни можливість тикнути в
заголовок і сказати: Ага! А ми ж казали!
6) коментарі чи будь-які пояснення у нас брати не треба. А навіщо? Всьо
і так ясно-понятно!
7) в самому кінці треба непомітно дописати статистику: «В общем, с
начала 2016 года через систему электронных закупок Prozorro медицинскими
заведениями Киева было проведено 4109 тендеров ... потенциальная
экономия составляет 25,6 млн. грн., или 20,77 %». Але кого це вже цікавить,
правда?
8) на ефірах можна задавати риторичні питання: «А чому всі зневірені в
реформах? А чому у нас так погано із комунікацією змін? А що там бізнес,
вірить в держзакупівлі, чи не дуже?»
П.С. Чи завищені ціни на цю конкретну закупівлю – поки невідомо, але
цілком можливо. Ці «швабри» – профобладнання, воно дороге, на нього
немає очевидних цін на розетці чи амазоні. Наша мета – це саме максимальне
розкриття інформації, яка дозволяє суспільству, конкурентам та спеціалістам
зробити висновки.
Хочу звернутися до бізнесу. Якщо ви вважаєте, що такі системи клінінгу
непотрібні – подавайте запити закупівельнику та оскаржуйте тендерну
документацію. Якщо ви можете поставити дешевше – це ваш шанс!
П.П.С. Шановні журналісти! Ми проводимо безкоштовні семінари, на
яких розповідаємо, як використовувати дані ProZorro. Ми пояснюємо, коли
кричати «зрада» зарано, і які дані (і де) треба перед цим зібрати. Ми
розуміємо, що скандал читають краще, але звинувачення у можливості
«обдурити» Прозорро створюють хибне уявлення, що система нібито не
ефективна. А також вони відволікають увагу від справжньої зради...
Повторюю: вона саме і створена для того, щоб порушення викривати!
Робити їх помітними! І тому виявлення будь-яких порушень –
це#перемога системи! З 1 серпня, коли ми повністю переходимо на е-
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закупівлі, ви побачите ще більше дивних тендерів – бо раніше їх не бачив
ніхто.
То
ж
боротьба
тільки
починається
(https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/1074989139215861. – 2016. –
22.07).

Janika Merilo:
100 % электронные протоколы. История одного округа но нашего
будущего.
Мы опубликовали 100 % протоколов с 27 участка на довыборах в
народные депутаты в режиме реального времени с командой людей 4-5
человек со скоростью ЦВК и с открытостью, которого на таком уровне нет у
ЦВК.
Сегодня Вы можете посмотреть все протоколы с 27 округа (86 участков)
в электронном формате. Где были ошибки. Какие были протоколы до и после
ошибок.
Большую часть ночи мы были быстрее ЦВК, отстали когда ожидали
последние протоколы с правками с ОВК. Там просто доступ к протоколам у
ЦВК быстрее.Как писали новости в Днепре «у Яники знают, кто выиграет
выборы». Нет, не хрустальный шарик – система. В час у нас было
опубликовано 26 % С ПРОТОКОЛАМИ, у ЦВК 6 %.
Что я хочу сказать?
1. электронный подсчет протоколов и публикация не миф а реальность.
2. она реально позволит показать результат быстрее с минимальными
расходами. Мы по-сути продубливорали на счет электронной системы и
публикации и ЦВК + опубликовали протоколы, статистику ошибок итд.
3. Если было бы еще и электронное голосование на участках, протоколы
вообще создавались бы за миг и без ошибок и правок.
Мы не готовы? Кыргыстан и Бразилия готовы, а мы не готовы? Нажать
кнопку на участке не готовы? Или сканнировать протоколы не готовы?
4. А дальше, если и когда для этого настанет время – электронное
голосование через ИД-карточку или мобильный телефон, как в Эстонии. С
законам ЕЦП на ИД-карточке мык этому на шаг ближе
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 19.07).
Janika Merilo:
Об ИД-карточке и «возможных коррупционных схемах»
Может, я ошибаюсь, но новый тренд борьбы с коррупцией напоминает
старый. Давайте запретим всѐ, чтобы не было бы ничего и ни у кого.
На прошлой неделе был реально момент, когда стоял вопрос, либо в
таком виде как приняли принять законопроект 3224 (электронная цифровая
подпись на ИД-карточку), или не принимать вообще. Не принять вообще –
это по факту не бороться с коррупцией, так как ИД-карточка – крайне важный
инструмент для электронных услуг и исключения чиновников из процесса
предоставления услуг, а также это на один шаг ближе к обещанному
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безвизовому режиму. Не принять вообще – это бороться с «возможной
коррупцией сверху», но не бороться с ней в крупном плане, так как люди
продолжат платить взятки за большинство услуг и их ускорение.
Для борьбы с «возможной коррупцией» на высоком уровне у нас созданы
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ антикоррупционные органы, для борьбы с массовой
коррупцией у нас теперь есть инструмент через ИД-карточку для создания
электронных услуг.
Извиняюсь, но предупреждаю, отвечать в фейсбуке на комментарии нет
времени, работаю.
Сегодня ответила на вопросы Нового времени, публикую вопросы и
ответы, без сокращений.
1. Принимали ли вы участие в подготовке закона, какое и насколько
депутаты вас слушали?
Законопроект создавался миграционной службой и подавался от
КабМина. Так как считаю данный законопроект в части цифровой подписи
одним из важнейших для развития электронного правительства, то активно
насколько могла, участвовала. Мы же с Антоном Геращенко и Гией Гецадзе
даже Раду пикетировали, в прямом смысле. Но и по приглашению
руководителя ИТ Комитета Александра Данченко, который крайне активно
боролся за этот законопроект, была возможность как эксперт 4 часа на
последнем комитете и защищать и комментировать его.
2. Это нормально, что в Украине до сих пор внутренний и
«закордонний» паспорт – это два разных документа?
Я не знаю, или это нормально, но то, что фотографии вклеиваются и
переклеиваются уже точно не нормально, а полный архаизм. Я надеюсь, что
ИД-карточка заменит внутренний паспорт, как во многих странах в т.ч. в
Эстонии и будет приниматься и странами будущего безвизового режима. А
паспорт нужен будет только в тех странах, которые не принимают ИДкарточку, где нужно ставить штамп или вклеивать визу. С принятием данного
законопроекта мы намного ближе к этому.
3. Как вы считаете, оправданно ли существование ГП Документ,
которое является узаконенным посредником между клиентами паспортного
сервиса и Миграционной службой?
Закон не есть совершенным, как часто, но он однозначно создает для
людей больше возможностей; и в таких случаях я смотрю на крупный план.
Возможность было в таком виде либо принять закон, либо провалить и
дальше ходить с красивым пластиком и дополнительными бумажками.
Сегодня мы получили работающий инструмент с электронной цифровой
подписью. Законопроект дает возможность получать услуги и через ЦНАП.
Но для меня это странная тенденция – говорить, что государство не может
выполнять какие-то функции потому, что как кто-то спекулирует «это может
иметь коррупционные составляющие». Как по мне – государство и должно
выполнять такие критичные функции, которые связаны с миграционной
службой и паспортами. А если подозревать, что государственное
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предприятие, и тем государство, может создавать схемы, то тут проблема
явно не в том, что прописано в законе, а такие случаи должны расследовать
соответствующие
антикоррупционные
органы
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 19.07).

Дмитрий Дубилет:
iGov объявляет акцию для руководителей государственных органов:
запустите через iGov 10 услуг до конца лета и получите в свое
использование компьютер.
Звучит странно, правда? Но это не шутка. На темпы развития iGov
сейчас влияет два фактора. Во-первых, период отпусков госчиновников. Вовторых, после аудита, который мы недавно прошли, многие министерства
готовятся запускать свои услуги через iGov централизовано, по всей стране,
но только с осени.
За то, что iGov вскоре будет запущен по всей стране, я не беспокоюсь.
Но я беспокоюсь за то, чтобы именно сейчас не падал объем работ у наших
сотрудников и волонтеров. Потому мы и объявляем эту акцию.
Дорогие руководители ЦНАПов, горсоветов и прочих государственных
органов! iGov – бесплатная платформа, созданная волонтерами, на которой
вы легко можете запускать свои услуги в электронной форме. Проект, само
собой, бесплатный, и соответствует украинскому законодательству.
На сегодня на iGov запущено более 300 видов услуг в более чем ста
государственных органах по всей стране. Для запуска услуги с вашей
стороны нужна только организационная поддержка, всю остальную работу по
запуску и маркетингу сделают наши волонтеры.
Мы знаем, что часто предоставлять услуги в электронной форме вам
может мешать банальное отсутствие техники. Именно потому мы объявляем
об этой акции (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 13.07).
Дмитрий Дубилет:
Вот список новых услуг, запущенных в пилотном режиме в
отдельных регионах:
1. Видача дублікату дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами (Дніпропетровська область).
2. Видача сертифіката на право на земельну частку (пай) за рішенням
суду (Новопсковський район).
3. Видача дублікату дозволу на спеціальне водокористування у разі
використання води водних об’єктів загальнодержавного значення
(Дніпропетровська область).
4. Проведення обстеження стану житлового фонду з метою встановлення
його відповідності санітарним та технічним вимогам (Хмельницький).
5. Зняття одноповерхових приватизованих житлових будинків та квартир
з балансу житлово-експлуатаційних контор (Хмельницький).
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6. Погодження на розміщення обєктів пересувної та дрібної стаціонарної
мережі з надання послуг у сфері відпочинку та розваг (Хмельницький).
7. Надання дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочину з
майном, що перебуває у власності неповнолітніх (Тернопільський р-н).
8. Видача витягів з господарської книги (Давидів/Львівська)
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 04.07).
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Інфографіка

Учитывая все несовершенство государственного управления и
отсутствие необходимых реформ в сфере обслуживания, не так давно, на
просторах
украинского
интернет-пространства
появилась
платформа iGov. На этом портале собраны услуги государственных
органов, которые оказываются гражданам и бизнесу.

Так, на сайте уже можно получать доступ к активным государственным
услугам, которые предоставляются в каждой из областей страны и отдельно
Інфографіка
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по городам. Всего на платформе сейчас доступно 338 услуг, 72 готовы в
скором времени функционировать, а 723 находятся в процессе разработки.
Николаев является третьим по счету городом, который запустил
первую услугу в электронном виде на портале. Именно николаевская команда
волонтеров и руководство области заявили о том, что уже до конца 2015 года
100 % услуг будут переведены в электронный доступ. Но этим громким
заявлением дело и закончилось.

По состоянию на 6 июля 2016 года жителям Николаевщины всего лишь
54 услуги доступно онлайн, еще 13 должны появиться «очень скоро». Так,
житель области уже может получить в электроном виде некоторые
необходимые справки или, например, проверить, на какой стадии находиться
оформление загранпаспорта. Также в области доступны некоторые услуги
местных органов власти. Но, учитывая то, что их всего 9, особое облегчения
для жизни чувствовать не приходиться. Так, в разделе «Взаимодействие с
государственными органами» в наличии всего 3 услуги, среди которых –
выдача копий, запись на приѐм к чиновнику и запрос на публичную
информацию.
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Если же просмотреть доступный перечень электронный услуг местных
органов власти города Николаева, то здесь возможно получить целые две
госуслуги – взятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
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64

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

1 – 31 липня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
условий (которая появилась еще год назад), и согласование режима работы
объектов торговли и сферы услуг.
Например, во Львове, уже доступны многие услуги для бизнеса в сфере
строительства, недвижимости и земли. Помимо них, в разделе «Семья»
доступна даже и такая функция, как очередь в детский сад. То есть, данная
услуга упрощает жизнь родителям ребенка, что даже из дома выходить не
нужно, чтобы стать на учет в детский сад, им всего лишь требуется зайти на
сайт и проделать всю необходимую работу в электронном виде. А вот город
Днепр даже нашел способ, как заработать в предоставлении услуг. Так,
недавно на портале iGov появились услуги по регистрации юрлиц и СПД,
которые стали доступны сразу по всей Украине. Но, как отмечает директор по
информационным технологиям «ПриватБанк» и один из основателей данной
платформы Дмитрий Дубилет, заявки со всей страны обрабатываются именно
Днепропетровской ОГА. Учитывая то, что услуга платная, то средства за
проделанную работу остаются в местном бюджете. Может, нашим
чиновникам стоит задуматься и проделать похожую работу, ведь это
неплохой способ заработать для бюджета своего города.

В то же время, эксперт Агентства электронного управления Яника
Мерило считает, что судьба внедрения электронного правительства в
Николаеве зависит от воли мэра Александра Сенкевича и решительности его
команды.
Примечательно, что еще в в январе Сенкевич подписал меморандум о
запуске платформы «Электронный Николаев», а в начале марта подписал
поручение о том, чтобы руководитель каждой службы исполкома в течении
месяца обеспечил запуск своих услуг в электронном виде. Однако, можно
проследить, что сфера электронного правительства города Николаева не
развивается. Ко всему прочему, немного отойдя от темы работы портала
iGov, в конце 2013 года в Николаеве решением горсовета также было принято
постановление об отделе по внедрению электронного управления
Інфографіка
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Николаевского городского совета. В его обязанности входит внедрение
элементов правительства для обеспечения максимально простого и
доступного общения граждан с органом местного самоуправления.
Результаты работы данного отдела пока не видно.
Как видим, уже по сложившийся традиции, обещания чиновников не
совпадают с конечным результатом. Возникает логичный вопрос, почему
николаевский голова, который относится к ИТ-сообществу, не принимает
соответствующих решений и не предпринимает решительных действий в
этой отросли. Ведь внедрение услуг которые предоставляет местная власть
на портале iGov поможет бороться с коррупцией на местном уровне, а
горожанам в несколько кликов взаимодействовать с госорганом, а не
оббивать пороги чиновников, чтобы получить нужную услугу (Юлия
Письменная, Татьяна Вязникова Николаевские реалии электронных услуг
iGov. ИНФОГРАФИКА // https://news.pn/ru/public/163810. – 2016. – 07.07).
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Зарубіжний досвід
«Государственные органы и органы местного самоуправления, за
исключением органов национальной безопасности Кыргызстана,
обязаны предусматривать в пределах смет расходов ресурсы, денежные
средства, затрачиваемые на разработку и функционирование
государственных информационных систем, контролировать их
использование в соответствии с планами и программами в области
информатизации и электронного управления и информировать
уполномоченный орган по координации и мониторингу реализации
государственной политики в сфере электронного управления (в форме,
определяемой им)», – такое дополнение внесено в статью №24 закона «Об
информатизации» 22 июля 2016 года, сообщает Министерство экономики.
Закон разработали во исполнение Программы правительства
Кыргызстана по внедрению электронного управления (электронное
правительство) в государственных органах исполнительной власти и органах
местного самоуправления на 2014-2017 годы и плана мероприятий по ее
реализации, утвержденных постановлением правительства от 17 ноября 2014
года.
«Дополнение будет способствовать созданию единой архитектуры
электронного управления, построению общей телекоммуникационной
инфраструктуры и системы межведомственного взаимодействия», –
говорится в сообщении (Ольга Федорчук Минфин обязал госорганы
учитывать работу информационных систем в смете расходов //
http://knews.kg/2016/07/28/minfin-obyazal-gosorgany-uchityvat-rabotuinformatsionnyh-sistem-v-smete-rashodov. – 2016. – 28.07).
Европейская
комиссия
опубликовала
проект
директивы,
предполагающей
создание
централизованной
базы
данных
пользователей Bitcoin и других виртуальных валют, которая должна
будет включать идентифицирующую информацию и адреса
электронных кошельков.
Эти данные будут доступны подразделениям финансовой разведки
государств ЕС, что должно помочь в борьбе с финансированием терроризма
и отмыванием денег, говорится в документе. Планируется, что директива
вступит в силу 26 июля 2017 года, но страны Евросоюза должны «подогнать»
под нее свое законодательство в данной сфере до 1 января 2017 года.
Директива является частью стратегии по созданию единого цифрового
рынка и должна способствовать развитию единого рынка онлайнплатежей, защитить продавцов, покупателей, провайдеров сервисов
электронной коммерции, отмечается в документе.
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Инициатива создания базы данных пользователей криптовалют имеет
два крупных изъяна, комментируют отраслевые СМИ: во-первых, она
противоречит закону о конфиденциальности персональных данных, вовторых, вызывает опасение сохранность информации, поскольку
киберзащита регулирующих органов ЕС находится на низком уровне.
Начиная с 2004 года органы власти, силовые структуры и
некоммерческие организации Евросоюза подвергались тысячам кибератак.
Количество зафиксированных утечек данных в результате этих нападений
приближается к 230. IT-системы министерств и ведомств уязвимы и
несовременны, считают эксперты. В такой ситуации собрать в одном (плохо
защищенном) месте миллионы чувствительных финансовых записей
равноценно катастрофе.
К тому же, для финансирования нелегальной деятельности
злоумышленники
всегда
предпочитали
наличные,
являющиеся
действительно анонимной валютой. Идея учѐта владельцев криптовалют
эквивалентна попытке создать базу всех пользователей банкнот и монет,
отмечают критики директивы ЕК (Вика Рябова Еврокомиссия хочет
«посчитать» всех пользователей Bitcoin // http://d-russia.ru/evrokomissiyaxochet-poschitat-vsex-polzovatelej-bitcoin.html. – 2016. – 28.07).

Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и Intel
Security запустили совместную инициативу для борьбы с программамишифровальщиками и вымогателями – No More Ransom.
Проект представляет собой портал (nomoreransom.org), на котором
пользователи могут найти информацию о шифровальщиках и исходящих от
них угрозах, а также получить бесплатные инструменты для восстановления
своих данных, если они были «обработаны» подобным вредоносным ПО.
Вилберт Паулиссен (Wilbert Paulissen), руководитель национального
подразделения расследования преступлений полиции Нидерландов:
«Полиция Нидерландов не может бороться с киберпреступностью, и в
частности с шифровальщиками, в одиночку. Это задача, требующая
совместных усилий правоохранительных органов, юристов, Европола и ITкомпаний».
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Скриншот сайта No More Ransom

Программы-шифровальщики делают информацию, хранящуюся на
устройствах пользователей, нечитаемой, после чего требуют заплатить выкуп
за восстановление доступа к ней. По данным «Лаборатории Касперского», за
последние
два
года
количество
пользователей,
атакованных
шифровальщиками, увеличилось в 5,5 раз.
Как поясняют в ЛК, на сегодняшний день не существует универсального
инструмента для расшифровки данных, есть лишь отдельные ключи,
подходящие для конкретных зловредов. Именно поэтому в качестве
основной защиты сегодня рассматриваются меры, прежде всего не
допускающие заражения шифровальщиками. И повышение осведомленности
пользователей как об этих мерах, так и в целом об угрозах, исходящих от
программ-шифровальщиков и вымогателей, как раз и является одной из
главных задач инициативы No More Ransom.
Однако если пользователи уже столкнулись с этим типом вредоносного
ПО, то на портале www.nomoreransom.org они могут найти инструменты,
которые способны помочь им расшифровать данные. Сейчас в свободном
доступе на ресурсе имеется четыре ключевых инструмента для дешифровки,
подходящие для нескольких широко распространенных зловредов, говорится
в сообщении.
Участники проекта No More Ransom подчеркивают, что при любых
случаях столкновения с шифровальщиками пользователям стоит сообщать о
случившемся правоохранительным органам. В случае, если инцидент
произошел в одной из стран Европейского союза, оповестить о нем полицию
можно при помощи портала No More Ransom. Эксперты ни в коем случае не
рекомендуют платить злоумышленникам выкуп за восстановление доступа к
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зашифрованным данным: это поддерживает киберпреступный бизнес и при
этом не является гарантией того, что пользователь сможет вернуть свои
файлы (Вика Рябова ЛК, Intel, Европол и полиция Нидерландов запустили
портал для борьбы с программами-шифровальщиками // http://drussia.ru/lk-intel-evropol-i-policiya-niderlandov-zapustili-portal-dlya-borby-sprogrammami-shifrovalshhikami.html. – 2016. – 28.07).

На Едином портале интерактивных государственных услуг
Узбекистана запущена новая услуга Агентства по интеллектуальной
собственности, позволяющая юридическим и физическим лицам
получить патенты на свое изобретение онлайн.
Для того, чтобы подать заявку через портал, необходимо предоставить в
электронном виде документ, подтверждающий оплату государственной
пошлины; описание изобретения; формулу изобретения; чертежи и иные
материалы. Несоответствие заявленного технического решения критериям
патентоспособности может стать причиной отказа в рассмотрении
электронного обращения.
Результатом услуги является получение уведомления о принятии пакета
документов на рассмотрение, говорится на портале (На портале госуслуг
Узбекистана появилась возможность получить патент на изобретение
//
http://d-russia.ru/na-portale-gosuslug-uzbekistana-poyavilas-vozmozhnostpoluchit-patent-na-izobretenie.html. – 2016. – 27.07).
Project Open Data содержит различного рода информацию,
связанную с открытыми данными: коды, инструменты, тематические
исследования.
Проект разработан в США и призван помочь госорганизациям раскрыть
свой потенциал, оказав содействие в переводе информации в формат
открытых данных для последующего использования.
Открытые данные имеют потенциал для создания экономических
возможностей и повышения качества жизни граждан. Например, когда
правительство США опубликовало погодные данные и GPS-данные, это дало
возможность создать индустрию, которая оценивается в миллиарды долларов
в год. Созданные на основе этих открытых данных погодные и
картографические инструменты сегодня помогают американцам в
повседневной жизни.
Напомним, что правительство США выпустило пособие под
названиемПолитика открытых данных», которое помогает управлять своими
данными и информацией и воспринимать это как активы (Единый проект об
открытых данных США // http://open.gov.ru/infopotok/5515327. – 2016. –
25.07).
Количество услуг, оказанных через инфраструктуру электронного
правительства Казахстана, превысило отметку в 140 млн. При этом
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только за первое полугодие текущего года гражданам оказано более 20 млн
услуг. Об этом сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные
технологии».
Чаще всего посредством eGov получают адресные справки, их за весь
период выдали более 70 млн раз. На втором месте по востребованности –
справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество – около 20
млн. Также в числе популярных – справка об отсутствии/наличии
недвижимого имущества и выписка с пенсионного счета, каждый из этих
документов выдавали порядка 13 млн раз. Замыкает топ-5 услуг справка о
несудимости – более 6 млн выдач. Сумма платежей через платежный шлюз
eGov по состоянию на начало июля составила более 21 млрд тенге, из них за
первое полугодие 2016 года оплачено 6,3 млрд тенге. Стоит отметить, что за
аналогичный период прошлого года данный показатель был в 1,5 раза
меньше – около 4 млрд тенге. Напомним, что на сегодня на портале
электронного правительства Казахстана доступно 240 различных услуг и
сервисов (Через электронное правительство Казахстана оказано уже
более 140 млн услуг // http://24.kz/ru/news/social/item/130113-cherezelektronnoe-pravitelstvo-kazakhstana-okazano-uzhe-bolee-140-mln-uslug.
–
2016. – 20.07).

Национальное агентство по развитию индустрии информационных
технологий Республики Корея (NIPA), Центр развития системы
«Электронное
правительство»,
Ташкентский
университет
информационных технологий и Университет Инха в Ташкенте 14 июля
подписали меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области
развития свободного и открытого программного обеспечения (СОПО).
Об этом сообщила пресс-служба Университета Инха в Ташкенте.
Подписи под документом поставили президент NIPA Юн Джонг Лок,
директор Центра развития системы «Электронное правительство» Шерзод
Хабибуллаев, ректор ТУИТ Уткир Хамдамов и ректор Университета Инха
в Ташкенте Шерзод Шерматов. Подписание состоялось по итогам круглого
стола в рамках узбекско-корейского форума по вопросам СОПО.
Документ создает основу для сотрудничества в сфере стимулирования
использования и обучения СОПО. Стороны намерены сотрудничать по таким
направлениям, как расширение использования СОПО в электронном
правительстве, техническое сотрудничество в области э-правительства
на базе СОПО и сотрудничество в экспорте СОПО для э-правительства.
Стороны также договорились совместно готовить специалистов через
организацию тренингов по СОПО и продвигать СОПО с помощью
совместных мероприятий (Узбекистан и Корея будут сотрудничать в
сфере открытого ПО // https://www.gazeta.uz/2016/07/18/foss. – 2016. –
18.07).
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В последние годы в международной практике всѐ чаще встречаются
открытые бюджетные данные – так граждане могут ознакомиться с тем,
на что государство тратит уплаченные ими налоги. К примеру, сайт,
посвящѐнный работе снегоуборочной техники в Чикаго, или портал для
решения городских проблем в Тбилиси.
Третье исследование «Барометр открытых данных» показало, что
только 7 из 86 рассмотренных стран раскрыли ключевые данные по
расходам в формате, понятном для граждан. Кроме того, из 86 стран только
6 % публикуют данные, касающиеся госзакупок, и только 3 % раскрывают
информацию о госкомпаниях.
В настоящее время международная организация по борьбе с
коррупцией Transparency International работает над тем, чтобы сделать такую
информацию доступной в максимальном количестве стран по всему мир
(Открытые
данные
против
коррупции
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515302. – 2016. – 15.07).

Евросоюз одобрил новые правила, регулирующие обмен данными
между Европой и США, со вторника они вступили в силу.
Американские IT-компании, вроде Microsoft, Facebook и Google, смогут
подписать новый договор о передаче данных начиная с 1 августа, сообщает
агентство.
Европейский суд в Люксембурге в начале октября 2015 года признал
недействительным договор между ЕС и США об обмене данными в
коммерческих целях. В результате более 4 тысяч компаний, в том числе
транснациональные интернет-корпорации оказались в правовом вакууме.
Европейские власти были готовы ограничить передачу данных, если стороны
не смогут прийти к соглашению.
В начале февраля стало известно, что переговорщики со стороны
Евросоюза и США достигли нового соглашения по обмену данными,
призванного заменить прежний документ. Договор, известный как
«Безопасная гавань» (Safe Harbour), отныне будет называться «Щит
конфиденциальности ЕС-США» (UE-US privacy shield). С февраля стороны
работали над деталями документа.
Google и Microsoft заявили, что они подпишут новый документ, тогда
как в Facebook, по словам источника Reuters, еще не приняли окончательного
решения, сказав, что в ближайшие недели будут изучать текст соглашения.
Ключевым условием нового соглашения стало четкое объяснение того,
как данные европейцев могут использоваться, при этом неприемлемо
«неизбирательное» и «произвольное» их использование.
Предполагается, что для выявления и рассмотрения жалоб европейцев
на действия американских спецслужб будет назначен специальный
омбудсмен, независимый от любых спецслужб и подчиненный
непосредственно госсекретарю США. Компаниям, согласно новым правилам,
придется придерживаться более строгих правил работы с данными, в том
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числе регламентирующих сроки хранения данных (Новое соглашение между
ЕС и США о трансатлантической передаче коммерческих данных
одобрено окончательно // http://d-russia.ru/novoe-soglashenie-mezhdu-es-issha-o-transatlanticheskoj-peredache-kommercheskix-dannyx-odobrenookonchatelno.html. – 2016. – 13.07).

В июне 2016 года в Азербайджане е-услугами регистрации трудовых
договоров Министерства труда и социальной защиты населения
(МТСЗН) на портале «Электронное правительство» воспользовались 130
993 раза.
Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью МТСЗН.
Согласно сообщению, из них е-услугами «Электронная регистрация
трудовых договоров и оповещение об этом работодателей» воспользовались
121 474 раза, «Информирование работников о заключении трудовых
договоров» – 9 519 раз.
Меры, которые осуществляются с 1 июля 2014 года, направлены на
формирование механизмов государственного контроля над оформлением
трудовых договоров. В то же время электронная регистрация трудовых
договоров в ЭИС создаст условия для защиты прав трудящихся, увеличения
социальных взносов и налоговых поступлений в будущем.
Каждый заключенный трудовой договор вступает в законную силу
после регистрации в ЭИС формы уведомления о трудовом договоре.
Процедура внесения форм уведомления о трудовых договорах в ЭИС
осуществляется через портал «Электронное правительство» (https://www.egov.az). Кроме того, обеспечивается безопасность данных, внесенных в
систему.
В целом, за первое полугодие текущего года е-услугами регистрации
трудовых договоров министерства воспользовались 1 060 531 раз, а с
момента запуска в декабре 2014 года до 1 июля 2016 года – около 5 570 000
раз
(Е-услугами
регистрации
трудовых
договоров
Минтруда
Азербайджана
воспользовались
свыше
5,5
миллиона
раз
//
http://azertag.az/ru/xeber/E_uslugami_registracii_trudovyh_dogovorov_Mintrud
a_Azerbaidzhana_vospolzovalis_svyshe_55_milliona_raz-970474. – 2016. –
12.07).
Чикаго уверенно занимает лидирующие позиции по качеству и
количеству публикуемых государственных данных.
Портал открытых данных Чикаго, где сейчас опубликовано порядка
1000 различных дата-сетов, предоставляет самые различные сведения: от
уровня заработной платы госслужащих до расположения штрафстоянок
автомобилей.
Новый инструмент под названием OpenGrid будет полезен и обычным
пользователям благодаря своему удобству, и разработчикам благодаря
доступу к открытому коду. В OpenGrid данные перевели в формат
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интерактивной карты. Сервис позволяет осуществлять поиск относительно
местоположения пользователя или в выбранной зоне.
Пользователи сервиса могут узнать о количестве и расположении ям
на дорогах, посмотреть оценки ближайших ресторанов, найти подходящую
школу для детей. При этом в данном инструменте содержатся не все данные
с портала – их выбор ограничен теми, что будут наверняка интересны и
полезны гражданам в повседневной жизни.
Аналитики отмечают большой прирост пользователей – с приложением
работать намного удобнее и оно требует меньше технических знаний, чем
портал, который, скорее, подходит для нужд разработчиков (В Чикаго
представлен новый инструмент для работы с открытыми данными //
http://open.gov.ru/infopotok/5515288. – 2016. – 11.07).

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, который
даст ведомствам неограниченное право блокировать служащим доступ к
веб-почте, порноресурсам и потенциально опасным веб-приложениям,
вне зависимости от условий трудового соглашения с профсоюзом.
Документ был принят палатой 7 июля 241 голосом против 181 (11
воздержались). Подавляющее большинство проголосовавших «за» –
республиканцы (237 человек).
Документ (Federal Information Systems Safeguards Act of 2016)
разработан, чтобы «ликвидировать неясность» в федеральном законе об
информации, который позволяет прописывать в коллективном договоре
право работника на доступ к персональным онлайн-сервисам. Законопроект
позволит IT-директору организации определять, какие интернет-ресурсы
служащий может посещать из корпоративной сети – не оглядываясь на
условия договора с профсоюзом, говорится в отчете о предыдущем слушании
законопроекта.
Чтобы стать законом, после одобрения Палатой представителей,
документ должен получить одобрение в Сенате, после чего он ляжет на
подпись на стол президента США. Однако 5 июля администрация
Обамы дала негативный отзыв на документ и «пригрозила» воспользоваться
правом вето. В отзыве указывается, что блокировка доступа к онлайнсервисам является ущемлением прав госслужащих и поднимает вопросы о
неконституционности; также подобные действия «непрактичны» и увеличат
административную нагрузку на контрольные органы.
Против законопроекта выступают также демократы и профсоюзы,
которые считают, что документ имеет отношение не к
кибербезопасности, а направлен на ослабление влияния профсоюзов
госслужащих.
Основной автор законопроекта, республиканец Гэри Палмер (Gary
Palmer) в ответ на критику заявляет, что «федеральные служащие имеют
право работать на службе. Но у них нет права читать личную почту и
гулять по сайтам, не связанным с исполнением служебных обязанностей. И
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уж конечно они не имеют права торговаться с правительством в вопросах,
затрагивающих безопасность данных американских граждан».
«Президент Обама может наложить вето на этот законопроект, но в этом
случае он подпишется в том, что верит в право госслужащих смотреть порно
на государственных компьютерах», – сказал соавтор документа,
республиканец Брюс Уэстермен (Bruce Westerman). Блокировка
законопроекта поставит компьютерные системы госструктур под удар
хакеров, работающих на иностранные правительства и террористические
сети, уверен Уэстермен.
Если президент воспользуется правом вето, документ будет возвращен в
Палату представителей – и для его дальнейшего продвижения потребуется
уже две трети голосов всех представителей. Если это случится, процедура
должна будет повториться в Сенате. При одобрении Сенатом законопроект
получит статус федерального закона и без подписания его президентом
(Вика Рябова Палата представителей одобрила законопроект,
блокирующий американским служащим доступ к сайтам, не связанным с
исполнением служебных обязанностей // http://d-russia.ru/palatapredstavitelej-odobrila-zakonoproekt-blokiruyushhij-amerikanskimsluzhashhim-dostup-k-sajtam-ne-svyazannym-s-ispolneniem-sluzhebnyxobyazannostej.html. – 2016. – 07.07).

Активисты движения open source в Болгарии добились принятия
поправок в законодательство, согласно которым подрядчики госзаказов
обязаны публиковать в открытом доступе исходные коды всех
программ, разработанных за бюджетные средства.
Согласно тексту Закона об электронном управлении, при подготовке
технических и функциональных заданий на проведение государственных
тендеров на разработку компьютерных программ, административные органы
обязаны теперь включать в техническое задание следующие требования:
- компьютерные программы должны соответствовать принципам open
source;
- все авторские и смежные права на соответствующие компьютерные
программы, их исходный код, дизайн интерфейсов и баз данных, которые
являются предметом государственного заказа, должны предъявляться
заказчику в полном объѐме, без ограничений на использование, изменение
или распространение;
- разработка должна вестись в официальном репозитории (публичное
национальное хранилище и система контроля версий).
Требования закона не относятся к покупке лицензий, то есть
госструктуры по-прежнему имеют право закупать, например, проприетарный
софт от Microsoft и Oracle вместо LibreOffice и аналогичных свободных
программ.
Публикация исходных кодов всех проектов должна снизить число
инцидентов, связанных с информационной безопасностью (за последние
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годы в государственных сайтах и информационных системах было найдено
множество уязвимостей, а найденные «дыры» оставались незакрытыми
долгое время, потому что срок действия контракта с подрядчиком истѐк), и
уменьшить количество злоупотреблений при госзакупках (например, когда за
огромную сумму подрядчик разрабатывал статический сайт) (Закон об
обязательной публикации исходных кодов государственного ПО принят в
Болгарии // http://d-russia.ru/zakon-ob-obyazatelnoj-publikacii-isxodnyx-kodovgosudarstvennogo-po-prinyat-v-bolgarii.html. – 2016. – 05.07).

Государственное управление Китая по вопросам кибербезопасности
опубликовало постановление с целью усиления борьбы и недопущения
распространения ложных информационных сообщений в интернетпространстве. Ведомство дало поручение «всем интернет-сайтам принять
необходимые меры, чтобы содержание опубликованных информационных
сообщений было достоверным, всесторонним, объективным и правдивым».
«…Строго запрещается напрямую использовать в информационных
сообщениях
непроверенную
и
неподтвержденную
информацию,
опубликованную в социальных сетях и других интернет-платформах», –
говорится в сообщении.
Интернет-регулятор потребовал от всех веб-сайтов привести в
соответствие со стандартами процесс опубликования информационных
сообщений в мобильных приложениях, социальных сетях и на других
интернет-платформах. Строго запрещается использовать слухи при
написании новостных сообщений или полагаться на догадки и фантазию,
искажать факты, говорится в сообщении.
С 1 марта 2015 года власти Китая ужесточили контроль за информацией
в Интернете. Новые правила запрещают использование аватаров, а также
любой информации, нарушающей конституцию и другие законодательные
акты; информации, причиняющей «ущерб государственной безопасности
страны»,
раскрывающей
государственную
тайну,
подрывающей
политический режим и единство страны (Китайским сайтам приказали
публиковать
только
достоверную
информацию
//
http://drussia.ru/kitajskim-sajtam-prikazali-publikovat-tolko-dostovernuyuinformaciyu.html. – 2016. – 04.07).
Страна абсолютно не готова к информационной войне и
кибератакам. Об этом заявили участники первой встречи «этичных
хакеров» в Астане. И наглядно продемонстрировали уязвимости
порталов госорганов и частных компаний. Тем временем о казахстанцах,
как и обо всех пользователях Интернета, постоянно собираются данные,
говорят эксперты по информационной безопасности. И при случае
определенные силы могут использовать полученные сведения для своих
целей.
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На первой практической встрече DEFCON (дословно с англ. –
готовность обороны) эксперты по информационной безопасности детально
проанализировали все ахиллесовы пяты казахстанских ресурсов, провели
хакерский эксперимент и вскрыли несколько баз данных, а после выдали
рекомендации по защите от кибератак. Участники называют себя этичными
хакерами – white hat («белые шляпы»), поскольку заинтересованы в
улучшении ситуации по информбезопасности страны.
Президент Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА)
Олжас Сатиев:
По данным КНБ, ежемесячно в стране происходит до 100 тысяч
кибератак. Со своей стороны можем сказать: 90 процентов отечественных
сайтов можно взломать, остальные 10 процентов просто не работают. При
этом между бумажными специалистами по информбезопасности и
практиками, между экспертами и госорганами пролегает большая пропасть.
Наш Центр анализа и расследования кибератак пытается исправить
ситуацию: мы находим уязвимости на ресурсах и сообщаем о них
владельцам, однако реакция на них замедленная и не всегда адекватна угрозе.
Гордость наших чиновников за «электронное правительство», которое
ООН разместила на 28-м месте в рейтинге аналогичных проектов, на самом
деле неоправданна.
Несколько месяцев назад мы нашли уязвимости на портале e-gov: по
прямой ссылке можно было скачать документ без авторизации. И все
выдаваемые «электронным правительством» документы, независимо от
точки обработки запроса – дома за компьютером, через мобильный
телефон или ЦОН, были доступны третьим лицам. Проведенный нами
анализ показал, что за недельный срок можно было скачать более 50 тысяч
документов граждан РК – адресные справки, справки о наличии
недвижимого имущества и другие документы. Мы сообщили об уязвимости в
АО «НИТ» (разработчик e-gov), который устранил ее. Но вопрос о том, была
ли утечка персональных данных казахстанцев, остается открытым.
После фишинг-атаки (интернет-мошенничество) на крупные банки
страны эксперты ЦАРКА в течение 2 часов (!) нашли злоумышленников и
передали в МВД их адреса и телефоны.
Но прошло больше полугода – никаких вестей нет. В ходе аудита
информационных систем одной из нацкомпаний мы выявили, что в ней 5 лет
сидел троян (вредоносная программа. –Прим. ред.). Через него данные с
почтовых и других серверов компании уходили за рубеж. «И что с того?!» –
задастся вопросом обыватель. Ничего особенного, кроме того, что через Data
Mining – глубинный анализ данных – вашу жизнь могут взять под контроль и
влиять на нее!
Например, система Palantir позволяет на основе сбора и анализа
разрозненных данных – личных и профессиональных, которые вы оставляете
на просторах Интернета, – создать ваш психотип и делать вбросы
дезинформации.
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Сюжет знаменитой киноленты «Карточный домик» как раз об этом: как
с помощью поисковой выдачи информации формировать мнение людей и
решать за них, кому отдать свой голос. Если Google захочет, то сможет
сделать так, чтобы проголосовали за «нужного» кандидата, о котором
система будет выдавать исключительно хорошую информацию, а про
конкурента – обратное. О пользователях Всемирной паутины постоянно
собираются массивы данных, и искусственный интеллект, аналитики
разрабатывают новые векторы информационных атак. И, возможно, кто-то
собирает банк данных о казахстанцах, чтобы при случае использовать их
(Назгуль
Абжекенова
Наследившие
в
Сети
//
http://www.caravan.kz/gazeta/nasledivshie-v-seti-378667. – 2016. – 03.07).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Гальцина Д. А., Филатова О. Г. Тематика электронного правительства в
СМИ государств-членов ЕАЭС1 / Д. А. Гальцина, О. Г. Филатова //
Современная периодическая печать в контексте коммуникативных
процессов. – 2016. – № 1. – С. 99–109. В статье анализируется процесс
информационного освещения внедрения технологий электронного правительства в
общественную жизнь. На основании качественного и количественного анализа
материалов СМИ изучается важность электронного правительства и скорость внедрения
новых технологий оказания государственных услуг для стран-членов ЕАЭС.

Дятлов С. А. Электронное правительство как новый информационносетевой институт регулирования / Сергей Алексеевич Дятлов // Журнал
исследований по управлению. – 2016. – Т. 1, № 6. – С. 2. Обоснована
теоретическая концепция, в рамках которой электронное правительство представляет
собой организационную форму реализации управленческого интеллектуального капитала
общества на макроуровне. Дана характеристика электронного правительства, выявлены
его место, роль и функции в информационной экономике. Рассмотрены условия
формирования, принципы функционирования и факторы развития электронного
правительства. Приведены определения электронного правительства в узком и широком
смысле. Рассмотрены направления и формы внутренних и внешних взаимодействий
электронного правительства, формы и механизм предоставления электронных
государственных услуг гражданам, бизнесу и общественным институтам. Рассмотрен
отечественный и зарубежный опыт реализации программ электронного правительства на
федеральном и региональном уровне.

Исмоилов А. И. Совершенствование системы электронного
правительства в Республике Узбекистан / А. И. Исмоилов // Вестник
магистратуры. – 2016. – № 6–3 (57). – С. 86–88. В статье рассматриваются
вопросы правового регулирования электронного правительства в Республике Узбекистан.
Также в статье были проанализированы суть и содержание нормативно-правовых актов
Республики Узбекистан в области развития электронного правительства и
информационно-коммуникационных технологий.

Малиновский В. Ю. Эстония: от бывшей советской республики к
современному электронному государству / В. Ю. Малиновский //
Политические институты и процессы. – 2016. – № 2. – С. 35–40. В статье
рассматривается ретроспектива становления электронного государства Эстонии. На
основе статистических отчѐтов правительства Европейского союза проводится
количественный и качественный анализ уровня развития информационного общества
Эстонии. Сравнивается уровень ключевых показателей электронного правительства
Эстонии и Евросоюза. Статья является попыткой осмыслить процессы, в том числе
политические, которые должны быть запущены в стране, чтобы снизить уровень
коррупции и бюрократии и перевести взаимодействие граждан и государства на новый
качественный уровень.
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Саралинова Д. С. Электронное правительство как инновационная
технология удовлетворения социальных потребностей общества / Джамиля
Сайдулаевна Саралинова // Фундаментальные и прикладные исследования в
современном мире. – 2016. – № 14–2. – С. 26–29. Электронное правительство
используется для оптимизации предоставления государственных услуг, расширения и
поддержки возможностей самообслуживания населения, роста правовой осведомленности
и квалификации граждан и пр. Отмечено возрастание роли электронного правительства в
принятии государственно значимых решений и активное продвижение идей электронного
народовластия. Процессы информатизации общества, применения информационных
технологий в практической плоскости решаются далеко не так быстро вследствие
недостаточного просвещения широких кругов населения.

Трахтенберг А. Д. Электронное правительство и электронные услуги:
операционализация административной идеологии и тактики граждан /
А. Д. Трахтенберг // Научный ежегодник Института философии и права
Уральского отделения Российской академии наук. – 2016. – Т. 16, № 2. – С.
63–79. В статье рассмотрен вопрос о том, каким образом происходит адаптация
гражданами электронных дистанционных форм взаимодействия с органами власти.
Показано, что концепт «электронное правительство», на основе которого осуществляется
формирование инфраструктуры этого взаимодействия, связан с моделью государства как
корпорации, предлагающей потребителям общественные блага, разработанной в рамках
«нового государственного менеджмента». Операционализация данного концепта
осуществляется через набор «электронных услуг» как конкретных разновидностей
общественных благ. Операционализация осуществляется в логике исключения:
электронные услуги должны вытеснить традиционные. Показано, что в этой логике
построены существующие модели адаптации электронных услуг. Автор, исходя из тезиса
об асимметричности отношений между органами власти и гражданами, выдвигает
гипотезу о том, что граждане, применяя «тактики слабых» (М. де Серто), осуществляют не
вытеснение, а включение («бриколаж») электронных услуг в традиционную «арку
действий», ядром которой является личное [неформальное] взаимодействие с органами
власти. Приведены данные социологического исследования, проведенного в
Свердловской области и подтверждающего данную гипотезу. Сделан вывод, что успешнее
всего «бриколаж» традиционных и электронных услуг осуществляют представители
городского «среднего класса»: молодые, образованные, занятые в престижных сферах
деятельности. Они являются главными получателями выгоды от перехода к
«электронному правительству».

Хасаншин И. А. Анализ основных путей информационного
взаимодействия
электронного
правительства
с
инновационными
предприятиями / И. А. Хасаншин // Экономика и предпринимательство. –
2016. – № 7 (72). – С. 974–978. Эффективность деятельности государственного
сектора особенно важна для предпринимателей в области экономики, так как государство
устанавливает правила и предоставля ет инфраструктуру. Государственные органы могут
отставать от бизнеса в сфере информатиза ции в силу своей бюрократии,
неповоротливости, неэффективности и некоторой инертности, но ра но или поздно им
придется использовать новейшие технологические решения. Электронное прави тельство
является одним из таких решений. В данной статье будут рассмотрены основные каналы
взаимодействия инновационных предприятий с электронным правительством.

Бібліографія

80

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

1 – 31 липня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Zhumasultanova G. A., Rezvushkina T. A. The development of electronic
servicesin the system of public administrationof the Republic Of Kazakhstan / G.
A. Zhumasultanova, T.A. Rezvushkina // Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук. – 2016. – № 6–4. – С. 134–139. Дана стаття присвячена

дослідженню питань розвитку електронного урядування в Казахстані. У статті
розглядаються основні моделі електронного уряду інших держав і аналізуються їх
особливості. Особливе місце в статті посідає аналіз чинного законодавства Республіки
Казахстан в інформаційній сфері, зокрема, акти, що стосуються функціонування
електронного уряду та взаємодії органів влади з громадянами за допомогою
інформаційних і телекомунікаційних технологій.
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