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Анонс
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:
 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
Анонс
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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).

З 1 жовтня 2016 г. (Київ)
У столиці України з 1 жовтня пройдуть заняття Smart City School. На
заняттях міжнародні експерти навчать, як побудувати «розумне» місто, що
забезпечить сучасну якість життя за рахунок застосування інноваційних
технологій, економічного та екологічного використання міських систем
життєдіяльності.
Фахівці з Амстердама і Чикаго на заняттях Smart City School в Києві
розкажуть про енергоефективність, децентралізацію та міський активізм. В
освітньому проекті візьмуть участь команди і фахівці з таких організацій як
eGovAcademy (Таллінн), Угода Мерів з клімату та енергії, Міжнародна
інтердисциплінарна школа урбаністики CANactions, Smart City Lab (Таллінн),
ProZorro, Міськадміністрація Амстердама, Мінекономіки Естонії, Делегація
ЄС в Україні, Amsterdam Smart City, Chicago Smart City, Рада Європи,
компанія GlobalLogic, представники ООН та інші.
Головна мета школи – передати городянам знання і практичні навички,
необхідні для «розумного» розвитку міста та професійного навчання. В ході
занять учасники отримають знання від керівників успішних проектів у сфері
міського розвитку, бізнесу та державного управління з практичною
реалізацією на рівні міста
У програмі навчання представлені наступні модулі:
Анонс
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• Нові технології – комплексне розуміння світових досягнень в області
технологій, шляхи розвитку індустрії в Україні, залучення фінансів,
проектний менеджмент, прогнозування перспектив бізнесу та науки,
інструменти для впровадження IT-проектів.
• Електронний уряд – робота з налагодження систем електронних
документ-сервісів, електронних послуг і систем e-демократії.
• Державне управління – пояснення процесів державного управління,
створення проектів у державному секторі, залучення партнерів, формування
бюджету, ведення комунікаційної стратегії, проектний менеджмент та
лобізм.
• Розумне керування містом – принципи роботи «розумного міста»,
шляхи налагодження державно-приватного партнерства, створення команд і
проектного менеджменту.
• Фінансова грамотність – пояснення всіх процесів формування бюджету
в різних масштабах: від цілого міста до свого проекту, використання
фінансових сервісів, інновації у фінансовій сфері, нові підходи до фінансової
грамотності.
• Соціальне підприємництво – особливий тривалий курс, який об'єднує
основи соціального підприємництва, міського управління, проектного
менеджменту та фінансової грамотності.
Також плануються спеціальні курси з міського активізму,
енергоефективності, децентралізації, конфесійній співпраці, правовій
грамотності та мистецтву.
В ході навчання студенти розроблять проекти розвитку міської
інфраструктури. Після закінчення курсу проекти представлять київській
міській адміністрації, а також потенційним партнерам та інвесторам
Освітня програма розрахована на 2,5–3 місяці. Заняття будуть
проходити в денний і вечірній час, а також у вихідні
(http://www.epochtimes.com.ua/novyny-kyyeva/yak-pobuduvaty-rozumne-mistorozkazhut-v-kyyevi-na-zanyattyah-smart-city-school-123032).

4-6 октября 2016 г. (Санкт-Петербург, РФ)
9-я конференция «Информационные технологии в управлении
(ИТУ-2016)».
Конференция состоится в период с 4 по 6 октября 2016 года в СанктПетербурге в Государственном научном центре Российской федерации АО
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».
Мультиконференция включает в себя объединенные общей
идеей три конференции:
1. XXX
конференция
памяти
Н.Н.Острякова
(http://www.elektropribor.spb.ru/ostr2016).
2. 9-я Конференция «Информационные технологии в управлении (ИТУ2016)» (http://www.spiiras.nw.ru/conf/itu2016).
Анонс
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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.
· 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
Анонс
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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,
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
Анонс
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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).

До 26 жовтня 2016 г. (Київ)
Оголошено конкурс з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок
коштів обласного бюджету Полтавської області у 2017 році.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Полтавської облдержадміністрації оголошує конкурс з визначення програм
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за
рахунок коштів обласного бюджету в 2017 році.
Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подати
інститути громадянського суспільства, які є юридичними особами,
зареєстрованими в установленому порядку не пізніше, ніж за два роки до
оголошення конкурсу.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають
бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:
1.
Утвердження
патріотизму,
духовності,
моральності,
загальнолюдських цінностей.
2. Формування національної свідомості, любові до свого народу, його
історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та
поваги до державної символіки.
3. Електронне урядування.
4. Підтримка реформ на регіональному рівні.
5. Підвищення рівня громадянської активності членів територіальних
громад, забезпечення їх участі у державотворчих процесах.
Порядок проведення конкурсу регламентується Порядком проведення
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
Анонс
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від 16 березня 2016 року № 194 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049» (Оголошується конкурс
проектів інститутів громадянського суспільства на 2017 р. //
http://np.pl.ua/2016/09/oholoshujetsya-konkurs-proektiv-instytutivhromadyanskoho-suspilstva-na-2017-rik. – 2016. – 28.09).

жовтень 2016 г. (Луцьк, Дніпро)
Асоціації відкритих міст в рамках програми «Електронне урядування
задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа,
Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством з питань
електронного врядування, у жовтні 2016 р. у містах Луцьку та Дніпрі проведе
два регіональні семінари «Місцеві електронні петиції: досвід першого
року, досягнення, проблеми та шляхи їх правового вирішення».
До участі у регіональних семінарах запрошуються керівники міст та
керівники структурних підрозділів міських рад, що відповідають за роботу з
електронними петиціями; представники громадських організацій та
журналісти, що використовують е-петиції для впливу на міську владу;
розробники платформ е-петицій; експерти аналітичних центрів зі всієї
України.
Основними завданнями регіональних семінарів є:
Виявити та обговорити проблеми законодавчого та нормативноправового характеру функціонування місцевих електронних петицій в
Україні;
Виробити узгодженні пропозиції до законодавства в частині якісного
функціонування і використання місцевих електронних петицій;
Виробити рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо
вдосконалення нормативно-правових актів місцевого рівня, необхідних для
успішної роботи з електронними петиціями;
Створити підґрунтя для міжрегіональної співпраці та просування
напрацювань здійснених на локальному та регіональному рівні до вищих
органів влади;
Забезпечити обмін кращими практиками використання інструменту епетицій на рівні міст і громад;
Об’єднати зусилля органів місцевого самоврядування та експертного
середовища для внесення змін до чинного законодавства в частині е-петицій.
Очікуваним результатом регіональних семінарів є напрацювання
конкретних пропозицій до законодавства в частині е-петицій на основі
досвіду використання цього сервісу у містах та досліджень і заходів
проведених в рамках програми EGAP. Напрацьовані, за результатами
регіональних семінарів, пропозиції будуть презентовані народним депутатам
України та керівникам Державного агентства з питань електронного
урядування на спеціальному підсумковому круглому столі (У Луцьку та
Анонс
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Дніпрі відбудуться регіональні семінари // http://egap.in.ua/u-lutsku-tadnipri-vidbudutsya-regionalni-seminary. – 2016. – 19.09).
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Офіційна інформація
26 вересня у Києві з ініціативи Степана Кубіва, Першого віцепрем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України, за
участі Дмитра Шимківа, заступника Глави Адміністрації Президента
України, Секретаря Нацради реформ та Олександра Данченка, Голови
парламентського комітету з питань інформатизації і зв’язку, експерти та
громадськість розпочали розробку дорожньої карти з інтеграції України
у цифрове співтовариство ЄС.
Дорожня карта після погодження із усіма зацікавленими сторонами
стане основою цифрового порядку денного зі створення єдиного цифрового
простору Україна-ЄС.
Степан Кубів, перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного
розвитку і торгівлі України:
Цифровізація усіх важливих процесів у державі є невід'ємною частиною
прогресу та розвитку економіки.
«Економічний ефект від поширення широкосмугового доступу до
Інтернету в Україні оцінюється у додаткових 4-6 млрд євро на рік до ВВП на
кожні 10 % нових споживачів. Це – найвищий в Європі показник».
Він також нагадав про заяву єврокомісара Гюнтера Еттінгера щодо
необхідності включення України до єдиної пан-європейської цифрової
інфраструктури, яка запланована у рамках Цифрового Співтовариства.
Дмитро Шимків відзначив, що український цифровий ринок стрімко
зростає, удвічі збільшилася електронна комерція. За оцінками Світового
Банку у світі до 2020 року можна очікувати зникнення 7 млн професій та
появу близько 2 млн нових. Він також нагадав, що саме українські ІТ-фахівці
входять до числа найкращих представників «цифрового» фаху у Європі та
світі.
«Людський капітал України, українські цифрові технології можуть стати
ключем до успішного розвиткупан'європейської спільноти, допоможуть
створити нові робочі місця та сприятимуть стрімкому розвитку нашої
економіки».
Олександр Данченко, народний депутат України, Голова
парламентського комітету з питань інформатизації і зв’язку:
«Для якісної цифровізації процесів треба створити серйозне законодавче
підґрунтя». «Підтримую Степана Івановича Кубіва у його позиції, що лише
спільними зусиллями Президента, Уряду, Парламенту, місцевої влади,
експертів та суспільства можна здійснити законодавчий прорив
уцифровізації. Нам слід активно працювати над законопроектами, адже
крім внутрішньоукраїнських законів слід гармонізувати законодавче поле із
Євросоюзом».

Офіційна інформація
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Йдеться, зокрема, про уже зареєстровані у Парламенті законопроекти
«Про електронні комунікації», «Про радіочастотний ресурс України», «Про
електронні довірчі послуги», які закладають фундамент для подальшої
роботи у галузі цифровізації.
Учасники обговорення дійшли висновку, що для подальшого
ефективного розвитку цифрового ринку в Україні та його інтеграцію до ЄС
слід суттєво покращити цифрову інфраструктуру та технології.
Олена Мініч, директор департаменту розвитку інновацій та
інтелектуальної власностіМінекономрозвитку:
«Маємо забезпечити широкосмуговий інтернет, новітні технології та
сучасні можливостей по усій території України. Іншим важливим
досягненням має стати зміни підходів до навчання відповідних фахівців – і
дорослих і дітей. У 2025 році найкращі ІТ-фахівців та найкращі цифрові
технології мають бути саме в Україні».
За наслідками обговорення та спільної роботи учасники створили проект
дорожньої карти на 2016-2025 роки. Проект дорожньої карти буде
презентований для обговорення з європейською стороною у другій половині
жовтня ц.р. під час другого засідання Міністрів з цифрової економіки країн
ЄС та Східного партнерства (Мінекономрозвитку ініціювало створення
дорожньої карти з інтеграції України у цифрове співтовариство ЄС //
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249355222&cat_id=24
4276429. – 2016. – 27.09).

Програма EGAP (фінансована Швейцарською Конфедерацією) та її
партнери розпочинають серію аналітичних записок з питань
ефективного електронного урядування. Ця діяльність є частиною
підтримки EGAP Програми для інклюзивного та обґрунтованого політичного
діалогу стосовно електронного урядування та електронної демократії в
Україні.
Аналітичні записки будуть висвітлювати різні питання е-урядувaння і
е-демократії та будуть розповсюджуватись щоквартально в електронному
вигляді. В рамках цієї ініціативи вже було підготовлено аналітичний звіт еДемократія в Україні: Погляди громадян і ключових зацікавлених сторін
(2016) та першу аналітичну записку щодо ефективної е-демократії, в якій
визначено поняття «електронна демократія», здійснено огляд законодавства
та відстежені останні досягнення, а також відмічено можливі прогалини та
запропоновані політичні рекомендації на майбутнє.
Авторами першої аналітичної записки стали Йорданка Томкова (PhD, з
INNOVABRIDGE Foundation, радник в Україні із питань електронного
урядування та керівник проекту національного діалогу програми EGAP) та
Олексій Конашевич, (експерт групи Електронна демократія із
Реанімаційного пакету реформ та Центру розвитку інновацій КиєвоМогилянської академії).
Офіційна інформація
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Автори аналітичної записки зазначають, що важливо прискорити темпи
реалізації відповідних законів. Їхнє ефективне втілення має базуватися на
рішучій політичній волі; систематичному виділенні відповідних фінансових
ресурсів для пріоритетних стратегій і програм; навчанні державних
посадових осіб, громадських організацій, громадян і представників засобів
масової інформації щодо ефективного використання інструментів
електронної демократії; створенні проактивної позиції громадськості щодо
наявних соціальних політик і програм з електронної демократії. Для
поєднання всіх цих аспектів потрібна національна стратегія та план дій з
електронної демократії, а також розробка та інтеграція комплексної
Дорожньої карти з електронної демократії як відправної точки у межах
Плану дій Партнерства відкритого урядування України (на 2016-2018 роки)
(Огляд
е-демократії
від
EGAP
//
http://global-ukrainenews.org/2016/09/23/oglyad-e-demokratiyi-vid-egap . – 2016. – 23.09).

OpenDataBot отримав 250 тис. гривень, посівши перше місце в
конкурсі програми «Електронний уряд для підзвітності влади та участі
громади» (EGAP). Про це йдеться в повідомленні сервісу на сторінці в
Facebook. «OpenDataBot отримав 250 000 грн на боротьбу з корупцією,
посівши перше місце в конкурсі програма EGAP», – наголошується в
повідомленні.
Своєю найближчою метою OpenDataBot називає можливість домогтися
відкриття даних Міністерства юстиції за бенефіціарам. OpenDataBot є
сервісом моніторингу реєстраційних даних українських компаній і судового
реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів
(Сервіс моніторингу реєстрів OpenDataBot отримав 250 тис. гривень на
боротьбу з корупцією // https://www.rbc.ua/ukr/lnews/servis-monitoringareestrov-opendatabot-poluchil-1474644411.html. – 2016. – 23.09).
22 вересня 2016 р. Уряд ухвалив розпорядження про приєднання
України до Міжнародної Хартії відкритих даних. Це передбачає
забезпечення імплементації в країні 6 основних принципів:
1. Open by Default
2. Timely and Comprehensive
3. Accessible and Usable
4. Comparable and Interoperable
5. For Improved Governance and Citizen Egagement
6. For Inclusive Development and Innovation.
Необхідний пакет документів ми вже подали до організаційного
комітету Хартії і сьогодні зроблено останній крок для приєднання.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко:
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«Це, безумовно, дуже важливий крок для подальшого розвитку сфери
відкритих даних в Україні відповідно до єдиних загальносвітових стандартів,
підходів та практик».
Сфера відкритих даних має дуже великий потенціал як для забезпечення
ефективної та прозорої роботи органів влади, так і для розвитку
інноваційного малого та середнього бізнесу за рахунок створення нових
проектів/ сервісів на базі відкритих даних. Наприклад, Open Data Direсt
Market Size ЄС у 2016 році оцінюється на рівні 55 млрд євро (Уряд ухвалив
розпорядження про приєднання України до міжнародної хартії відкритих
даних // http://www.dknii.gov.ua/content/uryad-uhvalyv-rozporyadzhennya-propryyednannya-ukrayiny-do-mizhnarodnoyi-hartiyi-vidkrytyh. – 2016. – 22.09).

Відтепер громадяни України можуть допомогти владі у виявленні
стихійних сміттєзвалищ.
8 вересня 2016 року на засіданні уряду Міністр екології та
природних ресурсів України Остап Семерак презентував електронний
сервіс ecomapa.gov.ua – інтерактивну карту сміттєзвалищ України та
мобільний додаток «Екомапа» із функцією онлайн-сповіщення про
виявленні сміттєзвалища.
Упродовж літа в Україні проходила інвентаризація усіх місць видалення

відходів, на основі якої створено Реєстр організованих та стихійних
Офіційна інформація
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сміттєзвалищ з геолокаційною прив’язкою та розроблено їх інтерактивну
мапу.
Інтерактивна мапа сміттєзвалищ постійно оновлюється та працює в
тестовому режимі.
Додаток «Екомапа» із функцією онлайн-сповіщення про виявлені
сміттєзвалища можна завантажити вже в Google Play.
З початку роботи цього електронного сервісу до Мінприроди України
надійшло понад 300 звернень громадян з різних областей України. Зокрема 2
звернення громадян вже надійшло і з Волині, які направлені на розгляд до
Волинської обласної державної адміністрації (В Україні запрацював
електронний сервіс, що допоможе боротися зі стихійними
сміттєзвалищами
//
http://www.volynpost.com/news/75331-v-ukrainizapracyuvav-elektronnyj-servis-scho-dopomozhe-borotysia-zi-styhijnymysmittiezvalyschamy . – 2016. – 22.09).

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4685 «Об
электронных доверительных услугах», который должен прийти на смену
действующему закону «Об электронной цифровой подписи».
Закон по сути имплементирует европейский регламент № 910 eIDAS,
обязательный для ввода всеми членами Евросоюза.
Если он заработает как задумано, украинцы смогут пользоваться
электронными услугами не только в своей стране, но и из-за границы.
Например, заказать дубликат водительского удостоверения из Польши или
Франции, если потеряют его во время путешествия.
Новые правила соответствуют стандартам ЕС, поэтому в перспективе
украинцы смогут пользоваться электронными услугами как дома, так и за
границей.
Алексей Выскуб, заместитель главы Государственного агентства по
вопросам электронного управления Украины:
«Законопроект, наконец, вводит базовые термины, такие как
электронная идентификация и электронная аутентификация, а также
определяет ответственный орган за развитие этой сферы. Он должен
привести инфраструктуру открытых ключей Украины к европейским
требованиям и будет способствовать развитию трансграничного
электронного взаимодействия».
Если он заработает как задумано, украинцы смогут пользоваться
электронными услугами не только в своей стране, но и из-за границы.
Например, заказать дубликат водительского удостоверения из Польши или
Франции, если потеряют его во время путешествия.
Главное значение законопроекта в том, что он четко определяет
перечень доверительных электронных услуг и требований к ним – например,
аутентификация сайта, доставка электронных документов, безопасное
хранение, выдача сертификата и так далее.
Офіційна інформація
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Законопроект определяет три уровня электронной идентификации
– высокий, средний и низкий. Поэтому его связывают с MobileID и BankID.
«На высоком уровне используются только электронно-цифровые подписи с
усиленным сертификатом, в том числе и MobileID для обеспечения
критических транзакций – например, предоставление административных
услуг, услуг в сфере здравоохранения, финансов и так далее. В частности, это
может быть BankID или другие схемы электронной идентификации. Но Закон
это прямо не определяет», – пояснил Выскуб.
Для менее критических транзакций, согласно законопроекту, можно
использовать схемы электронной идентификации низшего уровня,
требования к которым должен определить Кабмин (Верховная Рада приняла
за основу законопроект № 4685 «Об электронных доверительных услугах»
// http://it-forum.com.ua/itforum/wiw_itf.php?ID=9401. – 2016. – 21.09).

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що
передбачає ідентифікацію громадян через електронний цифровий
підпис, Bank ID і Mobile ID.
За ухвалення відповідного законопроекту №4685 «Про електронні
довірені послуги» проголосували 260 народних депутата при необхідному
мінімумі в 226 голосів.
Заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов
повідомив, доповідаючи по законопроекту №4685, що його ухвалення
допоможе розвинути єдиний простір довіри між Україною і ЄС, що, в свою
чергу, сприятиме активізації транскордонного співробітництва.
«Законопроект «Про електронні довірені послуги» має на меті
законодавчо врегулювати ринок електронних довірених послуг, забезпечити
ефективне транскордонне співробітництво, а також інтегрувати Україну у
світовий електронний інформаційний простір».
Крім того, цей законопроект сприятиме створенню умов для розвитку і
функціонування галузі електронних довірених послуг в Україні, підвищення
довіри до електронних довірених послуг з боку громадян, захисту прав і
законних інтересів користувачів цих послуг, а також захисту їх персональних
даних.
Впровадження безконтактних електронних послуг, перехід на
електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною
умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014
році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до 2017
року. До того ж часу Кабмін планує ухвалити закон про єдину систему
електронної взаємодії і повністю відмовитися від паперового
документообігу.
Mobile ID – сервіс мобільної ідентифікації користувачів, який дозволяє
абоненту використовувати свій мобільний телефон з встановленою в ньому
SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Mobile ID можна
використовувати для доступу до захищених електронних документів, а також
Офіційна інформація
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щоб ставити підпис на документах. Такий стандарт здатний поліпшити якість
надання адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше стандарт
Mobile ID був реалізований на порталі адміністративних послуг у Львові
(Рада схвалила ідентифікацію громадян через електронний підпис //
http://gazeta.lviv.ua/2016/09/20/rada-sxvalila-identifikaciyu-gromadyan-cherezelektronnij-cifrovij-pidpis. – 2016. – 20.09).

За сім днів з дня запуску Міністерством екології та природних
ресурсів України електронного сервісу www.ecomapa.gov.ua надійшло
майже 200 звернень від жителів різних областей України.
З них 20 звернень було отримано через мобільний додаток, який
функціонує на всіх типах мобільних пристроїв. Така функція досить зручна і
доступна для всіх користувачів мобільного зв’язку.
Найактивнішими залишаються жителі Київської області. Від них, за
тиждень надійшло 27 повідомлень про місце знаходження сміттєзвалищ.
Активно підключилися до порятунку своїх міст від сміття жителі
Дніпровської, Житомирської та Харківської областей.
Менш активні громадяни, які проживають у Волинській, Херсонській,
Івано-Франківській та Кіровоградській областях.
Варто
окремо
відзначити,
що
небайдужість
до
стану
навколишнього природнього середовища проявили мешканці Донецької
області. Від них надійшло 3 звернення про місце розташування в їх
регіонісміттєзвалища.
Також звертаємо увагу громадян, які вносять свою інформацію
про сміттєзвалища на інтерактивну карту www.ecomapa.gov.ua, уважніше
вносити дані при реєстрації. Оскільки через неточно вказані координати 10
надісланих звернень було відхилено.
На
сьогодні
всі
отримані
звернення
були
оброблені
модераторами Мінприроди і передані органам державної влади та місцевого
самоврядування для розгляду та подальшої ліквідації сміттєзвалищ (За
тиждень на електронний сервіс www.ecomapa.gov.ua надійшло майже 200
звернень // http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249322731. –
2016. – 16.09).
Нарешті запроваджуємо автоматизований обмін інформацією між
різними суб'єктами та базами даних. Це перший крок до удосконалення
якості адміністративних послуг. Це сприятиме реформі децентралізації та
спростить доступ до різних державних реєстрів.
Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Геннадій Зубко оцінив прийняття Урядом постанови «Деякі
питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних
ресурсів»:
Тепер врегульовано питання електронної взаємодії відомчих
інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі
Офіційна інформація
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інтегрованих, а також забезпечено доступ суб’єктів до інформації в
інформаційних базах даних. »Це, безумовно підвищить якість надання
громадянам адміністративних послуг та полегшить доступ до них» (Уряд
підвищує
якість
надання
адмінпослуг
громадянам
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249297353&cat_id=24
4274160. – 2016. – 08.09).

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від
20.05.2016, введеного в дію Указом Президента України від 06.06.2016
№ 240, з метою упровадження оборонної реформи в Україні, спрямованої
на розвиток відповідно до євроатлантичних норм та критеріїв членства
в НАТО спроможностей Міністерства оборони України, Збройних Сил
України та інших складових сил оборони, необхідних для адекватного
реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері, захисту України,
її суверенітету, територіальної цілісності та непорушності (недоторканості)
кордонів, Міністром оборони України затверджено структуру, положення
та склад Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних
Сил України, до якого входить Група ІТ-стратегії та політики, як його
складова частина.
Представниками зазначеної групи розпочато розроблення проекту ІТстратегії Міністерства оборони України та Збройних Сил України та плану
заходів щодо її реалізації.
Міністерство оборони України запрошує представників передових
вітчизняних та світових ІТ-компаній, провідних наукових установ
та волонтерських організацій надати своє бачення (пропозиції) щодо
розроблення ІТ-стратегії Міністерства оборони України та Збройних Сил
України до робочої групи з метою його розгляду та врахування (Робочою
групою оборонного відомства розробляється проект ІТ-стратегії
Міністерства оборони та Збройних Сил України // http://itforum.com.ua/itforum/wiw_itf.php?ID=9387. – 2016. – 07.09).
Національний Банк затвердив порядок роботи BankID.
У постанові №378 від 30 серпня 2016 прописані умови та механізм
підключення банків до системи електронної ідентифікації громадян,
створення якої ініціювали в НБУ.
Також в документі позначена структура BankID і врегульовано порядок
взаємодії банків з системою та суб’єктами надання адміністративних послуг.
Система
BankID
дозволить
українцям
користуватися
адміністративними послугами онлайн. Щоб отримати довідку або подати
документи на оформлення паспорта, не потрібно буде йти у відповідну
інстанцію. Досить пройти онлайн-ідентифікацію за допомогою пароля до
інтернет-банкінгу і скористатися необхідним державним сервісом.
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Наступним етапом проекту має стати використання системи BankID для
ідентифікації клієнтів банків з метою отримання разом з адміністративними
також і банківських послуг.
До системи BankID вже підключені:
портал Міністерства юстиції України,
єдиний державний портал адміністративних послуг Міністерства
економічного розвитку і торгівлі,
портал адмінпослуг міста Львова.
Банками-учасниками системи вже стали:
АТ «Ощадбанк»,
ВАТ »Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ).

Для отримання дозволу на підключення до системи BankID абонент
повинен подати до Національного банку заявку.
Такі заявки вже оформили АТ «ОТП Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ
«Укрсоцбанк» (UniCredit Bank).
В Україні розвивається приватний і державний BankID. Створення
приватного ініціював ПриватБанк. І вже підключив до системи кілька банків.
Державний побудований за участю Ощадбанку. У НБУ повідомляють,
що до 2017 всі банки будуть використовувати державний BankID
(Електронне урядування в Україні: НБУ узаконив BankID (інфографіка) //
http://news.finance.ua/ua/news/-/383888/elektronne-uryaduvannya-v-ukrayininbu-uzakonyv-bankid-infografika. – 2016. – 06.09).
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Регіональні ініціативи
Днепр примет участие в пилотной программе по развитию
электронной демократии.
Для начала попробуем определить, что подразумевается под понятием
электронной демократии в данном контексте.
Электронная демократия (electronic democracy, e-democracy) — форма
общественно-политической активности граждан с применением новейших
информационно-коммуникационных технологий (например, сети интернет)
для достижения максимальной продуктивности при взаимодействии граждан
с органами государственной и муниципальной власти, общественными и
коммерческими
организациями,
а
также
инструменты
такого
взаимодействия.
Электронная демократия в Днепре
На сегодняшний день у нас электронная демократия все еще находится в
зародышевом
состоянии. Однако
днепровские
общественники,
взаимодействуя с городской властью, предпринимают попытки внедрения
электронных сервисов и услуг для жителей города. Много в этом
направлении делают активисты группы DniproSmartCity. В основном это
разработки на волонтерских началах.
К таковым можно отнести интерактивную карту торговых сооружений,
городской сервис электронных петиций, использование системы «ProZorro»,
административные услуги он-лайн через систему iGov, которая сейчас
работает в тестовом режиме и предоставила уже более 27 тысяч услуг и
другие.
Исполняющая обязанности заместителя городского головы Днепра
Яника Мерило:
Перед нами стоит задача превратить Днепр в наиболее прогрессивный
город в сфере электронных услуг и электронной демократии. Мы
подготовили много решений, таких как карта дорог «Navizor», запустили
более 100 электронных сервисов, создали с «Громадським контролем» и
Transparency International эффективную систему отслеживания закупок через
Prozorro, опубликовали 100 % протоколов на выборах депутатов в
Верховную Раду и многое другое. Но у нас еще много крупных планов.
На днях Яника Мерило и президент Фонда «Восточная Европа» Виктор
Лях договорились о сотрудничестве в сфере развития электронной
демократии в городе, внедрения полноценных электронных услуг и создание
новых автоматизированных центров предоставления админуслуг (ЦНАПукр.).
По словам Яники Мерило, основной вектор сотрудничества городского
совета Днепра с Фондом «Восточная Европа» – создание эффективных
ЦНАП, запуск полноценных электронных услуг и качественного колл-центра.
Регіональні ініціативи
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Президент Фонда «Восточная Европа» Виктор Лях:
Расширение доступа граждан к электронным услугам и внедрение
инструментов электронной демократии является основным фокусом
программы EGAP. Поэтому мы готовы стать партнерами в осуществлении
такой важной работы в городе. Мы готовы помогать нашим партнерам в
отборе, обучении и повышении квалификации персонала будущих центров за
счет фонда. Для того, чтобы процесс предоставления услуг стал быстрым,
удобным и прозрачным, мы обеспечим поддержку в автоматизации работы
центров и внедрении новейших технических решений.
Фонд будет главным образом поддерживать проекты и разработки
инновационных решений по электронной демократии, предложенные
жителями города в рамках EGAP Challenge – инициативы по программе
EGAP (Электронное управление для подотчетности власти и участия
общественности).
Днепряне выиграли конкурс проектов по внедрению электронной
демократии
EGAP – это программа, которая направлена на улучшение
взаимодействия между органами государственной власти и гражданами
Украины с помощью использования новейших технологий. Она реализуется
Фондом «Восточная Европа» и Государственным агентством по вопросам
электронного правительства при поддержке Швейцарской Конфедерации.
Проект EGAP Challenge – конкурс IT-проектов. Первый этап стартовал в
Украине этой весной и завершился в пятницу в Киеве.
Цель конкурса – создание новых инструментов электронной
демократии, которые помогут гражданам непосредственно влиять на власть,
будут решать важные социальные вопросы, способствовать развитию
украинских городов и регионов, а власти помогут достигнуть нового уровня
прозрачности и эффективности.
Рассчитан EGAP Challenge на 3 года (2016 – 2018) и реализовывается на
базе четырех пилотных областей: Днепропетровской, Винницкой, Донецкой
и Одесской.
Стартовый фонд поддержки инновационных проектов в сфере
электронной демократии на первом этапе составляет 4,5 миллиона гривен.
Формат конкурса состоял из нескольких этапов: объявление конкурса в
регионах и определение наиболее приоритетных тем для разработки IT решений.
На конкурс было подано около 70 заявок. В течение лета в рамках 4
креативных уикендов проходила презентация проектов, определение идейпобедительниц, которые команды потом дорабатывали в течение
двухмесячной инкубации перед финальной презентацией на национальном
этапе.
В список финалистов попали четыре команды из Днепра с проектами:
«Виборча варта», OpenDataBot, FactPoint и EDUPAY.
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OpenDataBot. Сервис мониторинга регистрационных данных компаний
для предотвращения рейдерских захватов и контроля контрагентов. Это
telegram-бот, который позволяет отслеживать изменения, происходящие с
юридическими лицами. Сервисом пользуются ежедневно тысячи владельцев
компаний и юристов. Он использует информацию из открытых
государственных реестров и источников. За последний месяц команда успела
добавить к сервису новую функцию – отслеживание судебных решений по
конкретной компании или физическому лицу-предпринимателю.
«Виборча варта». Интерактивная платформа, которая позволяет в один
клик увидеть итоги выборов на карте, выявить аномалии в ходе и результатах
голосования, а также узнать историю каждого кандидата. Это инструмент
контроля, основанный на открытых данных ЦИК, который позволяет
улучшить понимание процессов выборов и повышает прозрачность процесса.
За несколько недель команда разработала отдельный сайт openvote.in.ua,
который позволяет узнать, где находится ваш избирательный участок, как к
нему добраться и что нужно сделать, чтобы проголосовать.
EDUPAY. Удобный интернет-сервис для онлайн-оплаты за обучение,
питание, кружки и факультативы в учебных заведениях Украины. Сервис
позволяет учебным заведениям принимать онлайн-оплату и прозрачно
привлекать дополнительные финансы. Родители получают возможность
самостоятельно выбирать, на что тратить благотворительный взнос и через
модуль «прозрачная благотворительность» контролировать сбор средств и их
расходы. Инструмент позволяет осуществлять онлайн-оплату в учебные
заведения согласно всем требованиям бухгалтерии, повышает прозрачность
использования средств в учебных заведениях, а также позволяет получить
полезную статистику относительно того, на что учебное заведение собирает
и тратит деньги. Сервис уже работает, к нему активно подключаются
прогрессивные образовательные учреждения.
FactPoint (Фотофакт). Это сервис, который позволяет превращать
фотографию в отчетный документ, защищенный от подделки. Фиксируются
точное время, место и автор репортажа. Это делает FactPoint важным
инструментом для эффективного общения между государственными
органами и гражданами, поскольку он позволяет значительно упростить
процесс обращений граждан и контролировать их выполнение. Сервис
состоит из приложения и облачной платформы, которые упрощают контроль
и автоматизируют мониторинг. На сегодня проект уже работает, но пока
только как b2b-сервис для контроля наружной рекламы.
16 сентября в Киеве команды-победители получили денежные
вознаграждения для дальнейшей разработки и внедрения инновационных
технических решений.
Главным победителем первого национального конкурса ІТ-проектов
электронной демократии EGAP Challenge стала команда из Днепра. Первую
премию – сертификат на сумму 250 тыс. грн. получил проект Opendatabot
(Днепр).
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В общем зачете больше всего призов получили команды из Днепра и
Винницы.
Второе место заняли «Виборча варта» (Днепр) и EcoCITIZENS
(Винница). Они получили сертификаты на 200 тыс. грн.
Среди четырех обладателей сертификатов на 125 тыс.грн – проект
днепровцев EduPay.
А из пяти команд, получивших по 50 тыс.грн., одна из Днепра с
проектом «Фотофакт» (FactPoint) (Анна Душкова Жизнь города в
электронной сети // http://dv-gazeta.info/vechyorka/obschestvo1/zhizn-gorodav-elektronnoy-seti.html. – 2016. – 23.09).

Дводенна
виставка
інноваційних
розробок Interpipe
TechFest стартувала 17 вересня в Дніпрі. На відкриття фестивалю завітав
мер Борис Філатов. Масштабна експозиція розмістилася в парку розваг
«Лавина». Фестиваль розпочали видовищним шоу з радіокерованими
моделями автомобілів і людиною-роботом. Головна мета Interpipe TechFest –
відродити інтерес молоді до інженерних професій.
Мер Борис Філатов:
«Територіальні громади та міста конкурують насамперед ідеями. Нині,
коли в країні війна та економічна криза і є питання, пов'язані з
демографічною ситуацією та економічним ембарго, ми всі розуміємо, що
тільки за допомогою інновацій, ідей та бізнес-розробок ми можемо
конкурувати не лише всередині країни, а й на зовнішніх ринках. У моїй
діяльності це є пріоритетом».
Виставка має три тематичні блоки, де близько 90 розробників
презентують свої роботи. У павільйонах фестивалю можна побачити
робототехніку, дрони, різні хімічні та фізичні експерименти. Дрифт на
радіокерованих моделях машин, батл роботів і чемпіонат з пілотування
дронів – все це тут. На фестивалі також представлені українські майданчики
для запуску та розвитку стартапів. Протягом двох днів фестивалю дніпряни
також зможуть наживо поспілкуватися з легендами й сучасними героями
космічної галузі. Серед запрошених гостей – перший український космонавт
Леонід Каденюк, переможці хакатонів NASA – українські інженери, які
розробили проект марсолету Mars Hoрper. Крім того, на виставці
представлені проекти КБ «Південне». Як впроваджувати технології
майбутнього в життя вже сьогодні, всі охочі можуть дізнатися на відкритому
Open Air Лекторії. Одна з тем: «Електронний уряд Дніпра та області».
Очільник Дніпра подякував організаторам Interpipe TechFest. Керівник
міста зазначив, що сприятиме тому, щоб такі виставки технічних досягнень
стали для Дніпра традиційними. «Це чудова ідея, щоб відродити інтерес до
інженерних професій у дітей та молодого покоління. Адже наше місто
завжди славилося інженерами» (Іван Мураха Борис Філатов:
Конкурентоспроможність Дніпра всередині країни та на зовнішніх
ринках – мій пріоритет // http://dniprograd.org/2016/09/17/boris-filatovРегіональні ініціативи
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konkurentospromozhnist-dnipra-vseredini-kraini-ta-na-zovnishnikh-rinkakhmiy-prioritet_49492. – 2016. – 17.09).

Очільник Кам'янця підтримує ідею якнайшвидшого проходження
законопроекту з впровадження системи електронного квитка у міському
пасажирському транспорті.
Заропонувала підготувати таке звернення експерт Агентства
електронного урядування України Яніка Мерило.
У листі йдеться про законопроекти щодо впровадження автоматизованої
системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, врегулювання
механізму тарифоутворення шляхом надання відповідних повноважень
органам місцевого самоврядування.
Це сприятиме ефективному плануванню маршрутів і графіків
пасажирських перевезень, підвищення економічних показників роботи
транспортних підприємств.
Михайло Сімашкевич зазначає, що Кам’янець готовий до впровадження
системи електронного квитка, але законодавчі обмеження унеможливлюють
перехід на автоматизовану систему.
Аналогічні звернення вже підписали мери дев’яти міст України, зокрема
Львова, Вінниці та Дніпра (Кам'янецький мер виступає «за» електронний
квиток. Михайло Сімашкевич підтримав звернення мерів до вищого
керівництва країни // http://khm.depo.ua/ukr/khm/kam-yanetskiy-mervistupae-za-elektronniy-kvitok-16092016182600. – 2016. – 16.09).
2 вересня у Відкритому просторі Молодіжного центру відбулося
обговорення Програми інформатизації Волинської області на 2017-2019
роки.
Директор
Центру
політичного
аналізу
на
виборчого
консалтингуМихайло Наход:
Відповідна програма реалізується в рамках швейцарсько-української
програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі
громади» (EGAP), і на разі розпочата підготовка до її втілення у життя
упродовж наступних трьох років.
Вона
передбачає
запровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій для підвищення ефективності діяльності органів місцевого
самоврядування та державної влади, підвищення якості надання
адміністративних послуг та покращення взаємодії влади і громадськості.
«Цей процес має чотири складові – розбудова потенціалу,
впровадження електронної демократії, електронних послуг та розробка
відповідної національної політики. Програма EGAP реалізується у чотирьох
областях України – Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій і Волинській».
Власне про саму Програму інформатизації Волинської області на 20172019 роки розповів більш докладно експерт програми EGAP Роман
Матвійчук. Вона передбачає, зокрема, впровадження електронних
Регіональні ініціативи
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адміністративних послуг, навчання електронному урядуванню та електронній
демократії та утворення Центру інноваційних технологій е-урядування,
підключення до Порталу послуг Волині усіх ЦНАП та об’єднаних
територіальних громад, а також розвиток системи електронного
документообігу в усіх ЦНАП та органах державної влади.
На думку Романа Матвійчука впровадження усіх цих заходів має
перспективу адже 95,7 % сільських і селищних рад Волині підключені до
мережі Інтернет.
Проблемою, щоправда, може бути такий фактор, як інертність
окремих держслужбовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування.
До слова, присутній на обговорення екс-міський голова Луцька Богдан
Шиба запропонував встановити чіткі суворі рамки переходу до роботи у
відповідних нових умовах: «наприклад з 1 січня 2018 року».
Усі учасники дискусії зійшлися на думці, що впровадження відповідних
змін суттєво знизить, якщо не ліквідує зовсім, так звану «корупційну
складову» у прийнятті органами влади та місцевого самоврядування певних
важливих рішень, посилить контроль над цим процесом громадськості.
Програму інформатизації Волинської області на 2017-2019 роки також
планується обговорити 5 вересня за участю представників ІТ-середовища, а
також 8 і 9 вересня за участю представників органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування відповідно (Луцькі активісти говорили про
електронне урядування // http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/100130. –
2016. – 02.09).

Регіональні ініціативи

26

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

1 – 30 вересня 2016 року

<
20-28 лютого
2015

Експертний погляд
Богдан Бернацький, молодший юридичний радник офісу Democracy
Reporting International:
Наша організація Democracy Reporting Internationa займалась цим
питанням. Ця організація працює у сфері моніторингу конституційних
реформ. Ми досліджуємо, вивчаємо, надаємо аналітичні звіти щодо стану
та ходу реформ в Україні.
За цей рік президентом було розглянуто 38 петицій.
15 вересня ми провели захід «Демократія одним кліком. Рік електронних
петицій в Україні». Його відвідав заступник голови Адміністрації президента
Дмитро Шимків – один з ініціаторів та ідейних послідовників інструментів
електронної демократії в Україні.
Також на нашому заході був присутній заступник міністра Кабміну
Михайло Тітарчук. Він поділився своїм баченням механізму петицій,
говорив, що його команда побачила помилки, які є на сайтах президента
та ВР, і вона намагалася на своєму ресурсі, який був створений нещодавно,
запобігти таким помилкам.
Від Верховної ради був заступник керівника апарату ВР Микола
Шевчук. До речі, до ВР надійшла лише одна петиція, яка набрала
більше 25 тисяч голосів. Це петиція пані Голди Виноградської щодо
професійної
профтехосвіти.
Але
жодних
практичних
наслідків
ця петиція не мала.
Також в нас були представники громадськості, і ті, чиї петиції набрали
більше 25 тисяч переглядів. Ми намагалися всім сторонам надати слово,
і зробити якісь універсальні висновки, щоб в цілому подивитись на питання
електронних петицій.
До президента було відправлено більше22 тисяч електронних петицій.
Чому вони не обов’язково задовольняються?
Так, надшило більше 22 тисяч петицій, але важливі ті, які
набрали 25 тисяч голосів.
За цей
рік
президентом
було
розглянуто 38 петицій. Він є лідером. Більше, ніж до президента,
електронних петицій не надійшло ні до кого. Результат буде умовним. Він
полягає у певній політичній вазі, резонансі або діалозі. Наприклад, стосовно
петиції Михайла Жернакова щодо оновлення суддівської системи, були
ухвалені зміни до Конституції в частині судової реформи. Тобто частково
ті пропозиції, які Жернаков закладав в свою петицію, відображені у змінах.
Також успішна петиція – щодо розмитнення авто. Тут президент зайняв
дуже активну позицію, він адвокатував у парламенті за прийняття таких змін.
Спрацювали петиції щодо надання звання героя України Андрію
Кузьменко (Кузьмі) та щодо спрощення надання українського громадянства
особам без громадянства, які проходять службу в зоні АТО.
Експертний погляд
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Але є ті, які носили жартівливий характер, – щодо призначення послом
в Гондурас
Юлію
Тимошенко
чи призначення
прем’єр-міністром
Дарта Вейдера.
Порошенко
дуже
вміло
вийшов з ситуації,
і такі
петиції
не дискредитували загалом весь механізм. В багатьох країнах розміщення
таких петицій заборонено.
З органами місцевого самоврядування ситуація складніша. Чим нижче
рівень такого органу, тим гірший рівень виконання закону про звернення.
На рівні міст обласного значення петиції не запроваджені лише в трьох
містах: Запоріжжя, Одеса, Херсон. В інших містах цей механізм працює.
Лідером у цій сфері є сервіс петицій до Київради, яка має найбільше
звернень та розглядів. За нею йдуть Луцьк, Вінниця, Львів.
На районному рівні ситуація набагато гірша. На рівні сіл –
взагалі катастрофічна
Є така платформа, яка виступає засобом технічних рішень для органів
місцевої влади, вона називається Е-dem.in.ua. Це – сайт, до якого можуть
приєднатися територіальні громади, і через нього подавати петиції.
На місцевому рівні петиції є більш дієвим інструментом, тому що вони
точкові та направлені на конкретні проблеми.
Наприклад, в Київраді було створено більше 20 робочих груп щодо
різних петицій, – заборона реклами в історичному центрі міста, відновлення
річки Либідь, чи заборона будування нових будівель в історичному
центрі міста.
Якщо на національному рівні президент у більшості випадків
переадресовує петиції, то на місцевому рівні цей інструмент виглядає
більш живим.
…Перереєстрація рідко приносить результат, оскільки якась адвокація
за цю петицію відбувається в перший раз. Потім люди розчаровуються
і не мають бажання подавати її знову.
Є ще проблема в тому, що інколи створюють петиції аналогічного
характеру, коли з’являються дублюючи петиції, що відводять на себе голоси.
Досвід іноземних країн – це доволі різносторонній досвід, і якогось
універсального механізму не існує. Але можна проаналізувати досвід США,
Велика Британії, Фінляндії, Латвії тощо.
У Великій Британії та Німеччині існує окремий спеціальний комітет
з розгляду електронних петицій. Цей комітет повністю комплексно аналізує
та вивчає питання, які пов’язані з петиціями. Комітет збирає всі петиції
до купи, потім проходять парламентські слухання, в яких інколи бере
участь прем’єр-міністр.
В нас також варто створити відповідний комітет, який, можливо, буде
вирішувати, кому яку петицію направити на розгляд, можливо, він буде
більш комплексно та системно аналізувати їх. Тому що зараз в АП працює 12 людини, які займаються петиціями, і це надзвичайно мало.
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До речі, нещодавно в США була зареєстрована петиція щодо того, щоб
надати громадянам України безвізовий режим до Сполучених штатів,
на що була відповідь, що наша країна поки що не відповідає певним вимогам.
У підсумку, цей інструмент видався , звичайно, вдалим, адже чим
більше з’являється інструментів прямої електронної демократії, тим більше
є засобів та каналів спілкування між громадянами і владою (Анастасія
Багаліка Чи прижився сервіс електронних петицій в Україні? //
https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/chy-pryzhyvsya-serviselektronnyh-petyciy-v-ukrayini. – 2016. – 16.09).

«Е-Data» – найбільша відкрита база даних фінансів в Україні.
Щоденно у серпні її відвідували 26 тисяч користувачів. Портал працює 24
години 7 днів на тиждень, користування ним безкоштовне, анонімне, без
паролів та обмежень. Є комп’ютерна та мобільна версії порталу, дані
доступні онлайн, їх можна скачати і, що принципово, вони отримані з
офіційних джерел.
Олександр Щелоков, керівник проекту «Е-Data» під час круглого
столу в Українському кризовому медіа-центрі:
«Ми не боремося з корупцією, ми відкриваємо дані. Люди самі
вирішують, що з ними робити, і open-data може щось опосередковано
зробити з корупцією».
Денис Гурський, засновник громадської організації SocialBoost:
«Відриті дані – це те, завдяки чому українці можуть навчитися
вирішувати свої проблеми завдяки ІТ. Держава не може казати, які сервіси
потрібні людям. Вони самі мають визначати, що їм треба. Людина має право
на всі дані, які вже мають чиновники, окрім секретних та персональних».
Максим Нефьодов, заступника міністра економічного розвитку і
торгівлі України:
Відкриті дані можуть допомогти у боротьбі з корупцією та сприяти
економічному зростанню. «Відкритість інформації допомагає боротися з її
асиметрією. Умовний чиновник володіє інформацією, а інша людина її не має
– це спотворює конкуренцію, ціни, умови на ринку. Це створює можливість
для корупції», – пояснив заступник міністра. За його словами відкритті дані –
це можливість робити різні «знахідки», боротися з корупцією та
неефективністю статистично. Така математична боротьба з корупцією
вимірюється мільярдами. Відриті данні також підвищують ефективність
використання ресурсів.
Андрій Сухов, UNITY-BARS, до кінця року планують великий проект:
міжсистемну інтеграцію трьох великих систем: казначейства, ProZorro та «Едата». Завдяки ній буде передача первинних документів: скан-копій від
розпорядника державних коштів у автоматичному режимі між цими трьома
системами. Олександр Грубіян, заступник голови Державної казначейської
служби України, розповів, що дані зі сховища даних казначейства щодня
передаються на портал «Е-дата». У планах – інтегрувати бази даних ProZorro
Експертний погляд
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та облікову системи казначейства. Контракт, який людина украдає у
результаті торгів на ProZorro стане юридично значимим зобов’язанням, і у
казначейство його нести більше не треба. «Його матимуть автоматично та
транслюватимуть на «Е-дата». Весь цей зв’язаний ланцюжок буде на Е-дата.
Це покращить логіку та якість інформації ресурсу», – пояснив заступник
голови Держказначейства.
Можливості для громадян
Наталя Кравченко, керівник проекту «Пошуково-аналітична
система 007»:
Соціальний ефект – зменшення корупції через збільшення прозорості.
«Завдяки сервісу можна побачити, як будь-яка установа на що витрачає
гроші платників податків. Побачити дані про розпорядника, який таку
проплату здійснив та одержувача, який кошти отримав, його адресу та номер
телефону», – пояснила пані Кравченко.
Володимир Тарнай, Центр політичної та соціальної аналітики
«Ейдос», розповів про новий проект центру – відкритий бюджет. Він
трансформує інформацію щодо використання коштів у доступний для
громадян вигляд. Всі напрацювання у програмному забезпеченню
розміщуються на сайтах державних органів.
Пропозиції та критика
Олександр Мазний, директор «IT Team», запропонував розширити
аналітику платформ, створити можливість отримувати дані для створення
власного аналітичного сервісу, а також отримувати зворотню реакцію від
громадян. Олександр Краковецький, співорганізатор KyivSmartCity,
закликав, аби дискусія переходила з обговорення кількості у площину
створення нових сервісів та їхнього впливу на сектори економіки. «Державні
органи повинні перестати брати гроші у іноземних донорів. Держава не
вчиться інформаційній безпеці, розробці, не переймає досвід. Вони просто
виходять до ЗМІ і кажуть, що у нас є чудовий сервіс, але ми не знаємо, хто і
як це робив, скільки це коштує. Ми маємо навчитися вимірювати суму
розроблення сервісу. Формувати інформаційну грамотність у державному
секторі», – додав він.
Дмитро Маковський, заступник голови Державного агентства з
питань електронного урядування України, розповів, що з квітня стартував
трирічний національний конкурс open-data challenge. «Він має на меті
сприяти та підтримувати проекти з відкритих даних. Вже завтра будуть
перші переможці», – зазначив він.
Український кризовий медіа-центр виступає комунікаційним партнером
проекту (Відкриті дані – спосіб громадян боротися з корупцією – експерти
// http://uacrisis.org/ua/47104-vidkriti-dani. – 2016. – 15.09).
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Блоги та соціальні мережі
Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції,
експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ:
Леонід Євдоченко та його команда з Державної служби спеціального
зв'язку
та
захисту
інформації
(ДССЗЗІ)
постійно »покращують» програмний код системи е-декларування, що
призводить до некоректної роботи Реєстру та технічних збоїв.
Кожен день інформація в Реєстрі та її зовнішній вигляд змінюються,
однак форма електронної декларації і досі не відповідає вимогам закону про
запобігання корупції.Таким чином система електронного декларування
забезпечує безкарність посадовців у разі брехні в декларації та приховування
незаконних статків.
Зокрема, наразі декларант не може вказати наявну в нього готівку –
форма декларації вимагає зазначити установу банку, де зберігаються гроші;
декларант може подати кілька декларацій за один і той же звітний період, що
прямо суперечить закону (!):

Система дезінформує декларанта щодо вартості активів, які
підлягають декларуванню, бо зараз застосовується неправильна сума
мінімальної заробітної плати для визначення порогів декларування, а також
щодо того, яку власність чи право користування треба задекларувати.
Відсутня можливість вказати, що члени сім'ї декларанта не надали згоди на
декларування їх активів.
Окрім того, некоректно працює транслітерація ПІБ родича декларанта
– вказується лише його прізвище латинськими літерами, без ім'я та побатькові. Таким чином неможливо розрізнити родича декларанта від
однофамільця, що в рази ускладнює пошуки нерухомості декларантів за
кордоном:

Блоги та соціальні мережі
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Ці недоліки з'явилися в системі після отримання нею сертифікату КСЗЗ
та генеруються самим розробником – Державною службою спеціального
зв'язку, яка наразі опікується роботою системи електронного декларування; їх
не було в програмі, яку передавав у НАЗК попередній розробник системи.
Останні «покращення» від ДССЗЗІ взагалі призвели до викривлення
інформації, доступної з публічної частини Реєстру – система, замість
вказаного декларантами громадянства своїх родичів, видає назви екзотичних
країн, переважно – офшорів: Вануату, Сендвічеви острови та навіть Самоа.
НАЗК уже почало перевірку екзотичного громадянства, а самі
декларанти говорять про «глюк системи»:

Насправді ж, ця помилка носить системний характер та могла бути
зроблена навмисно – з метою остаточної дискредитації системи та наочної
демонстрації необхідності переробляти її з нуля.
Ми розцінюємо постійні «зміни та доопрацювання» програмної частини
системи як небажання підтримувати Реєстр в робочому стані та фактичний
саботаж з боку керівництва ДССЗЗІ та НАЗК.
Блоги та соціальні мережі
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Мета цих дій – відкласти подання декларацій на невизначений час та
захистити посадовців від відповідальності за набуття і приховування
незаконних статків.
Аргумент про технічні несправності системи після того, як одноосібну
відповідальність за неї взяла на себе держава в особі ДССЗЗІ, є
нерприйнятним та відверто маніпулятивним. Однак, саме ними опоненти
електронного декларування на Банковій та Грушевського скористаються для
того, щоб на законодавчому рівні відтермінувати подачу електронних
декларацій до невизначеного строку та унеможливити кримінальну
відповідальність за брехню в деклараціях.
Ми вимагаємо від ДССЗЗІ та НАЗК припинити дискредитацію системи
е-декларацій та ухвалити всі необхідні рішення, які забезпечать безперебійну
роботу Реєстру, розкриття повної інформації про статки та можливість
покарати за брехню в декларації.
Ми вимагаємо від премєр-міністра України Володимира Гройсмана
оприлюднити результати урядової службової перевірки винних у зриві
вчасного запуску системи е-декларування та притягнення їх до
відповідальності.
Ми вимагаємо від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова виконати
пряму норму закону та нарешті порушити кримінальне провадження
за заявою народного депутата Павла Костенка й провести неупереджене
розслідування обставин фальсифікації електронного цифрового підпису
структурами ДССЗЗІ.
Ми попереджаємо міжнародну спільноту, громадських активістів та
журналістів про те, що українська влада і далі вдаватиметься до
різноманітних спроб повністю унеможливити електронне декларування для
чиновників, скасувати кримінальну відповідальність за брехню в електронних
деклараціях.
Протидіяти цим нахабним спробам ми можемо тільки разом (System
Error або як Держспецзв'язок своїми ''покращеннями'' ламає Реєстр едекларацій // http://blogs.pravda.com.ua/authors/shabunin/57ea465c28b58. –
2016. – 27.09).

Віктор Нестуля, директор програми інноваційних проектів
Transparency International Україна, координатор системи моніторингу
ProZorro:
Професіоналізація замовників – один з стратегічних пріоритетів
розвитку системи електронних публічних закупівель ProZorro. Звичайно,
електронна система зробила публічні закупівлі прозорими та доступними для
громадського моніторингу. Це значно знизило можливість проводити
корупційні схеми. Але ми прекрасно розуміємо – велика кількість закупівель
проходять неефективно. Причина – люди, які займаються підготовкою
тендерної документації не є професіоналами. Не секрет, що членами
тендерних комітетів частенько є головні лікарі, директори шкіл, дитячих
Блоги та соціальні мережі
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садочків тощо. Цілком зрозуміло, що новий Закон «Про публічні закупівлі» та
електронна система викликали багато питань, а іноді і паніку, серед таких
замовників.
Готуючись по повного переходу на систему ProZorro командою ДП
«Прозорро» за підтримки МФ «Відродження» і Transparency International
Україна було проведено дві навчальні програми по закупівлях у форматі
«Тренінг для Тренерів» (Training of Trainers, ТoТ). Метою цих навчань було
створити регіональну команду агентів, які б могли кваліфіковано та
оперативно консультувати замовників на місцях по питанням, що виникають
під час роботи у системі ProZorro. На початку червня стартувала перша
навчальна програма ТоТ і було проведено навчання для 18 тренерів з регіонів.
Наприкінці липня було проведено ще одну програму ТоТ, яка підготувала ще
21 тренера.
Наразі команда ProZorro має своїх Агентів в 22 регіонах країни і
державні замовники можуть сміливо запрошувати цих фахівців проводити
навчання та відповідати на питання.
Протягом трьох місяців Агенти ProZorro провели 165 навчань для
близько 9 тис.осіб. Результати цих навчань та інформацію про лідерів серед
агентів відображено на інфографіці.
Регіональні представники продовжують свою роботу і ми закликаємо
державних замовників не вагатися і запрошувати тренерів для проведення
навчань
на
місцях.
Контакти
тренерів
можна
знайти
за
посиланням http://infobox.prozorro.org.
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(Команда PROZORRO підготувала до е-закупівель 9000 державних
замовників // http://blog.liga.net/user/vnestulya/article/24079.aspx. – 2016. –
27.09).
Ярослав
Юрчишин,
виконавчий
директор
«Transparency
International Ukraine», головний експерт групи Реанімаційного Пакету
Реформ Антикорупційна реформа:
Конкурент це найкращий контролер. Це довела міжнародна
практика публічних закупівель. Він добре орієнтується в характеристиках
предмету закупівлі та знає всіх гравців на своєму ринку. Зацікавлений в
прозорих та чесних умовах торгів.
Оскаржити надпорогові публічні закупівлі (закупівлі на суми більше 200
тис.грн. для товарів та послуг на більше ніж 1,5 млн.грн. для робіт) згідно з
Законом «Про публічні закупівлі» можна через Антимонопольний комітет
України. Але ж не слід забувати про допорогові закупівлі. Адже на них
держава витрачає близько 100 млрд.грн на рік. Ці закупівлі не регулюються
Блоги та соціальні мережі
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Законом. Тому ще на етапі пілоту системи ProZorro постало питання, як дати
можливість учасникам таких тендерів відстояти свої права.

За підтримки Transparency International Україна та МФ
Відродженння було створено Комісію з розгляду звернень. Це простий
механізм оскарження допорогових закупівель. Кожен учасник може легко
вказати на ймовірні порушення. Учасники, які беруть участь в допорогових
закупівлях можуть оскаржити рішення або дії замовників подавши вимогу
замовнику через свій кабінет в режимі онлайн. Вимога, на яку замовник не
відреагував протягом трьох днів, автоматично ескалюється до Комісії з
розгляду звернень. За результатами розгляду даних звернень учасників
Комісія ухвалює рішення, які мають рекомендаційний характер.
Блоги та соціальні мережі
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Станом на 01.09.2016 року Комісія розглянула 2315 звернень, що складає
1,14 % від загальної кількості проведених через систему ProZorro
допорогових закупівель. З цих звернень близько 20 % становлять скарги на
умови закупівель та 80 % – скарги на рішення замовників. На інфографіці
добре видно, хто і на кого скаржиться більше всього і що з цими скаргами
відбувається в процесі їх розгляду.
Загалом на допорогових закпівлях вже вдалося створити систему, яка
сама себе регулює та вдосконалює. Тепер завдання її й надалі
вдосконалювати та перенести цей позитивний досвід на надпорогові
закупівлі. І вже достатньо багато потрібних ініціатив щодо збільшення
ефективності та відкритості робити Антимонопольного комітету України на
розгляді в парламенті. Тож, боротьба триває. Долучайтеся до неї та
оскаржуйте
прозоро!
(Оскаржуй
прозоро
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/yurchyshyn/57ea444764fa8. – 2016. – 27.09).

Janika Merilo:
Отчет о сделанной работе.
1. ЦНАПы (Центры предоставления административных услуг).
Мне не нравятся аббревиатуры, но открываем новые ЦНАПЫ с новым
подходом, вместе с МВД Сервисным Центром. Уже в ноябре, я уверена, что
удивим. Последний месяц над этим работаем.
Для начала в течении 2 месяцев будет 2 новых ЦНАП – в Центре и на
Левом берегу. Спасибо Фонду Восточной Европы и правительству
Швейцарии, которые помогут нам оптимизировать рабочие процессы и
улучшить уровень предоставления услуг.
2. Прозорый Офис.
На примере Винницы создаем большой открытый Офис для социальных
услуг. Для сравнения – если ЦНАП может быть такой 300+ квадратных
метров, то Прозорый офис 2500+. Если ЦНАП больше регистрация места
проживания, МинЮст, земля и т.д., то Прозорый офис – это все социальные
услуги. А для информации – в городе у нас 300 000 пенсионеров и, примерно,
110 000 других льготников.
Первое помещение нашли, наверное, и второе и двигаемся по плану
государственного пилота – запустить в январе. Напоминаю – с поддержкой
КабМина и Мирового Банка создаются в 5 пилотных городах новые большие
открытые офисы, в т.ч. в Днепре.
3. Прозорро.
Я постоянно об этом пишу, потому скажу только: я реально верю, что мы
пример для других городов по прозрачности, провели более 8800 торгов и
сэкономили 28 миллионов.
Детали: http://dnpr.com.ua/…/yanika-merilo-rasskazala-ob-uspehah-ra…
4. Электронные услуги.
Постоянно анализируем, какие услуги можно переводить электронными,
какие справки можно отменять, а какие состыковать на уровне:
Блоги та соціальні мережі
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государственная база-ЦНАП. Например, для города нужна справка про
доходы для субсидии, сотрудник ЦНАП делает по разрешению человека
запрос прямо в базу ДФС и получает информацию. А человек не должен
бегать по разным службам и собирать бумажки. Над этим сейчас работаем. И
над электронным здоровьем.
Постоянно мониторим петиции и их выполнение.
5. Бюджет участия.
Горвсовет решил выделить 0,5 % из городского бюджета на бюджет
участия. Т.е. жители сами предлагают проекты и сами выбирают, на что
выделять. Проговорили о технической платформе, как-то в прошлом году
Днепр не попал в пилот Дениса Гурского, но есть платформа у Фонда
Восточной Европы. Сейчас адаптируем процессы, принятые на горсовете, к
техническим возможностям и на следующей неделе расскажем точно про
механизм.
6. Карточка жителя и электронный билет.
Карточка жителя начнет в ближайшие месяцы выдаваться льготным
категориям, стартовали с проектом создания электронного билета в метро
(замкнутый цикл, просто начать) и в первых линиях электротранса. Переход
маршруток на электронный билет требует более комплексного анализа.
7. Днепр в национальном рейтинге.
На этой неделе особенно часто приводили Днепр примером крутого
инновационного города, и я очень рада, что мэра Бориса Филатова Borys
Filatov выбрали одним из 5 ТОП мэров инноваторов. («Бизнес») http://dvgazeta.info/…/…/zhizn-goroda-v-elektronnoy-seti.h8
8. Укрпочта.
Я очень рада, что министр инфраструктуры Volodymyr Omelyan дал мне
возможность заниматься реформой ИТ в Укрпочте, а также, что новый
руководитель Укрпочты так тепло принял в свою команду. Может, я испорчу
новость, но могу сказать, что сегодня работаем с командой Igor Smelyansky и
Днепра над подключением Укрпочты к предоставлению электронных услуг и
конечно же, Днепр будет пилотом, активно работаем.
Многое-многое
- Еще провели все вместе с InterPipeTechFest,
- запустили первые курсы инженерии школы ІТ Діти Дніпра;
- постоянно проводим воркшопы «Відкрите Дніпро»;
боролась
нереально
за
законы
3719,
4685
и
т.д.
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 25.09).

Дмитрий Дубилет:
Каждую неделю на iGov становится все больше услуг. Эта неделя
удалась особенно.
1. Подача заявления на регистрацию брака. Об этой услуге я писал вчера.
2. Выдача выписки из реестров актов гражданского состояния граждан.
3. Регистрация изменения фамилии / имени / отчества граждан...
Блоги та соціальні мережі
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4. Повторная выдача свидетельства про рождение.
5. Повторная выдача свидетельства про брак.
6. Повторная выдача свидетельства про развод.
7. Повторная выдача свидетельства про смерть.
8. Получение дубликата свидетельства многодетной семьи и ребенка из
многодетной семьи.
9. Продолжение срока действия свидетельства многодетной семьи (в
случае учебы ребенка на дневной форме обучения).
10. Выдача свидетельства реабилитированным гражданам.
11. Разрешение (лицензия) на охоту.
Эти услуги пока что запущены в пилотных регионах – Днепр,
Хмельницкий, Луцк. Но, повторюсь, скоро они распространятся на всю
страну (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 22.09).
Роман Титикало, Адвокат , керівник Адвокатського бюро
«Титикало та партнери», Депутат Київської обласної ради, голова
постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності,
законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та
запобігання корупції:
15 березня 2016 року парламент остаточно ухвалив останній з
«безвізових» законів – про електронне декларування доходів службових
осіб з пропозиціями Президента (Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання
службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» № 1022-VIII).
15 серпня 2016 року в 00 годин 00 хвилин в Україні офіційно
запрацювала система електронного декларування. Не зупиняючись на
недоліках програмного забезпечення даної системи, визначимо хто і коли
повинен стати її «учасником».
Так згідно із вищевказаним Законом у 2016 році службові особи, які на
день початку роботи зазначеної системи займають відповідальне та особливо
відповідальне становище, зобов’язані подати щорічні декларації за минулий
2015 рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних
днів після початку роботи системи.
Поняття службових осіб, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище, визначене у примітці до ст. 50 Закону України
«Про запобігання корупції», це Президент України, Прем’єр-міністр України,
член Кабінету Міністрів України, перший заступник або заступник міністра,
член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна
України, його перший заступник або заступник, член Центральної виборчої
комісії, народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з
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прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України,
Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступник, Голова
Національного банку України, його перший заступник та заступник, член
Ради Національного банку України, Секретар Ради національної безпеки і
оборони України, його перший заступник та заступник, Постійний
Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його
перший заступник та заступник, радник або помічник Президента України,
Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, особи, посади
яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», та особи,
посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування»віднесені до першої – третьої категорій, а
також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних
органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів
та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція
яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної
Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється
на територію одного або кількох районів, міста республіканського в
Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста
районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу.
Таким чином, депутати місцевих рад зобов’язані з 1 січня 2017 до 1
квітня 2017 року подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства декларацію за минулий 2016 рік за формою, що
визначається Національним агентством.
Відомості, які підлягають декларуванню, конкретизовані у ст. 46 Закону
України «Про запобігання корупції», серед них зокрема: заощадження у
готівці від 60,9 тис. грн. (50 мінімальних зарплат), коштовні речі і рухоме
майно від 121,8 тис. грн. (100 мінімальних зарплат), подарунки від 6,09 тис.
грн. (5 мінімальних зарплат), незавершені об'єкти будівництва, юридичні
особи, де посадовці чи члени їх родин є бенефіціарними власниками,
нематеріальні активи, роботу за сумісництвом, входження суб'єкта
декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів в громадських
об’єднаннях чи-то благодійних організаціях.
Упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має
право подати виправлену декларацію.
Якщо розбіжність між реальними та поданими даними складатиме від
100 до 250 розмірів мінімальної заробітної плати (з 1 травня – це від 145 000
до 362 500 грн.), то на особу, уповноважену на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, накладається штраф від 1 до 2500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (689 000 – 1 722 000 грн.).
Якщо ж такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250
мінімальних заробітних плат, то суд вправі застосувати до такої
особипокарання у виді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних
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мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240
годин, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
(Електронне декларування доходів депутатів місцевих рад //
http://blog.liga.net/user/rtitikalo/article/24001.aspx. – 2016. – 22.09).

Саша Дрік, голова Ради ГО «Громадський люстраційний комітет»,
координатор коаліції «Декларації під контролем»:
Ще не висохло чорнило на документах про надання Україні траншу
МВФ, як українська влада придумала спосіб обійти одну з ключових
умов фінансової підтримки Заходу.
«Єдине, що ми не хочемо побачити – це послаблення системи
декларування», – сказала новий посол США в Україні Марі Йованович.
«Ок, тоді ми просто створимо альтернативне декларування, яким
дозволимо всім легалізувати капітали і уникнути будь-якої відповідальності»,
– сказала українська влада.
Саме так виглядає ідея проекту змін до Податкового кодексу щодо
одноразового («нульового») декларування активів фізичних осіб, який
сьогодні був оприлюднений в змі.
З кінця серпня я говорила, що зі стартом роботи парламенту едекларуванню загрожує щонайменше 3 атаки на рівні законодавства:
1. зміни до Закону «Про запобігання корупції», яким було створено
систему е-декларування і Національне агентство із запобігання корупції, що
перевіряє е-декларації. Сильно звузити обсяги інформації, що мають
декларуватись, обмежити доступ до цієї інформації і ускладнити/скасувати
можливість притягнення корупціонерів до відповідальності за брехню в
деклараціях. Законопроект Донець – це перша ластівка;
2. скасувати е-декларування через ручний Конституційний суд, до
яких звернулись 48 народних депутатів. Там досі третина суддів – ті самі
люди, які своїм рішенням надали Януковичу майже необмежені
повноваження в 2010 році. Більше двох років вони перебувають за це під
слідством ГПУ, яка не рухає справу доти, доки ці шестеро на чолі з Головою
суду Бауліним (квотою Президента) виконують всі його вказівки;
3. реанімувати ідею так званої «нульової декларації». Тоді ця історія
закінчилась відкликанням законопроекту Луценка з парламенту. Але спокуса
залишилась: однією декларацією легалізувати все «награбоване непосильною
працею» за 25 років незалежності. З іншого боку – існував ризик залишитись
без підтримки Заходу і зокрема МВФ, які не підтримали цю ідею ще навесні.
Вчора МВФ прийняв рішення надати Україні транш. Гроші є – тепер
треба потурбуватись, щоб вони потрапили в правильні, «свої» кишені. І для
цього зняти проблему з кримінальною відповідальністю, передбачену едекларуванням. Як? Легалізувати все майно до того, як його доведеться
показувати в е-деклараціях.
Що таке нульова декларація?
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По суті – це амністія капіталів. Діє за принципом: ви чесно говорите, що
у вас є (зокрема те, що приховували раніше), платите з цього фіксований
податок, вам за це нічого не буде (держава гарантує відсутність покарання) і
ми все починаємо «з чистого аркушу». Це один із інструментів для виведення
бізнесу з тіні, але дуже неоднозначний, має широко обговорюватись перш ніж
запроваджуватись, і застосовуватись дуже обережно.
Як додумались нівелювати е-декларування автори опублікованого
законопроекту:
1. Зробити суб'єктами закону усіх фізичних осіб-резидентів та/або
громадян України. Тобто і державних службовців теж.
2. Запровадити одноразову декларацію вже 1 жовтня – за місяць до
завершення строків подання е-декларацій. Це означає, що на момент подання
е-декларації все майно уже буде легалізовано за допомогою одноразової
декларації. А отже, ні НАЗК, ні нам з вами немає що перевіряти. Вся ідея
перевірки е-декларацій і притягнення до відповідальності за її результатами
втрачає будь-який сенс.
3. Подавати одноразові декларації не до НАЗК, а до Державної
фіскальної служби. Тієї самої, яку очолює Роман Насіров з власними
незадекларованими квартирами і яка повністю провалила майнову перевірку
декларацій за Законом «Про очищення влади».
4. Дозволити легалізувати саме ті активи, які в першу чергу можуть
вказати на корупційне походження статків: кошти у національній та іноземній
валюті в готівковій та безготівковій формі; цінні папери; транспортні засоби;
літальні апарати, човни; цінне рухоме майно, у тому числі ювелірні вироби,
предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінне каміння; акції; нерухоме
майно і недобудови.
5. Встановити мінімальний податок – 5 % (а не 18 % за загальною
ставкою), при цьому вартість активів, з яких треба платити податок,
дозволити декларанту визначити самостійно. І заборонити податківцям
відмовляти у прийнятті такої декларації. Тобто реальних грошей в бюджет
держава від цього насправді не отримає, попри те, що це і буде одним із
головних аргументів тих, хто підтримає цей законопроект.
6. Засекретити одноразові декларації. Однією з гарантій, що надається
суб'єкту одноразового декларування, є збереження державними органами та
їх посадовими особами таємниці щодо його персональних даних та іншої
інформації, що міститься в одноразовій декларації. Іншими словами, роботу
журналістів-розслідувачів і громадських активістів можна викинути на
смітник, бо на будь-яке нововиявлене майно потім завжди можна сказати, що
воно разово задеклароване, чого ми ніяк не перевіримо.
7. Забезпечити гарантії від кримінальної, фінансової, адміністративної
відповідальності за задекларовані активи без необхідності пояснювати
джерела походження, підстави набуття та їх вартість. Більше того, прямо
заборонити використовувати цю інформацію в якості доказу вчинення будьякого кримінального правопорушення. Тобто, надати можливість
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абсолютного уникнення відповідальності, не встановивши жодних
запобіжників, через які особа могла б бути притягнена до відповідальності.
І родзинка – змусити подати декларацію кожного громадянина,
дозволивши податковій вважати, що в нього є мільйон, якщо вчасно не
подасть цю декларацію. Мільйон. В кожного. І за цей мільйон вам
виноситимуть мізки податківці Насірова. Вітаємо в пеклі.
Єдине, чого досягне законопроект у такій формі – це узаконення
кланово-олігархічного управління, усунення перешкод колишнім і нинішнім
злочинцям у владі і руйнування всього, що було створено за 2 важких роки
після Євромайдану, включно з е-декларуванням, роботою НАБУ і
євроінтеграційними перспективами (Нульова декларація: як влада хоче
легалізувати
награбоване
і
знищити
е-декларування
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/drik/57dac361976e6. – 2016. – 15.09).

Дмитрий Дубилет:
В новостях пишут, что Кабмин начал подготовку к переписи
населения Украины. Эта перепись должна была состояться несколько
лет назад, но все время переносилась из-за нехватки средств.
Удивительное дело эта ваша перепись населения. Понятно, зачем
правительства делали это много веков назад. Но сейчас, когда у государства
есть куча реестров и баз данных – налогоплательщиков, избирателей, МВД,
ДМС, НБУ – целесообразность этого мероприятия на десятки миллионов
бюджетных гривен стан...овится… ммм… не такой очевидной.
Ну а если каких-то данных все же не хватает, можно провести
выборочную перепись и экстраполировать ее с погрешностью пару
процентов.
Впрочем, это не моя мысль. Ряд европейских стран – в первую очередь,
скандинавских
–
такой
подход
уже
и
используют
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 12.09).
Олена Смоляк, юрист:
Державна Фіскальна служба України у своєму листі від 05.05.2016
№10089/6/99-99-14-03-03-15 повідомила, що при проведенні податкових
перевірок у платників податків, які складають та зберігають первинні
документи та регістри бухгалтерського обліку на машинних носіях
відповідно до умов законодавства України про електронні документи та
електронний документообіг,зобов'язані за свій рахунок виготовити їх
копії на паперових носіях на вимогу контролюючого органу.
Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його
посадової особи та скріплені печаткою (за наявності) (пункт 85.8 статті 85
Кодексу).
Слід зазначити, що документи надаються лише ті,які пов'язані з
предметом перевірки, а обов’язок щодо їх надання виникає у платника
податків після початку перевірки.
Блоги та соціальні мережі
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Таким чином, платники податків, які здійснюють ведення документів з
обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням
об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів,
регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів,
пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів у електронному
вигляді, зобов'язані при проведенні перевірок надати посадовим особам
контролюючого органу на їх вимогу копії документів, що належать до
предмета перевірки.
При цьому, копією документа на папері для електронного документа є
візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в
порядку, встановленому законодавством (стаття 7 Закону України від 22
травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний
документообіг»).
Так, Постановою Кабінету міністрів України від 26.05.2004 №680
затверджено «Порядок засвідчення наявності електронного документа
(електронних даних) на певний момент часу».
Постановою
№680
встановлено,
що послуги
фіксування
часунадаються акредитованими центрами сертифікації ключів та центрами
сертифікації ключівна договірних засадах. Час, який використовується в
позначці часу, встановлюється акредитованим центром сертифікації ключів
та центром сертифікації ключів за київським часом на момент її формування
та синхронізований із Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до
однієї секунди. Виключається будь-яка можливість вносити зміни до
документів після фіксування часу.
Своє юридичне розуміння фіксування часу висловило ще Міністерство
доходів і зборів України у Листі від 25.12.2013 №6793/Ч/99-99-18-03-01-14
«Щодо паперових копій електронних первинних документів» в якому
зауважило, що використання позначки часу (послуги фіксування часу)
відноситься перш за все для визначення правового статусу електронного
цифрового підпису, накладеної на набір електронних даних, а не до
електронного документа в цілому. При цьому, з огляду на те, що електронний
цифровий підпис підтверджує цілісність набору електронних даних
(електронного документа),відмітка часу може використовуватися для
доведення факту існування зазначених електронних даних в момент
накладення електронного цифрового підпису. Міністерство доходів і зборів
також зробило акцент на тому, що платники податків можуть самостійно і
між собою встановлювати локальні правила створення, обробки,
відправлення, передавання, одержання та зберігання електронних документів.
При цьому електронний документообіг між платниками податків та органами
державної влади здійснюється в порядку, передбаченому цими органами.
Великим платникам податків слід звернути увагу на Лист
Міжрегіонального головного управління ДФС – Центральний офіс з
обслуговування великих платників від 10.09.2015 №21705/10/28-10-06-11
«Щодо порядку взаємодії платника податків з органами фіскальної служби
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під час надання документів в електронній формі та їх копій». У цьому листі
детально розписані вимоги до електронних документів з їх нормативним
обгрунтуванням та зроблено висновок, що невиконання платником податку
зазначених у законодавстві вимог до первинних документів та інших
документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, що
ведуться в електронному вигляді, необхідних для їх визнання
територіальними органами ДФС України, є підставою для невизнання їх
підтверджуючими документами такими органами.
Нагадаємо, що Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання
документів, визначених у п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України, а також
документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів
з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються
зазначені документи, а у разі її неподання – з передбаченого Кодексом
граничного терміну подання такої звітності (абз. перший п. 44.3 ст. 44
Податкового кодексу України) (Електронний документ: як з ним бути при
перевірці.
позиція
податківців
//
http://blog.liga.net/user/esmolyak/article/23741.aspx. – 2016. – 06.09).
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Інфографіка

Max Nefyodov:
4 млрд.грн. потенційної економії в Система публічних електронних
закупівель ProZorro (потенційної = із врахуванням незавершених процедур)!

(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2016. – 20.09).
У рамках швейцарсько-української програми «Електронне
урядування задля підзвітності влади та участі громади» (ЕСАР)
розпочата підготовка Програми інформатизації Волинської області на
наступні три роки.
Цей документ визначає основні напрямки запровадження інформаційнокомунікаційних технологій для підвищення ефективності діяльності органів
місцевого самоврядування та державної влади, поліпшення якості надання
адміністративних послуг та покращенні взаємодії влади і громадськості.
З 29 серпня по 11 вересня 2016 року в області проходитимуть
обговорення пріоритетів та напрямків майбутньої програми, до якої
організатори запрошують долучитися всіх, кому цікава тема. …
Після цього проект Програми інформатизації буде доопрацьовано та
надано Волинській облдержадміністрації для розгляду і подальшого
погодження з Державним агентством з питань електронного урядування
України, внесення на розгляд сесії Волинської обласної ради.
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(Волинян запрошують до обговорення проекту Програми інформатизації
на
2017-2019
роки
//
http://voladm.gov.ua/volinyan-zaproshuyut-doobgovorennya-proektu-programi-informatizaci %D1 %97-na-2017-2019-roki. –
2016. – 06.09).
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Зарубіжний досвід
Азербайджанская технология мобильной электронной подписи Asan
İmza продолжает находиться в центре внимания мирового сообщества
электронных доверительных услуг.
В этот раз проект Asan İmza представлен на одном из самых престижных
глобальных мероприятий, охватывающих темы электронного и мобильного
идентитета, бесконтактных услуг, инфраструктурных смарт-решений и
кибер-безопасности – Неделе Smart Security Week 2016, проходящей 26-28
сентября во французском городе Марсель.
В конференциях, состоявшихся в рамках Недели смарт-безопасности,
принимают участие свыше 400 делегатов со всего мира, включая 80
спикеров, представленных ведущими экспертами и профессионалами в
сферах электронного идентитета, кибер-безопасности, интернета вещей (IoT)
и межмашинных коммуникаций (M2M), больших данных (big data) и т.д.
На конференции World e-ID & Cybersecurity с докладом на тему
«Мобильный идентитет – мобильный паспорт гражданина в правительстве
нового поколения» выступила учредитель компании B.EST Solutions Яна
Кримпе. Доклад состоялся в рамках панельной сессии «Кейсы разных стран
по внедрению электронного идентитета», где, наряду с опытом
Азербайджана, были рассмотрены соответствующие бизнес-модели таких
стран, как Япония, Канада и Франция.
В ходе доклада аудитории было представлено решение мобильного
идентитета и электронной подписи Asan İmza, используемое в Азербайджане.
Была отмечена инновационность и высокая безопасность данной услуги,
функционирующей на основе инфраструктуры открытых ключей, которая в
настоящее время признана самым передовым стандартом архитектуры
мобильного идентитета в мире.
В ходе выступления участникам был предоставлен обзор электронного
правительства в Азербайджане, рассказано о текущем положении дел в сфере
упрощения обслуживания граждан со стороны государственных структур, в
частности, посредством новаторской концепции ASAN, впервые
примененной именно азербайджанским правительством.
Была отмечена ключевая роль технологии мобильного идентитета и
подписи Asan İmza в процессе перехода от электронного правительства к
мобильному правительству.
Внимание аудитории привлекли такие преимущества технологии
Asan İmza, как легкость в имплементации для провайдеров e-услуг, массовая
доступность для населения и максимальная безопасность транзакций в
электронной среде.
Участники конференции также ознакомились с инновационными
услугами Министерства налогов, Государственного таможенного комитета,
Зарубіжний досвід
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Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана,
порталов «Электронное правительство», ASAN Ödəniş и финансового
сектора Азербайджана.
Высокую оценку аудитории получили системы электронного налогового
и таможенного декларирования, а также не имеющий аналогов в мире
проект по интеграции мобильной подписи Asan İmza с Телефонносправочным центром Министерства налогов, позволяющий декларировать
налоги удаленно посредством звонка в справочный центр без использования
компьютерной техники и Интернета.
Услуга Asan İmza особенно заинтересовала представителей Всемирного
банка, с которым планируется расширение партнерства с целью широкой
презентации лучших практик и опыта Азербайджана в мире.
Следует отметить, что ввиду привлекательного экспортного потенциала
технология Asan İmza регулярно представляется на ведущих отраслевых
мероприятиях по всему миру под слоганом Made in Azerbaijan. Компания
B.EST Solutions активно использует международные площадки с целью
представления достижений Азербайджана в сфере внедрения и
использования передовой технологии мобильного идентитета и подписи, а
также взаимосвязи этой услуги с государственными и частными
электронными системами.
На сегодняшний день услуга мобильной подписи Asan İmza успешно
функционирует в рамках единой системы электронного правительства в
Азербайджане, а также все шире используется в электронных системах
провайдеров частных услуг, таких как банков, страховых компаний, порталов
онлайн-платежей и др. (Алена Салаева Asan İmza представлена на
французской
Неделе
смарт-технологий
//
http://www.1news.az/economy/tech/20160928120528656.html. – 2016. – 28.09).

В коллекции Казахстанской национальной электронной библиотеки
собрано уже более 28 тысяч электронно-цифровых контентов – это
книги, изданные по государственной программе «Культурное наследие»,
современные научные труды и редкие фолианты, посвященные истории,
культуре и художественной литературе Казахстана. Эти данные были
озвучены в Астане во время Международного конгресса библиотекарей
«Мир. XXI век. Через чтение к идентичности и культуре».
Ежегодно портал Казахстанской национальной электронной библиотеки
посещают более 120 тысяч пользователей из 115 стран мира, среди которых –
Россия, Китай, Турция, США, Франция, Аргентина и даже Чили. Интерес к
Казахстану высок, а значимость электронных библиотек настолько велика,
что их создание возведено на уровень государственной политики. Несколько
лет назад Президент Казахстана поставил задачу значительно увеличить
фонд КазНЭБ. «По сути, это электронный мозг нации. Поэтому все книги,
выпущенные по программе социально значимых изданий, следует включать
в КазНЭБ», – сказал тогда глава государства.
Зарубіжний досвід

49

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

1 – 30 вересня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Национальная академическая библиотека РК и Национальная
библиотека РК тоже играют огромную роль в продвижении печатного
культурного наследия Казахстана по всему миру. Они принимают участие в
международных проектах «Мировая цифровая библиотека» и «Золотая
коллекция Евразии». Национальная библиотека РК создала ресурс
«Электронный фонд рукописей и редких книг», в основу которого легла
богатейшая коллекция казахской печати арабской и латинской графикой,
которая относится к книжным памятникам республики.
Региональные библиотеки также принимают участие в сохранении
культурного наследия. К примеру, в Карагандинской, Павлодарской,
Восточно-Казахстанской областях созданы электронные коллекции
«Сарыарка», «Павлодарское Прииртышье», «Біздің Абай». Но сегодня
библиотеки – это не только литература, культура и история народа. Это
мощный инструмент продвижения государственных программ. В рамках
госпрограммы «Электронное правительство» в казахстанских библиотеках
открыты пункты общественного доступа, призванные наладить получение
гражданами е-услуг, помочь им взаимодействовать с правительством.
С 2012 года в Казахстане действует также проект «Сельские
библиотечные онлайн-центры», благодаря которому при технической
поддержке Программы развития ООН открыто 45 центров, в которых
сельчан обучают компьютерной и интернет-грамотности, знакомят с
порталом
электронного
правительства,
помогают
им
получить
государственные услуги в режиме онлайн. Совместно с областными и
районными отделами развития предпринимательства онлайн-центры
проводят семинары по бизнес-планированию, консультации для
действующих и начинающих бизнесменов.
Но, осваивая новые технологии, библиотеки стремятся пополнять свои
фонды и печатными изданиями, пропагандируют культурное наследие
казахского народа и сохраняют для потомков редкие книги, рукописи и
мемуары
(Электронный
мозг
нации
//
http://www.caravan.kz/gazeta/ehlektronnyjj-mozg-nacii-383102. – 2016. –
26.09).

Сертифицированные USB-ключи для безопасного доступа к
электронным услугам и подписи электронных документов в
Азербайджане начали заменять SMART-карты; выдача USB-ключей
началась на этой неделе.
USB-ключи и SMART-карты идентичны по своим характеристикам.
Разница заключается в том, что USB-ключи можно непосредственно
подключать к компьютеру через порт USB, а для использования SMARTкарт требуется дополнительное оборудование – кардридер.
Как заявил в среду координатор общественного совета по поощрению еуслуг при Госагентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при
президенте Азербайджана Осман Гюндуз, инициатива министерства связи и
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высоких технологий Азербайджана по применению сертифицированных
USB-ключей для доступа к е-услугам «является важным шагом в решении
проблем, связанных с популяризацией использования электронной подписи».
Приобрести USB-ключи (срок действия – три года, стоимость для
физлиц – 18 манатов (около 705 рублей)) можно, обратившись в
национальный центр сертификационных услуг либо заказать их онлайн на
странице e-imza.az.
USB-ключи поэтапно заменят SMART-карты. Они могут быть
использованы для авторизации, защиты электронной переписки, хранения
персональных данных, а также для подписи документов, хранения закрытых
ключей и сертификатов (В Азербайджане упростили использование ЭЦП //
http://d-russia.ru/v-azerbajdzhane-uprostili-ispolzovanie-ecp.html. – 2016. –
22.09).

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
выступает против «плана президента Барака Обамы отдать контроль
США над Интернетом иностранным силам», следует из прессрелиза избирательного штаба Трампа, опубликованного 21 сентября.
«Дональд Трамп привержен сохранению свободы в Интернете как для
американцев, так и для жителей всего мира, – написано в заявлении. – США
не должны передавать контроль над Интернетом ООН или международному
сообществу».
США создали, развили и распространили Интернет по всему земному
шару – и следят, чтобы Интернет оставался свободным и открытым, без
госцензуры; ведь свобода слова – это фундаментальная американская
ценность, декларируемая Конституцией США. А президент Обама,
желающий по собственной воле передать управление Интернетом странам,
подобным Китаю и России, ставит под угрозу свободу Всемирной сети. Если
Конгресс не выступит против, то с 1 октября Интернет перейдет под
сомнительное управление. Республиканцы бьются за сохранение
существующего положения, а демократы Хиллари Клинтон отказались
защищать американцев, не выступая на защиту Интернета, гласит прессрелиз.
В настоящее время доменное пространство Интернета администрирует
ICANN (корпорация, работающая в юрисдикции штата Калифорния, по
поручению правительства США, образована в 1998 году), заключая
контракты с компаниями, торгующими доменными адресами и именами.
Полномочия от правительства к ICANN делегирует министерство торговли.
Контроль над Интернетом осуществляется через структуру созданной для
этих целей организации под названием Администрация адресного
пространства интернета (IANA).
В 2014 году администрация Барака Обамы заявила, что планирует
передать права и обязанности, в настоящее время осуществляемые ICANN, в
ведение не правительства, а неопределенной группы лиц, называемых
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«международными стейкхолдерами» (иначе – «заинтересованными
сторонами») к сентябрю 2015.
Однако в августе 2015 министерство торговли США решило
отложить передачу функций по управлению Интернетом от ICANN
профессиональному сообществу и продлить договор с корпорацией еще на
год.
Этот договор заключен до 30 сентября. В правительстве США заявили,
что если «не возникнет каких-либо серьезных препятствий», оно
«предполагает позволить контракту на выполнение функций IANA истечь с 1
октября» (Вика Рябова Трамп выступил против передачи управления
Интернетом // http://d-russia.ru/tramp-vystupil-protiv-peredachi-upravleniyainternetom.html. – 2016. – 22.09).

К концу года 80 % госуслуг граждане Казахстана смогут получить
через «Правительство для граждан».
Сегодня в реестре госуслуг насчитывается 739 наименований, из
которых 530 можно получить через портал электронного правительства и
вновь созданную госкорпорацию «Правительство для граждан». До конца
года 80 % всех услуг будут оказываться через электронное правительство и
эту госкорпорацию.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев:
В настоящее время инфраструктура электронного правительства
полностью сформирована. Пользователями являются 5 млн. человек или 61
% экономически активного населения. Через портал оказано более 147 млн.
электронных услуг. Общая сумма транзакций составила 23 млрд. тенге. В
основном это штрафы и налоги, которые люди оплачивают через портал
электронного правительства. Не выходя из дома, граждане могут получить
такие виды услуг, как заключение брака, постановка в очередь в детские
сады, пособия и т.д. Сокращены сроки регистрации индивидуального
предпринимателя с 30 дней до 1 дня, а также с пяти документов до нуля.
Постановка детей в очередь в детский сад с 3-х дней до 30 минут. Выдача
пенсионной справки с 2-х дней до 10 минут.
«Более того мы планируем внедрять композитные услуги, когда, подав
одно заявление гражданин получает несколько услуг одновременно. Так, в
ходе регистрации по новому месту жительства граждане автоматически
снимаются с прежней прописки. Раньше для того чтобы зарегистрироваться
нужно было сняться с прежнего места военного учета, выписаться с
миграционной полиции, снова встать на воинский учет в другом месте,
оплатить госпошлину в банке и только после этого человек регистрируется.
Сейчас же эта работа будет проделана автоматически».
Сейчас создана госкорпорация «Правительство для граждан»,
которая объединила в себе четыре дирекции – центры обслуживания
населения, центры по недвижимости, ГЦВП и научно производственные
центры земельного кадастра. В ней внедрены стандарты ЦОН – единое
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безбарьерное обслуживание, работа до 20.00 и регламенты оказания услуг.
Через нее уже оказано более 25 млн. услуг. Оптимизировано 126 зданий,
численность работников снижена на 47 %. К тому же, происходят выезды на
дом к людям с ограниченными возможностями. Более того 376 человек с
ограниченными возможностями уже трудоустроены в сегменте оказания
госуслуг.
«Отдельно следует сказать о специализированных центрах регистрации
транспортных средств и выдачи водительских удостоверений. На сегодня
функционирует
12
спецЦОНов,
они
представляют
собой
высокотехнологический комплекс по сдаче экзаменов, на право получения
водительского удостоверения. А автодромы, оборудованные специальными
датчиками, позволяют исключить человеческий фактор. В настоящее время
уже выдано около 488 водительских удостоверений. В спецЦОНах
оптимизирован процесс регистрации транспортных средств и выдачи
госномеров с одновременной сверкой агрегатов. Выдано более 6 тыс.
номеров повышенного спроса на сумму более 1,9 млрд. тенге. Благодаря
интеграции баз данных Комитета госдоходов и административной полиции
штрафы можно проверить и оплатить на месте. Время оказания услуг
сокращено с шести до двух часов» (Валерий Сурганов Правительство
упростит
госуслуги
и
оптимизирует
штат
//
https://kapital.kz/gosudarstvo/53768/pravitelstvo-uprostit-gosuslugi-ioptimiziruet-shtat.html. – 2016. – 20.09).

До конца текущего года жители Минска смогут воспользоваться
преимуществами
электронной
очереди.
E-очередь
появится
дополнительно в 40 медицинских учреждениях.
«В учреждениях здравоохранения города установлено около 50
комплектов системы электронной очереди. В текущем году планируем
закупить примерно еще 150. Система появится в 40 учреждениях», –
подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Игорь Юркевич.
Прием посетителей с помощью электронной очереди ведется в
регистратурах, процедурных кабинетах, травмпунктах. Как показывает
практика, система дисциплинирует и медицинских работников, и пациентов.
Сегодня в Минске рассматривается возможность записи в электронную
очередь из дома.
Кроме того, до конца 2016 года завершится подготовка базовой системы
для создания амбулаторной электронной карты (В этом году в
медучреждениях
Минска
появится
электронная
очередь
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515453. – 2016. – 15.09).
Управление служб общего назначения США (The General Services
Administration (GSA) запустило новую платформу управления большими
данными Data to Decisions (D2D).
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Платформа позволяет намечать и выполнять цели по открытым данным
и повышению прозрачности деятельности власти. Она основана на облачных
вычислениях и использует технологию с открытым исходным кодом,
предназначенную для сбора, обработки и анализа комплексных данных.
Адам Нейфельд, заместитель руководителя Управления:
«Данные могут оказывать существенное влияние на многие сферы, и
они демонстрируют это снова и снова. Но чтобы добиться результатов, мы
должны применять их обдуманно – как распределить ресурсы, человеческий
потенциал». Платформа является выдающимся примером целостного похода
к управлению данными.
Система D2D поддерживает цели правительства по развитию открытых
данных, она предоставляет набор удобных аналитических инструментов,
позволяющих оперативно принимать взвешенные решения с использованием
«больших данных», аналитики и прогнозирования (В США запущена
платформа для принятия решений на основе открытых данных //
http://open.gov.ru/infopotok/5515448. – 2016. – 13.09).

С 12 сентября на Едином портале интерактивных государственных
услуг
Узбекистана
вводится
требование
по
обязательному
использованию электронной цифровой подписи (ЭЦП) перед отправкой
обращений в госорганы.
Требование распространяется на физических и юридических лиц.
В целях упрощения процедуры приобретения ЭЦП, Научноинформационный центр новых технологий Государственного налогового
комитета Республики Узбекистан запускает новую интерактивную услугу
«Подача заявки на получение электронной цифровой подписи», говорится на
портале.
В течение пяти дней после направления заявки на получение ЭЦП
пользователь получает уведомление о результатах ее расссмотрения – и если
заявка одобрена, может получить сертификат в районной налоговой
инспекции.
Стоимость сертификата составляет 10 % от текущего минимального
размера заработной платы в день оплаты (В Узбекистане становится
обязательной электронная подпись при обращении в госорганы через
Единый портал // http://d-russia.ru/v-uzbekistane-stanovitsya-obyazatelnojelektronnaya-podpis-pri-obrashhenii-v-gosorgany-cherez-edinyj-portal.html. –
2016. – 08.09).
Правительство Казахстана недавно запустило собственный портал
открытых данных.
Портал data.egov.kz работает в рамках более крупного проекта –
Электронного правительства Казахстана. Это площадка, которая познакомит
граждан государства с данными, которые будут для них полезны в
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повседневной жизни. Кроме того, они имеют большой потенциал для
экономического роста, бизнес-инноваций и создания рабочих мест.
На сегодняшний день здесь опубликовано свыше 1800 дата-сетов,
разбитых для удобства на 53 темы, среди которых «Образование», «Сельское
хозяйство», «Религия», «Транспорт и коммуникации» и многое другое. На
основе этих данных разработано более 20 приложений и сервисов (Портал
открытых данных Казахстана // http://open.gov.ru/infopotok/5515433. –
2016. – 06.09).

У сучасному світі відкриті дані є не лише інструментом підвищення
прозорості та ефективності роботи органів державної влади, а й
потужним джерелом для стимулювання розвитку економіки країни.
Нажаль, більшість українських урядових топ-менеджерів на сьогодні ще не
повністю уявляють потенціал та можливості відкритих даних саме в
економічному аспекті. Експерти Програми EGAP підготували черговий
матеріал щодо впливу відкритих даних на економіку ЄС. Сподіваємось, що
цей матеріал стане у нагоді для посилення політичної волі та громадської
активності в Україні для подальшого розкриття даних.
У 2015 році в ЄС було проведено одне з найбільш потужний досліджень
щодо оцінки впливу та потенціалу відкритих даних щодо розвитку економіки
країн та Єврозони в цілому. Як результат було розраховано основні
показники зростання ринку відкритих даних. Зокрема, визначено розмір
прямого (direct market size) та непрямого ринків відкритих даних (indirect
market size), які разом формують загальний ринок відкритих даних (total
market). Прогнозований розмір прямого ринку відкритих даних Єврозони на
2016 рік очікується на рівні 55,3 млрд євро. У період з 2016 по 2020 роки
очікується зростання ринку на 36,9 %, до значення 75,7 млрд євро в 2020
році. Загальна ринкова вартість відкритих даних оцінюється між 193 млрд
євро і 209 млрд євро для 2016 року та 265-286 млрд євро до 2020 року, з
поправками на інфляцію.
Вплив використання відкритих даних у розрізі секторів економіки
виглядає наступним чином. Експерти вважають, що найбільшу вигоду від
розвитку відкритих даних (22 млрд євро у 2020 році) отримає саме
державний сектор. Це підтверджує, що державний сектор є основним
користувачем своїх власних даних. Для сільського господарства, мистецтва і
сектору розваг, очікувані переваги є значно меншими і становлять 379 млн
євро для кожного з цих секторів. Відкриті дані у цих секторах мають значний
потенціал, проте знадобиться час, щоб його розкрити.
Стосовно ринку праці, визначалась кількість робочих місць, які будуть
безпосередньо пов’язані з повторним використанням відкритих даних у
приватному секторі країн ЄС. Таким чином співробітники, що працюють в
статистичних організаціях та інших урядових адміністраціях не
враховувались. Максимальна прогнозована загальна кількість робочих місць,
безпосередньо пов’язаних з відкритими даними, у 2016 році становить 75 000
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робочих місць. До 2020 року цей показник має зрости до 100 000 робочих
місць, безпосередньо пов’язаних з використанням відкритих даних. Тобто,
протягом наступних п’яти років очікується зростання на 32 % (тобто 7,3 % на
рік).
Органи державного управління прагнуть глибше зрозуміти економію
витрат, яку вони можуть отримати від відкритих даних. Економію можна
розрахувати на підставі прогнозованого ВВП країн Єврозони до 2020 року.
Сукупна економія для країн ЄС у 2020 прогнозується на рівні 1,7 млрд євро.
Ефективність є важливим фактором як для державного, так і для приватного
сектору у всіх галузях. Підвищення ефективності спрямовано на поліпшення
розподілу ресурсів таким чином, щоб мінімізувати видатки та підвищити
результати використовуючи при цьому ту ж кількість ресурсів. Для
розрахунку ефективності використовувались три ключові індикатори:
збереження життя, збереження часу та користь для навколишнього
середовища від використання відкритих даних.
Так, розрахунки показали, що відкриті дані можуть допомогти у
порятунку 1 425 життів щорічно (наприклад у 5,5 % смертей на дорозі у
Єврозоні)! Крім того, відкриті дані допоможуть економити до 629 млн годин
на дорозі.
Отже, чітко розуміючи необхідність запровадження та доцільність
використання відкритих даних експертами сформований перелік
рекомендацій для урядів країн ЄС при розробці та реалізації політики щодо
відкритих даних. Ми переконані, що ці рекомендації стануть у нагоді й
українським урядовцям:
Необхідно детально визначити вартість та переваги від розповсюдження
відкритих даних.
Додаткова пропозиція експертів EGAP: вважаємо, що діючу дорожню
карту розвитку відкритих даних в Україні потрібно доопрацювати
включивши відповідне завдання. Саме цей аналіз може стати вирішальним
для формування політичної волі та чіткого розуміння урядовців.
Відкриті дані повинні бути безкоштовними чи мати мінімальну
вартість.
Додаткова пропозиція експертів EGAP: Законом України «Про доступ
до публічної інформації» визначено право на безкоштовне використання
відкритих даних, але не врегульовано питання щодо доступу до цих даних,
що може призвести до певних зловживань. Пропонуємо чітко визначити ці
норми шляхом внесення відповідних змін до Постанови КМУ № 835 «Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних».
Для державних порталів необхідно підключити аналітику відвідувань,
щоб чітко розуміти сегмент споживачів, визначати найбільш популярні
набори відкритих даних.
Додаткова пропозиція експертів EGAP: поточна версія порталу
data.gov.ua дозволяє робити детальну аналітику відвідувань та популярності
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наборів даних. Разом з тим, необхідно цю аналітику зробити максимально
публічною для користувачів.
Запровадити на порталі функцію зворотного зв’язку.
Додаткова пропозиція експертів EGAP: у поточній версії порталу
data.gov.ua передбачені інструменти зворотного зв’язку. Разом з тим, їх
ефективність є низькою, що потребує їх доопрацювання з урахуванням та
поліпшення інтерфейсу користувача.
Уряд має постійно досліджувати як часто використовуються і повторно
використовуються відкриті дані у приватному секторі.
Додаткова пропозиція експертів EGAP: вважаємо, що діючу дорожню
карту розвитку відкритих даних в Україні потрібно доопрацювати
включивши
відповідне
завдання.
Необхідно постійно заохочувати робітників користуватись перевагами
використання відкритих даних.
P.S.: При підготовці статті використані матеріали дослідження
Capgemini Consulting для European Data Portal у 2015 році (Як відкриті дані
стимулюють розвиток економіки ЄС або досвід єврозони для розкриття
потенціалу
відкритих
даних
в
Україні
//
http://www.dknii.gov.ua/content/yak-vidkryti-dani-stymulyuyut-rozvytokekonomiky-yes-abo-dosvid-yevrozony-dlya-rozkryttya. – 2016. – 06.09).

В Узбекистане с прошлого года продолжается ускоренное внедрение
элементов электронного правительства, углубляется международное
сотрудничество с мировыми лидерами систем e-gov и предлагаются
новые форматы электронного взаимодействия граждан с властями.
В середине августа Министерство информации и коммуникаций
Узбекистана представило общественности новые принципы оказания
электронных услуг посредством т. н. ЕПИГУ – единого портала
интерактивных госуслуг. Портал был создан в 2013 году для оптимизации
взаимодействия граждан с государством. За это время через него было
оказано более 730 тыс. услуг , из которых больше половины составили
обращения юридических лиц.
Нелли Каримова, руководитель информационной службы Центра
развития системы «Электронное правительство», проект ЕПИГУ на
сегодня является лишь одним из элементов выстраиваемой системы
узбекского e-government.
В начале лета правительство поставило перед ЕПИГУ новые задачи,
которые завершат его оформление в виде единой точки для оказания
госуслуг населению. Портал должен будет предоставить всю информацию о
предоставляемых услугах, принимать и обрабатывать все заявления в
электронном виде, отслеживать статус оказания услуг, формировать, хранить
и проверять подлинность электронных документов, а также следить за
качеством оказания услуг.
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Также углубляется сотрудничество Узбекистана с Южной Кореей.
Как сообщал ранее Digital.Report, республика полагается, главным образом,
на корейский опыт внедрения электронного правительства, считающийся
одним из самых передовых в мире. Новым этапом партнерства двух
стран стал меморандум о развитии программного обеспечения Groupware,
которые используются в eGovFramework в Республике Корея. Также в рамках
меморандума
стороны
займутся
пилотным
проектом
«Процесс
администрирования системы (APS) для электронного правительства
Узбекистана». Его задача – повышение качества госуправления и повышение
его
прозрачности
посредством
увеличения
эффективности
документооборота.
Одной из самых недавних озвученных инициатив узбекских властей в
данном направлении стало сообщение о том, что в ближайшие три года по
всей стране будет установлено 2 тысяч электронных инфокиосков доступа
к Единому порталу интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), что
должно повысить его доступность для населения в провинциях.
Инфокиоски появятся в общественных местах – на почте,в органах
местной власти, в зданиях торговых центров, вокзалов и аэропортов. С их
помощью граждане смогут не только получать справочную информацию, но
и подавать обращения в госорганы. До конца года в Узбекистане планируется
внедрить персональные ID-карты пользователя ЕПИГУ для его
идентификации в системе, а также облачное хранилище ключей электронной
цифровой подписи.
Напомним, в последнем глобальном рейтинге электронного
правительства, который составляет ООН, Узбекистан вошел в число стран,
показавших наибольший качественный рост по показателям развития
инфраструктуры e-government и готовности населения к ее использованию
(Адиль Нурмаков Узбекистан форсирует внедрение электронного
правительства
//
https://digital.report/uzbekistan-forsiruet-vnedrenieelektronnogo-pravitelstva. – 2016. – 02.09).

Уряд Румунії оголосив, що в країні 11 грудня проведуть
парламентські вибори, і пообіцяв спростити процедуру голосування для
румун, які проживають за кордоном.
Прем'єр-міністр Румунії Дачіа Чолош, який очолює технократичний
уряд, повідомив, що уряд дозволить виборцям проголосувати в електронній
формі або поштою, і збільшить кількість виборчих дільниць за кордоном.
Під час президентських виборів 2014 року громадянам Румунії
доводилося годинами чекати, щоб проголосувати, як в Румунії, так і за
кордоном, і в багатьох випадках безуспішно.
Тисячі румунів, що проживають у Великій Британії, Франції,
Німеччини, Австрії, Іспанії, Італії і навіть у США не змогли проголосувати
через погану організацію.
Зарубіжний досвід
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Багато протестували біля посольств та консульств Румунії і вимагали
продовження часу для голосування, але їхні прохання були відхилені.
Найскладніша ситуація сталася в Парижі, де поліції довелося втрутитися
після того, як майже 2000 людей увірвалися в посольство Румунії, вимагаючи
права проголосувати (У Румунії призначили парламентські вибори на
грудень // http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/09/1/7054036. – 2016.
– 01.09).

В США разработали KESHIF – удобный веб-инструмент, с помощью
которого можно преобразовать данные в интерактивный визуальный
интерфейс.
Визуализация данных – это процесс придания данным формы, размера,
цвета с помощью создания графиков или карт. Благодаря визуализации
открытые данные, представленные в больших объѐмах, становятся доступны
и понятны широкому слою населения. Поэтому визуализация – один из
важнейших этапов работы с данными.
Помимо визуализации важным является также и взаимодействие.
Благодаря ему пользователь, задавая в поиске определѐнные свойства и
критерии, получает выборку из подходящих данных.
KESHIF не требует от пользователей специальных навыков – и при этом
позволяет выделить и посмотреть отдельные графики по нужным фильтрам,
а загрузить данные можно в виде CSV или JSON-файлов, а также
подключить Google Таблицы.
Сервис может быть использован в различных областях и позволяет
анализировать данные с разных точек зрения (В США разработан сервис
для анализа и визуализации данных // http://open.gov.ru/infopotok/5515420. –
2016. – 01.09).
Команда SYMPA/BIPART презентовала два новых исследования по
настоящему и будущему электронного правительства (e-government) в
Беларуси.
Приглашѐнный эксперт Андрей Сушко на этой презентации отметил,
что по индексу электронного участия Беларусь находится на 76 месте, а была
ещѐ сравнительно недавно на 92:
«Есть пять эволюционных стадий становления электронного
правительства.
Первый этап – это когда граждане могут получать необходимую
информацию на соответствующих сайтах.
Второй этап – получение необходимых документов на этих же сайтах,
скачать бланк, получить информацию, как оформить тут или иную справку.
Третий – это уже интерактив. Вы сами учитесь заполнять то или иное
обращение и т.д., к примеру, записываться, например, к врачу, другому
специалисту.
Зарубіжний досвід
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Четвѐртый этап – учѐт и контроль за ходом того или иного обращения
гражданина.
Пятый этап – полностью интегрированное присутствие государства в
рамках единого портала, готовое давать ответы на те или иные запросы
любого гражданина.
Мне задают вопрос иногда: а зачем вообще электронное правительство?
Я отвечаю: в Эстонии ты можешь открыть свой ноутбук и за семь минут
зарегистрировать юрлицо, открыть банковский счѐт и т.д., получить
регистрацию и начать вести бизнес, получать договоры от своих
контрагентов, подписывая своей электронной подписью.
Вот только для оформления брака придѐтся сходить к нотариусу.
На каком этапе вышеприведенной шкалы находится Беларусь?
Я считаю, что мы находимся на втором этапе с некоторыми признаками
третьего. Правда, к счастью, всѐ меняется. Надеюсь, что к лучшему.
И я абсолютно уверен, что и мы, и наши дети будут жить при
электронном коммунизме. Весь вопрос, когда он наступит».
Блокчейн как кардинальное средство борьбы с коррупцией
Руководители SYMPA Дмитрий Маркушевский и Наталья Рябова, а
также приглашенный эксперт Виталий Кухарчик представили своѐ
исследование по стремительно набирающей обороты во всем мире
технологии блокчейн*.
Дмитрий Маркушевский: «В Беларуси в последнее время серьѐзно
вырос интерес к идее формирования электронного правительства.
Поэтому в своѐм исследовании мы решили сделать главный упор на
самую быстро растущую и перспективную технологию «блокчейн», в ряде
стран уже активно задействованной в электронной коммерции и хождении
криптовалюты, то бишь биткоинов.
Правила работы этой системы такие, что новые договоры при
совершении той или иной сделки рассылаются всем участникам в
зашифрованном виде. Это значит, что все знают о том, что между
участниками А и Б заключен контракт, и он выполняется. Но для того, чтобы
прочитать суть контракта, надо иметь ключ к расшифровке. В регистре уже
находится около восьми миллионов записей о сделках и объектах
недвижимости и каждый месяц добавляется еще по сто тысяч.
При этом многочисленные посредники, как государственные, так и
частные исключаются из процесса совершения той иной сделки. То есть,
грубо говоря, на лапу никому давать не надо. Потому и доверие к
государственной власти растѐт.
Про быстроту совершения той иной операции в блокчейне уже и
говорить не приходится.
Если мы хотим приблизиться к статусу передовой страны и создать
реальное электронное правительство, то надо обязательно внимательно
присмотреться к этой системе».
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Пример сделки с использованием блокчейна привел Виталий
Кухарчик:
«Допустим владелец какого-то дома решил продать дом. В интернете он
нашел потенциальную покупательницу. Стороны обговаривают, не сходя со
своих мест, условия сделки. Они составляют договор, транзакция по
которому генерируется и посылается в сеть блокчейн. Там она всячески
проверяется. Если всѐ нормально, право собственности на дом переходит
покупательнице. Запись об этом попадает во все нужные блоки сети, а деньги
от продажи дома отправляются его уже старому владельцу».
Чтобы не создалось у кого-то впечатление некой кажущейся
«фантомности» системы, многие страны мира уже успешно еѐ внедряют. Еще
больше стран к этим примерам присматриваются.
Например, в Гондурасе, где существовала страшная коррупция, после
использования блокчейн-технологий удалось сделать процедуру регистрации
прав собственности прозрачной и защищѐнной.
В Украине блокчейн-технология находит применение в создании
автономных систем по приватизации госимущества. Пилотный проект
проходил в Одессе и области, там и были проведены первые аукционы.
Результатами пилотного проекта власти остались довольны, и 23 марта 2016
года в Киеве состоялось подписание меморандума о развитии и внедрении
системы децентрализованных онлайн-аукционов в государственных
учреждениях.
В Грузии на основе технологии блокчейн планируется реализация
проекта по правам собственности на землю. Договор заключен между
Национальным агентством государственного реестра Грузии и компанией
BitFury. Сейчас, чтобы купить/ продать землю в Грузии, надо заплатить от 50
до 200 долларов в зависимости величины покупки. Ожидается, что с
внедрением системы блокчейнов эта же услуга будет стоить 5-10 центов.
В Эстонии с 1 декабря для онлайн-резидентов стал доступен ряд
нотариальных услуг с использованием технологии блокчейн.
В России на самом высоком уровне уже рассматривают эту систему.
В Беларуси ею очень заинтересовался Национальный банк РБ.
«Нацбанк не один в поле воин»
Директор SYMPA Наталья Рябова призывает подождать реакции
правительства на инициативы по «электронизации» Беларуси.
-- Наталья, если взяться всерьѐз за внедрение электронного
правительства, то когда это может произойти на практике?
-- Если взяться всерьез, то уже через год можно ожидать появления
каких-то цифровых сервисов, которые коренным образом упростят и
удешевят большинство электронных процедур для белорусских граждан.
Скажу прямо, тут горизонт планирования работы не сумасшедший.
-- А каковы реальные шансы интенсификации данного процесса?
-- С одной стороны мы видим намерения Национального банка внедрять
в жизнь эти технологии. С другой Нацбанк это не всѐ правительство и не все
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люди, принимающие решения, посему сложно говорить, насколько серьѐзно
в этом будут заинтересованы остальные госорганы и лица, принимающие
решения. Поэтому мы как исследователи вносим свои предложения. А
решать за всех мы не вправе.
-- Из прошедшей презентации исследований получается, что пока один
Нацбанк и заинтересован в «электронизации» Беларуси.
-- Я бы так не сказала. Просто Национальный банк является основной
структурой в процессе формирования цифровой экономики и цифрового
общества соответственно. Поэтому вполне логично, что на него возложены
соответствующие координирующие функции по всем этим вопросам. Но это
не означает, что, условно говоря, Нацбанк один в поле воин. К примеру, на
совещании, посвященном электронному правительству, присутствовали
представители всех госорганов, тем или иным образом причастных к этой
инициативе. К тому же есть комиссия, возглавляемая первым заместителем
премьер-министра Василием Матюшевским.
Боле чѐткую картину по электронному правительству мы увидим, когда
предоставим свои исследования всем причастным тем или иным способом к
этой инициативе государственным органам и получим от них отзывы.
«Блокчейн» – дословно «цепь блоков» – технология, предложенная в
2008 году, как считается, неизвестным японским ученым под псевдонимом
японца Сатоши Накамото для проведения транзакций с электронной валютой
«биткойн» (Даслана Зьміцер Лупач Когда мы заживѐм при «электронном
коммунизме» // http://www.westki.info/blogs/21152/kogda-my-zazhivyom-prielektronnom-kommunizme. – 2016. – 01.09).

Зарубіжний досвід

62

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

1 – 30 вересня 2016 року

<
20-28 лютого
2015

Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Ахмедов Б. М., Каримова В. А., Турапов А. У. У. Автоматизация
архивной деятельности // Высшая школа. – 2016. – Т. 1, № 11. – С. 97–98. В
данной статье предлагается описание информационной системы для автоматизации
архивной деятельности. Система реализована на основе модели G2C. Основной задачей
системы является повышение эффективности взаимодействия государственных
организаций и граждан, уменьшение доли бумажного взаимодействия между ними, что
является предпосылкой для оптимизации их бизнес-процессов.

Видясова Л. А., Болгов Р. В., Чугунов А. В. Электронное правительство в
странах Евразийского экономического союза: опыт пилотного исследования
и перспективные методы // Евразийский юридический журнал. – 2016. –
№ 7 (98). – С. 207–214. В статье приведен обзор развития электронного правительства
в рамках Евразийского экономического Союза (ЕАЭС). Учитывая историю и специфику
регионального сотрудничества в условиях постсоветского пространства, а также
передовой международный опыт инноваций в сфере развития информационнокоммуникационных технологий в региональных блоках, авторы провели исследование,
касающееся проблем, целей и задач, а также перспектив развития электронного
правительства в странах-членах ЕАЭС. Методология исследования основывается на трех
этапах регионализма, предложенных Ван Лангенховом и Косте (2005). Методология
исследования сочетает качественные и количественные методы. Такой подход позволил
быстро изучить ход развития электронного правительства в странах ЕАЭС с
использованием международных источников и выявить проблемы и перспективы
посредством экспертного опроса.

Грабовець І. В., Тарасова О. А. Електронне урядування як засіб розвитку
демократії // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. –
2016. – № 69–70. – С. 110–117. У статті розглянуто питання функціонування
електронного уряду як ефективного інструменту е-демократії в сучасному світі.
Охарактеризовано е-демократію як сучасну форму прямої демократії античного світу.
Доведено, що новітні інформаційні системи дають змогу громадянам безпосередньо брати
участь у прийнятті суспільно важливих оперативних і стратегічних рішень.
Проаналізовано проблеми та принципи впровадження електронного урядування в Україні.

Золоева З. Т., Койбаев Б. Г. Внедрение электронного правительства в
Республике Северная Осетия-Алания (правовой аспект) // Гуманитарные и
юридические исследования. – 2016. – № 2. – С. 167–173. В статье анализируется
федеральное и региональное законодательство, а также концептуальные документы,
регулирующие вопросы функционирования электронного правительства в субъектах РФ.
В рамках исследования предпринята попытка выявления существующих проблем и
направлений совершенствования законодательства Республики Северная Осетия-Алания в
рассматриваемой сфере.
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Кудрявцев О. Ю. Електронне урядування у сучасному політикоадміністративному просторі: монографія. – Х.: ХНУ міського господарства
імені О. М. Бекетова, 2016. У монографії розглянуто питання легітимуючого

потенціалу різних моделей систем електронного урядування. Аналізом наявних на
сьогодні у світовій практиці моделей електронного урядування встановлено їх принципові
відмінності у ступені та темпоральній ефективності підвищення рівня довіри громадян до
політичної влади. Запропоновано авторське визначення системи електронного
урядування, окреслено перспективи впровадження новітніх систем у сферу публічного
адміністрування.

Маллабоев Н., Абдуллаева Н. Место системы «электронного
правительства» в развитии малого бизнеса и предпринимательства // Теория
и практика современной науки. – 2016. – № 6–1 (12). – С. 834–838. В статье
рассматриваетса роль системы электронного правительства в развитии малого бизнеса,
применение информационных
коммуникационных
технологий
в социальноэкономической жизни.

Міхровська, М. С. Чорноус А. Г. Деякі аспекти впровадження
електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн //
Право і суспільство. – 2016. – № 2 (2). – С. 122–127. У статті висвітлені етапи та
сучасний стан впровадження електронного урядування в Україні та за кордоном.
Визначені останні тенденції та проблемні аспекти функціонування електронного
урядування на міжнародному та національному рівнях. Запропоновано шляхи покращення
поточного стану е-урядування в Україні на прикладі зарубіжного досвіду.

Раззак М. А. Электронное управление и икт в Бангладеш // Научное
обозрение. Серия 1: Экономика и право. – 2016. – № 3. – С. 73–77. Новое
понимание ИКТ как фактора, способствующего развитию страны, отражено в различных
программных документах правительства Бангладеш. В новой редакции Политики в
области ИКТ 2009 года, утвержденной в Кабинете министров, определены направления и
руководящие принципы, отражающие основные приоритеты применения цифровых
технологий в Бангладеш и их реализацию. 9-й Парламент утвердил Акт о праве на
информацию. Акт потребовал формирования правовой базы, что подкрепляет общий
контекст внедрения цифровых технологий в Бангладеш. Директивы политики ввести
Устав Гражданина на всех уровнях управления должны действовать в качестве еще
одного стимула содействию использованию ИКТ в предоставлении государственных
услуг и информации. Шаги, предпринятые для принятия такого Устава и связанный с
этим опыт, станут значительным вкладом в реализацию и внедрение цифровых
технологий в систему управления Бангладеш – формирование так называемого
электронного правительства. Цель данной статьи – определение базы, инструментов и
возможностей внедрения электронного управления и ИТК в Бангладеш для решения этих
программных задач, а также анализ предпринимаемых в связи с этим шагов.

Толпыгина О. А., Малаканова О. А. Открытые данные как новый формат
взаимодействия государстваи общества // Экономика и социология. – 2016. –
№ 31. – С. 17–22. Проведен анализ возникновения феномена открытых данных, его
российской специфики и структуры формируемого им коммуникативного пространства.
Рассмотрены основные этапы формирования электронного правительства в России.
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Проанализирована специфика коммуникации «власть общество» в формате использования
открытых данных.

Хўжақулов Т. А., Абдуғоипова М. А. И. Сущность концепции
«электронное правительство» и мировой опыт ее реализации // Актуальные
научные исследования в современном мире. – 2016. – № 5–3 (13). – С. 146–
150. В статье исследовано сущность концепции «Электронное правительство». В задачи
исследования входило рассмотрение взаимодействия органов власти с субъектами
общественной жизни, представление основных факторов, препятствующих внедрению
информационных технологий в государственное управление, исследование форм
электронного взаимодействия, а также анализ мирового опыта реализации «электронного
правительства».

Черногор Н. Н., Кашеварова Ю. Н., Головина А. А., Стратюк А. А.
Правоприменение в фокусе становления электронного государства: вызовы
«новой реальности» // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. – 2016. – № 4 (59). – С. 182–190. Современная
информационная революция стала важнейшей предпосылкой формирования нового
правового порядка – «новой реальности», одной из характерных черт которой является
становление электронного государства. Вызовы «новой реальности» актуализируют
задачу научного поиска адекватных ответов, в том числе средств, методов и технологий
правового регулирования формируемых ею общественных отношений. Попытка
осуществить этот поиск была предпринята участниками XI Международной школыпрактикума молодых ученых-юристов «Эффективное правоприменение: доктрина и
практика», прошедшей в Институте законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации 26-27 мая 2016 г. Одна из секций Школы была
посвящена теме «Правоприменение в фокусе становления электронного государства». В
статье представлен обзор дискуссии, прошедшей в рамках секции, и подведены ее
некоторые итоги.
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