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Анонс
17 вересня 2016 (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,
що стосуються ВПО, відкритих даних та відкритого програмного
забезпечення (osdn.org.ua).
21 сентября 2016 г. (Киев)
IDC DAY KYIV: DIGITAL TRANSFORMATION FORUM 2016.
Место проведения: г. Киев, галерея »D12».
Цифровая трансформация является на сегодня одной из наиболее
актуальных тем для компаний по всему миру. Топ-менеджменты всех
уровней и направлений от маркетинга и финансов до HR, непосредственно
заинтересованы во внедрении бизнес-инноваций и поиске новых
возможностей взаимодействия с партнерами, клиентами и рынком в целом.
Стратегия цифровой трансформации способна предложить бизнесу
широкий спектр бизнес-инноваций как в области автоматизации
технологических процессов абсолютно нового поколения с использованием
M2M и IoT, так и в сфере новых способов взаимодействия с клиентами и
партнерами, оптимизации внутренних процессов, выхода на другие рынки и
привлечения новых клиентов.
ИТ сегодня – не только автоматизирует рутинные процессы и экономит
время, как мы привыкли думать, а скорее трансформирует ключевую
деятельность компании, формирует новые принципы управления бизнесом и
участвует в создании инновационных продуктов и услуг с новой цифровой
ценностью для клиентов и партнеров.
Многие украинские компании предпринимают шаги в направлении
цифровой трансформации, в рамках IDC Day Kyiv: Digital Transformation
Forum 2016 Вы услышите кейсы коллег по рынку, успешных примеры из
смежных отраслей, выработаете основу для собственных решений в рамах
круглых столов и интерактивных сессий с экспертами.
Ключевые вопросы конференции:
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PERSPECTIVE – Как оценить масштаб воздействия Digital на процессы
в компании? В чем заключаются необходимые и достаточные шаги на
каждом этапе зрелости? К чему готовиться в ближайшее время?
SILOS – Вертикально-интегрированные платформы и отраслевые
решения, нереализованный потенциал информационных технологий для
бизнес инноваций – как научиться зарабатывать на уже существующих в
компании ресурсах и технологиях?
SUPPORT – Как быть с существующими ресурсами, процессами,
инфраструктурой и командой? Как эффективно внедрять изменения? Какие
нужны компетенции? На какие технологии и платформы следует обратить
внимание?
FOCUS – Почему именно управление клиентским опытом вместо
развития продуктов и услуг должно быть в центре эволюции бизнеспроцессов? И при чем здесь цифровая трансформация?
LEADERSHIP – Кто должен стать во главе процесса цифровой
трансформации? CEO, CIO, CMO или владелец, или отдельный человек –
Chief Digital Officer (CDO)? Какие задачи на самом ему деле придется
решать?
INFORMATION – Мультиканальнисть, адаптивность, персонализация,
большие данные, искусственный интеллект, боты и роботы, технологии
виртуально и дополненной реальности, 3D печать – как средства
оптимизации расходов и создания дополнительной цифровой ценности для
клиентов (http://itdirector.org.ua/itforum/wiw_sobyt.php?ID=9378).

23 сентября 2016 г. (Киев)
Третья ежегодная Blockhain & Bitcoin Conference Kiev.
Самая масштабная конференция в СНГ, посвящѐнная биткоину и
блокчейну. Участники – разработчики, предприниматели и представители
национальных регуляторов из СНГ, Европы и США. Их разделят на три
потока – для новичков, экспертов и разработчиков – чтобы получить
концентрат полезной информации всего за один день.
Поток 1. Новичкам
Поток для тех, кто каждый день слышит о биткоине, блокчейне и смартконтрактах, но до конца не понимает, что это такое. Специалисты пошагово
разъяснят суть основных понятий и расскажут, какие проекты можно
построить на фундаменте блокчейна. За один день – вся база того, что нужно
знать о криптовалютах и блокчейне, с разных позиций.
Поток 2. Экспертам
Обсудим кейсы, работу fintech-, govtech- и civiltech-сервисов на базе
блокчейна, безопасность в сети, инвестирование, перспективы майнинга,
смарт-контракты, биржевые инструменты, а также последние новости.
Отдельные доклады будут посвящены инициативам на государственном
уровне: созданию инструментов управления на блокчейне и позиции
национальных регуляторов разных стран.
Анонс
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Поток 3. Разработчикам
Посмотрим на блокчейн-сервисы в действии. Разберѐм, как работают
смарт-устройства и как написан код для них. С техническими вопросами и за
практикой – сюда.
Приглашаются:
 разработчиков;
 мелких и средних предпринимателей;
 финансистов и банкиров;
 инвесторов, представителей фондов прямых инвестиций и венчурных
капиталов;
 представителей кредитных компаний;
 представителей платѐжных систем;
 юристов;
 поставщиков Security Solution;
 основателей стартапов.
Регистрация: http://bitcoinconf.com.ua/ru
(http://itdirector.org.ua/itforum/wiw_sobyt.php?ID=9369).

30 сентября 2016 г. (Харків)
Конференція «СЕДО: практичні рішення та технології» Місце
проведення: м. Харків, Харківський регіональний інститут державного
управління Національної Академії державного управління при
Президентові України (ХарРІ НАДУ).
Організатори: компанія 7event
За підтримки: ГО «ІТ Альянс» та Національної Академії державного
управління при Президентові України.
Співорганізатор: компанія «Фінансова студія»
Партнер: Харківський університетський консорціум
Мета: створення майданчика для всіх учасників інвестиційного процесу
при втіленні СЕДО в державних структурах. Збільшення інтересу державних
установ (ВНЗів, ОДА, МДА, компаній) до впровадження необхідної
інфраструктури для інсталяції системи електронного документообігу (СЕДО)
яка розроблена фахівцями Адміністрації Президента України. Популяризація
договорів державно-приватного партнерства з прозорими умовами залучення
і повернення інвестицій.
Основні питання, які будуть розглянуті в ході дискусії:
1. Системи електронного документообігу (СЕДО) в державних
структурах
2. Практичні приклади втілення СЕДО
3. Рішення за допомогою СЕДО
4. Державно-приватне партнерство. Фінансування проектів втілення
СЕДО
- що є безкоштовним і що гарантує держава;
- питання заключення договору;
Анонс
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- фактори «за» та «проти»
5. Інформаційна Безпека даних в СЕДО.
Цільова аудиторія конференції:
- Одержувачі СЕДО державні організації: ВНЗ, МДА і ОДА, інші
державні компанії;
- Державні органи, які беруть участь в організаційному процесі,
представники виконавчої та законодавчої влади: Кабмін, МЕРТ, АПУ, ВРУ;
- Постачальники рішень: ІТ-компанії які володіють інтелектуальною
власністю і ресурсами для побудови інфраструктури держоргану для
установки СЕДО;
- Донори: міжнародні організації, фонди, які мають програми допомоги
у фінансуванні програм реформ в Україні (USAID, EBRD, Фонд Сороса
Відродження, інші донори);
- Приватні фонди та інвестори;
- Консультаційні компанії (представники великої четвірки, юридичні
компанії) – можуть брати участь в розробці договорів ДПП.
Також, під час конференції є можливість взяти участь у форматі
телемосту для керівників обласних адміністрацій. Телеміст від АПУ
(http://www.it-alliance.org.ua/index.php/ru/meropriyatiya).

30 сентября – 2 октября 2016 г. (Львов)
LVIV IT ARENA 2016.
Место проведения: г. Львов, стадион Арена.
По аналогии с прошлым годом LVIV IT ARENA 2016 представит более
трех тематических потоков. К традиционным Business, Product и Technology в
этом году добавится поток Tech-Expo, а также соревнование стартапов,
победители которого смогут презентовать свои идеи зарубежным
инвесторам. Кроме того, Арена этого года будет проводиться на английском
языке. Это связано с тем, что около 40 % участников – представители других
стран.На конференции у вас будет возможность встретить людей разных
професий – руководителей, разработчиков, дизайнеров, менеджеров
проектов, бизнес-аналитиков, предпринимателей и т.д. Конференция обещает
обеспечить подходящую атмосферу для неформального общения.
Lviv IT Arena, которая проходила в прошлом году, получила статус
лучшего IT-события года и собрала спикеров из Facebook, IBM Design,
Amazon, Petcube, HP, Epson, SAP и Microsoft.
В числе спикеров IT ARENA 2016:
 Алехандро Данилишин, представитель крупнейшей в мире компании
профессиональных услуг Deloitte;
 дизайнеры Ирен Перейра и Антон Репоннен, сотрудничавшие с
каналами Nickelodeon, BBC и National Geographic;
 Аарон Эриксон, представитель компании Thought Works;
 Сэми Энергин, который работает над проектом HoloLens в Microsoft.
Тематические потоки:
Анонс
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 Бизнес. Сегодня, в области доступных по цене технологий привлечение
внимания клиента становится все более трудным. Компании скорее
конкурируют в сознаниях потребителей, чем в лабораториях. Так как же мы
должны действовать, чтобы доказать, что мы лучшие, что наши услуги и
продукты выигрышное решение в этой всемирной гонке? Ответы на эти и
другие подобные вопросы стоит поискать на конференции. Бизнеснаправление охватит ИТ-аутсорсинг, наиболее «горящие» проблемы как для
малых компаний, так и для крупных корпораций. Так же будут представлены
продукты и стартапы – уроки от высококласных специалистов и на закуску
конкурс стартапов.
 Производство. Место, где менеджеры производства, UX-дизайнеры,
бизнес-аналитики и менеджеры проектов узнают о разработке продуктов и
управления продуктами из лучших практик мировых лидеров в области.
Наша цель состоит в том, чтобы облегчить превращение аутсорсинга в
разработку продукта, продвигать дисциплину управления продукцией в
Восточной Европе. Будут обсуждаться каждодневные проблемы, горячие
темы в мировом сообществе производства, а также слушать многочисленные
тематические кейсы.
 Вопросы технологии. Современный мир трудно представить без
Интернета,
мобильных
телефонов
(заманчиво,
конечно,
но
невероятно), спутниковая навигация, биотехнологии – список можно
продолжать. Правильная технология является одним из важнейших вещь,
чтобы сделать их случиться. Итак, что насчет завтрашнего дня? Что будет,
что секретный соус, который сделает невозможное возможным? Спикеры
тематики технологий подробно остановятся на этих моментах и будут искать
лучшие решения. Прорывные технологии, отлаженные технологии, новый
способ комунакации и совместной работы, процессов и лучшей практики,
инструменты торговли, придумок и «лайф-хаков», сложные задачи – все, что
может превратить сегодняшний прорыв в нечто повседневное завтра. Это то,
как вы меняете мир, даже если вы сами этого не замечаете. Направление
имеет две стороны. Одна из них – дискусионная площадка для ИТпрофессионалов на различные актуальные темы – обработка данных и
исскуственный интелект, социальные сети и Интернет-ориентированных
организаций, биоинформатика, робототехника, автономные транспортные
средства, Интернет вещей, мест , людей и услуг. Вторая – это серия
семинаров и мастер-классов, чтобы получить вам практический опыт по
указаным выше темам, вы сможете попробовать построить небольшой
кусочек
ярко
сияющего
будущего. Регистрация: http://itarena.lviv.ua
(http://itdirector.org.ua/itforum/wiw_sobyt.php?ID=9377).

4-6 октября 2016 г. (Санкт-Петербург, РФ)
9-я конференция «Информационные технологии в управлении
(ИТУ-2016)».
Анонс
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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»:
· 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.
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· Проблемы инженерного образования в области управления и
информационных технологий (http://www.ipu.ru/node/35923).

6–7 жовтня 2016 г. (Київ)
РКІ Forum UA-2016.
Форум проводиться за офіційної підтримки Міністерства юстиції
України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України, Державної міграційної служби України, Державного агентства з
питань електронного урядування України, Національної академії державного
управління при Президенті України.
Місце проведення Форуму: м. Киїів, Grand Hall Khreschatyk, готель
«Хрещатик».
Організатором
Форуму
виступає: Всеукраїнська
асоціація
«Інформаційна безпека та інформаційні технології» (ВАІБІТ).
Співорганізатори Форуму: Акредитований центр сертифікації ключів
органів юстиції, ГО «ІТ-Альянс», компанія 7event.group, компанія Financial
Studio.
Основна мета проведення Форуму – створення інформаційного
майданчику для дискусії, обміну думками та досвідом між експертами,
представниками державних органів, бізнесу та громадських об`єднань.
Ключові питаннями для обговорення на «РКІ Forum UA-2016»:
− нові тенденції галузі: ID-картка, BankID, MobileID, Blockchain,
постквантова криптографія;
− безпека систем електронної ідентифікації і надання довірчих послуг,
останні вразливості та загрози;
− стан стандартизації та нормативно-правової бази України та світу;
− інтероперабельність технічних рішень, організаційних та юридичних
засад надання та отримання довірчих послуг;
− банківські послуги та портали електронних сервісів: можливість
інтеграції у чинному правовому полі;
− шляхи виходу суб’єктів надання довірчих послуг на міжнародні ринки
та їх транскордонне визнання;
− напрямки популяризації сервісів електронної ідентифікації та довірчих
послуг в різні сфери економічного, соціального та адміністративного життя
України;
− державно-приватне партнерство для фінансування ІТ – рішень;
− участь закладів науки та освіти в системній розбудові електронних
сервісів.
Цільова аудиторія: органи державної влади – суб’єкти надання
адміністративних послуг та законодавчої ініціативи, державні реєстратори та
нотаріуси, фахівці кіберзахисту та розробники засобів електронної
ідентифікації та електронного цифрового підпису, оператори мобільного
зв’язку, банківські установи та суб’єкти надання платіжних послуг,
Анонс
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практикуючі юристи та судові експерти, академічна спільнота та суб’єкти
стандартизації, приватні інвестори, постачальники новітніх ІТ-рішень.
Форум передбачає виставку сучасних новітніх рішень (http://www.italliance.org.ua/index.php/ru/novosti/64-rki-forum-ua-2016).

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
30 серпня Кабінет міністрів України запустив новий сайт, на якому
зібрано інформацію про тарифи, субсидії та комунальні платежі.
Прем’єр міністр України Володимир Гройсман:
«Сьогодні ми запустили http://teplo.gov.ua – сайт, який дає відповіді на
найбільш поширені в суспільстві питання: Чому зросли тарифи? Як
формується ціна на газ? Для чого потрібні субсидії? Як зменшити комунальні
платежі?».
«На сайті є калькулятор комунальних платежів і субсидій. Введіть дані
власної квартири та тарифи свого міста і дізнайтеся скільки у разі
оформлення субсидії складатимуть Ваші комунальні витрати, а скільки за
Вас заплатить держава. Все просто і прозоро» (Кабмін запустив сайт про
тарифи,
субсидії
та
комунальні
платежі
//
http://detector.media/withoutsection/article/118275/2016-08-30-kabmin-zapustivsait-pro-tarifi-subsidii-ta-komunalni-platezhi. – 2016. –30.08).
За перший день роботи сервісу електронних петицій до Кабінету
міністрів України була подана 91 електронна петиція, про що свідчать
дані сайту.
Найбільше підписів громадян набрала петиція про створення відкритого
онлайн реєстру державних службовців з можливістю оцінки їх роботи, яку
підтримав 131 громадянин. 117 підписів отримала петиція про необхідність
ухвалення закону про сортування та переробки сміття, 86 – про підвищення
зарплат і пенсій в 2 рази, 80 – про перегляд тарифів на газ для населення, 61
підпис набрала петиція про запровадження в Україні електронних виборів
(За перший день роботи електронного сервісу в Кабмін подали 91 петицію
// http://www.newsru.ua/ukraine/30aug2016/kabminpeticiu.html. – 2016. –
30.08).
Презентація системи електронних земельних аукціонів відбудеться 2
вересня в Одесі.
«Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та
Innovation and Development Foundation завершили розробку системи
електронних земельних аукціонів та представлять її громадськості 2
вересня», – йдеться у повідомленні уряду.
Вказано, що апробація платформи та її презентація відбудеться
синхронно з земельним аукціоном, запланованим на цю дату.
«Електронні земельні аукціони забезпечать більшу прозорість та
відкритість набуття прав на земельні ділянки, а також збільшення
конкуренції за лоти за рахунок розширення кількості учасників», – сказано у
повідомленні (Юлія Шрамко Систему електронних земельних аукціонів
Офіційна інформація
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презентують 2 вересня // http://www.unn.com.ua/uk/news/1598078-sistemuelektronnikh-zemelnikh-auktsioniv-prezentuyut-2-veresnya. – 2016. –30.08).

Міністр юстиції України Павло Петренко висловив упевненість, що
система електронного декларування запрацює, як і планується останнім
часом, із 1 вересня без ніяких збоїв.
«Жодних провалів не повинно бути, тому що в цю ситуацію втрутилося
найвище керівництво країни, президент і уряд, тому Національне агентство з
запобігання корупції спільно з «Держспецзв’язку» зроблять усе, щоб із 1
вересня система запрацювала в повноцінному режимі і жодних інших
відтермінувань не було. Я переконаний, що це неможливо. 1 вересня – це
останній «дедлайн», коли система повинна запрацювати».
Після цього стосовно тих, хто подав цю декларацію раніше – а їх, за
його словами, «пару десятків осіб – не така велика кількість», НАЗК
ухвалило, що ці люди зможуть перевірити свою інформацію, яку вони подали
до 1 вересня, і «якщо все добре, вони її просто підтверджують і повторно
переподавати документи не потрібно».
Раніше у вівторок у Державній службі спеціального зв’язку та захисту
інформації повідомили, що її Експертна рада має намір у середу, 31 серпня,
розглянути питання щодо видачі атестата відповідності системи
електронного декларування на підставі експертного висновку, наданого за
результатами державної експертизи. При цьому у службі наголосили, що до
того моменту офіційні заяви та публічні твердження про те, що
«Держспецзв’язку» зобов’язана видати атестат, можуть бути розцінені і
кваліфіковані як «протиправний тиск на експертів, а також посадових осіб
державного органу».
Після низки суперечностей навколо сертифікації системи для подання
електронних декларацій, яка мала спершу запрацювати з 15 серпня, але була
запущена без належної сертифікації, тепер вирішено, що вона має
запрацювати повноцінно не пізніш як 1 вересня.
«Держспецзв’язку» має усунути недоліки, допущені компанієюрозробником програмного забезпечення, і видати до 31 серпня атестат
відповідності комплексної системи захисту інформації Єдиного державного
реєстру декларацій.
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», впродовж 60
днів після запуску системи електронного декларування декларації мають
подати особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне
становище. Це близько 50 тисяч високопосадовців, серед яких президент,
прем’єр-міністр, члени уряду, народні депутати України, заступники
міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади та їхні
заступники. Всі інші державні службовці почнуть заповнювати електронні
декларації з 1 січня 2017 року.
Повноцінне запровадження електронного декларування є однією з умов
надання Україні безвізового режиму з ЄС та кредитів МВФ (Міністр
Офіційна інформація
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юстиції висловив упевненість у запуску електронного декларування з 1
вересня // http://www.radiosvoboda.org/a/news/27955711.html. – 2016. –30.08).

Подані до Уряду електронні петиції, які не наберуть 25 тисяч
потрібних голосів, теж будуть розглядатися секретаріатом, але вже як
колективні звернення.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко:
«Петицію розглядає секретаріат, відповідні органи, а потім по суті дає
відповідь прем’єр-міністр, це та петиція яка набрала 25 тисяч голосів.
Петиція яка не набрала 25 тисяч голосів вона розглядається як колективне
звернення громадян і відповідно в іншому порядку… У будь якому випадку
питання яке зареєстровано на сервісі петицій воно буде розглянуто».
Також розглядатимуться лише ті петиції, які стосуються компетенції
Уряду.
«Відповідно до порядку розгляду петицій до Кабінету Міністрів можуть
звернутися громадяни з петиціями у яких визначаються питання що належать
до його компетенції…на сьогоднішній день із 155 петицій оприлюднено 120,
інші знаходяться на модерації, частина питань є такими, яким відмовлено.
Тим кому відмовлено, дається відповідь з деталізацією чому відмовлено»
(Петиції до уряду, які не наберуть 25 тис. голосів, будуть розглядатися
як колективні звернення // http://www.unn.com.ua/uk/news/1598064-petitsiyido-uryadu-yaki-ne-naberut-25-tis-golosiv-budut-rozglyadatisya-yak-kolektivnizvernennya. – 2016. –30.08).
В Україні система електронного декларування активів чиновників
почне свою роботу з 1 вересня 2016 р.
Президент України Петро Порошенко, коментуючи останні заяви
Transparency International щодо погіршення ситуації у сфері боротьби з
корупцією, зазначив, що система боротьби з корупцією реформується, і вже з
1 вересня почне роботу система електронного декларування (повноцінний
запуск якої був запланований на 15 серпня).
«Ми запускаємо зараз... а саме 1 вересня, ми запускаємо систему едекларування. Саме це було темою для обговорення з Transparency
international ситуації навколо боротьби з корупцією. Залишилося тільки 5
днів (до старту системи), і ви побачите, що проект почне свою роботу, і
електронне декларування – це ефективний інструмент для боротьби з
корупцією. Система е-декларування почне свою роботу на рівні з іншими
елементами антикорупційної системи».
23 серпня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні
уряду зажадав запустити електронне декларування активів чиновників з 1
вересня 2016 року і пригрозив звільненнями в разі зриву. «Моя мета – з 1
вересня запустити електронне декларування. Я вимагаю цього... Іншої дати,
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крім цієї, немає», – сказав він і попередив про персональну відповідальність
осіб, які відповідають за запуск електронного декларування.
Раніше уповноважені посадові особи заявили про запуск НАЗК системи
електронного декларування з 15 серпня, незважаючи на відсутність
необхідного атестата від Держспецзв’язку, що викликало негативну реакцію
громадськості, зокрема «Transparency International Україна». Згодом перша
заступник міністра юстиції України заявила, що до кінця серпня відбудеться
усунення недоліків реєстру електронних декларацій, після чого його
необхідно буде перезапустити, а подані декларації подати заново.
Глава комітету Верховної Ради з протидії корупції, депутат від
фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв закликав чиновників поки що не
подавати електронні декларації, щоб не «потурати шахраям», і боротися за
виправлення ситуації, оскільки система декларування без сертифікації не є
офіційним джерелом доказів для правосуддя.
Відповідно до закону про протидію корупції в 2016 році, розширені
електронні декларації повинні подати в 60-денний термін після запуску
системи е-декларування службові особи, що посідають відповідальне та
особливо відповідальне становище. Серед них, зокрема, президент і прем’єрміністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів,
члени Нацкомісій і АМКУ, голови ФДМ і НБУ та їхні заступники, народні
депутати, а також особи, посади яких належать до посад державної служби
категорії «А» або «Б», а також судді, прокурори і слідчі, керівники,
заступники керівників держорганів, юрисдикція яких поширюється на всю
територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу
(Порошенко наполягає, що система е-декларування почне роботу в
Україні 1 вересня // http://ua.interfax.com.ua/news/general/366106.html. –
2016. – 27.08).

Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський
розкритикував український уряд через провальний старт системи
електронного декларування доходів чиновників.
Томбінський наголосив, що тиск з боку громадянського суспільства
України почався у перший же день після запуску системи без належної
сертифікації.
Однак президент Петро Порошенко прокоментував ситуацію лише після
втручання іноземних партнерів, таких як Євросоюз та Міжнародний
валютний фонд.
«Хіба це не дуже тривожний сигнал, що український уряд не слухає свій
власний народ?».
На його думку, було б набагато краще, якби українські лідери зрозуміли,
що все має бути зроблено правильно від самого початку і без тиску з боку
ЄС.
«Існує певна вартість довіри. Якщо все зроблено під тиском, то
недовіра залишається, тому що тоді люди, як і раніше, будуть дуже
Офіційна інформація
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обережно стежити за розвитком України через цю річ – можливо, є якісь
приховані пастки в системі, хтось хотів би уникнути цього, і, відтак, все
робиться тільки під тиском».
Томбінський також наголосив, що довіра має величезне значення у
політичних відносинах і керівництво України має інвестувати набагато
більше в отримання довіри, а не триматися найнижчого рівня прийняття.
В ході візиту в Київ, 25 серпня, посол Європейського Союзу в Україні
Ян Томбінський заявив, що питання про надання країні безвізового режиму
гальмується останнім рішенням – введенням повноцінного електронного
декларування доходів чиновників (Томбінський розкритикував український
уряд
через
провальний
старт
системи
е-декларування
//
http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tombinskij-rozkritikuvav-ukrajinskij-urjadcherez-provalnij-start-sistemi-e-deklaruvannja-205584.html. – 2016. – 26.08).

Деревина вирубана державними лісгоспами реєструється у єдиній
базі. Спеціальний чіп набивається на кожну колоду ділової деревини і на
одну колоду із партії дрів. Доступ до реєстру мають всі охочі через
мережу інтернет.
Працівник Вінницького лісгоспу Сергій Лєсніченко:
«На терміналі в електронній формі приймання лісопродукції вводимо
породу, діаметр і сортність. Набиваємо чіп і скануємо штрих-код з неї.
Вводимо в електронну базу. Це робиться на місці валки лісу. Через годинупівтори ці дані будуть у всеукраїнській системі електронного обліку –
«ДАЛРУ». Поки вантажівка з деревиною виїде на трасу, можна буде
перевірити легальність цього товару через мережу.
Всі громадські об’єднання та правоохоронні органи за допомогою сайту
Лісгоспу можуть перевірити з якого регіону і яка деревина везеться.
Начальник Вінницього обласного управління лісового та
мисливського господарства Анатолій Бондар:
«Вирубки робляться лише за необхідності. Це або санітарні чистки, або
збір урожаю стиглого лісу. Лісгосп часто вирізає деревину, яка всихає.
Робимо це для запобігання зниження її вартості. В інтернеті можна звірити
діаметр і сортність деревини, яка транспортується від нас. Так робиться
прозорий контроль».
Чиновники нагадують, що ліси діляться на приватні, державні і
комунальні. Лісгоспам підпорядковуються лише державні (Олександр
Гандзій Про вирубку лісів можна дізнатись через інтернет //
http://gazeta.ua/articles/regions/_pro-virubku-lisiv-mozhna-diznatis-cherezinternet/719519. – 2016. – 26.08).
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про порядок подання
фізичними та юридичними особами електронних документів для подачі
та отримання ліцензій при веденні господарської діяльності.
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На засіданні Уряду ухвалили постанову, щоб спростити процедуру
ліцензування господарської діяльності.
Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів:
«Проектом, зокрема, встановлюється відповідні принципи електронного
ліцензування через особистий кабінет. На електронні документи обов’язково
накладається електронний цифровий підпис».
У проекті постанови зазначено, що його дія поширюється на юридичних
і фізичних осіб, які будуть здійснювати господарську діяльність, що підлягає
ліцензуванню (Уряд ухвалив постанову про отримання онлайн-ліцензій
для бізнесу // http://www.volynpost.com/news/73907-uriad-uhvalyv-postanovupro-otrymannia-onlajn-licenzij-dlia-biznesu. – 2016. – 20.08).

Секретаріат Кабінету міністрів України спільно з Програмою
розвитку ООН забезпечив проведення тренінгів із електронного
декларування для заступників міністрів та керівників центральних
органів виконавчої влади.
Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, якого цитує
пресова служба уряду, учасникам тренінгів були надані методичні та
практичні рекомендації, а також відповіді на запитання, що виникли в
перебігу тестового заповнення декларацій.
У Кабміні нагадали, що, відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції», впродовж 60 днів після запуску системи електронного
декларування декларації мають подати особи, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище. Це близько 50 тисяч високопосадовців,
серед яких президент, прем’єр-міністр, члени уряду, народні депутати
України, заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої
влади та їхні заступники. Всі інші державні службовці почнуть заповнювати
електронні декларації з 1 січня 2017 року.
Після низки суперечностей навколо сертифікації системи для подання
таких електронних декларацій, яка мала запрацювати з 15 серпня, але була
запущена без належної сертифікації, тепер вирішено, що вона має
запрацювати повноцінно не пізніш як із початку вересня.
Як повідомила днями голова Національного агентства з питань
запобігання корупції Наталія Корчак, на нараді з питань запуску системи
електронного декларування під головуванням президента України Петра
Порошенка, було вирішено: Державна служба спеціального зв’язку та
захисту інформації України у співпраці з Програмою розвитку ООН в
Україні мають до кінця серпня доопрацювати перші три модулі програмного
забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Держспецзв’язку належить усунути недоліки, допущені компанієюрозробником програмного забезпечення, і видати так само до 31 серпня
атестат відповідності комплексної системи захисту інформації Єдиного
державного реєстру декларацій. «Жодні технічні проблеми не можуть
Офіційна інформація
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зривати стратегічно важливого для держави плану і ставати на заваді твердій
політичній волі боротися з корупцією», – заявив на тій нараді Порошенко.
Повноцінне запровадження електронного декларування є однією з умов
надання Україні безвізового режиму з ЄС та кредитів МВФ (Уряд провів
тренінги з електронного декларування для чільних посадовців //
http://www.radiosvoboda.org/a/news/27935344.html. – 2016. – 20.08).

Україна посідає 32 сходинку серед 193 країн – членів ООН, з
найвищим за всю історію незалежності показником індексу електронної
участі
Україна увійшла в TOP-50 країн за рівнем електронної участі, значно
випередивши Бельгію, Латвію і, навіть, Швейцарію. Такі дані опублікував
Департамент ООН з економічних і соціальних питань у звіті «UN EGovernment Survey 2016».
Наразі Україна посідає 32 сходинку серед 193 країн – членів ООН, з
найвищим за всю історію незалежності показником індексу електронної
участі (EPI) – 0.7458. Крім того, Україна піднялась на 25 сходинок у
світовому рейтингу розвитку електронного уряду, посівши 62 позицію з
рекордним для країни індексом EGDI – 0.6076.
Найбільшого прогресу досягнуто в частині розвитку електронних
консультацій – з 27 % до 84 % та електронної участі у прийнятті державних
рішень – з 0 до 42,9 %. Також більше ніж у двічі зріс Індекс он-лайн послуг –
з 0.2677 до 0.5870.
Варто відзначити, що для звіту «UN E-Government Survey 2016», який
складається кожні два роки, була використана інформація, зібрана
Українським центром демократичних реформ ще у червні 2015 року, тобто
до повноцінного запуску порталу державних послуг iGov.org.ua та початку
надання найбільш важливих адміністративних послуг в електронному
вигляді. Тож, враховуючи темпи розвитку електронного урядування, Україна
має високі шанси наступного разу увійти у TOP-20 країн за рівнем
електронної участі громадян в управлінні державою.
Індекс електронної участі (EPI) вимірює електронну участь відповідно
до трирівневої моделі, яка включає: (І) використання інтерактивних послуг
для сприяння наданню інформації урядами громадянам (e-information), (ІІ)
взаємодію та консультації з громадянами (e-consultation) та (ІІІ) участь
громадян в процесах прийняття державних рішень («e-decision-making»).
Індекс розвитку електронного урядування (EGDI) відображає найбільш
важливі показники електронного уряду, а саме: масштаби та якість онлайн
послуг (OSI), статус розвитку телекомунікаційної інфраструктури (TII) та
індекс людського капіталу (HCI) (Україна увійшла в TOП-50 країн за рівнем
електронної
участі
громадян
в
управлінні
державою
//
http://glavcom.ua/news/ukrajina-uviyshla-v-top-50-krajin-za-rivnemelektronnoji-uchasti-gromadyan-v-upravlinni-derzhavoyu-367658.html. – 2016.
– 17.08).
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16 серпня в Києві відбулась презентація спільного проекту
Громадянської мережі ОПОРА та TechSoup щодо відкритих даних міст
України, який було реалізовано за партнерської підтримки Державного
агентства з питань електронного урядування України. Під час заходу
було оголошено про старт конкурсу сервісів для міст на основі відкритих
даних, а також презентовано спеціально розроблений Портал відкритих
міських даних «Дані міст/ Apps4Cities». Він містить більше 150 наборів
даних про обласні центри України, які можна вільно використовувати та
поширювати.
Координатор проекту «Дані міст/ Apps4Cities» Руслана ВеличкоТрифонюк:
«Конкурс Apps4Cities Challenge покликаний розв’язувати міські
проблеми за допомогою технологій, створення потрібного та цікавого сервісу
для громади, влади чи бізнесу». Вона також закликала активістів, лідерів
місцевих ініціатив, ІТ-спільноту та громадські організації ділитись даними
про міста. Адже ціль проекту – це, в тому числі, доступ до міських відкритих
даних.
Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга
Айвазовська:
«Ми хочемо, щоб дані були дуже прості в користуванні, якісні, а також
щоб органи місцевого самоврядування нарешті зрозуміли, що це їхній
колосальний ресурс, а не проблема».
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко:
«Одне з гострих питань у роботі з відкритими даними – є питання якості
публікацій розпорядників даних та формати, в яких вони публікуються.
Вірю, що такі громадські ініціативи не тільки збільшать кількість наборів
даних, а й сприятимуть підвищенню показників якості».
Прийом заявок на Apps4Cities Challenge триватиме з 15 серпня по 18
вересня 2016 року. За результатами конкурсу відбудеться розробка
прототипів сервісів на основі відкритих даних міст, що покликані спростити
життя мешканців та гостей міст. Вже в кінці листопада в рамках Apps4Cities
Challenge шляхом інтернет-голосуванням та за рішенням журі буде відібрано
трьох переможців, які отримають призи у розмірі 3 000 доларів США та
пропозицію подальшої інкубації проектів.
Подати ідею на конкурс можна, заповнивши заявку на сайті проекту.
Участь у конкурсі можна взяти двома шляхами: «У мене є ідея» і «Взяти
ідею». Детальніше про умови конкурсу можна прочитати на сайті проекту.
Обов’язковою умовою Конкурсу є те, що під час розробки сервісу
потрібно буде використати хоча б один набір даних, що опубліковано на
Порталі
відкритих
міських
даних
«Дані
міст/Apps4Cities» https://data.danimist.org.ua.
У
створенні
сервісу
допускається використання інших відкритих даних або даних, отриманих
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шляхом краудсорсінгу. Громадянська мережа ОПОРА планує у співпраці з
Державним агентством з питань електронного урядування України розробити
методичні рекомендації для місцевої влади, як правильно відкривати дані, а
також працювати над розвитком відкритих даних в містах України (В
Україні стартував конкурс сервісів для міст на основі відкритих даних
Apps4cities Challenge // http://www.dknii.gov.ua/content/v-ukrayini-startuvavkonkurs-servisiv-dlya-mist-na-osnovi-vidkrytyh-danyh-apps4cities. – 2016. –
17.08).

Кабінет міністрів повинен назвати точну дату запуску
сертифікованої системи електронного декларування доходів державних
чиновників.
Народний депутат групи «Партія «Відродження», член комітету
Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Артем Ільюк:
Декларації, опубліковані під час роботи системи в тестовому режимі не
матимуть ніякої юридичної сили, що унеможливить притягнення до
кримінальної відповідальності чиновників, які вказали у деклараціях
недостовірні дані.
«Уряд повинен оголосити, що перезапуск системи електронного
декларування відбудеться відразу після отримання відповідного сертифікату
технічної безпеки, як того вимагає ЄС. І назвати конкретну дату в цьому
питанні. А винні в зриві реформи повинні бути звільнені з органів держвлади
або ж понести відповідальність, передбачену законодавством».
Партія «Відродження» виступає за введення в Україні повноцінної
системи електронного декларування доходів чиновників. «Ми повністю
підтримуємо позицію Євросоюзу, а також міжнародних організацій по
боротьбі з корупцією в цьому питанні. Тому що без наявності такого
сертифікату система фактично легалізує факти приховування чиновниками їх
реальних доходів і надання неправдивої інформації про них. Згідно з чинним
законодавством, чиновник повинен подати інформацію в систему тільки
один раз, так що ті, хто подав електронні декларації до появи зазначеного
сертифіката, можуть уникнути відповідальності за умисне приховування
доходів».
Член антикорупційного комітету додав, що запуск системи
електронного декларування в тестовому режимі може негативно
позначитися на міжнародному іміджі України. «Цей, здавалося б, невеликий
недолік у роботі системи в «тестовому режимі» може поставити хрест не
тільки на самій реформі, а й відчутно вдарити по міжнародному іміджу
України. Оскільки електронне декларування є важливою умовою для
отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Також це вкрай важливий
крок на шляху європейської інтеграції України, зокрема, впровадження
принципу прозорості влади і посилення впливу громадянського суспільства
на процеси управління державою» (Уряд повинен оголосити перезапуск
системи
електронного
декларування
–
нардеп
//
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http://www.unian.ua/politics/1470581-uryad-povinen-ogolositi-perezapusksistemi-elektronnogo-deklaruvannya-nardep.html. – 2016. – 15.08).

Уряд з понеділка, 15 серпня 2016 року, перейшов на електронний
документообіг з центральними органами виконавчої влади і розраховує
на те, що рух документів прискориться на 50 %.
Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко:
«Розраховуємо, що рух документів від реєстрації до виконавця
прискориться орієнтовно на 50 %. Це в свою чергу дасть можливість
оперативніше приймати рішення і реагувати. Наступним етапом
запровадження електронного документообігу стане перехід на електронний
режим узгодження нормативно-правових актів, що значно прискорить роботу
уряду. Крім того, на сьогоднішній день відбувається підготовка та розробка
нової філософії прийняття рішень урядом».
Секретаріат Кабінету Міністрів України відтепер ніяких листів в
паперовому вигляді від центральних органів виконавчої влади не приймає.
Подавати необхідно виключно в електронному вигляді документи
тимчасового зберігання (до 5 років).
В секретаріаті е-формі не обробляються документи, які містять
інформацію з обмеженим доступом, документи про фінансові операції,
щодо кадрових питань, пов’язані з обробленням персональних даних,
документи, які потребують нотаріального посвідчення про право власності.
Йдеться також про документи, пов’язані з розглядом спорів у судах,
звернення громадян та райдержадміністрацій, вхідної кореспонденції, яка не
підлягає реєстрації, а також документи, які у встановлених законодавством
випадках не можуть бути оригіналами у електронній формі.
«Ми очікуємо відчутне прискорення документообігу, скорочення
термінів розгляду робочих питань, в перспективі – заощадження коштів».
«На цьому етапі ми не розраховуємо на економію коштів, оскільки є
витрати на вдосконалення програмного забезпечення, але в майбутньому
економія буде суттєвою».
Перехід – це не тільки зменшення витрат на папір, а насампередскорочення витрат часу на роботу з документами, оптимізація процесів
діловодства, підвищення ефективності функціонування апарату.
Саєнко уточнив, що папери, які надходили уряду до понеділка,
переводити в е-формат не потрібно.
«Майже всі документи, які надходили до секретаріату Кабміну за
останні роки, були оцифровані і зберігаються в цифровому форматі у
відповідному
департаменті»
(Уряд
перейшов
на
електронний
документообіг // https://ukr.media/politics/272107. – 2016. – 15.08).
Електронні декларації про доходи за новими правилами
подаватимуть навіть ті чиновники, що вже звільнилися з посад.
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Керівник Національної агенції з запобігання корупції Наталія
Корчак:
«Під електронне декларування підпадають всі держслужбовці. Якщо
особа звільнилася з займаної посади, це не означає, що в наступному році
вона не буде заповнювати електронну декларацію. Впродовж наступного
року вона має прозвітувати про свої статки за минулий рік».
Якщо система електронного декларування запускатиметься з 15 серпня,
відповідно, обов’язок щодо подачі декларацій лежить на тих чиновниках, які
склали декларацію за 2015-й рік, а якщо людина звільнилась в цьому році,
2017-го року вона також повинна заповнювати електронну систему
декларування. «Паперових декларацій вже не буде, все буде
комп’ютеризовано і буде єдина база даних»,. Таким чином, усі міністри
попереднього уряду та інші колишні високопосадовці будуть зобов’язані
задекларувати свої доходи в електронній формі, уточнила Корчак
(Електронні декларації зачеплять і міністрів уряду Яценюка //
http://expres.ua/news/2016/08/13/197807-elektronni-deklaraciyi-zacheplyatministriv-uryadu-yacenyuka. – 2016. – 13.08).

Позивачка вимагатиме скасування постанови уряду про перехід на
систему Prozorro. Позов до Окружного адміністративного суду міста Києва
був поданий Марією Бидловською ще 29 липня. А сам розгляд справи
призначено на 24 жовтня.
У своєму позові вона висуває ряд претензій до Постанови Кабміну №166
від 24 лютого 2016 року, в якій було затвержено порядок функціонування
електронних майданчиків, на яких проводяться державні торги системи
Prozorro. Серед головних – те, що Кабмін ввів у електронну систему
закупівель держпідприємство «Зовнішторгвидав України», якому передав
певні повноваження. Також уряд звинувачують у «неправомірному»
встановленні плати з учасників закупівель.
У судовому реєстрі дані про цю справу наразі відсутні. Однак на порталі
Судової влади є підтвердження щодо розгляду цієї справи (Проти системи
електронних
закупівель
Prozorro
подали
до
суду
//
http://24tv.ua/proti_sistemi_elektronnih_zakupivel_prozorro_podali_do_sudu_n
714402. – 2016. – 11.08).
Бажання влади пришвидшити процес введення е-декларування
напряму пов’язане з необхідністю забрати у ЄС аргументи щодо
ненадання Україні безвізового режиму. Втім, ця історія може призвести до
зворотнього ефекту.
Більшість громадян давно вже забули про електронне-декларування, яке
зобов’язало високопосадовців показати в своїх деклараціях усе майно, своє і
родичів зароблене чесною, і не дуже, працею.
Однак як стало відомо, Національне агентство з питань запобігання
корупції (НАЗК) вже з 15 серпня запустить систему електронного
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декларування для високопосадовців. Відповідно до закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання
посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру в 2016 році», високопосадовці «зобов’язані подати
щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом,
протягом 60 календарних днів після початку роботи системи» – тобто з 15
серпня по 15 жовтня.
Питання екстреного запуску електронного декларування, вочевидь,
варто розглядати суто у політичному розрізі. Позиція влади дуже проста:
запуск електронного декларування не дасть змогу ЄС причепитися до
Україні з приводу невиконання умов для досягнення безвізового режиму.
Електронне декларування хочуть швидко запустити і попри те, що
НАЗК планувало на наступному засіданні комісії скасувати рішення про
одночасний запуск системи електронного реєстру декларацій через низку
технічних проблем, пов’язаних із сертифікацією. Так, вчора в Адміністрації
Держспецзв’язку відбулася робоча зустріч представників державних органів
України – НАЗК, Мін’юст, Мінфін, СБУ, Державне агентство з питань
електронного урядування – стосовно упровадження системи електронного
декларування.
У ході зустрічі Голова Держспецзв’язку Леонід Євдоченко повідомив,
що наразі залишаються невирішеними процедурні питання організації
державної експертизи КСЗІ (комплексна система захисту інформації)
реєстру, що створює проблеми для своєчасного проведення експертних робіт
і досліджень. Зокрема, досі не отримано код програмного забезпечення
Реєстру, що унеможливлює проведення у рамках державної експертизи КСЗІ
реєстру відповідної експертної оцінки програмного забезпечення, насамперед
стосовно незадекларованих функцій, що можуть мати негативні наслідки для
роботи та реалізації функціональних послуг безпеки системи е-декларування,
безпеки інформаційних ресурсів інших державних реєстрів, що мають
взаємодіяти із системою е-декларування.
Запуск електронного декларування без відповідної сертифікації може
призвести до негативної реакції з боку західних партнерів. Як розповіло
depo.ua джерело з представництва ЄС в Україні, на Заході (зокрема, в США)
звертають увагу на те, що запуск системи електронного декларування з
сертифікатом і без нього – це дві великі різниці. Якщо система буде запущена
без відповідної експертизи, то подану неправдиву декларацію не можна буде
використати в суді як доказ вини того чи іншого чиновника. Тому
терміновий запуск електронних декларацій може бути розцінено як димову
завісу. В результаті, несертифікованою, але вже запущеною системою
декларування швидко скористаються усі ті, кому є чого боятися, подаючи
декларації за 2015 рік, а якщо сертифікація затягнеться, то і за 2016 рік. І все
це без жодних наслідків. Адже після сертифікації системи хитрі
високопосадовці вже не повинні будуть переподавати декларації.
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В цьому криється серйозний ризик для безвізової перспективи України. З
одного боку, ЄС як офіційна інституція не прив’язуватиме дану ситуацію з едеклараціями до перспектив України отримати безвізовий режим. Втім, це
можуть зробити ті члени ЄС, які скептично ставляться до України. У них
з’являться всі підстави заявляти, що боротьба з корупцією в Україні –
несправжня, і реальних змін в нашій країні не відбувається (Останній крок
України до безвізового режиму припаде на 15 серпня //
http://expres.ua/news/2016/08/11/197516-ostanniy-krok-ukrayiny-bezvizovogorezhymu-prypade-15-serpnya. – 2016. – 11.08).

З 1 серпня в Україні в тестовому режимі запрацював електронний
реєстр тимчасово переміщених осіб.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука:
«Наскільки мені відомо, з 1 серпня реєстр має запрацювати в тестовому
режимі. Тоді ми отримаємо певні об’єктивні вже дані про кількість людей,
які перебувають і на обліку, і постійно мешкають на території України».
Водночас Тука зауважив, що створенням реєстру – це компетенція
Міністерства соціальної політики.
«Я чув заяви пана міністра [соціальної політики Андрія Реви] про те, що
в подальшому ведення цього реєстру має передатися нашому міністерству,
але наші юристи робили певні попередні висновки, що для цього потрібні
зміни до чинного законодавства» (В Україні запустили електронний
реєстр тимчасово переміщених осіб // http://novynarnia.com/2016/08/01/vukrayini-zapustili-elektronniy-reyestr-timchasovo-peremishhenih-osib. – 2016. –
01.08).
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Регіональні ініціативи
Ще більше електронних послуг та відкритої інформації про роботу
чиновників. З півсотні провідних експертів, громадських активістів та
науковців
Дніпропетровщини
запропонували
власне
бачення
регіональної програми інформатизації регіону на найближчі три роки на
стратегічній сесії у Дніпропетровській ОДА.
Учасники сесії запропонували декілька проектів.
Наприклад, проект з умовною назвою «Інформаційне дерево». Його
мета – допомогти мешканцям області дізнатися більше про свої права. Ідея
полягає в тому, що якщо ви служили в АТО і не знаєте, на які пільги маєте
право, то зможете зайти в особистий електронний кабінет та дізнатися про
них. Те ж саме стосується новоспечених батьків, пенсіонерів, інвалідів.
Телефони, графіки роботи, перелік питань, з якими можна звернутися.
Детальна онлайн інформація про роботу будь-якої установи регіону – така
ідея другого проекту.
Проекти запропоновані лише як напрямки для майбутньої роботи. Як
втілювати їх у життя – учасники обговорюватимуть вже у вересні.
Дана стратегічна сесія – один з етапів впровадження швейцарськоукраїнського проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та
участі громади», учасником якого є Дніпропетровщина.
Експерт проекту Олексій Зелів’янський:
«Публічні консультації з громадянським суспільством щодо рішень
органів влади – є практикою європейських країн, перевірною часом. Це
забезпечує, перш за все, підвищення прозорості влади та тісне партнерство
керівництва
області
з
громадськістю»
(Соломія
Швайка
У
Дніпропетровській ОДА обговорили проекти інформатизації //
http://dniprograd.org/2016/08/22/u-dnipropetrovskiy-oda-obgovorili-proektiinformatizatsii_48675. – 2016. – 22.08).
Важливими принципами управління бюджетом є відкритість і
доступність інформації. Департамент фінансів Миколаївської міської
ради прагне забезпечити не лише ефективність і надійність бюджетної
системи, але й зробити її максимально прозорою і зрозумілою для
мешканців міста. З цією метою міська рада приєдналась до проекту
«Відкритий бюджет», підписавши 12 серпня Меморандум про співпрацю з
ГО «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» (м. Київ).
Користуючись порталом «Відкритий бюджет», місто отримує
візуалізацію міського бюджету (у вигляді графіків та діаграм). Метою
впровадження практики візуалізації є поліпшення відкритості, прозорості
бюджетної політики, онлайн доступ до показників надходження та
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використання коштів бюджету Миколаєва та створення умов для
задоволення потреби городян у інформації.
Ініціаторами підключення до проекту та своєрідним «містком» між
Департаментом фінансів та Центром «Ейдос» виступила команда
випускників «Школи державного управління: Ефективне самоврядування»
(ІСЕД) під керівництвом Тетяни Скиби.
Завдяки цій плідній співпраці городяни можуть ознайомитися з міським
бюджетом в доступній формі у розділі «Міський бюджет» офіційного сайту
міської ради – content/vidkritiy-byudzhet.html) (Миколаївський бюджет став
більш відкритим // http://mkrada.gov.ua/news/3212.html. – 2016. – 18.08).

Чому місцевим радам потрібно запровадити систему електронних
державних закупівель Prozorro? Як працює громадський бюджет участі?
Для чого публікувати бюджет міста? Як зробити механізм петицій
ефективним? На ці та інші запитання відповіді спробували давати учасники
семінару, який пройшов у Трускавці в п’ятницю, 12 серпня, за участі
експертів Тараса Бика, Євгенії Поремчук, Федора Мартинова та
представників влади Трускавця, громадськості, підприємницького
середовища. Секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко,
депутат ТМР Святослав Грабовський, підприємець Сергій Розора, громадські
діячі Віктор Пиців, Ренат Борсук, Микола Рупняк, Микола Горончук та інші
навряд чи пошкодували, що взяли участь у цьому навчальному заході.
Звісно, експерти, які представляли проект з електронного врядування
«Розумне місто», не могли не говорити про переваги свого сервісу. Та в той
же час вони високо оцінили той факт, що у Трускавці влада намагається
більше комунікувати з громадою, бути відкритою та прозорою. Тривала
дискусія розгорнулася навколо теми електронних петицій, яка у Трускавці
започаткована тільки цього року. Недоліки і є на те, щоб їх виправляти,
головне – є бажання щось робити, комунікувати з громадою, прислухатися до
неї.
Кожна з тем, які піднімалися експертами проекту «Розумне місто»,
вартує окремих досліджень, висвітлень. Е-врядування ж в цілому покликане
сприяти не лише прозорості влади, але і її підзвітності. В цій системі теж
можливі маніпуляції, якщо не «проставити» запобіжники, як це є у
згадуваній вище Естонії. Е-врядування може бути незручним для пошуку чи
незрозумілим через некоректне введення даних, але в цілому воно є
прогресом, кроком до демократії, кроком вперед.
Як інформує депутат Трускавецької міської ради Святослав
Грабовський (фракція «Народний контроль», комісія з питань регламенту,
законності та депутатської етики), міська влада планує підписати
меморандум про співпрацю з громадською організацією, котра діє в цій сфері
(Чи можливе електронне урядування в українських реаліях? //
http://protruskavets.org.ua/chy-mozhlyve-elektronne-uryaduvannya-vukrajinskyh-realiyah. – 2016. – 12.08).
Регіональні ініціативи
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Експертний погляд
Експерт реанімаційного пакета реформ Олександр Ябчанка:
Україні потрібно поступово переводити систему медичної допомоги
на інтегровану модель, суть якої зводиться до того, щоб економити
«відсотки» здоров’я пацієнтів і кожен зекономлений відсоток
перетворювати на економічні бонуси для учасників системи.
У центрі системи Семашка, уламки якої лежать в основі нинішньої
української медицини, і інтегрованої моделі – людина: навколо неї
вибудовується процес охорони здоров’я. Однак система Семашка була
зреалізована деформуючими командно-адміністративними механізмами, що
позбавлені мотиваційних інструментів. Інтегрована система убезпечена від
таких деформацій і наповнена мотиваційними факторами завдяки своїм
принциповим складникам: – електронний реєстр усіх і вся. Від реєстру
пацієнтів, лікарів і лікарень до протоколу лікування африканської чуми.
Дані реєстру – матеріал, на основі якого систему фінансують і
управляють нею. Від достовірності цих даних прямо залежить ефективність
роботи системи – від її поточного стану до довгострокового планування на
роки вперед; – клінічні протоколи діагностики, лікування й маршрутизації
пацієнтів, а також протоколи передавання даних у системі. Це правила гри,
без яких жодна система не може функціонувати; – контрактні відносини
учасників системи. Це стосується і пацієнтів, і лікарів. Ніхто в системі не
може бути зацікавлений так у результаті так, як її основні гравці.
«На етапі профілактики у вас є персональний лікар, з яким ви уклали
контракт. Лікаря обираєте самостійно. Платитимуть ескулапу за ваше
лікування за так званим подушовим нормативом: тобто за те, що
пильнуватиме вас цілий рік, лікар регулярно отримуватиме плату від
держави на лікарський рахунок раз на місяць. Оскільки лікар
фінансуватиметься саме за кількістю контрактів, на «первинці» з’явиться
конкуренція».
«Ви зобов’язуєтеся проходити планові обстеження з певною
періодичністю (для різних категорій – свої обстеження і частота) і звертатися
по допомогу за найменшої потреби. На лікаря покладається обов’язок
нагадувати вам про планові обстеження, аналізувати їх результати,
проводити діагностику і лікувати у межах своїх можливостей (він не зробить
пересадки серця, для цього є кардіохірургія) і в рамках своїх посадових
обов’язків (і не надасть швидкої медичної допомоги посеред ночі, для цього
викликають «швидку»)».
В інтегрованій системі відкривається безліч додаткових опцій, при
цьому описує деякі з них: – можливість роботи з пацієнтом груп спеціалістів
(міждисциплінарних груп). Зрозуміло, що основними пацієнтами таких груп
будуть хворі з хронічними недугами, літні люди. До складу груп входять
Експертний погляд
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також медичні сестри, сімейні лікарі і лікарі вузької спеціалізації.
Координація роботи таких груп відбувається за допомогою протоколів і
наявної інформації про пацієнта незалежно від місця знаходження
спеціалістів; – можливість для груп проводити аналіз власної роботи за
чіткими методами оцінювання її ефективності. Наприклад, чи вдалося
зменшити кількість ускладнень тієї чи іншої нозології або кількість
госпіталізацій хронічних хворих?
Подібна аналітика, окрім найбільш раціонального використання
людських і фінансових ресурсів, дає широкі можливості для наукової і
дослідної роботи.
«Напевно, інтегрована система охорони здоров’я нині – це ніби щось зі
сфери наукової фантастики. Але все це реально. Вона вже працює в
більшості країн Європейського Союзу. Ба більше: така система функціонує і
в Україні, зокрема у Вознесенську і Скадовську. На запуск повноцінної моделі
там знадобилося трохи більше року. Треба лише нарешті почати робити».
За даними Всесвітньої доповіді щодо соціального захисту, який готує
Міжнародна організація праці, частка прямих витрат населення на охорону
здоров’я (без будь-яких схем страхування або накопичення) в Україні одна з
найвищих серед країн Європи; в більшості країн ЄС вона не перевищує 12-25
% (Планові обстеження, контракт з лікарем та електронний реєстр:
експерт пояснив переваги інтегрованої моделі меддопомоги 28 серпня //
http://dt.ua/UKRAINE/planovi-obstezhennya-kontrakt-z-likarem-ta-e-reyestrekspert-poyasniv-perevagi-integrovanoyi-modeli-meddopomogi-217336_.html. –
2016. – 28.08).

Сергій Сидоренко, Європейська правда:
Україна ще кілька місяців тому зобов’язалася, що е-декларації
запрацюють 15 серпня у 00:00. Ми звикли робити все в останню мить,
тому здавалося, що встигнемо і зараз.
Адже стимул є. На кону серйозні кошти – $3 млрд від МВФ, 1.2 млрд
євро макрофіндопомоги від Євросоюзу, а також значне фінансування від
Світового банку та інших міжнародних інституцій.
І на додаток, про що писалося і говорилося багато разів, запуск
декларування 15 серпня – останнє зобов’язання Києва для впровадження
безвізового режиму. Зараз можна впевнено говорити: графік зірвано. Система
не запрацює в строк. Та нині ми – на роздоріжжі. Київ має два шляхи:
поганий і гірший. Поганий шлях – це зрив дедлайна та порушення
зобов’язань перед Заходом.
Ще гірший – якщо в ніч на 15 серпня Україна запустить в роботу
несертифіковану систему. Нам скажуть, що Київ все виконав. А насправді –
цей крок виведе з-під кримінальної відповідальності найвищих посадовців.
Імовірність другого шляху – досить висока. І виникає питання, чи не є
нинішнє загострення лише ширмою для того, щоби привести систему до
Експертний погляд
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«фіктивного запуску». Тим більше, що деякі джерела в цьому повністю
переконані.
Тому за питанням про те, «що робити?», не варто пропустити також
інше – «хто винуватий?».
«Європейська правда» має достатньо документальних доказів того, що
Держспецзв’язок навмисне зірвав запуск системи, від початку маючи таке
завдання. Жодних сумнівів, що відомство, тісно пов’язане із секретарем
РНБО Олександром Турчиновим, зробило це свідомо. І цілком можливо, що
протистояння навколо е-декларування виллється у серйозні кадрові зміни в
країні.
Круговерть вихідних запустила новина п’ятничного вечора. Звучала
вона досить буденно і нецікаво – орган зі складною назвою ДССЗЗІ
(Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, або
Держспецзв’язок) заявив про неготовність апаратно-програмного комплексу
збирання та зберігання електронних декларацій і відмовився його атестувати.
Великою несподіванкою це не стало. Про те, що електронне
декларування під загрозою зриву через проблеми з атестацією системи, знали
всі причетні. Адже ще на початку серпня ДССЗЗІ зірвала перші терміни
і саме тоді конфлікт став публічним.
Справді прикро, що доводиться оперувати такими термінами як
«брехня», «службова підробка» чи «навмисний зрив», але останні дії
Держспецзв’язку не залишають сумніву – йдеться саме про брехню, свідомий
зрив електронного декларування та про фальсифікацію доказів. До того ж,
публічну фальсифікацію – нещодавно ДССЗЗІ включився у боротьбу в
медійному просторі –на офіційній сторінці та в Facebook.
Варто проаналізувати їхні головні тези. Попереджаємо: цей блок
складний та технічний, однак важливий, адже це – наочна ілюстрація
неправди з боку держоргану. За небажання розбиратися в технічних деталях
– можете пропустити цей блок та перейти до наступної глави.
Брехня 1: Система е-декларацій готова на 60 %, її прийняти
неможливо
Цей аргумент нині постійно звучить від Держспецзв’язку, повторюється
у прес-релізах та виступах.
«Розроблене програмне забезпечення у обсязі тільки трьох результатів з
п’яти, визначених договором. Це орієнтовно 60 % передбаченого обсягу
робіт, які мали завершитися у повному обсязі ще 30 червня», – каже ДССЗЗІ.
Відвертою брехнею є теза про «60 % під передбаченого обсягу». Ще
минулого року планувалося, що система електронних декларацій буде
запущена саме в нинішньому обсязі, із трьома компонентами – заповнення
декларацій, їх захищене збереження та публікація. Все, крапка! Другий етап
– обробка та аналіз декларацій – мав доєднатися згодом.
«Від початку технічне завдання говорило про те, що програмний
комплекс створюється етапами», – стверджує керівник програми ПРООН
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Іван Пресняков (саме Програма розвитку ООН виділила Україні кошти на
створення системи е-декларацій).
Перший документ – акт приймання-передачі комплексу (pdf, 4 сторінки),
в якому ПРООН засвідчує, що не має претензій до першої частини.
Більше того, Держспецзв’язок чудово знав про етапність розробки.
Нинішні заяви керівника органу про те, що це стало для них сюрпризом,
також є брехнею. До вашої уваги – сканкопія висновку міжвідомчої групи,
яка також засвідчила готовність системи до експлуатації (pdf, 17 сторінок). В
складі групи були представники ДССЗЗІ.
І, нарешті, ще один важливий момент, який ми не можемо підтвердити
сканом, але знаємо з кількох джерел, що такий документ існує. 3 серпня
ДССЗЗІ затвердила техзавдання на КСЗІ саме на перший етап, тобто на 3 з 5
компонентів, погодивши достатність першого етапу. Це також означає, що у
своїх оцінках експерти служби повинні були б залишатися в рамках цього ТЗ.
Однак у спецзв’язку обрали іншу тактику.
Згадка ж про 30 червня є напівправдою. Дійсно, на початку процесу,
коли ПРООН замовляла розробку програмного забезпечення, завершення
робіт було передбачене на 30 червня. Але тоді були очікування, що перший
етап системи сертифікують ще навесні.
Ключова причина того, що робота над другим етапом затягнулася –
взагалі детективна історія.
Інші державні органі не мають права надавати НАЗК доступ до своїх
баз (бо інакше будуть санкції ДССЗЗІ) доти, доки ця служба не атестує
комплекс НАЗК. А тепер ДССЗЗІ каже, що не дасть атестат доти, доки
комплекс не матиме доступу до баз інших державних органів.
Зачароване коло...
Брехня 2. Але ж роботи все одно затягнулися. А тепер
Дезжспецзв’язок змушують за два дні провести атестацію, на яку
потрібно два місяці.
Теза про «два місяці» прозвучала від глави ДССЗЗІ Леоніда Євдоченко
на засіданні НАЗК лише в суботу і вкрай здивувала присутніх.
Євдоченко, мабуть, не думав, що в пресу потрапить документ, який він
особисто погодив більше місяця тому. 5 липня керівник ДССЗЗІ надіслав до
НАЗК лист, де йдеться, що служба «погоджує без зауважень графік побудови
комплексної системи захисту інформації». За цим документом, сертифікація
мала відбутися між 5 та 12 серпня.
То коли Євдоченко брехав – місяць тому в офіційному документі, чи
нині, у офіційних заявах? Треба визначитися.
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А далі ДССЗЗІ додатково скоротив собі час для аналізу системи, щоби
дати собі підстави для нових претензій про «брак часу». На початку серпня
(тобто в період цейтноту, а не раніше, коли лишалося вдосталь часу) в службі
ініціювали зміну підрядника, який мав проводити експертизу захищеності
продукту. ДССЗЗІ змусило НАЗК відмовитися від послуг незалежних
експертів і передати роботу до свого дочірнього підприємства.
Це викликало подив і з боку ПРООН, і з боку Євросоюзу, але шанси
встигнути до 15 серпня ще лишалися.
Та в ДССЗЗІ на цьому не зупинилися. Наступний крок – скориставшись
тим, що зміна підрядника забрала кілька днів на підписання документів, у
службі відмовилися брати у розробника для аналізу технічну документацію
доти, доки бюрократичний процес не завершиться. Ніби все правильно, але
часу на аналіз залишилося геть обмаль.
Є й інші звинувачення у затягуванні процесу, не підтверджені
документально. Зокрема, члени НАЗК на відкритому засіданні повідомили,
що п’ять (!) разів надсилали до ДССЗЗІ флешку з кодом, але та «десь
губилася» у відомстві. Євдоченко цей момент не став заперечувати. Але в
прес-релізі його відомство не втратило можливості поскаржитися на нестачу
часу для роботи із системою.
Брехня 3: Розробник не проводив незалежне тестування системи та
не надав необхідних документів.
Цей міф – найцікавіший.
Ще в суботу підставою для жартів стало офіційна заява ДССЗЗІ про те,
що серед наданих їм документів «відсутні акти завершення дослідної
експлуатації, завершення робіт зі створення КСЗІ, протокол її попередніх
випробувань»
Компанія розробник у відповідь просто опублікувала три фото – стопка
папок, переданих в ДССЗЗІ, титульні листи двох папок, нібито «відсутніх» у
пакеті документів.
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У наступних повідомленнях Держспецзв’язок вже не скаржився на
відсутність документів – мабуть, знайшов їх.
Але ще цікавіша теза про відсутність сторонніх тестувань. Як
з’ясувалося, в розпорядженні ДССЗЗІ ще в липні були дані тестування,
проведеного PricewaterhouseCoopers та авторитетної тестувальної компанії
TestLab2.
Представник ДССЗЗІ особисто бачив та погоджував позитивні висновки
цих компаній, адже вони лягли в основу міжвідомчого висновку (за участю
цієї служби) про повну готовність комплексу. Ми вже давали лінк на цей 17сторінковий висновок, а тепер до вашої уваги – два фрагменти з нього.

Не наша задача – обирати авторитетні організації, але можемо
припустити, що для багатьох читачів слово ДССЗЗІ видається менш
авторитетним, аніж слово, скажімо, PricewaterhouseCoopers. І хоча тут вони
аналізували різні аспекти роботи системи, саме по собі звинувачення ДССЗЗІ
про відсутність незалежних тестувань системи відається абсурдним.
І, як вже стало звичним для цього органу – брехливим.
Брехня 4: ДССЗЗІ знайшло масу проблем у комплексній системі
захисту.
Експертний погляд
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Після відкритого засідання НАЗК, де керівника служби постійно ловили
на брехні, а також на незнанні особливостей роботи власного відомства,
глава Держспецзв’язку навряд буде прагнути публічності, це було очевидно.
Та такого розвитку події не передбачав ніхто.
В суботу, після завершення скандального засідання НАЗК, голова
Держспецзв’язку знову порушив свою обіцянку.
Вранці того дня, на відкритому засіданні, перед телекамерами, він
повідомив, що висновок про відмову у атестації готовий (а як інакше, адже
вчора про нього було повідомлено!) та гарантував, що за годину, о 12.30
документ буде в НАЗК – лише поїде до офісу та привезе його.
Тоді представники НАЗК запропонували «для гарантії» збільшити
термін до двох годин. Також Євдоченко публічно пообіцяв, що фахівці
Держспецзв’язку особисто приїдуть до приміщення НАЗК або до офісу
компанії розробника ПО, щоби разом з програмістами сісти за роботу та
оперативно виправити «10 критичних вразливостей» програмного коду
системи.
Час спливав. Ані в 13.30, ані в 15:00 висновок так і не приїхав.
Схоже що готового документу на той момент просто не було, і це –
службова підробка, кримінально каране діяння.
Однак в ДССЗЗІ і після того змогли вразити. Коли о 17 годині документ
нарешті привезли до НАЗК, виявилося, що служба спецзв’язку... заборонила
передавати його розробникам, наклавши на нього гриф «для службового
користування».
Навіщо потрібен гриф обмеженого доступу у висновку щодо документів,
які не мають грифу – питання відкрите. Два джерела ЄП, причетні до роботи
Держспецзв’язку, кажуть що ДССЗЗІ завжди ставить гриф на свої висновки.
Але в цьому разі виникає питання до Євдоченка, чому він публічно
давав протилежні обіцянки на засіданні НАЗК? Що це – кричуща
некомпетентність, чи знову спроба затягнути процес?
Та головне навіть не те, що ДССЗЗІ ховає свої висновки. Головне – їх
зміст.
Спершу над претензіями служби, на підставі яких та відмовила у
атестаті, сміялися в НАЗК, зазначаючи, що не можуть повідомити всі деталі –
адже документ секретний. Пізно вночі текст нарешті побачила компаніярозробник, «Міранда».
З’ясувалося, що ДССЗЗІ взагалі не проводила аналіз програмного коду.
Гучні заяви Євдоченко про те, що «написаний код десятирічної давнини,
його пальцем можно проткнути», схоже, знову виявилися брехнею.
«Во-первых, сам экспертный вывод ни содержит НИ ОДНОГО
ЗАМЕЧАНИЯ к програмному обеспечению реестра. Все письменные
замечания касаются сопроводительной документации. Некоторые из них
можно считать не лишенными смысла, получили бы мы этот вывод в 14.00
субботы, как и было обещано – документация уже была бы поправлена», –
написав у за чверть на четверту ночі директор «Міранди» Юрій Новіков.
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Але в ДССЗЗІ обрали тактику затягування процесу.
І коли в неділю об 11 ранку «Міранда» прийшла до ДССЗЗІ, в службі їх
протягом години не пускали всередину, а згодом – пустили, але не дали на
ознайомлення документи.
Зрив термінів запуску електронного декларування – питання
безсумнівне. Встигнути до ранку чи навіть до ночі 15 серпня неможливо суто
технічно. Та й розвиток події неділі свідчить, щоДССЗЗІ твердо налаштоване
не атестувати систему.
Керівник ДССЗЗІ Леонід Євдоченко – особа настільки скомпрометована,
що обговорювати його вину просто немає сенсу. Дискутувати можна хіба що
про те, чи опиниться цей посадовець за гратами.
Адже навіть якщо не брати до уваги його усні заяви, які складно
«підшити до справи», пан Євдоченко лишив надто багато документальних
доказів.
Його звільнення нині є, по суті, неминучим. Якнайменше, влада має
принести в жертву стрілочника. Тим більше, що служба – якщо виходити з
кричущої непрофесійності керівника – нічого не втратить. Прем’єр Гройсман
вжеоголосив про початок службового розслідування щодо його роботи на цій
посаді.
І подальші дії будуть індикатором.
Навряд чи хтось вірить, що Євдоченко зважився на блокування траншу
МВФ та на зрив «безвізу» виключно зі своєї ініціативи, без вказівки когось із
перших осіб держави.
Тому якщо уряд просто звільнить без гучніших наслідків, це означатиме
саме «варіант стрілочника».
Події найближчих діб, і навіть найближчих годин дадуть змогу
визначити, хто блокує е-декларування «зверху».
Є дві опції. 1) Це дії Олександра Турчинова та близьких до нього осіб і 2)
За зривом стоїть Турчинов разом із Петром Порошенком.
Наразі ми не маємо відповіді, який з цих варіантів є правильним.
На перший погляд це може здаватися дивним, адже формально – якщо
виходити із законодавчої бази – секретар Радбезу тут ні до чого. Однак всі
без винятку співрозмовники ЄП «з системи» стверджують, що Євдоченко є
людиною Турчинова, а ДССЗЗІ за неофіційним розподілом повноважень
входить до сфери впливу апарату Радбезу.
45-річний генерал-майор спецзв’язку Леонід Євдоченко працював у
структурах СБУ до періоду «раннього Януковича». Далі був звільнений, а
навесні 2014 року – поновився на посаді директора НДІ спецтехніки та
судових експертиз СБУ. В той період СБУ була у сфері впливу
в.о.президента Турчинова.
1 липня 2015 року Кабмін за поданням прем’єра Яценюка призначив
Євдоченка керівником ДССЗЗІ. В оточенні Яценюка ЄП переконують, що
«тут не було одноосібного рішення».
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Цікава деталь: представляти нового керівника до Держспецзв’язку
поїхав саме Турчинов, хоча положення цієї служби не містить жодних згадок
про відносини Держспецзв’язку та апарату Радбезу (а кулуарний розподіл
сфер впливу у документах не прописаний).
Юридично ДССЗЗІ підпорядковується уряду.
Яценюк за часи прем’єрства був політичним партнером Турчинова, а от
про Гройсмана цього не скажеш. Нині, принаймні публічно, прем’єр більше
схожий ворога Євдоченка, а на початку гострої стаді конфлікту навіть прямо
погрожував йому відставкою.
Ще одним непрямим доказом того, що Євдоченко є членом команди
Турчинова, є дії глави НАЗК Наталії Корчак, яка також представляє в агенції
політичну групу Турчинова. У більшості випадків – і на засіданнях, і в
публічних коментарях Корчак стає на захист позиції ДССЗЗІ, навіть якщо її
думка суперечить аргументам профільних фахівців агенції.
Редакція ЄП звернулися за коментарями до прес-служби Турчинова.
Через вихідні відповіді ще не надійшло, але ми готові їх опублікувати.
Окремої уваги заслуговує роль Порошенка.
Соцмережі переконані: за зривом е-декларацій стоїть президент. Та
ЄП наразі не має даних ані на підтвердження, ані для гарантованого
спростування цієї версії.
В суботу на скандальному засіданні НАЗК всі представники групи
Порошенка були, схоже, щиро обурені тим, що відбувається.
Жоден не підтримав Євдоченка. Міністр фінансів Олександр Данилюк
попередив всіх, що вони близькі до зриву траншу МВФ. Член НАЗК за
«президентською квотою» Руслан Радецький також був серед критиків
ДССЗЗІ.
Та точнішу відповідь на запитання про те, якою є роль Порошенка ми
дізнаємося скоро – коли НАЗК голосуватиме по те, як виходити з кризи.
Саме тоді доведеться обирати один з двох шляхів – поганий і ще гірший.
І саме тоді з’ясується, що мав на увазі президент у своєму зверненні в
четвер, коли вимагав будь-що запустити електронне декларування в ніч на
понеділок.
Подальші варіанти
Нині діє рішення рішенні НАЗК про те, що програмний комплекс
електронного декларування запуститься опівночі 15 серпня. Агенція
ухвалила це рішення, коли ще не було відомо, що атестація системи буде
зірвана.
Сьогодні це рішення не скасують. На це просто не вистачить
голосів. Проти виступає Наталія Корчак, та й інший член НАЗК за «квотою
Турчинова», Олександр Скопич, не піде проти «політики партії».
І якщо не буде знайдений якийсь альтернативний варіант –
припустимо, деактивація форми ведення декларацій, ми будемо близькі до
катастрофи.
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Експерти вже попереджали: запуск е-декларування без сертифікату,
означатиме, що агенціядає дозвіл на безкарність вищим посадовцям країни.
Наталія Корчак, яка ще вчора говорила, що не активує форму
заповнення декларацій, в неділю «несподіванно» змінила думку на
протилежну і тепер відстоює найгіршу опцію: «запуск системи в режимі
дослідної експлуатації».
Що це означає насправді і як це дозволить посадовцям уникнути
кримінального покарання, найкраще описав виконавчий директор
Transparency International Ярослав Юрчишин.
«Зловлять (посадовця) на гарячому – апартаменти в Лондоні не
задекларував і пояснити звідки гроші на них не може. Сидів би він років зо
два, але він йде в суд і каже: система в дослідній експлуатації, притягнути ви
мене по закону не можете. Бо у вас система не справжня. І вносити ще раз я
не буду, бо закон я виконав».
Можливо, це і було метою тих, хто домігся зриву повноцінного запуску
системи?
В неділю ввечері голова НАЗК Наталія Корчак підтвердила опасіння ЄП
і обрала найгірший для країни шлях: остаточно відмовилася від своїх слів
про запуск системи без інтерфейсу введення персональних даних та схвалила
запуск системи декларування без атестації системи захисту.
На прес-конференції вона визнала: це означатиме неможливість
притягнення посадовців до відповідальності за брехню в деклараціях.
Мотиви запуску системи в такому вигляді пані Корчак не пояснила.
За рішення про те, щоби покласти відповідальність за зрив декларування
на «Міранду» проголосували троє членів НАЗК – всі, призначені по квотам
Турчинова та Порошенка. Жоден з них також не заперечив проти запуску
системи без сертифікату (Сергій Сидоренко Хто зірвав електронне
декларування
статків:
хронологія
та
документи
//
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/08/14/7053339. – 2016. –
14.08).

Політолог Гліб Канєвський:
«У цьому році відкриються народні депутати, представники уряду,
президент. З наступного – чиновники органів місцевого самоврядування.
Можливо, почнеться хвиля звільнень. Посадовці, які не зможуть пояснити
своє майно просто йтимуть з посад».
Електронна система декларації має ряд переваг. Головний недолік –
коло родичів, майно яких треба вказувати – обмежене.
«Електронне декларування забов’язує посадовців задекларувати
інформацію про коштовне майно. Нарешті побачимо дорогоцінні годинники і
шуби, якими вони володіють. Також будуть змушені показати всю свою
нерухомість. Навіть ту, яка вважається недобудованою. Чиновник може жити
в маєтку на чотири поверхи. Але помешкання не буде зареєстрованим, бо по
документам – будується. За умисно наведені неправдиві факти в декларації
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можуть притягнути на 2 роки ув’язнення. На жаль, коло родичів в декларації
обмежене. Потрібно вказати лише своїх дружин, батьків, дітей. Ніхто не
заважає посадовцям переписувати майно на довірених чи юридичних осіб,
дальніх родичів. Таке декларування мало б початися ще в 2015 році. Для
хитрих та багатих чиновників півтора року – достатній час, щоб
переоформити своє майно. Так сховатися від декларування».
Чиновники бояться електронного декларування. Тому спробують його
зірвати, каже експерт.
«Ходять чутки, що в уряді спробують зірвати це декларування. Щоб у
вересні внести у закон якісь правки. Тим самим змінити систему.
Декларування – покаже, хто живе, а хто не живе по своїм доходам. Дасть
змогу притягувати до відповідальності злодіїв. Тому вони його бояться»
(Андрій Чернега Експерт розповів, чому чиновники бояться електронного
декларування // http://gazeta.ua/articles/politics/_ekspert-rozpoviv-chomuchinovniki-boyatsya-elektronnogo-deklaruvannya/717016. – 2016. – 14.08).

Богдана Костюк:
Витратити гроші з державного бюджету на те, щоб купити щось «з
відкатом», має стати неможливим, стверджують урядовці. З 1 серпня усі
державні тендери і вся система державних закупівель в Україні
здійснюються
в
електронному
форматі
–
у
системі ProZorro. Як повідомило Міністерство економічного розвитку і
торгівлі, система ProZorro стала обов’язковою для центральних органів
влади, комунальних підприємств та організацій, які «використовують кошти
платників податків», включно з місцевими органами влади. Розробники
програми вважають її вкрай важливою ланкою у системі боротьби з
корупцією і реформуванням системи державних закупівель. Незалежні
експерти, вітаючи запуск ProZorro, визнають, що ця система потребує
вдосконалення, бо і її вже навчилися обходити.
Президент
України
Петро
Порошенко
у
лютому
цього
року підписав закон про публічні закупівлі, який передбачає введення
електронної системи ProZorro. Використання цієї системи електронних
закупівель, як свідчить назва, робить систему прозорою, спрощує для уряду,
місцевих органів влади та учасників тендерів процедури закупівель,
мінімізує корупційну складову і дозволяє економити державні кошти,
стверджують українські урядовці. На початок серпня у системі ProZorro
зареєстровано понад сім тисяч організаторів торгів, які оголосили 147 тисяч
тендерів на суму майже 60 мільярдів гривень.
Віце-прем’єр-міністр Степан Кубів:
Запровадження ProZorro – складова реформи системи державного
управління, яка передбачає, серед іншого, переведення документообігу в
електронний формат і створення «е-уряду» – це так званий проект »Цифрова
Україна», або ж DigitalUkraine.
Експертний погляд
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«Це та інвестиція, яка має дуже велику додаткову вартість, яка змінить
Україну з точки зору прозорості. Одна лише адміністративна зміна
платформи – чи то реформи закупівель – це економія чотирьох мільярдів
гривень, а робота ProZorro – це 2,5 мільярди зекономлених коштів. Це ті
кошти, які додадуть 10 відсотків коштів до держбюджету наступного року».
За даними проекту Радіо Свобода #Точно, очікувана економія в системі
електронних закупівель ProZorro станом на 1 серпня становить понад 2,5
мільярди гривень. Така інформація міститься на офіційному порталі
аналітики Business Intelligence Prozorro, передає #Точно.

Систему електронних торгів, як і створення «е-уряду» Україна,
впроваджує за підтримки Євросоюзу, де подібні до ProZorro програми
функціонують у різних державах. ЄС зацікавлений у тому, щоб «цифровий
союз» між Україною та Євросоюзом запрацював якнайшвидше. Україна з
цією метою планує ухвалити відповідні законодавчі і технічні акти, пообіцяв
Кубів. Європейська сторона вважає не менш важливим законодавче
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності як важливої основи для
розвитку електронних технологій, про що повідомив українських урядовців
єврокомісар Ґюнтер Оттінґер під час візиту до Києва.
Як обійти ProZorro: від змови учасників до «розмитих заявок»
Тим часом незалежні експерти вказують на можливість обійти правила
системи ProZorro – а як саме, журналістам розповіли в аналітичному центрі
«Ейдос» та українському представництві міжнародної організації
Transparency International. Серед способів обходу ProZorro фахівці
виокремили наступні: розмитий опис предмету покупки; відсутність у
переможців документів, які необхідно було надати на момент подачі заявки;
«виписування» умов під власних постачальників.
Так, у Київському міському клінічному онкологічному центрі під час
закупівлі професійних німецьких швабр Vermop було зазначено, що
предметом закупівлі є «пристрій з утримувачем та насадкою». Пропозицію в
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зазначеному тендері подав лише один учасник. 50 «пристроїв» було
придбано за 123 тисячі гривень – тобто одна швабра коштує 2,5 тисячі
гривень.
При цьому фахівці не радять розглядати незалежні електронні
аукціони, як панацею або ж винятково ефективний засіб боротьби з
корупцією у сфері закупівель. Експерти проекту ЄС Crown
Agents наголошують: практика держав Євросоюзу і таких країн, як Албанія,
Македонія, Росія свідчить, що існує багато випадків змови між суб’єктами
господарювання – це роблять для того, щоб маніпулювати остаточною ціною
і визначенням переможця аукціону. Так, застосування електронних аукціонів
як окремої процедури у Росії не призвело до досягнення відчутних
результатів у боротьбі з корупцією, а у Македонії зниження цін торгів на
початку запровадження електронних аукціонів нівельоване подальшим
підвищенням фактичної вартості укладених договорів, визнають європейські
експерти.
Адміністратори системи електронних закупівель обізнані з подібними
ризиками, які пов’язані не стільки з технічним, скільки з людським
фактором,
пояснила журналістам
координатор
платформи
ProZorro Христина Гуцалова.
«Нам би дуже хотілось, щоб ми запуском однієї системи подолали всі
негативні явища, які у нас складались у державних закупівлях упродовж 25
років – це була б ідеальна ситуація, якої ми, на жаль, ніколи не побачимо.
Адже не змінились люди, не змінились закупівельники, вони такі, якими й
були. Звичайно, у перший час після запуску системи вони її намагались
обходити».
Фахівці удосконалюють систему з урахуванням попереднього досвіду:
адже центральні органи влади, підприємства-монополісти перейшли на
ProZorro з 1 квітня цього року, а з 1 серпня підключились місцеві органи і всі
комунальні підприємства.
Той факт, що перед повним запуском електронних торгів корупціонери
намагались обійти ProZorro, свідчить про ефективність програми, стверджує
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Так, керівники кількох обласних управлінь державної акціонерної компанії
«Автомобільні дороги України» намагались присвоїти бюджетні кошти в
обхід електронних торгів.
«Якщо ми кажемо, що в системі закупівель губляться до 50 мільярдів
гривень щороку, то більша частина цих коштів потім знаходиться у когось
в кишенях. І, напевно, ті люди, у кого ці гроші знаходять, аж ніяк не радіють
від прозорих закупівель, від ефективної системи і так далі. Якби це іронічно
не звучало, я бачу в таких кейсах позитив. Тому що це означає, що справжні
корупціонери перед запуском системи все ще бояться і розуміють, що
життя для них суттєво погіршується» (Наскільки прозора система
електронних
закупівель
ProZorro?
//
http://www.radiosvoboda.org/a/27912721.html. – 2016. – 10.08).
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Портал Texty.org.ua було створено на вимогу Закону України «Про
доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних». Нині на ньому вже зберігається понад 5 тис. наборів даних від більш
ніж 700 розпорядників інформації.
Попри значну кількість даних, із ними вкрай важливо працювати, адже
їхня якість переважно незадовільна й не проходить найпершу вимогу –
машинно читаний формат. На порталі велика кількість документів у форматі
DOC, PDF, JPG, PNG, що не дає змоги оперативно їх опрацювати. »Через це
більше як половина опублікованих документів на data.gov.ua не є якісними», –
каже журналіст. За його словами, розпорядники інформації не розрізняють
текстові й структуровані дані та публікують структуровані дані у форматі для
текстових.
Іще однією проблемою Андрій Газін назвав відсутність опису
структури файлу, хоча вона має бути згідно з постановою Кабінету
Міністрів України № 835. А також: нетипове кодування, різне значення й
порядок змінних навіть у документах однієї установи, відмінне
форматування і, банально, відсутність уніфікованого формату дати, адреси,
форм господарювання, використання латинських символів замість
українських, дефісу замість тире тощо. Уся ця неузгодженість відбувається
через те, що працівники вводять дані вручну, а не користуючись
електронним шаблоном. І, вочевидь, вони не отримують належних інструкцій
від керівництва про те, як це потрібно робити.
Журналіст Texty.org.ua запропонував кілька ідей, як поліпшити
якість даних. Зокрема:
 заборонити приймати файли в певних електронних форматах
 ввести валідатор, який би перевіряв файл, зокрема його кодування та
наявність порожніх комірок
 упровадити стандарт оформлення документів хоча б у межах однієї
держустанови
 знайти спосіб автоматизувати процес введення даних, скажімо, дати
змогу працівникові замість написання однієї з десяти варіацій певного
значення вибирати необхідну з випадного списку
Заступник голови Державного агентства з питань електронного
урядування України Олексій Вискуб зазначив, що ці проблеми буде
ліквідовано в другій версії порталу, яка запрацює восени. Обидва спікери
наголосили, що й досі чимало установ і не розуміють необхідності публікації
їхніх даних, і намагаються її уникнути.
У міжнародному рейтингу ООН щодо розвитку електронного
врядування Україна за останні два роки піднялася з 87-ї позиції на 62-гу, а до
цього
падала. За
критеріями
міжнародного
рейтингу OpenData Barometer, цього року Україна досягла найбільшого
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прогресу у сфері бюджету й державних закупівель, найменшого – у сфері
освіти та охорони здоров’я.
Журналіст та аналітик Texty.org.ua Андрій Газін в інтерв’ю
MediaSapiens:
Скільки в середньому часу в авторів Texty.org.ua займає підготовка
матеріалу? Який матеріал був найкоротшим, який – найдовшим?
– Загалом, звісно, це проекти дуже часозатратні. Мінімальний термін –
тиждень, максимальний три-чотири місяці, – стільки ми витратили на
наш проект щодо залізниці. Він був із кількох частин, там було багато
нюансів і з обробкою даних, і з їх розумінням, тривале тестування самих
візуалізацій. Але є швидкий приклад – коли ми робили наступний матеріал,
що ґрунтувався на цих же даних, – розслідування щодо потягів, які звозили в
Київ людей на підтримку Януковича під час Майдану. Його ми зробили десь
за півтора тижня.

Джерело: Texty.org.ua

Проекти на зразок »Вкраденого Дніпра» займають по три місяці. У
цьому конкретному було не тільки багато роботи з даними, а й в полі, чимало
нюансів за законодавством…Швидких проектів дуже мало, якщо ми ведемо
мову не про окремі статичні візуалізації Texty.org.ua, а про великі
інтерактивні матеріали.
– Але основний час іде на підготовку даних, тобто приведення їх до
машиночитаного вигляду, про що ви вели мову на дискусії?
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– Так, це десь 70 % часу, який загалом витрачають на проект. Усе інше
відбувається доволі швидко.
– На вашу думку, чи є вже в українських журналістів розуміння того,
що таке дані та як із ними можна працювати? У кого саме? Тільки в
розслідувачів чи не лише?
– Розслідувачі найпросунутіші у використанні даних. Адже це активно
викладають на тренінгах для них: використання різних реєстрів, візуалізація
даних. Решта журналістів, мені здається, не так у курсі справ.
Я спостерігаю, що робиться у сфері інфографіки в Україні й нечасто
бачу якусь, яка б ґрунтувалася на відкритих даних. Доволі часто це
візуалізація соціологічних опитувань, статистики з Держкомстату, що,
зрозуміло, узагалі є іншою темою. Це також прості економічні показники, якот зміна ВВП, середніх зарплат тощо. І це поки що все.
– Проте, може, помічали якісь хороші матеріали – хай небагато? У
столичних чи, може, раптом регіональних ЗМІ?
– Не думаю… Я більше активності бачу не від журналістів загалом, а від
активістів, громадських організацій, аналітичних центрів. Ті ж «Опора»,
«Чесно», окремі активісти з регіонів, які досліджують, на що йдуть державні
кошти в їхньому місті чи області. Вони частіше звертаються до відкритих
даних.
ЗМІ ще треба пояснювати, як цим користуватися та які історії із цих
масивів інформації можна видобути. Звісно, це все треба популяризувати,
показувати приклади того, як це робити швидко й ефективно, як дані
можуть підсилити певну тему.

З проекту »Вкрадене Дніпро»
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Класичний набір, який напевно треба читати, – це The New York
Times та Washington Post Це передовики. І технологічно, і за рівнем аналізу.
The Guardian – британський та американський,останній навіть часом
цікавіший. І ProPublica та FiveThirtyEight. Німецький – Die Zeit та Berliner
Morgenpost. Проекти цих видань ми завжди обговорюємо в редакції.
– На вашу думку, які дані в Україні досі не є відкритими, проте вкрай
необхідними й суспільно важливими?
– Дуже бракує структурованих виборчих даних. Немає навіть
притомного реєстру виборців, меж виборчих дільниць: їх задають просто
переліком вулиць. На це є великий запит у всіх.
Не вистачає й географічних даних. У нас тепер навіть реєстр
адміністративного устрою України існує без прив’язки до географії. Пласт
геоданих закрито, постановою № 835 не врегульовано: там поняття геоданих
узагалі відсутнє як таке. Відповідно немає даних про межі заповідників. Де
вони проходять, у нас ніхто не знає, – ця інформація є тільки в міжнародних
організацій у реєстрах. Це дивна ситуація, погодьтеся.
Ще це, скажімо, дані про місця ДТП, – їх публікують у нецікавому
форматі, занадто узагальнено. Це великий пласт даних.
Окрім того, погодні дані, які в усьому світі вважають одними з
найпріоритетніших, у нас є закритими за сімома дверима, і Гідрометцентр
бере за них гроші. Нещодавно Bird in Flight робили візуалізацію температури
в Києві за 100 років, тож мусили їх купити. Транспортні дані теж закрито.
Було б круто мати докладну статистику щодо пасажиропотоків і вантажних –
залізницею та автотранспортом. На це теж є запит, але дані не оприлюднено.
Окрема тема – екологічні дані. Є моніторингові станції температури, якості
повітря, але цю інформацію важко дістати навіть за запитом.
Ну і, як уже прозвучало на дискусії, є величезна кількість даних, які
публікуються далеко не в тому вигляді, як журналістам хотілось би.
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З проекту »Нафтогазові королі»

– На вашу думку, в Україні нині журналістика даних – це насамперед
новий цікавий напрямок роботи з перспективою вирости в медіа тренд, а чи
вимога часу, здатна вплинути на реформи в державі?
– Я б не став протиставляти ці твердження. Поки журналістика даних ще
не стала трендом. Але вже багато видань робить інфографіку, візуалізацію
даних, хоча за ними немає історії. Певною мірою це є вимогою часу, оскільки
кажуть, що дані – це нова нафта, це найцінніше. І оскільки все датафікується,
то й журналістика мала б датафікуватися…
Коли минулого року опублікували постанову, згідно з якою всі ці
реєстри мали стати відкритими, ми в редакції казали, що наступний рік-два
мають будуть цікавими. Ми сподівалися на появу чималої кількості історій і
більшу конкуренцію в полі. Нам би її хотілося. Бо якщо раніше питання
вирішувалося тим, хто краще напише запит на отримання даних або зможе
дістати документи через домовленості й ексклюзив був просто в наявності
документів, то нині велика кількість даних доступна для всіх, і тут питання
лише в тому, хто їх цікавіше проаналізує й подасть.
Умови трошки змінилися на ринку. Але медіа на них ще не
відреагували. ЗМІ доволі часто бракує ресурсів. Програміст у ньюзрумі, який
працює над інтерактивними візуалізаціями, – це щось поки що дуже нове для
редакцій. Так само як й одночасна наявність у працівника навичок
журналістської роботи й мінімальних – програмування. Даних дуже багато,
так само як ідей, як їх використовувати. А ми, на жаль, не все встигаємо.
Хочеться, щоб колеги також щось закривали.
– Чим критично треба вміти користуватися?
Експертний погляд
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– Можна починати з освоєння Excel, Google Spreadsheet, – для базового
аналізу цього цілком достатньо. Вони надають багато можливостей, якщо ви
знаєте формули. Для очищення ми доволі часто використовуємо програму
Open Refine, вона допомагає привести дані до адекватного вигляду та є
безкоштовною, з гарним юзер-інтерфейсом, не вимагає знань мов
програмування. Ми на всіх тренінгах показуємо, як користуватися цими
програмами.
Що стосується візуалізації даних, то тут існує також багато онлайнабо десктопних інструментів. Якщо людина просто хоче розібратися з
конструюванням візуалізації й кодуванням інформації в різний спосіб, то
можна почати із чогось, на зразокTableau Public. Це безкоштовна програма,
яка позиціонується як сервіс для бізнес-аналітики, але журналісти активно
нею користуються. Вона дуже проста, і там можна швидко робити
інтерактивні візуалізації. Google Charts підійде для невеличких історій, однак
вони не зможуть зробити візуалізації під стиль вашого видання. А ще є
онлайн-інструмент QuadriGram, завдяки якому можна поєднувати текст,
графіки, карти, фото. Якщо людина розбереться із цим і виникне цікавість до
більшого, то є сенс розбиратися з мовами програмування. Для статичних
візуалізацій це R, для інтерактивних – Javascript (Катерина Толокольнікова
Велика кількість даних доступна для всіх, але медіа на них іще не
відреагували // http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/andriy_gazin_
textyorgua_velika_kilkist_danikh_dostupna_dlya_vsikh_ale_media_na_nikh_isc
he_ne_vidreaguvali. – 2016. – 09.08).
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Блоги та соціальні мережі
Олександр Царук,кандидат економічних наук, експерт з питань
державних фінансів, макроекономіки та управління Інтернетом:
Україна за крок до цифрового Кібергедону: як провал системи едекларування довів нелегітимність використання ЕЦП.
Дата 15 серпня 2016 на довго закарбується в пам’яті українських
експертів із боротьби з корупцією, е-урядування та ІТ, якщо один із чорних
понеділків. Все почалось із того, що за рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції (НАЗК) було розпочато роботу Єдиного
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування. Радісна подія, але як би не те, що
система не була належним чином перевірена і атестована Державною
службою спеціального зв’язку та захисту інформації.
Реєстр створювався відповідно до зобов’язань Уряду перед громадянами
країни та міжнародними партнерами впровадити систему електронного
декларування України вже під час річного циклу декларування 2016 року.
Згідно з офіційною заявою у вересні 2015 року Програма розвитку ООН
в Україні (ПРООН) долучилася до розробки програмного забезпечення для
Реєстру, зазначивши, що підтримка бази даних та моніторинг декларацій
посадових осіб – одна з ключових функцій НАЗК. Розробником програмного
забезпечення для системи електронного декларування ПРООН обрала ТОВ
«Міранда».
13 серпня відбулась нарада в НАЗК, де Держспецзв’язку офіційно
передало рішення про результати державної експертизи, тобто відмовилось
атестувати систему е-декларування через численні недоліки пов’язані з
захистом інформації. Досить сміливий крок, для очільника зазначеної
структури, після офіційної заяви Президента України про запуск едекларування незважаючи на існуючі недоліки.
В заяві для преси Держспезвязку повідомили, що видача Атестату
відповідності КСЗІ Реєстру можлива виключно за умови відповідності цієї
інформаційно-телекомунікаційної
системи
вимогам
українського
законодавства та після усунення виявлених недоліків і порушень.
Крім того, в ЗМІ була розгорнута анти-компанія проти держструктур,
які відповідають за державну інформаційну безпеку. Де численні «експерти»,
користуючись гучними гаслами, по суті здійснювали інформаційний тиск на
державний орган ймовірно задля приховування недоліків не готової системи
е-декларування для використання та ймовірно прийнятті сумнівних із
технічної так юридичної точок зору рішень щодо підтвердження
відповідності КЗСІ нормам національного законодавства.
Звісно, ситуація із НАЗК не найкращий привід для гордості перед
західними партнерами, проте, все ж, на мою димку це краще, ніж через
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«діряву» і неналежним чином захищену систему, яка отримала б доступ до
інших державних реєстрів відбувся б витік, знищення та інші види
несанкціоновані операцій із критичною інфраструктурою держави. За умови
отримання доступу до цього реєстру хакерами, ситуація із
Прикарпаттяобленерго коли, цілий регіон України був відключений від
електропостачання, а інформаційна система, яка керує роботою підстанцій
була по-суті самознищенню вірусом, здавалась би дитячими забавками.
Уявіть собі, що 16 серпня Україна прокинулась би без Єдиного
демографічного реєстру Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
або ЄДР, в Країні наступив би справжній Кібергедон, а на відновлення
інформації пішли б роки!
Часткове підтвердженням вищенаведеної гіпотези є подія яка сталась 19
серпня. В державному реєстрі електронних декларацій було зареєстровано
фальшиву декларацію від імені члена НАЗК Руслана Рябошапки, в якій
повідомляється про отримання ним 25 млн грн від ТОВ «Неякісний
розробник». Народні депутати Антон Геращенко та Іван Вінник на пресконференції заявили про злам системи. Згодом, незалежними експертами,
були проаналізовані скріншоти, які показують, що підроблена електронна
декларація, подана від імені члена НАЗК Руслана Рябошапки, була підписана
не «тестовим» ключем, як повідомлялося раніше, а повноцінним електронним
ключем, що був створений державним підприємством «Українські спеціальні
системи» (УСС). Про що свідчать відкриті дані про ключ та його номер.
Тобто, електронний ключ, яким підписали фейкову декларацію,
вірогідно, був створений УСС за підробленими документами, або без
документів, тоді виникає запитання, як же він був випущений і ким.
20 серпня 2016 року на сайті Держспецзсвяку було розміщено заяву
щодо не причетності Державного підприємства «Українські спеціальні
системи» до видачі фейкового (несправжнього) електронного цифрового
підпису Руслана Рябошапки. Згідно якої, АЦСК ДП «УСС» громадянин
Рябошапка В.В. (не Руслан Рябошапака, а невідомий громадянин
РябошапкаВ.В.) не звертався до ДП «УСС» за послугою, щодо видачі
сертифікату ключа, тому інформація щодо можливого використання для
взлому автоматизованої системи електронного декларування ключа, виданого
ДП «УСС», не відповідає дійсності.
Експерти із кібербезпеки на основі отриманих даних про ключі
електронного цифрового підпису гр. Рябошапки заявляються про два
можливі варіанти отримання такого ключа, це компрометація рутового
сертифікату УСС, що дозволило «хакерам» випустити цей славнозвісний
«тестовий» ключ (який був підписаний рутовим сертифікатом УСС) і
підписати ним декларацію, або ж до випуску ключа мають відношення особи
що мають доступу до інформаційних систем УСС та здійснили випуск
відповідного ключа (за участю громадянина чи без).
Ситуація із «підробкою» ключа електронного цифрового підпису
громадянина Рябошабки (Руслана чи В.В.) в черговий раз підтвердила
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необхідності вдосконалення нормативно-правого регулювання використання
ЕЦП.
Без
цього,
рейдерські
захоплення
підприємств
через
«несанкціонований» доступу до державних реєстрів будуть траплятись і далі,
а ситуація із фейковою декларацією у дірявому реєстрі НАЗК буде виглядати
як дрібні ігри хакерів початківців.
Вже сьогодні, державний реєстратор або нотаріус, використовуючи
свій цифровий підпис може за кільки хвилин, розлучити вас, переписати ваше
майно на іншу особу, або навпаки наділити вас майном, яке ви ніколи не
купували і звісно не знаєте, що його потрібно задекларувати. Такий хаос в
першу чергу виникає не через недосконалість інформаційних технологій і
систем захисту (як із реєстром декларацій НАЗК), а через не правильне
застосування цих технічних засобів, недосконалість політик кіберзахисту у
затверджених КЗСІ АЦСК та АС держорганів.
Підтвердженням цього є також оцінки Європейського центру
дослідження безпеки Дж. Маршала, які говорять про те, що 97,5 %
кіберзагроз виникають внаслідок людського фактору, а не через недоліки у
роботі комп’ютерної техніки.
Описані вище кіберзагрози, які виникли із державними реєстрами, в
першу чергу зумовлені ліберальною політикою використання ЕЦП та низькім
рівнем ІТ освіченості людей в руки яких вручено інструмент здатний змінити
у державному реєстрі інформацію про особу, її майно, статус, або просто
стерти її визнавши ліквідованим або померлим.
Уявіть собі ситуацію, коли ключі ЕЦП, які дають доступ зміни
інформації в основних державних реєстрах зберігаються «в таємниці», як того
вимагають «правила» скажімо на сервісі зберігання файлів мейл.ру, або на
гугл диску? В такому разі, за певних юридично визначених умови
спецслужби інших країн, або хакери –внаслідок взлому електронної пошти,
отримують доступу до цих ключів, що несе у собі неоціненно велику
кіберзагрозу для національної безпеки України!
Крім того, інснує юридична площина цієї проблеми!
Чи може ЕЦП, який неналежним чином зберігається, вважатись
належними підтвердженням факту його правомірного використання, крім
того, чи є правочини оформлені таким підписом нікчемними (що де факто
підтверджено діями Мінюсту із діями вчиненими особою, яка намагалась
переписати компанію Новус на нового власника), і в кінці кінців
використаний неналежним чином ЕЦП не може бути доказом в суді?!
Тобто, ознаки фековості, неправомірності і нікчемності можуть нести
більшість документів та правочинів вчинених сьогодні в Україні! А отже,
завтра будь який підкований юрист може спробувати оскаржити факти
купівлі продажу майна чи реєстрації в ЄДР, (податкова, або) самі
підприємства можуть відмовитись визнавати декларації підписані ЕЦП, а все
це через неналежні умови зберігання ключів та низку інших правових умов
про яких нижче.
Для пояснення цього звернемось до низки нормативних актів.
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Для зрозумілості почнемо із всім відомих умови зберігання печаток і
бланків. Так, Згідно ПКМ від 27 листопада 1998 р. №1893 «Про затвердження
Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову
інформацію» пункт 68 говорить про те, що «печатки і штампи повинні
зберігатися у сейфах або металевих шафах, бланки дозволяється зберігати у
шафах, що надійно замикаються та опечатуються» а пункт 70 говорить про те,
що видача бланків документів здійснюється під розписку у відповідних
облікових формах, що передбачені відомчими інструкціями, видача цих
бланків без заповнення забороняється.
Таким чином, інструменти – печатка і бланк, які дозволяють юридично
оформити «правочин» чи здійснити іншу юридично значиму дію мають
належним чином зберігатись, з метою неможливості надання фізичного
доступу до них стороннім особам. Тобто, печатка установи, сьогодні, як
доводить інцидент гр. Рябошапки, набагато краще захищена ніж ключ ЕЦП
цього високопосадовця, оскільки він чомусь не зберігався у захищеному місці
та не захищеному носію до якого доступ має мати лише одна особа – його
власник.
Крім того, якщо вдатись до статті 367 Кримінального кодексу України то
за невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов’язків
через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду
охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних та юридичних
осіб, державним чи громадським інтересам, може тягнути за собою покарання
у формі штрафу, виправних робот до двох років, або обмеженням волі на
строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо
воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від
двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю.
З об’єктивної сторони, службову недбалість характеризує наявність
трьох ознак у їх сукупності: 1) дія або бездіяльність службової особи; 2)
наслідки у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам та
інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або
інтересам окремих юридичних осіб; 3) причинний зв’язок між вказаним діями
чи бездіяльністю та шкідливими наслідками.
Цілком ймовірно, що неналежне виконання службовими особами
(державними службовцями, реєстраторами, нотаріусами, а також
бухгалтерами підприємств і установ,) шляхом неналежного зберігання (у
таємниці) ключів ЄПЦ, може тягнути за собою кримінальне покарання.
А тепер трохи галузевого законодавства і про те в яких випадках ЕЦП
має рівнозначний статус до власноручного підпису громадянина чи печатки.
Відповідь на це запитання дає Закон України «Про електронний цифровий
підпис», де у статті 3 сказано, що електронний цифровий підпис за
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правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у
разі, якщо:
- електронний цифровий підпис підтверджено з використанням
посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового
підпису;
- під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа,
чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;
- особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному
у сертифікаті.
Якщо спростити, то ключ ЕПЦ прирівнюється до власноручного підпису
(печатки), якщо він випущений на відповідну особу, на момент використання
дійсний, а сертифікат і ключ до нього надійно захищені. Здавалось би дуже
просто на перший погляд. Але, відповідь на те, що таке «посилений
сертифікат ключа» і «надійний засіб електронного цифрового підпису»
можна знайти у законі, проте щодо останнього залишається багато
невизначеності і можливостей для «маневру», оскільки підтвердження
відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюється у
порядку, визначеному законодавством.
Тобто, щоб ваш ЕЦП був прирівняний до власноручного підпису, він має
бути випущеним акредитованим (Держспецзвязку) центром сертифікації
ключів та підтвердженим допомогою надійних засобів цифрового підпису.
Прикладом такого (надійного) засобу ЕПЦ програмний «ІІТ Користувач
ЦСК-1» – комп’ютерна програма призначена для застосування на
комп’ютерній техніці клієнтів АЦСК ІДД ДФС. Саме цим «надійним»
засобом користуються юридичні особи для підпису свої електронних
декларацій для податкової.
Таким чином, виявляється, нормативна база дозволяє збереження ЕЦП у
файловому криптоконтейнері з доступом за паролем, який може бути
збережений на звичайній флешці, або іншому носієві. Дозвіл на використання
«софтового» криптоконтейнеру ЕПЦ надається внаслідок відповідної
експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
Поряд з цим, є інші варіанти «надійного засобу» ЕЦП, у випадках коли
ТЗ на КСЗІ вимагає більш підвищеного рівня захисту (як в АС Клієнтказначейство), зберігання ключа ЕЦП може бути передбачено іншим, більш
захищеним способом –на активному носієві – токені або смарт-картці. При
чому, таких, перевірених та сертифікованих засобів в Україні розроблено
достатньо, в т.ч. вітчизняних виробників.
Питання стоїть лише в необхідності запису ЕЦП на активний (фізичний
носій) інформації, вартість якого становить від 20 у.е. Саме з цим нюансом
акредитації та сертифікації намагаються уникнути всі АЦСК щоб здешевити
свої продукти, проте тим самим, створюються умови для компрометації,
через належне зберігання засобі ЕЦП, що може тягнути за собою фіктивність
декларацій (про майно та податкових), втрату майна, нікчемність правочинів,

Блоги та соціальні мережі

50

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

1 – 31 серпня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
або навіть при серйозних загрозах переведення на офф-лайновий (паперовий)
режим роботи державних реєстрів
За умови, коли в КЗСІ АЦСК, ключі яких приймаються для роботи із
держреєстрами, було передбачено зберігання ключів ЕПЦ не у вигляді
звичайних файлів, які можуть бути записані на флешку, а іншим, більш
захищеним способом з використанням активного носія – токену або смарткарти, таких випадків, як із декларацією гр.Рябошапки та із рейдерським
віджимом мережі Novus просто не було б.
Для порівняння, інтернет магазини, або інші майданчиків е-комерції, де
здійснюється інтернет торгівля, а отже передаються конфіденційні дані про
платіжні інструменті клієнтів, використовують SSL-сертифікат, тобто
цифровий підпис веб-сайту, який призначений для забезпечення обміну
даними між сайтом і браузером клієнта по захищеному каналу зв’язку. Всі
дані будуть передаватися у зашифрованому вигляді зі спеціальним цифровим
підписом. Для того, щоб браузер не попереджав про те, що цей сайт є
підозрілим, необхідно використовувати SSL сертифікат виданий довіреним
центром сертифікації. І як не дивно, наші підприємці SSL сертифікати
поставляють своїм клієнтам на захищених токенах (наприклад SafeNet 4000.).
Отже, напрошується висновок про те, що потребує масового перегляду
правила КЗСІ АЦСК у контексті використання посилених сертифікатів із
обов’язковим використання активних надійних засобів цифрового підпису, а
також правил використання та зберігання відповідними службовцями, як в
державному так і приватному секторах економіки. Лише це сьогодні
дозволить зупинити Кібергедон, початок який ми так уважно спостерігаємо
сьогодні
(Україна
за
крок
до
цифрового
кібергедону
//
http://blog.liga.net/user/atsaruk/article/23535.aspx. – 2016. – 23.08).

Janika Merilo:
Электронные декларации как символ блефа.
Я думала, что уже все сказала, старалась не повторяться, но нет – сегодня
пришлось еще раз.
Для начала основной тезис – нет, я не думаю, что электронные
декларации «решат все проблемы коррупции», но так получилось, что они
стали символически важными в борьбе с коррупцией и за прозрачность.
Да, мне это тема тоже надоела, но также получилось, что пока не будет
перезагрузки, нет право «надоедать».
1) Важно, что бы электронные декларации полноценно запустили с
соответствующей сертификацией и с требованием перезагрузить уже
поданные декларации. Я об этом писала уже, также Transparency International,
и министр юстиции Павло Петренко. (Кстати Петренко представитель власти,
которому я реально верю и которого лично уважаю).
2) В данной ситуации наш активный мир разделился, примитивно
говоря, на 2 – некоторых представителей судебного корпуса и НацАгенство
Противодействия Коррупции с одной стороны, и КабМина, МинЮста,
Блоги та соціальні мережі
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Президента и международных влиятельных организаций как Transparency
International, PwC, Мирового Банка, всего Евросоюза и т.д., с другой. Ну и
конечно диванная тысяча, которая знает все и вся. Кому же верить? Ну, вот не
верю, что все международные блефуют. Коллективный заговор многих
авторитетных и уважаемых организаций мира, Евросоюза и Мирового Банка
против бедных украинских судьей. Ну, вот не верю.
3) Мне СТЫДНО, что орган (НацАгенство противодействия коррупции),
которому, по сути, дали картбланш – независимость от власти, крутит-вертитблефует и мутит. Точнее, некоторые члены, кроме Руслана, который показал
достойность.
Мне очень жаль и стыдно, что такой орган себя как минимум для меня
дискредитировал. Я не верю ему и его представителям. А если орган, который
должен бороться против коррупции вызывает сомнительные эмоции, то
состав его должен поменяться. Ни в коем случае нельзя дискредитировать
или компрометировать данный орган. С лжи нельзя начинать работу.
Изюминкy добавляет, что руководитель Агенства, которая «так за
прозрачность» (цитаты: «Боишься показывать свои доходы – не иди на
госслужбу») так боится критики народа, что закрыла даже комментарии на
своей странице. Если так боятся критики, может не надо идти в орган,
который должен быть символом открытости. Поверте, я со своими 40 000
друзьями и троллями хорошо знаю что да, критика и демократия и
открытость не просто, но это часть нашей работы. (спросите и у Max
Nefyodov. демократия требует тоже выдержки и нервов, тем более борьба с
коррупцией :)
Ждем 31. августа. Пока я верю что какраз власть хочет решить проблему.
Все.
На
эту
тему
закончила.
Работаем
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 19.08).

Константин Паршин, создатель и руководитель Международного
проекта «Центр подготовки «PATRIOT»:
Если не считать Олимпиады в Рио и конфликта между ГПУ и НАБУ,
основное внимание наших СМИ последние полторы недели приковано к
старту (мягко говоря, далеко не самому удачному) системы eдекларирования в Украине. Что, в общем, не удивительно: проект очень
важен для введения безвизового режима с ЕС. Да и простые граждане нашей
страны очень надеялись, что это новшество позволит эффективнее ловить
чиновников «на горячем». Однако, на данный момент вокруг электронного
декларирования происходят далеко не самые позитивные события.
Вся ситуация вокруг введения e-декларирования, к большому
сожалению, подтверждает один очевидный факт: у власти в Украине
находятся люди, неизлечимо больные клептоманией. И пока украинцы не
перестанут делегировать клептократов в правящие круги – ни о каком
будущем речи быть не может.
Блоги та соціальні мережі
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Нет смысла призывать цивилизованный мир прекратить помощь
Украине и остановить все интеграционные процессы – по той же причине, по
которой не имеет смысла призывать врачей лечить тяжелобольного пациента.
Врачи будут давать лекарства до той поры, пока есть хоть какой-то шанс. Но
если больной, вместо того, чтобы принимать препараты, прячет их себе в
карман – поверьте, выдача таблеток очень быстро прекратится.
И руководство США, и руководство ЕС – далеко не идиоты и прекрасно
видят все, что происходит. Все «хитроумные» схемы, так «эффектно»
спланированные нашими чиновниками (мы, вроде как, усиленно готовим к
запуску суперсистему, но в последний момент что-то идет не так) – это не
более чем примитивное жульничество, которое видно за километр. И если
отечественные деятели наивно полагают, что с европейскими партнерами
можно вести себя, как в украинском суде – они глубоко ошибаются
Дело в том, что ни введение e-декларирования, ни введение ProZorro и
им подобных инициатив – само по себе панацеей для Украины не является.
Все это мелкие элементы большой системы, которые могут работать только в
комплексе. В противном случае – это все попытка бороться со следствием, не
разбираясь в причинах проблемы.
Безусловно, движение в сторону компьютеризации процессов – это
позитивная тенденция. Однако речь должна идти о развертывании целой
информационной системы для государственных органов. При чем вводить ее
необходимо на всех уровнях.
Один из важнейших тезисов последнего времени: «Информация – это
новая нефть». И для государственного сектора он актуален в первую очередь!
Обработка данных, правильный анализ информационных потоков – все это
позволяет в разы повысить эффективность управленческих решений,
финансового планирования, распределения ресурсов и т.д.
Простой пример: благодаря переходу на электронную систему закупок
Минобороны в 2015 сэкономило 200 млн. грн, а за первую половину 2016
только на закупках продуктов питания сэкономили порядка 400 млн. грн.
Возникает вопрос: а как организован учет закупленного? Как были
спланированы закупки? Действительно ли все это было именно в таком
количестве: возможно, чего-то нужно было купить больше, а чего-то –
меньше? И самое главное: как организован процесс списания всего этого
добра?
Полная информатизация управленческих процессов в системе
Минобороны помогла бы, во-первых, предотвратить ряд должностных
злоупотреблений, а во-вторых, дала бы ответы на многие жизненно важные
вопросы. В первую очередь: во сколько же бюджету обходится один
военнослужащий?
Собственно, аналогичная ситуация во всей государственной системой:
внедрение развитой информационной системы упростило бы гражданский
контроль за ресурсами и средствами, их передвижением и распределением. В
современном мире конкуренции систем управления и анализа
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информационных потоков это реально может вывести страну на лидирующие
позиции. (Кстати, и конфликт ГПУ и НАБУ не то что закончился бы
буднично – он бы вообще не мог возникнуть)
Но это в идеале. И для этого нужен комплексный подход, а не
следование принципу «малых побед» без четкого плана и понимания итоговой
цели. Срыв e-декларирования и заявления аналитиков о том, что чиновники и
их партнеры уже начали находить способы обойти ProZorro – лучшее тому
подтверждение. Потому что общаться между собой и проводить встречи в
уютных ресторанах этим людям ни ProZorro, ни e-декларирование помешать
не может.
Пожалуй, единственный шанс построить Украину будущего – это
лишить чиновников любого права на конфиденциальность. Тайна переписки,
телефонных переговоров и т.д. – всего это не должно быть у человека,
который собирается посвятить себя работе на благо государства. И ввести это
правило необходимо для чиновников всех уровней с жестким обозначением
уровня ответственности – вплоть до уголовной.
Работа во имя процветания своей страны – это ведь, своего рода, жертва.
И вот этот момент отказа от каких-то личных свобод будет лучше всяких
электронных деклараций отфильтровывать тех, кто по своим моральным
качествам чиновником быть НЕ ДОЛЖЕН. Нет права тайно встречаться или
общаться с другими людьми – значит ВСЯ информация на виду. По
большому счету, даже деклараций заполнять не нужно.
При чем для улучшения качества «фильтра» ряд ограничений (например,
на право заниматься бизнесом) должен накладываться и на ближайших
родственников чиновника. Чтобы не было потом историй о богатых женах,
успешных детях и благодарных племянниках.
Повторюсь: у страны не будет будущего, если мы и дальше будем
бороться со следствием, а не с причиной. И пока больной не перестанет
воровать таблетки сам у себя – прогноз его будет крайне неутешительным
(Страсти вокруг е-декларирования: диагноз – клептократия //
http://obozrevatel.com/blogs/78945-strasti-vokrug-e-deklarirovaniya-diagnozkleptokratiya.htm. – 2016. – 19.08).

Janika Merilo:
Короткий аудит или что сделано во Львове за год?
В свете последних новостей меня часто спрашиваю: «А что же сделано
во Львове за последний год в сфере ИТ и электронного управления?».
Короткий отчѐт, но это близко не всѐ сделанное.
• 17 июня 2015 года запустили первый в Украине BankID вместе с
ПриватБанком и позже, пилотировал свой BankID и Ощадбанк на базе
кабинета жителя Львова. Сегодня у нас самая широкая база возможностей
авторизации для получения услуг (ЭЦП, BankID, BankID НБУ и т.д.).
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• Запустили первые электронные услуги (стартовали с справки о
несудимости и справки о доходах, также минист Петренко выдал первое
свидетельство о рождении прямо в роддоме)
• Пилотировали Mobile ID с Киевстаром, показывая решение на реальном
кабинете услуг, то есть через кабинет услуг можно было бы заказать через
мобильный телефон, например, справку о несудимости и подписать документ
с ЭЦП. Ждем и продвигаем закон для создания MobilID (да, он реально
нужен).
• Запустили кабинет услуг жителя, где сегодня примерно 50 услуг, и в
сентябре запускаем ещѐ 20, к концу года план запустить 144 электронные
услуги.
• Открыли бюджет на базе решения Ейдос и первыми открыли бюджет
на карте, где можно отследить, какие ремонты и инвестиции запланированы
городом на этот год: http://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/2016/1018
• Сегодня начался прием заявлений на бюджет участия, где жители могут
подавать проекты для финансирования и жители также сами выберут, какие
проекты финансировать (16 миллион гривен).
• Провели первый в Украине 100 % электронный подсчѐт протоколов на
втором туре выборов мэра Львова.
• Запустили самую крутую ИД-карточку, которая соединяет в себе все
функции для жителей: это и ЭЦП (электронная цифровая подпись), и оплата в
транспорте (которую запускаем вместе с ЕБРР), визуальная идентификация,
банковская функция и т.д. Сегодня карточку жителя выдают участникам
АТО, но следующим масштабным шагом она будет работать и как
электронный билет.
• Оборудуем компьютерные классы всех школ города новыми компами и
создаем новые интерактивные кабинеты физики и химии.
• Электронная очередь в поликлинике, которую активно масштабируем.
• Электронная очередь в садики, которую запускаем на этой неделе
• Электронная медицинская карточка, которую начали внедрять в
Львовском военном госпитале.
• Проводим постоянно курсы обучения компьютерной грамотности для
участников АТО, переселенцев и пенсионеров, скоро масштабируем для всех
заинтересованных.
• Проводим ежегодный маштабнейший форум электронного
правительства.
Это только некоторые примеры из сделанного. Помимо этого активно
работала и продолжаю работать над законодательством по электронному
правительству и сейчас создаѐм стратегию электронного правительства
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 12.08).
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Олександр Наход, генеральний директор ДП «Зовнішторгвидав
України»:
Днями держпідприємство «Зовнішторгвидав України» офіційно змінило
назву на ДП «Прозорро». Зміна назви – це один із фінальних кроків
трансформації підприємства. Свідчення того, що бюрократичне ДП з довгим
шлейфом корупційних скандалів перетворилося на ефективну організацію,
яка є надійною опорою реформи публічних закупівель.
Сьогодні ДП «Прозорро» є власником центральної бази даних ProZorro і
відповідає за консультаційну, технічну і маркетингову підтримку системи
публічних закупівель. Пропоную вам десять доказів трансформації
підприємства, яка відбулася менш, ніж за рік.
1. Підприємство стало фінансово стабільним. Після відмови від
сумнівних заробітків і непрофільних напрямків діяльності (наприклад, навіщо
адміністратору веб-портала власна друкарня?), держпідприємство декілька
місяців отримувало збитки. Але це необхідна ціна за оздоровлення, як
фінансове, так і адміністративне.
Колись ДП паразитувало на інформації, видаючи спеціальні випуски, які
були єдиним джерелом даних про великі тендери. Шалених грошей
коштували друковані довідники про міжнародні держзакупівлі. Послуги
старого веб-порталу теж важко було назвати зручними та безкоштовними:
вводити дані щодо тендеру було вкрай важко, якщо ви не погодитесь
придбати платний сервіс. Значну статтю доходів складав функціонал
«виправлення помилок» в тендерній документації та видача сумнівних
довідок щодо відповідності ціни та процедури. Важливо, при цьому, що всі ці
гроші збиралися з державних підприємств та установ, тобто фінансування
діяльності ДП, по суті, було майже повністю бюджетним.
Раніше підприємство було об’єктивно зацікавлене зробити безкоштовні
сервіси максимально незручними, щоб змусити замовників платити за
додаткові послуги. Тепер же основним завданням є зробити систему якомога
зручнішою. Ми поступово прибрали надумані та потенційно корупційні
сервіси, паралельно оптимізуючи штат та розвиваючи нову систему з
прозорими тарифами для постачальників. І фінансові показники підприємства
почали зростати. Результат: за 6 місяців 2016 року ми отримали прибуток у
1,9 млн. грн.
З січня ми не отримали жодної копійки з бюджету і загалом в структурі
доходів частка надходжень з держсектору стала мінімальною. Завдання щодо
фінансів у нас наступне: підприємство повинно утримувати само себе за
рахунок тарифів в системі ProZorro і не залежати від бюджетного чи
донорського фінансування. Але не бути при цьому надприбутковим: нашою
метою є лише самоокупність, і з 2017 року вже сплановане зниження тарифів.
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2. Штат підсилено ефективними спеціалістами. З ДП
«Зовнішторгвидав Україна» було пов’язано чимало корупційних скандалів.
Та й в цілому сфера держзакупівель більше 20 років була синонімом корупції.
Тож якщо ми хотіли докорінно змінити принципи роботи, треба було змінити
людей, які не відповідають нашим цінностям. Ми майже на третину
оптимізували штат (в першу чергу, за непрофільними напрямками) і залучили
професіоналів із приватного сектору. Загалом змінено більше 80 %
керівників. Сьогодні на ключових посадах – люди, яких ми найняли з
успішного українського бізнесу – Надія Бігун, Володимир Корнійчук, Дар’я
Черкашина, Лариса Лузинська, Роман Пазич і багато інших. І саме завдяки
їхнім зусиллям та допомозі досвідчених працівників ДП, налаштованих на
зміни, трансформація відбулася так швидко.
3. Підвищили середню зарплатню. У нас чомусь вважається, що на
держпідприємстві люди повинні отримувати мало, і при цьому робити багато.
Ми ж чудово розуміли, що залучити і утримати ефективних працівників
можна лише за умови відповідної компенсації. Нам вдалося зробити крок
вперед – сьогодні середня з/п на підприємстві складає майже 10 тис грн – за
рік вона зросла на 38 %, і ми сподіваємось, що вона продовжить зростати.
При цьому загальні витрати на оплату праці, завдяки скороченню персоналу,
навіть зменшилися.
Болюче питання – програмісти. Їх залучення для підтримки системи є
дуже важливим, але їхні послуги коштують недешево. Зараз ми залучаємо ITспеціалістів переважно коштом донорів, але нам конче необхідно формувати
власний штат. Для цього критично важливо вирішити питання із
встановленням ринкових винагород в державних підприємствах – ми не
можемо очікувати якісних змін, якщо ми не маємо змоги залучати
професіоналів, пропонуючи їм конкурентні умови оплати праці.
4. Більш раціонально використовуємо приміщення. Наш будинок на
Бульварно-Кудрявській (раніше Воровського) має 5 поверхів. Стільки місця
нам просто не потрібно. Тож ми більш компактно розмістили співробітників і
повністю звільнили третій поверх, на якому плануємо розмістити інші
реформаторські команди. Крім того, на 4-му поверсі тепер розмістився
Департамент регулювання закупівель. Таким чином тепер у нас в будівлі
повноцінний офіс ProZorro. А з часом буде супер-будинок реформ )))
Паралельно покращуємо умови праці та зовнішній вигляд приміщень.
Уявіть, в нашій будівлі 3 роки тому було змінено вікна на пластикові, але весь
цей час не було зроблено відкоси, і весь ефект від заміни зводився до нуля. За
невеликі гроші завершили монтаж, що дозволило і покращити умови роботи, і
зменшити витрати енергоносіїв. Зараз починаємо потроху ремонтувати сходи
та коридори, щоб сучасне інноваційне підприємство не нагадувало
радянський ЖЕК.
5. Змінили культуру взаємовідносин з Департаментом МЕРТ та
громадськими організаціями. Довгий час підприємство сприймалося
керівними командами як цінний ресурс, який треба максимально
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використовувати без зайвої уваги та охороняти від будь-якого зовнішнього
впливу. Це призвело до стійкого негативного відношення працівників як до
інших державних установ, так і навіть до колег з рідного міністерства, не
кажучи вже про представників громадянського суспільства.
Наша реформа від самого початку базувалася на «золотому трикутнику»
взаємодії держави, бізнеса та громадськості, тому крок за кроком ми
працювали над зміною культури відносин, власним прикладом доводячи, що
у нас є спільна мета і тільки разом ми можемо її досягти. Це було непросто,
але зараз спільна поточна робота з департаментом та безпосередньо з
заступником міністра стали буденністю, яка вже не дивує, з майданчиками
проводяться регулярні зустрічі та конференц-коли, і ціла група представників
ГО вже майже рік працює у нас радниками нарівні зі штатними
працівниками. Ми відчуваємо себе однією командою, незалежно від
формальних посад, та впевнені, що саме такий формат взаємодії дозволив нам
зробити цю реформу.
6. Навели лад у власній друкарні. Від самого початку у мене були
питання щодо прозорості роботи типографії. Ми налагодили звітність, облік
завантаження і оптимізували процеси. І як результат – лише за червень 2015
року, коли я очолив підприємство, дохід типографії став більшим, ніж за
попередні 5 місяців. Крім того, ми відійшли від практики виконання
замовлень тільки одного великого клієнта, що створювало фінансові (та й
корупційні) ризики. Відтепер типографія працює на відкритому ринку та має
різних незалежних замовників.
Втім, розуміємо, що це не є профільним напрямком для нашого
держпідприємства, і, не маючи змоги продати досить коштовне професійне
друкарське обладнання (бо є купа обмежень), намагаємось передати його тій
держструктурі, якій воно зараз більш потрібне. Наразі, отримали кілька заяв,
в тому числі від Міністерства оборони, яке має потребу друкувати у великій
кількості військові карти для АТО і наше обладнання повністю для цього
підходить. Маю надію, що наші міністерства зможуть швидко прийняти
відповідне рішення, а ми вже тоді зможемо повністю сфокусуватися на
основній меті – реформі держзакупівель.
7. Сформували міцний центр підтримки користувачів та
майданчиків, які приєднуються до ProZorro. Спеціалісти підприємства
тестують нові майданчики, перевіряють коректність їхньої роботи, реагують
на всі інциденти і звернення. Цими днями ми підключаємо до системи вже
десятий відтестований майданчик, ще 13 подали заявки та знаходяться в
процесі підготовки та тестування.
Крім того, на підприємстві працює професійний кол-центр з питань
роботи ProZorro. Самі майданчики надають першу консультаційну допомогу
користувачам, формуючи так званий перший контур підтримки. Якщо
потрібна більш глибока консультація, питання надходять до нашого колцентру. Крім того, ми активно реагуємо на запитання і звернення через
офіційний сайт публічних закупівель та сторінку на Фейсбуці. Ефективна
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співпраця з Департаментом дозволяє вдосконалювати нормативну базу та
систему і швидко врегульовувати спірні моменти, надавати відповіді на
запити ринку.
Аби оцінити масштаб роботи служби підтримки, наведу кілька цифр. За
перші шість місяців цього року наш кол-центр отримав більше 40 000 дзвінків
та звернень, а у липні кожного тижня їх кількість збільшується на 20-30 % і
ми розуміємо, що їх стане ще більше після 1 серпня, коли відбудеться повний
перехід на систему ProZorro.
8. Створено новий портал держзакупівель. Старий портал мав
специфічний функціонал і не відповідав новим вимогам і процедурам.
Сьогодні він ще продовжує працювати для раніше оголошених процедур, але
з нового року ми плануємо перевести його в режим архіву. Натомість ми
створили новий портал публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/, який
містить інформацію про систему ProZorro, сторінки для замовників, учасників
та майданчиків, новини реформи, зворотній зв’язок, а головне – дуже зручну
систему пошуку тендерів: через пошуковий рядок, як у Google, можна
провести пошук по замовнику, коду товару чи послуги, номеру тендеру, типу
процедури тощо.
Крім того, на порталі реалізовані повністю електронні кабінети Органу
оскарження та Комісії з розгляду скарг, які є необхідною складовою системи
електронних закупівель. На порталі є посилання на модуль бізнес-аналітики
системи bi.prozorro.org та інформаційний ресурс для замовників
infobox.prozorro.org, де розміщено зручний навчальний курс, публікуються
офіційні роз’яснення щодо процедур і правил публічних закупівель, а також
наповнюється збірка типових специфікацій, яка значно полегшить
замовникам оформлення тендерних документів.
9. Закладено основу Центру навчання ProZorro. В цілому за рік участь
у навчальних заходах узяли більше 10 тис. користувачів. Кожного тижня у
нас в навчальному центрі відбувається кілька семінарів для замовників. Але
ми розуміємо, що не можемо охопити всі 15 тисяч тендерних комітетів в
країні, тому в червні за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» було
розпочато програму навчання тренерів (Training of Trainers, ToT), під час якої
ми готуємо фахівців для проведення семінарів в регіонах. В липні ми провели
вже другий інтенсив в рамках програми ToT, тож тепер в кожному з регіонів є
тренер, який проводить семінари з використання ProZorro.
Другий напрямок: дистанційне навчання, яке допомагає нам охопити
більшу аудиторію. В травні на онлайн-платформі Prometheus розпочався
перший масовий онлайн-курс «Публічні закупівлі», на який зареєструвалося
більше 6,1 тис користувачів. А на порталі http://infobox.prozorro.org/
замовники можуть пройти поглиблений курс з використання системи. Крім
того, разом зі спеціалістами Департаменту ми розробляємо тривалий курс із
закупівель із залученням бізнес-шкіл, а також працюємо над створенням
«експертного середовища» – платформи для обміну досвідом та обговорення
спірних питань професіоналами цього ринку.
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10. Робимо маркетинг системи ProZorro. Такий підхід для державної
сфери поки є незвичним, але без використання інструментів маркетингу
провести ефективну реформу просто неможливо. Спочатку наші зусилля були
сфокусовані на роботі з замовниками: необхідно було донести інформацію
про зміну правил гри, запевнити, що реформа публічних закупівель
невідворотна. Зараз акцент змістився на постачальників: необхідно відновити
довіру бізнесу до державних закупівель. За підтримки Посольства США ми
розпочали регіональну рекламну кампанію, щоб привести новий, чесний
бізнес на наш сайт і стимулювати його до участі в тендерах. В цілому ми
встановили 100 бордів, розмістили постери у відділеннях Ощадбанку, а також
запланували 10 млн. показів інтернет-банерів. Ми вже зафіксували
збільшення трафіку з регіонів, де проводиться кампанія, в середньому на 30
%.
Ці пункти можна вважати моїм коротким звітом за рік роботи на посаді
гендиректора ДП «Зовнішторгвидав Україна», а тепер вже ДП «Прозорро».
Це був важкий, але необхідний етап трансформації. Як директор я зробив не
все, що планував, бо велику частину зусиль було витрачено на непрофільну
діяльність та подолання бюрократичних бар’єрів: якщо б це була приватна
структура, встиг би більше. Але є очевидні результати роботи нашої команди
– як з точки зору масштабу, так і якості перетворень, і головне, що зрозуміло,
куди рухатись далі: закрити старий портал, передати друкарню,
переформатувати штат, вивести новий портал в режим сталого розвитку,
розвинути Центр навчання тощо. Щодо розвитку самої системи – завершити
інтеграцію з державними реєстрами, налагодити роботу на національному
рівні і поширити успішний досвід на інші сфери і навіть інші країни. В
перспективі ДП «Прозорро» має перетворитися на успішну ІТ-компанію, яка
займається розробкою та впровадженням інноваційних продуктів як
всередині країни, так і за кордоном.
В першу чергу, я вважаю себе частиною команди реформи, і робота в
держпідприємстві була моїм внеском у справу реформування держави. Але
скоро закінчиться час, який я собі виділив на цей проект, і треба буде
передавати справи новому керівнику. Можу запевнити свого наступника: це
буде цікавий і корисний досвід. Ми зробили важку і болісну частину робіт,
створивши основу для подальшого сталого розвитку. Але головні звершення
– ще попереду (Опора для ProZorro. 10 фактів про реформу
держпідприємства
«Зовнішторгвидав
України»
//
http://blogs.lb.ua/oleksandr_nakhod/341604_opora_prozorro_10_faktiv_pro.html
. – 2016. – 01.08).
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Інфографіка

Протягом останнього року Україна сильно втратила позиції у
світовому рейтингу інвестиційної привабливості, опинившись на одному
рівні з такими країнами, як Алжир та Ірак. Очевидно, що небажання МВФ
надавати нашій країні черговий транш пакету макрофінансової допомоги є
невипадковим. Можливо, покращити ситуацію зможе впровадження
електронного урядування – в цьому аспекті Україна досягла відчутних
успіхів, адже в рейтингу країн за впровадження електронного урядування в
порівнянні з 2014 роком вона піднялась на 25 позицій і тепер займає 62-гу
сходинку серед 193 країн світу.
Дещо здала наша країна і в глобальному рейтингу миру – військові дії,
що тривають на сході України, спричинили зниження на 6 позицій, до рівня
Судану й Центральноафриканської Республіки… Зменшився і індекс
привабливості українського громадянства: у списку країн, чиє громадянство є
найбільш бажаним у світі, Україна займає 87 місце серед 161 держави
(Україна у світових рейтингах: провал в інвестиційній політиці, прогрес в
е-урядуванні // http://www.slovoidilo.ua/2016/08/25/infografika/ekonomika/
ukrayina-u-svitovyx-rejtynhax-proval-v-investyczijnij-polityczi-prohres-v-euryaduvanni. – 2016. – 25.08).
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Зарубіжний досвід
Крупнейшая в Австралии служба доставки почтовых отправлений
Australia Post представила пилотный проект электронного голосования
на основе технологии блокчейн. Разработка проекта была начата почтовым
ведомством по причине того, что именно оно занимается передачей и
накоплением данных итогов голосования, и в первую очередь к почте
обращены все претензии, если данные теряются или фальсифицируются.
Ранее этот план предполагался к реализации австралийским штатом
Виктория, но после рассмотрения парламентской комиссией он был
отклонѐн.
Представитель штатов Виктория и Тасмания в Australia Post Тим
Адамсон:
«Голосование является прекрасны примером использования технологии
блокчейн за пределами криптовалют. Благодаря технологическому прогрессу
мы получаем новые востребованные решения и сейчас настало время для
решения проблемы электронного голосования».
В свою очередь, специалист по вопросам безопасности в сфере
управления, государственной политики и выбора технологий и управляющий
директор компании Lockstep Стив Уилсон считает, что блокчейн нельзя
использовать в системах электронного голосования.
Причиной этому он называет взаимное доверие пользователей. Так, при
использовании блокчейна доверие не является ключевым фактором
использования системы, в то время как при голосовании это жизненно важно.
К тому же, система голосования является противоположностью
децентрализованной системы блокчейна, ведь она предполагает
существование третьей стороны, а именно – избирательной комиссии.
«Разрешение на голосование будет обеспечено за счет использования
защищенных ключей доступа, посланных надежно каждому избирателю.
Бюллетень будет криптографически представлен в блокчейне. Он будет
храниться в распределѐнном реестре таким образом, что эта информация
останется анонимной и защищѐнной».
Если проект электронного голосования будет одобрен, то корпорация
Australia Post планирует начать партнерство с избирательной комиссией
штата Новый Южный Уэльс (NSWEC) с целью использовать его на выборах
в марте 2017 года (В Австралии изучают проект электронного
голосования на основе блокчейна // http://forklog.com/v-avstralii-izuchayutproekt-elektronnogo-golosovaniya-na-osnove-blokchejna. – 2016. – 28.08).
Европейские издатели новостей получат право взимать плату с
интернет-платформ (таких, например, как Google), если поисковые
системы или агрегаторы новостей публикуют фрагменты их текстов.
Зарубіжний досвід
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При этом у издателей остается право предложить свой контент
бесплатно.
Окончательный
текст
законопроекта
об
авторских
правах,
разрабатываемого Еврокомиссией, будет обнародован в сентябре, пишет
издание. Реформа авторских прав издателей направлена на то, чтобы
ослабить влияние крупных интернет-компаний, чья рыночная доля в таких
областях, как поиск, приводит к разбалансировке при коммерческих
переговорах между поисковой системой и создателями контента, сообщает
FT.
Наиболее популярный поисковик в странах ЕС – это Google, в
отношении которого в Европе ведется антимонопольное расследование. В
самой компании последнюю инициативу европейских регуляторов на запрос
FT никак не прокомментировали.
Согласно проекту документа, издатели новостей получат «эксклюзивные
права» на публикацию своего контента в Интернете, что приведет к тому, что
такие сервисы, как Google News должны будут согласовывать условия для
показа выдержки из статей.
Разработчики документа указывают на истощающиеся доходы в
новостных организациях и предупреждают, что отказ от реформы может
привести к ущербу для плюрализма в СМИ. Критики идеи утверждают, что
подобные попытки взимать плату с Google в пользу издателей уже
провалились в Германии и Испании (Татьяна Костылева Еврокомиссия
даст издателям право взимать деньги с интернет-компаний за
размещение фрагментов новостей // http://d-russia.ru/evrokomissiya-dastizdatelyam-pravo-vzimat-dengi-s-internet-kompanij-za-razmeshheniefragmentov-novostej.html. – 2016. – 26.08).

Услуга уведомления госструктур о несчастных случаях на
производстве запущена на портале «Электронное правительство»
Республики Азербайджан.
Новая
е-услуга
интегрирована
в
автоматизированную
межведомственную информационно-поисковую систему «вход-выход и
регистрация» и в информационную систему уведомления о трудовом
договоре.
Используя услугу, работодатели могут сообщить время, место и краткую
информацию о произошедшем несчастном случае. После этого службой
госинспекции труда будет сформирована специальная комиссия, которая
проведет расследование произошедшего (На портале электронного
правительства Азербайджана появилась услуга уведомления о
несчастных случаях на производстве // http://d-russia.ru/na-portaleelektronnogo-pravitelstva-azerbajdzhana-poyavilas-usluga-uvedomleniya-oneschastnyx-sluchayax-na-proizvodstve.html . – 2016. – 26.08).
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Канцлер ФРН Анґела Меркель:
Німцям варто повчитися в Естонії тому, як можна за відносно
короткий проміжок часу запровадити електронне урядування. «У цьому
Естонія – взірець». «В Естонії бачиш, як тут реалізовуються ці зміни на благо
людей».
У супроводі прем’єр-міністра Естонії Тааві Рийваса Меркель відвідала
урядовий e-Estonia-Showroom. Тут її ознайомили з тим, як 1,3 мільйона
населення країни може здійснювати практично всі необхідні операції з
органами влади через інтернет. На тлі побаченого Меркель закликала
німецький бізнес швидше залучати технічні рішення, що прижилися в
Естонії. «Послідовне використання цифрових технологій заощаджує багато
часу, чимало грошей та сприяє (економічному – Ред.) зростанню».
Канцлерка також закликала співробітників федеральних міністерств
Німеччини самим відвідати e-Estonia-Showroom. Утім, сама Меркель визнала,
що запровадження таких технологій у «великій країні з фереративним
устроєм», якою є Німеччина, непроста задача (Валерій Сааков Меркель
ставить німцям Естонію за зразок електронного урядування //
http://www.dw.com/uk/a-19503004. – 2016. – 25.08).

К
концу
2016
года на
портале
открытых
данных
Болгарии планируется разместить новые сведения в машиночитаемом
формате.
Среди новой актуальной информации – данные о больницах и
поликлиниках, реестр недвижимости, таблицы с транспортными данными,
списки и рейтинги школ и детских садов, данные об уровне загрязнения
окружающей среды, списки общественных некоммерческих организаций и
т.д.
Правительство Болгарии приступило к публикации данных в 2015 году.
На сегодняшний день опубликован 923 набора данных. Портал доступен на
нескольких языках, однако сами данные в настоящее время опубликованы
только на болгарском. Их перевод на другие языки, прежде всего
английский, запланирован на ближайшее будущее (Власти Болгарии
раскроют новые данные // http://open.gov.ru/infopotok/5515396. – 2016. –
24.08).
Предложение министерства нацбезопасности США (Department of
Homeland Security, DHS) собирать информацию о профилях в
социальных сетях иностранных граждан, въезжающих в страну,
нарушает права как путешественников, так и их американских
«френдов» по соцсети, заявил Фонд электронных рубежей (Electronic
Frontier Foundation).
В июне Погранично-таможенная служба США (US Customs and Border
Protection, CBP, входит в структуру DHS) обнародовала предложение по
расширению списка вопросов для иностранцев, въезжающих в страну. CBP
Зарубіжний досвід
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хочет знать, под какими аккаунтами человек присутствует в соцсетях.
Данные об активности в Интернете предполагается получать у въезжающих и
покидающих страну нерезидентов-участников программы безвизового
режима (Visa Waiver Program), а также у соискателей временной визы.
Документ CBP был опубликован вскоре после критических замечаний
Конгресса о том, что Visa Waiver Program, позволяющая гражданам 38 стран
въезжать в США без визы на срок до 90 дней, может быть использована
потенциальными террористами.
В ответ на предложение Фонд (в довольно резких выражениях) указал,
что проверка аккаунтов иностранцев приведет не к усилению национальной
безопасности, а скорее распахнет двери для еще более широкой слежки за
американцами, так как границы изучения аккаунтов вряд ли будут жестко
очерчены.
Фонд также отмечает, что новые правила ущемят интернет-свободы,
поскольку люди, планирующие поездку в США, могут заняться самоцензурой
или даже решат удалить свои профили в соцмедиа – чтобы информация в
них не была неверно интерпретирована таможенниками. К тому же,
злоумышленники, желающие навредить Америке, не декларируют свои
намерения на публичных соцплатформах, так что толку от нововведения не
будет.
Фонд добавляет, что CBP и так уже встал на «скользкий путь»
ущемления прав туристов, требуя доступа к их компьютерам и телефонам
при пересечении границы.
Коалиция из 25 с лишним правозащитных групп и организаций также
подписала совместное письмо к CBP, утверждая, что «сбор персональных
данных онлайн – это программа слежки, замаскированная под
административный механизм».
В письме также говорится, что у путешественников будет мало шансов
«оправдаться» в случае отказа в посещении США из-за информации в
профиле, которую таможенники поймут неправильно и сочтут
неприемлемой. Культурные и лингвистические барьеры могут повысить риск
дискриминации в отношении арабов и мусульман, желающих въехать в США
(Вика Рябова Правозащитники выступили против идеи задавать
иностранцам, въезжающим в США, вопросы об их присутствии в
соцсетях // http://d-russia.ru/pravozashhitniki-vystupili-protiv-idei-zadavatinostrancam-vezzhayushhim-v-ssha-voprosy-ob-ix-prisutstvii-v-socsetyax.html .
– 2016. – 24.08).

За словами італіського прем’єра Маттео Ренці, країнам ЄС
необхідно вкладати кошти в спільну оборонну політику, в інновації в
цифрових технологіях, в школи та культуру.
Європейський Союз потребує перезавантаження після результатів
референдуму щодо Brexit.
Зарубіжний досвід
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Прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці перед зустріччю з канцлеркою
Німеччини Анґелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом:
«Легко звинувачувати Європу у всьому, важче спробувати побудувати
іншу Європу, яка приділяє більше уваги цінностям і менше – великому
капіталу». Європейцям потрібно вкладати кошти в спільну оборонну
політику, в інновації в цифрових технологіях, в школи та культуру.
«Європа є люблячою матір’ю наших цінностей, це не холодна мачуха
бюрократичних правил, які важко прийняти».
Зустріч в Італії трьох лідерів провідних країн ЄС стане вже другою. На
своїй першій зустрічі в такому форматі невдовзі після голосування в
Великобританії, вони закликали до «нового імпульсу» для ЄС. Ренці,
Меркель та Олланд сподіваються виробити спільну позицію перед
неформальним самітом ЄС у Братиславі у вересні (Віталій Дубенський
Прем’єр Італії закликав до перезавантаження ЄС // http://www.dw.com/uk/
%D0 %BF %D1 %80 %D0 %B5 %D0 %BC %D1 %94 %D1 %80- %D1 %96
%D1 %82 %D0 %B0 %D0 %BB %D1 %96 %D1 %97- %D0 %B7 %D0 %B0
%D0 %BA %D0 %BB %D0 %B8 %D0 %BA %D0 %B0 %D0 %B2- %D0 %B4
%D0 %BE- %D0 %BF %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %B5 %D0 %B7 %D0 %B0
%D0 %B2 %D0 %B0 %D0 %BD %D1 %82 %D0 %B0 %D0 %B6 %D0 %B5
%D0 %BD %D0 %BD %D1 %8F- %D1 %94 %D1 %81/a-19492914. – 2016. –
22.08).

Ожидается, что к 2050 году половина населения мира будет жить в
городах.
С того момента, как цифровая революция изменила экономическую и
социальную структуру мира, десятки городов хотят стать «умными» – то есть
дигитализированными городами, у которых нет границ между чиновниками,
бизнесом и гражданами, и которые предоставляют высокое качество жизни.
Путь Сингапура к «умному городу» начался в конце 2014 года, когда
премьер-министр заявил об инициативе «умной нации». С тех пор в этом
направлении было сделано действительно много. К примеру, удалось свести
к минимуму пробки на дорогах благодаря системе сенсоров. В сфере
здравоохранения налажена помощь пожилым людям: благодаря развитию
телемедицины и появлению медицинских мобильных приложений, они могут
получать помощь, не выходя из дома.
За прошедшие 10 лет правительство инвестировало 22 миллиарда
сингапурских долларов в различные информационно-технологические
программы. В ближайшее время Сингапур продолжит активно работать над
технологиями, которые позволят гражданам быстро и эффективно решать
проблемы любого рода.
Например, предстоит создание и запуск автономных транспортных
средств, наподобие мини-автобусов, которые будут подвозить людей на
небольшие расстояния (например, от станции метро до дома). Обычные
фонарные столбы также станут «умными» – они будут работать на
Зарубіжний досвід
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солнечных батареях, оснащаться камерами и сенсорными датчиками,
обеспечивать видеопоток и информационный поток, а не просто освещение
(Сингапур:
развитие
программы
«умный
город»
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515384. – 2016. – 22.08).

Франция готовится к принятию нового законопроекта по
открытым данным. Документ содержит пункты по изменению цифровой
политики государства и будет принят в сентябре. Местным властям
предстоит перестроить свою деятельность так, чтобы продолжать
отвечать требованиям о доступности открытых данных «по
умолчанию».
Open Data France – это организация, созданная по инициативе
государственных служащих, работающих с открытыми данными на местном
уровне. Членам организации будет необходимо разработать планы
поддержки местных органов власти в выполнении ими своих новых
обязанностей – к примеру, определять объем и формат публикуемой
информации.
Общее руководство развитием направления открытых данных во
Франции осуществляет Генеральный секретариат по модернизации
государственного управления (Le secrétariat général pour la modernisation de
l’action publique, SGMAP), который был образован в октябре 2012 года.
Стоит отметить, что помимо вопросов развития открытых данных,
организация нацелена на решение следующих задач: поддержка и
координация на уровне министров информатизации госсектора, улучшение
качества и эффективности предоставления госуслуг, упрощение отношений
между гражданами и госструктурами, обеспечение прозрачности госорганов
и организация обратной связи, децентрализация и развитие предоставления
электронных госуслуг в регионах (Франция готовится к принятию нового
законопроекта
по
открытым
данным
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515359. – 2016. – 12.08).
Государственная миграционная служба Азербайджана внедрила на
портал «Электронное правительство» услугу по регистрации
иностранцев в Азербайджане на срок более 10 дней.
Чтобы получить услугу «Прием заявок и документов для регистрации по
месту пребывания», регистрация на портале не требуется, достаточно зайти
на и выбрать нужный раздел в списке электронных услуг.
Также без регистрации гражданам доступны еще десять услуг
государственной миграционной службы, в том числе онлайн-платежи, подача
заявления на разрешение на работу и пр. Всего на портале можно получить
более услуг без регистрации. Например, министерство коммуникаций и
высоких технологий предоставляет услугу по отслеживанию почтовых
отправлений, позволяет узнать номер телефона абонента, сменившего
оператора, помогает найти улицу по почтовому индексу и т.д. (Услуга по
Зарубіжний досвід
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регистрации иностранцев появилась на сайте электронного
правительства Азербайджана // http://d-russia.ru/usluga-po-registraciiinostrancev-poyavilas-na-sajte-elektronnogo-pravitelstva-azerbajdzhana.html . –
2016. – 11.08).

Первая в истории Австралии онлан-перепись населения была
прекращена досрочно из-за перегрузки серверов. Как заявил
ответственный за перепись министр Майкл Маккормак (Michael
McCormack), это было следствием DDoS-атак.
Власти заявляют, что личные данные австралийцев, успевших заполнить
формы переписи в Интернете (2,33 миллиона; население Австралии
превышает 24 миллиона человек), в руки злоумышленников не попали. Как
сказал премьер-министр страны Малькольм Тернбулл (Malcolm Turnbull),
атаки была направлены на блокировку доступа к сайту, а не на добычу
информации с его серверов. Большинство атак производилось с территории
США.
По мнению ряда сенаторов, система для онлайн-переписи была
недостаточно надежна – и они предупреждали об этом заранее – так что
Маккормак, не обеспечивший безопасность процесса переписи, подготовка к
которой длилась пять лет, должен уйти в отставку. Они также настаивают,
чтобы Сенат принял участие в расследовании инцидента. Сейчас этим
занимается Статистическое бюро Австралии.
Бюро заплатило IBM 7,4 миллиона долларов за планирование,
разработку и внедрение софта для онлайн-переписи (eCensus Solution 2016).
ПО было размещено в облаке IBM (Вика Рябова Хакеры сорвали первую
онлайн-перепись населения в Австралии // http://d-russia.ru/xakery-sorvalipervuyu-onlajn-perepis-naseleniya-v-avstralii.html . – 2016. – 10.08).
29 июля 2016 года ООН опубликовала рейтинг стран по уровню
развития электронного правительства.
Россия опустилась на 8 пунктов относительно 2014 года. Падение в
общем рейтинге объективно, объяснимо и связано с динамикой двух
индексов – индекса телекоммуникаций и индекса онлайновых услуг.
Индекс онлайновых услуг рассчитывается на основе результатов
обследования официальных правительственных порталов и веб-сайтов,
которое проводится при подготовке очередного рейтинга.
…В последние годы страны-лидеры начали полномасштабное внедрение
технологий электронного правительства нового поколения – цифрового
правительства. Не случайно первое место в рейтинге ООН заняла
Великобритания, ставшая пионером внедрения цифровых государственных
услуг, а первую десятку рейтинга составляют страны, принявшие и
реализующие
проекты
цифровой
трансформации
своих
систем
государственного управления (ООН опубликовала рейтинг развития
Зарубіжний досвід
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электронного правительства // http://open.gov.ru/infopotok/5515347. – 2016.
– 05.08).

США переходят от консолидации государственных хранилищ
информации к оптимизации дата-центров: цель состоит в сокращении
количества ЦОДов, приведении правил управления хранилищами в
соответствие с новыми законами в сфере IT, увеличении роли облаков в
хранении данных и пр.
Инициатива государства по консолидации дата-центров была запущена
в 2010 году, предполагалось, что она сэкономит 5 миллиардов долларов за
пять лет путем закрытия 40 % государственных дата-центров. Деньги
действительно были сэкономлены существенные – тысячи ЦОДов
прекратили свою деятельность. Это потребовало значительных усилий от
государственных ведомств, которые зачастую даже не представляли
количества дата-центров, находившихся в их распоряжении.
В марте 2016 года счѐтная палата США (Government Accountability
Office, GAO) опубликовала отчет, из которого следовало, что число
идентифицированных ЦОДов («обнаруженных» агентствами в процессе
исполнения инициативы) выросло с 3100 до почти 7500. Поэтому 1 августа
федеральный IT-директор Тони Скотт (Tony Scott) представил финальную
версию «наследницы» инициативы консолидации дата-центров – инициативу
по оптимизации ЦОДов. В своем официальном блоге он пояснил, что задача
нового проекта – привести управление хранилищами данных в соответствие
с законом о реформировании процесса закупок в сфере IT (Federal IT
Acquisition Reform Act, FITARA).
Новая политика включает также расширение полномочий CIO при
принятии решений о бюджете и управлению дата-центрами; увеличение
использования облаков и межведомственных сервисов; замещение ручного
сбора информации более точными и эффективными автоматическими
инструментами мониторинга.
Снижение количества дата-центров по-прежнему остается одной из
целей правительства. Ведомства должны в течение трех лет закрыть 25 %
своих крупных хранилищ и 60 % серверных помещений, «разбросанных» по
агентствам. По расчетам Скотта, благодаря этому агентства избавятся от
более половины оборудования ЦОДов и освободят почти четверть полезного
места, занимаемого государственными дата-центрами.
Что касается собственно оптимизации, ведомства получат новые задачи
по
экономии
и
эффективному
использованию
электроэнергии,
виртуализации, автоматизации и утилизации серверов и пространства под
оборудование. Эти цели должны быть выполнены к концу 2018 финансового
года. К этому же сроку перед ведомствами поставлена задача сэкономить 2,7
миллиарда долларов – подробные инструкции для каждого агентства по
этому пункту будут представлены в сентябре.
Зарубіжний досвід
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После 27 января 2017 года ни одно ведомство не сможет получить
средства на создание нового дата-центра или расширение существующего –
без специального одобрения офиса федерального CIO.
Как следует из документа, под дата-центрами понимается любое
помещение, в котором находится хотя бы один сервер, поддерживающий
разработку, производство, наладку или тестирование любого сервиса.
Для соответствия требованиям FITARA в IT Dashboard (ресурс для
предоставления публике и госведомствам информации об IT-инвестициях в
госсекторе – их размерах, целях и ходе проектов) будут добавлены данные о
прогрессе агентств в этих направлениях (Вика Рябова США сокращают
число
государственных
дата-центров
//
http://d-russia.ru/sshasokrashhayut-chislo-gosudarstvennyx-data-centrov.html. – 2016. – 04.08).

Недавно Великобритания предоставила пользователям доступ к
полностью открытому реестру реальных владельцев компаний.
«Франция, Нидерланды, Нигерия, Афганистан последуют примеру
Великобритании и заявят об обязательстве запустить собственные реестры
реальных владельцев компаний, в то время как Австралия, Новая Зеландия,
Иордания, Индонезия, Ирландия и Грузия объявят о договоренности
предпринять начальные шаги в этом направлении», – отмечается в
сообщении пресс-службы британского премьер-министра.
Полный реестр был запущен в июле 2016 года (В Великобритании
появился полностью открытый реестр владельцев компаний //
http://open.gov.ru/infopotok/5515345. – 2016. – 04.08).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Аль-Габри В. М. Электронное правительство: его перспективы,
возможности и угрозы / Вадах Мохаммед Аль-Габри // Молодой ученый. –
2016. – № 15 (119). – С. 337–342. В статье рассматриваются основные понятия
электронного правительства. Представлены концепции развития информационного
общества.
Под
электронным
правительством
понимается
преобразование
государственного управления в открытую сетевую форму. А также говорится о проблемах
и угрозах его применения. Особое внимание уделяется опыту Российской Федерации во
внедрении технологии электронного правительства. Раскрывается возможность перехода
от электронного к смарт-правительству.

Амонов Д. Р. Этапы реализации концепции внедрения электронного
правительства в Республике Таджикистан / Д. Р. Амонов // Вестник
Таджикского национального университета. Серия социально-экономических
и общественных наук. – 2016. – № 2–2 (197). – С. 290–292. В статье
рассматриваются существующий опыт внедрения электронного правительства на мировом
уровне и этапы реализации концепции его внедрения в Республике Таджикистан,
принятой в 2011 году.

Горобчук О. А. Електронний уряд: еволюція системи державного
управління [Електронний ресурс] / О. А. Горобчук. – Режим доступу:
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/383. –
Назва з екрана. В статті розповідається про поняття «електронний уряд». Досліджено
реалізації електронного уряду у країнах світу. Проаналізовано переваги та недоліки
системи електронного врядування. Виявлено проблематичність впровадження
електронного урядування в Україні.

Зайнашева З. Г. Зарубежный опыт повышения качества и доступности
предоставления государственных услуг / З. Г. Зайнашева, Э. В. Габидуллина,
К. Л. Смильгина // Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия:
Экономика. – 2016. – № 1 (15). – С. 38–44. В данной статье исследуется
электронное правительство как пример современных технологий предоставления
государственных услуг населению. Электронное правительство способствует повышению
уровня прозрачности государственных услуг, предотвращению коррупции, повышению
эффективности государственного управления на всех уровнях, что, без сомнения,
отражает современные требования к деятельности органов государственного и
муниципального управления. Используя методы анализа и синтеза информации, авторы
статьи рассматривают примеры реализации электронного правительства в различных
странах мира, в статье приведены статистические данные, характеризующие степень
охвата и качество электронных услуг, уровень развития ИКТ-инфраструктуры и развитие
человеческого потенциала в таких странах – лидерах по предоставлению государственных
услуг в электронном виде, как Южная Корея, Австралия, Сингапур, Франция и др. В ходе
исследования выявлены причины нахождения России по данным показателям за
пределами двадцатки лучших. В статье также проведен анализ четырех основных моделей
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построения электронного правительства с выявлением особенностей каждой модели и
специфики работы каждой страны. По итогам данного анализа сделан вывод, что
создание, внедрение и успешное функционирование электронного правительства
основывается на развитии определенных, сформулированных в заключении направлений.

Серенок А. О. Моніторинг упровадження інструментів електронного
урядування в органах місцевого самоврядування: результати дослідження
2015 року / А. О. Серенок // Актуальні проблеми державного управління. –
2016. – № 1. – С. 93–100. Проаналізовано результати моніторингу офіційних вебсайтів органів місцевого самоврядування 125 найбільших міст України щодо оцінки
інформаційної наповненості зовнішніх порталів, ступеня готовності органів місцевого
самоврядування прозоро висвітлювати власну діяльність задля прийняття рішень,
використання інструментів зворотного зв’язку та надання адміністративних послуг,
ступеню оновлення інформації та зручності веб-сайту у користуванні. Ключові слова:
електронне урядування, електронний документообіг, інструменти електронного
урядування, веб-сайти, адміністративні послуги, органи місцевого самоврядування.

Скопинцев А. К. Классификация государств по уровню развития
электронного правительства / А. К. Скопинцев // Экономика и менеджмент
систем управления. – 2016. – Т. 20, № 2.2. – С. 236–242. В статье
рассматривается классификация государств на основании оценки уровня развития
системы электронного правительства. Делается предположение о возможности
использования подобной классификации для анализа развития и планирования
стратегической деятельности в данной области. Актуальность классификации
основывается на ее соответствии тенденциям развития электронного правительства.

Шамсов И. С. Электронное правительство в процессе развития
информационного общества / И. С. Шамсов // Вестник Таджикского
национального
университета.
Серия
социально-экономических
и
общественных наук. – 2016. – № 2–2 (197). – С. 33–37. Информационные
технологии на сегодняшний день являются наиболее реальным и действенным
инструментом повышения эффективности работы государственного аппарата, снижения
его непроизводительных расходов и укрепления авторитета государственной власти в
обществе за счет того, что происходящие в нем процессы становятся более прозрачными
(транспарентными). И именно поэтому большинство современных государств
выстраивают новую модель государственного управления, основанную на принципах
результативности и подотчѐтности обществу. Современное информационное общество
тесно связано с электронным правительством (Electronic Government), которое выполняет
важные функции по регулированию информационных отношений между государством и
его гражданами и организациями. В условиях формирующегося глобального
информационного общества, выделяют такие важнейшие задачи электронного
правительства, как обеспечение равных прав и доступа к национальным информационным
ресурсам, предоставление необходимой информации и электронных услуг гражданам,
осуществление дистанционных фискальных функций и налогового контроля, обеспечение
информационной безопасности, и др.
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