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Анонс
24 жовтня – 24 листопада 2016 р. (Київ)
Науково-практична конференція «Науково-практичне забезпечення
розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад».
Мета конференції: науково-практичне опрацювання інноваційних
управлінських підходів у практиці управління місцевим розвитком в умовах
децентралізації, формування та функціонування об’єднаних територіальних
громад
Проблематика конференції включає змістовні напрями з організації
процесів об’єднання територіальних громад, подальшого їх становлення та
розвитку, нормативно-фінансового забезпечення, подолання соціальноекономічних наслідків, що виникають в процесах розвитку й
співробітництва, застосування конструктивних підходів, моделей та
управлінських технологій, формування стратегій розвитку, проектів
реалізації стратегічних пріоритетів, створення точок економічного зростання
та робочих місць, кластерних підходів і технологій, забезпечення якості
публічних послуг, інтеграції науки, бізнесу та влади, реалізації підходів щодо
соціальної відповідальності, інформаційно-комунікаційного забезпечення
інноваційного розвитку території, електронного урядування, поширення
спільнот практиків, застосування громадського моніторингу та контролю,
кадрового забезпечення управління розвитком об’єднаних територіальних
громад,
осмислення
першого
досвіду
та
уроків
тощо
(http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm).
14 – 17 ноября 2016 г. (Бангкок, Таиланд)
ITU Telecom-2016.
Обсуждения официально начнутся с Саммита лидеров высокого уровня
14 ноября. На Саммите соберутся руководители государственных органов и
частного сектора, включая глав государств и лиц, отвечающих за
формирование политики, руководителей международных организаций,
министров и главных исполнительных директоров со всего мира для того,
чтобы изучить все причины, отвечающие на вопрос, почему совместная
работа имеет решающее значение для роста в условиях цифровой экономики,
а также передовые формы сотрудничества с участием многих
заинтересованных сторон.
После Саммита лидеров начнутся основные дискуссии Форума.
Основные мероприятия, которые могут представлять интерес, включают:
- сессии, охватывающие такие темы, как реальность ИИ (искусственного
интеллекта); цифровые финансовые услуги (мобильные деньги); будущее
сетей 5G (и интернет вещей); доверие, инновации и торговля; или почему
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налоговая политика является тайным ключом к раскрытию возможностей
роста в секторе ИКТ;
- диалоги между B2B и B2G: откровенные беседы между
руководителями государственных органов и крупного бизнеса, изучающими
вопрос о том, как корпорации и государственные органы могут
активизировать сотрудничество с МСП, чтобы повысить отдачу от научных
исследований и разработок, ускорить процесс инноваций и повысить
качество услуг общего пользования;
- заседание круглого стола на уровне министров, посвященное
решающей роли правительств в развитии цифровой экономики: собрание
министров из государств всего мира, включая Таиланд, Афганистан, Иран,
Кот-д’Ивуар, Беларусь и Сингапур;
- круглый стол с участием специалистов по экономическим вопросам и
экспертов отрасли: организован в партнерстве с ЭСКАТО ООН с участием
специалистов консалтинговых фирм, занимающихся вопросами глобальных
ИКТ, объединений, проводящих НИОКР, региональных и международных
организаций;
- обмен мнениями между представителями Азиатско-Тихоокеанского
региона: в центре внимания вопросы политики и регулирования
широкополосной связи: возможности и проблемы, возникающие при
создании цифровой экономики; это заседание высокого уровня будет
организовано корпорацией Huawei совместно с региональным отделением
МСЭ для Азиатско-Тихоокеанского региона (http://d-russia.ru/event/itutelecom-2016?instance_id=438).

22–23 Ноября 2016 р. (Санкт-Петербург, РФ)
Третья международная конференция «Электронное управление и
открытое общество: вызовы Евразии».
задача конференции ‒ способствовать формированию в Евразийском
пространстве международного сообщества специалистов, ведущих
исследования и разработки в области технологий информационного
общества, электронного правительства, электронного управления и
электронной демократии. Конференция способствуют изучению зарубежного
опыта и развитию международного сотрудничества в данной области.
С 2014 г. конференция стала международной и единственной в России по
заявленной тематике.
Программный EGOSE-2016 приглашает авторов предлагать к
презентации и публикации оригинальные работы по следующим
тематикам:
 Информационное общество и электронное управление
 Перспективы и проблемы «Открытого правительства»
 Переход к оказанию государственных услуг в электронном виде
 Электронное правительство, ориентированное на граждан
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 Электронное участие и электронная демократия
 Электронное управление и моделирование политик
 Электронное управление и интеграционные процессы в Евразийском
регионе
 Социальные сети: инструменты анализа, участие и эффекты
 Умный город, Умный гражданин и качество жизни
 Прорывные решения электронного управления и поддерживающей ИТинфраструктуры (http://egov-conf.ifmo.ru/rus.html).

29–30 листопада 2016 р. (Київ)
VIІ міжнародна науково-практична конференція з соціології
«Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української
незалежності».
Основною темою конференції є соціологічний аналіз динаміки
соціальних змін впродовж 25 років української незалежності у глобальному
та регіональному контекстах. Видатний британський історик та соціолог
Ерік Гобсбаум вбачав у зникненні режимів державного соціалізму в Східній
та Центральній Європі у 1989 / 1991 роках всесвітньо-історичну подію, яка
символізувала завершення короткого та схильного до екстремумів 20-го
сторіччя.
Метою конференції є ідентифікація сил та подій, що окреслили перебіг
трансформацій українського соціуму та світ-системи під кутом зору
боротьби за модернізацію та реалізацію одного з проектів модерну на
регіональному та глобальному рівнях.
Конференція спрямована на вирішення фундаментальних проблем
соціальної та політичної теорії, наприклад, структура versus агентність,
економіка versus цінності, панування versus переконання / автономія. Інше
важливе питання стосується можливості зв’язку поміж модерном (або
модернами) та діями держави, як автономного актора, що ініціює або блокує
шлях до модерну / модернів. Погляд з перспективи 25 років соціальних змін
у постсоціалістичній Україні та світі уможливлює оцінити шлях, що було
пройдено, ідентифікувати чинники успіхів та невдач на цьому шляху, а також
перспективи України у контексті світ-системної динаміки.
Секції конференції
Секція 1. Незалежна Україна в контексті динаміки модерної світсистеми: 25 років трансформацій
Науковий керівник – д.соц.н., проф. П.В.Кутуєв, секретар – к.філос.н.,
ст. викладач. А.С.Радей. Е-мейл секції для подання тез: state11@ukr.net
 Україна: 25 переходу до ринкової демократії чи траєкторія
(напів)периферійного капіталізму?
 Неолібералізм та його ідеологічні альтернативи: Україна в глобальному
контексті.
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 Політичні форми модернів та політичні практики постсоціалістичого
світу: поміж перспективами модернізацій та викликами неопатримоніалізму.
 Політичні режими та ідеології в контексті численних модернів.
 Варіації капіталізму від Східної Азії до Східної Європи.
 Політичні режими, держави та публічна сфера на пост-радянському
просторі.
 Держава, що сприяє розвитку в Україні: чи є релевантним досвід
Східної Азії до реаліям Східної Європи?
 Держава, модерн та модернізація у контексті євроінтеграції: досвід
Польщі
 Постсоціалістична політика: поміж ідеалом демократії та реаліями
авторитарної реакції.
 Цінності, соціальні та політичні зміни в контексті постсоціалістичних
трансформацій.
Секція 2. Публічне адміністрування та публічна політика в
контексті еволюції модернів
Науковий керівник – к.філос.н., доц. А.А.Мельниченко, секретар –
викладач О.І.Божок. Е-мейл секції для подання тез: state12@ukr.net
 Публічне адміністрування в Україні: 25 років змін.
 Good governance в Україні: ідеологема або програма дій?
 Інноваційний розвиток як елемент модернізації: пошук інституційної
рамки реалізації.
 Держава та її інституції: український досвід та світові практики.
 Електронне врядування, цифрова епоха та нерівність: Україна в
контексті численних модернів.
 Управлінські зміни в Україні та світі: від рівня організацій до
глобальних інституцій.
 Від соціальних змін до соціальної інженерії: як управляти
суспільствами / державами / ринками?
 Електронне врядування та соціальна інженерія як інструменти
модернізації
 Сталий розвиток: поміж ідеологемою та політикою
Секція 3. 25 років соціальних змін в постсоціалістичній Україні:
поміж імперативами модернізації та викликами (напів)периферії
Наукові керівники – к.соц.н., доц. М.Н.Єнін, к.політ.н., ст.викл.
О.Л.Якубін, секретар – к.політ.н. Н.І.Яковлєва. Е-мейл секції для подання
тез: state13@ukr.net
 Політична влада в постсоціалістичних країнах: поміж вождями та
раціональною бюрократією
 Політичні режими в Євразії: норми ЄС
та практики
постсоціалістичного простору.
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 Політичні режими, економічний розвиток та розвиток людського
потенціалу.
 Постсоціалістичні нації: західний проект модерну та виклики
піднесення Сходу.
 Постсоціалістична політика поміж політичним порядком Гантінгтона
та громадянським суспільством Токвіля.
 Проект України після 25 років: політична еволюція, революція або
інволюція?
 Нерівності в порівняльно-історичній перспективі: соціо-економічні,
політичні, етнічні, культурні, гендерні.
 Релігія та соціальній й політичні інституції: поміж ліберальною
демократією та фундаменталізмом.
 Еволюція релігійних практик в контексті модерних трансформацій.
Секція 4. Сучасний український соціум в контексті регіональних та
глобальних трансформацій.
Науковий керівник – к.с.н., доц. Г.О.Коржов, секретар – к. політ. н.,
викладач А.В.Багінський. Е-мейл секції для подання тез: state14@ukr.net
 Українські політичні революції – революції без радикальних наслідків?
 Політика між радикальними лівими та радикальними правими:
Україна, Європа, США.
 Динаміка цінностей в Україні у порівняльно-історичному контексті.
 Перспективи проекту Євроінтеграції в контексті Брекхіту та динаміки
світ-системи.
 Партії та ідеології в українській трансформації.
 Соціальні стандарти й соціальна держава в модерному світі та
українські реалії: поміж моральними та економічними імперативами.
 Політика пам’яті, історична наука та політичні зміни.
 Регіональна політика та сепаратизм: Україна та світовий досвід.
 Нові соціальні рухи: регіональні, національні та глобальні виміри.
Секція 5. Методологія та методи дослідження соціальних змін в
контексті цивілізаційної динаміки модернів.
Науковий керівник – к.ф.н., доц. І.В.Пиголенко, секретар – Ю.О.Дукачю
Е-мейл секції для подання тез: state15@ukr.net
 Співвідношення теоретичного знання та емпіричних даних в соціології
держави та соціальних змін.
 Валідність соціологічних даних в контексті історичної соціології.
 Роль історичних досліджень в соціології з точки зору кількісних
досліджень.
 Роль історичних досліджень в соціології з точки зору якісних
досліджень
(http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/konferenciya-z-sociologiyiderzhava-ta-globalni-socialni-zmini-25-rokiv-ukrayinskoyi).

Анонс
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1 декабря 2016 г. (Москва, РФ)
Пиринговый форум MSK-IX.
Крупнейшая ежегодная встреча участников интернет- и телеком-рынка:
представителей
ведущих
интернет-операторов
и
провайдеров,
государственных органов и негосударственных отраслевых структур из
России, стран СНГ и стран Западной Европы.
Пиринговый форум MSK-IX – это практическая информация от лидеров
индустрии, личные встречи и широкие возможности для развития бизнеса.
Повестка дня форума ориентирована на обсуждение пирингового
взаимодействия через IX, вопросов построения инфраструктуры для
передачи данных, развития сетевых сервисов и обеспечения безопасности
коммуникаций.
Форум проводится с 2005 года, с каждым годом собирая все большее
число профессионалов. За это время из внутрисетевого мероприятия среди
участников MSK-IX форум превратился в открытую деловую площадку, на
которой обсуждаются вопросы развития сети и обмена трафиком.
Главные темы форума:
 Инциденты и тренды. Измерения в сети. Аналитика на базе реальных
наблюдений в области сетевой связности, маршрутов трафика,
распределения IP-ресурсов, качества пользовательского доступа.
 Опыт и боль. Практики управления интернет-сетями и внедрения
новых технологий. Описание реальных кейсов и подходов к решению задач.
 Развитие интернет-инфраструктуры, сетевых технологий и протоколов.
 Коммерческие, технические, социальные аспекты пиринга.
 Российский интернет в общемировом контексте.
 Что не так с BGP и как это исправить?
 Сетевая безопасность и защита от DDoS-атак.
 Интеграция бизнеса ЦОД и операторов связи.
 ОТТ и операторы, коммерческие перспективы и правовые основы.
 Спикеры:
 Александр Ильин MSK-IX
 Евгений Морозов MSK-IX
 Винсент Райс NL-IX
Форум состоится 1 декабря 2016 г. в Москве, в Конгресс-зале Центра
международной торговли по адресу: Краснопресненская набережная, д. 12
(http://d-russia.ru/event/piringovyj-forum-msk-ix-2?instance_id=442).
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Офіційна інформація
21–23 жовтня 2016 р. у м. Києві (Пуща Водиця) відбувся
методологічний семінар «Громадянська освіта та електронна демократія
у навчальних закладах», ініціатором проведення якого виступила ВМГО
«Українська студентська спілка» за підтримки Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України,
Міністерства молоді та спорту України, проекту «Академія навичок» у
співпраці з фондом «Східна Європа» та програмою «EGAP: електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади».
Учасниками семінару стали, передусім, ті освітяни, які активно
працюють у напрямку поширення громадянської освіти, є розробниками
відповідних курсів та програм для учнівської та студентської молоді,
учасники проектів, покликаних сприяти розвитку демократії в Україні,
представники академічної спільноти. Більше 200 учасників майже з усіх
областей України виявили бажання взяти участь в обговоренні анонсованих
тем, серед яких: «Електронна демократія в місцях зі слабким інтернет
покриттям
–
як
впроваджувати?»,
«Формування
громадянської
компетентності та навчання інструментам електронної демократії
педагогічного складу та менеджменту освіти», «Що заважає педагогічній
спільноті користуватися електронними сервісами?», «Електронна демократія
на рівні школи – якою вона може бути?».
У контексті основної теми заходу – розвиток сталого громадянського
суспільства в Україні за допомогою впровадження інноваційних он-лайн
технологій, а також обговорювалися нові поняття, пов’язані з розвитком
електронної демократії в Україні і світі. Зокрема, порушувалися питання
щодо ролі ІКТ у розвитку демократії, співставлення «електронної
демократії» з «електронним урядуванням», сервісів е-демократії та
можливості їх використання в навчальному процесі й освітньому середовищі.
Йшлося про шляхи і методи формування (як у вчителів/викладачів, так і
у молодих громадян) ключових компетентностей ХХІ століття (соціальної,
громадянської, інформаційно-цифрової), визначених у проекті Нової
української школи, через впровадження стандартів і засад, що покладені в
основу роботи з інформацією і сприяють розвитку демократичного
суспільства.
Учасники спілкувалися
та співпрацювали з експертами та
консультантами, які презентували цікавий міжнародний та вітчизняний
досвід в питаннях розвитку та поширення е-демократії та антикорупційної
освіти: Йорданкою Томковою – консультантом програми EGAP,
міжнародною експерткою з електронної демократії, Олександром
Щелоковим – керівником проекту Е-data, радником першого заступника
Міністра фінансів, Сергієм Лобойко – співавтором Закону України «Про
Офіційна інформація
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електронні петиції», експертом Реанімаційного Пакету Реформ,
консультантом KyivSmartCity, Олесею Архипською – експертом з
електронного врядування ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна».
У форматі вебінару відбулося спілкування з естонською колегою Aet
Kiisla, викладачкою та експерткою Narva College of the University of Tartu,
яка поділилася з учасниками своїми спостереженнями щодо історії
становлення та розвитку електронної демократії в Естонії.
Поєднання різних методів роботи (фокус-група, SWOT-аналіз, «світове
кафе») та опрацювання їх результатів допомогли учасникам сформувати
спільне бачення поняття «електронна демократія», виокремити можливості
та ризики на шляху впровадження громадянської освіти та електронної
демократії в систему освіти.
Всі дні роботи семінару учасники активно працювали над основним
завданням – розробленням дорожньої карти з імплементації інструментів
електронної демократії як складової громадянської освіти в систему
загальної освіти України; аналізом шляхів і методів впровадження
електронної демократії в систему освіти в цілому з метою формування
громадянської компетентності усіх суб’єктів освітнього процесу.
Модерували захід представники ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» МОН: Марія Богуслав, заступник директора Інституту та Надія
Семчук, начальник відділу соціальної роботи та етики, яким вдалося
створити теплу дружню та невимушену атмосферу для спілкування
однодумців, обговорення планів щодо співпраці в рамках майбутнього
пілотного проекту, метою якого є розвиток громадянської освіти в Україні,
імплементуючи інноваційні інформаційно-комунікаційні технології та
інструменти електронної демократії (Громадянська освіта та електронна
демократія
у
навчальних
закладах
//
http://www.imzo.gov.ua/2016/10/28/gromadyanska-osvita-ta-elektronnademokratiya-u-navchalnih-zakladah. – 2016. – 28.10).

26 жовтня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив
План
заходів
щодо
впровадження
в
Україні
цифрового
телерадіомовлення.
Рішення уряду поки що не оприлюднено на Урядовому порталі.
За словами заступника голови Нацради Олега Черниша, документ
визначає датою остаточного переходу на цифрове телебачення 30 червня
2017 року. А протягом двох місяців з моменту оприлюднення урядового
розпорядження Нацрада має ухвалити план вимкнення аналогового
мовлення. Про це пан Черниш повідомив на першому Конвергентному
форумі директорів електронних комунікацій.
За повідомленням Держспецзв’язку, План містить перелік заходів щодо
завершення переходу країни на цифрове мовлення, а також
визначає завдання у цьому напрямі державних органів, підприємств,
наукових установ.
Офіційна інформація

11

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

1 – 31 жовтня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Очікуваними результатами виконання плану є:
-завершення переходу від аналогового до цифрового телерадіомовлення,
забезпечення покриття цифровим мовленням усіх регіонів України;
-гарантоване підвищення рівня інформаційної безпеки держави та наших
громадян;
-спрямування додаткових надходжень до державного бюджету за
рахунок продажу ліцензій на використання значного вивільненого
радіочастотного ресурсу;
-стимулювання розвитку вітчизняних засобів приймання цифрового
сигналу, що насамперед важливо для забезпечення національним
інформаційним продуктом малозахищених верств населення країни.
Впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення здійснюється на
виконання зобов’язань України у рамках міжнародної угоди «Женева-2006»
(Уряд затвердив план щодо завершення переходу на цифрове мовлення
(Доповнено) // http://detector.media/rinok/article/120074/2016-10-27-uryadzatverdiv-plan-shchodo-zavershennya-perekhodu-na-tsifrove-movlennyadopovneno. – 2016. – 27.10).

Кабінет Міністрів затвердив новий зразок бланка паспорта
громадянина України.
Таким чином, уряд ухвалив проект постанови «Про внесення змін до
постанови Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 p. № 302» під час
свого засідання.
Зразок будуть затверджувати з безконтактним електронним носієм, а до
самого документа будуть вносити інформацію про податковий номер
платника податків або про його відсутність.
Тим часом на безконтактний електронний носій будуть вносити засоби
електронного цифрового підпису та відцифровані відбитки пальців.
Втім, тим українцям, які отримали паспорт до ухвалення цього рішення,
змінювати свій документ необов’язково (Уряд змінив зразок бланка
паспорта українців // http://espreso.tv/news/2016/10/26/uryad_zminyv_
zrazok_blanku_pasporta_ukrayinciv. – 2016. – 26.10).
27 жовтня 2016 року у Міністерстві екології та природних ресурсів
України відбувся конкурс із обрання 35 членів нової Громадської ради
при Мінприроди. З метою впровадження кращих практик електронного
урядування та сприяючи проведенню прозорого формування складу
нової Громадської ради, Мінприроди першим серед органів центральної
виконавчої влади проводить відкрите рейтингове Інтернет-голосування.
У рамках цієї ініціативи Мінприроди підписало Меморандум із громадською
організацією «Електронна демократія», яка має досвід проведення подібних
голосувань, зокрема з обрання нових членів Ради громадського контролю
при НАБУ.
Офіційна інформація

12

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

1 – 31 жовтня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Міністерство екології та природних ресурсів надає технічне
забезпечення проведення Інтернет-голосування, зі свого боку громадська
організація
«Електронна
демократія»
надала Мінприроди програмне
забезпечення. Згідно із правилами Інтернет-голосування, віддати свій голос
за кандидатів до нової Громадської ради при Мінприроди мають змогу
громадяни, які проживають на території України.
Для уникнення фальсифікацій та забезпечення прозорого і об’єктивного
голосування, його учасникам необхідно буде пройти триступеневу
електронну верифікацію (код перевірки, підтвердження за електронною
поштою та номером мобільного телефону). Системою для інтерентголосування унеможливлено автоматичне введення інформації без участі
особи.
Обраними
до
складу
Громадської
ради
за
результатами
рейтингового Інтернет-голосування вважатимуться 35 кандидатів, які
набрали найбільшу кількість голосів. Із переліком кандидатів, які беруть у
рейтингову
голосуванні можна
ознайомитися
за
посиланням: http://www.menr.gov.ua/public/rada/rada-2016/5381-spysokuchasnykiv-ustanovchykh-zboriv-dlia-formuvannia-skladu-hromadskoi-rady-pryminpryrody.
Результати голосування із зазначенням обраних членів Громадської
ради
при Мінприроди будуть
розміщені
на
офіційному
вебсайті Мінприроди протягом 5 робочих днів по завершенню проведення
рейтингового голосування. Нагадуємо, що спроби несанкціонованого
втручання в систему голосування можуть призвести до наслідків,
передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України (злочини у
сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку) (Мінприроди
підписало Меморандум про співпрацю з громадською організацією
«Електронна демократія» // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=249432592&cat_id=244277212. – 2016. – 26.10).

Члени уряду планували подати свої електронні декларації
одночасно, але не можуть це зробити через збої в системі.
Міністр соцполітики Андрій Рева:
«Це анекдот. Я два дні не можу подати свою декларацію, сайт НАЗК
висить. Я її давно написав, у мене все готово. Ми домовилися, що подамо
декларації всі разом, весь уряд, щоб люди відразу всіх дивилися. Вчора
прем’єр до пів на 3 намагався і я до ранку, сьогодні це все буде
продовжуватися, то якщо не подаси два роки можна отримати», – сказав.
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко сказав, що повністю заповнив
свою декларацію і зберіг її в чернетках.
«Але доступу до моєї чернетки немає кілька днів. У мене немає там
нічого нового в декларації, там проблем не було. А от технічні проблеми
постійно».
Офіційна інформація
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Так само вночі не зміг внести свою декларацію міністр культури
Євгеній Нищук.
«Я все заповнив, але вночі не могли скинути. Заповнювалося не дуже
легко, я просто не люблю ритися в документах, не люблю ці паперові
моменти, але особливих складностей не було».
Між тим міністр екології Остап Семерак зазначив, що при заповненні
декларації у нього постійно відбуваються збої на сайті.
Як відомо, про проблеми із подачею електронної декларації також
заявив міністр юстиції Павло Петренко (Роман Кравець Одразу кілька
міністрів
не
можуть
подати
e-декларації
//
http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/26/7124870. – 2016. – 26.10).

Правительство решило ввести электронный билет на транспорт,
дабы контролировать расходы граждан и таким образом узнать,
сколько украинцы платят за проезд.
Эксперт общественной организации «Европатруль» Вячеслав
Коновалюк:
«Правительство решило узнать, сколько у нас в стране льготников и
пенсионеров и как часто они пользуются транспортом. Также е-билет хотят
ввести, чтобы контролировать работу частных перевозчиков».
Ввод электронного билета в ближайшее время вызывает у него
сомнения.
«История с внедрением электронного билета длится последние 5 лет.
Ведь, в течение этого времени, его до сих пор не могут внедрить. Потому,
что каждый раз у правительства возникают различные обстоятельства,
которые этому препятствуют. Проводилось много тендеров, но все
безрезультатно».
По словам эксперта, никакой прозрачной программы по внедрению
электронного билета правительство до сих пор не предоставило.
«То есть, какое должно быть оборудование, какие программные
решения. Пусть покажут хотя бы какие-то нормативные документы, как
должен выглядеть этот е-билет. Ничего этого нет. Опять же, если е-билет
будет в маршрутке, как заставят частников переходить на эту систему?
Поэтому пока все эти заявления звучат только на уровне разговоров»,резюмировал В. Коновалюк (Екатерина Красовская Правительство
решило внедрить е-билет в маршрутках, чтобы контролировать
расходы
граждан
–
эксперт
//
http://ru.golos.ua/suspilstvo/pravitelstvo_reshilo_vnedrit_ebilet_v_marshrutkah_
chtobyi_kontrolirovat_rashodyi_gra. – 2016. – 26.10).
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
Кабінет Міністрів активно втілює електронне урядування.
«Ми активно втілюємо електронне урядування. Cлід зазначити, що ми в
рейтингу ООН по е-government просунулися на 25 позицій. Чи це достатньо?
Офіційна інформація
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Ні. Я вважаю, що максимально все те, що можливо ми маємо впровадити в
електронні сервіси. Мінімізувати контакт громадян України щодо отримання
тих чи інших послуг» (Гройсман обіцяє електронне урядування по
максимуму // http://www.depo.ua/ukr/politics/groysman-obitsyae-elektronneuryaduvannya-po-maksimumu-19102016111900. – 2016. – 19.10).

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
Усі послуги, які держава надає громадянам, мають бути переведені в
електронну форму, оскільки це зручно, швидко та є ефективним
способом боротьби з корупцією.
«Я вважаю, що максимально усе те, що можливо, ми маємо запровадити
через електронні сервіси, мінімізувати контакт громадян України щодо
отримання тих чи інших послуг».
Уряд ще у серпні запровадив повний електронний документообіг,
взаємодію з усіма органами влади в такому форматі і побачили що це
ефективно (Гройсман вимагає перевести в е-формат усі послуги для
громадян //http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2104180-grojsman-vimagaeperevesti-v-eformat-usi-poslugi-dla-gromadan.html. – 2016. – 19.10).
Міністерство освіти підтримає ідею студентів щодо запровадження в
університетах електронної системи під час виборів до органів
студентського самоврядування.
Про це, під час зустрічі з представниками студентського самоврядування
КНУ ім. Шевченка, повідомив заступник міністра освіти Роман Греба.
«Така ідея дуже актуальна, адже за її допомогою можна домогтися
відображення реального волевиявлення студентів і максимального
нівелювання можливості тиску на них».
Під час обговорення студенти запропонували удосконалити систему
електронного самоврядування та запровадити ідентифікацію виборців за
допомогою електронного цифрового підпису. При цьому електронний
цифровий підпис може містити студентський квиток або банківська карта
студента.
Заступник міністра підкреслив важливість застосування механізмів
електронного урядування у всіх сферах життя та зазначив, що Міністерство
освіти і науки має виступити законодавцем моди у цьому питанні (МОН
підтримує ідею електронних виборів у вишах // http://timeua.com/novini/osvita/24950-mon-pdtrimu-deyu-elektronnih-viborv-u-vishah. –
2016. – 19.10).
18 жовтня 2016 року у Національній академії державного
управління при Президентові України відбулося урочисте відкриття
Центру лідерства та інновацій в електронному урядуванні, який
створено в рамках швейцарсько-української програми «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP).
Офіційна інформація
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У церемонії офіційного відкриття взяли участь Василь Куйбіда,
президент Національної академії, Олександр Риженко, Голова Державного
агентства з питань е-урядування, Віктор Лях, президент Фонду Східна
Європа, Андрій Заболотний, заступник Голови Національного агентства
України з питань державної служби, Микола Шевчук, заступник Керівника
Апарату Верховної Ради України, представники провідних міжнародних ІТ
компаній, а також слухачі Національної академії. До офіційного відкриття у
режимі відеоконференцзв’язку долучились представники міжрегіональної
робочої групи з реалізації освітнього компоненту Програми «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP –
Дніпропетровського та Одеського регіональних інститутів державного
управління академії, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова,
Вінницького національного технічного університету, Луцького центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій.
Відкриваючи захід, президент Національної академії акцентував увагу
на необхідності впровадження сучасних технологій електронного
урядування, які сьогодні є каталізаторами реформування державного
управління. У документах, що визначають засади стратегічного розвитку
держави, зокрема Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії
реформування державного управління України на 2016-2020 роки, Стратегії
розвитку інформаційного суспільства в Україні головною ідеєю є не тільки
утворення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури державного
управління із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних
технологій, але й порушено питання щодо усунення проблем у цьому
напрямі.
Центр лідерства та інновацій в електронному урядуванні, на думку
президента Національної академії, повинен стати не тільки платформою
для вироблення інновацій, але і навчальним центром, в якому публічні
службовці опановуватимуть найсучасніші програмні технології у сфері еврядування та е-демократії. Василь Степанович висловив сподівання, що
навчальна складова програми «Електронне врядування задля підзвітності
влади та участі громади» закладе основу у впровадженні кращих стандартів
е-урядування та інноваційних практик, які дозволять ефективніше працювати
органам державної влади.
Директор Інституту вищих керівних кадрів Національної академії,
координатор заходів з реалізації другого компоненту «Підвищення
кваліфікації публічних службовців» програми за проектом EGAP Андрій
Семенченко повідомив, що найближчим часом у Центрі буде підготовлено
50 тренерів з е-врядування та е-демократії. Аналогічні Центри будуть
відкриті у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Голова Державного агентства з питань е-урядування Олександр
Риженко відзначив важливість відкриття в Національній академії Центру
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лідерства та інновацій в електронному урядуванні, який сприятиме
ефективності розвитку е-урядування на центральному і місцевому рівнях.
Навчальний компонент, за словами Олександра Риженка, є основним у
підготовці публічного службовця з питань електронного врядування та
електронної демократії. «Невміння та нерозуміння інструментарію еурядування призводить до неефективної роботи управлінців», – підкреслив
посадовець. Підготовка державних службовців та представників органів
місцевого самоврядування сприятиме підвищенню якості послуг, що
надаються громадянам органами державної влади на обласному і районному
рівнях із використанням інструментів електронного урядування.
Микола Шевчук, заступник Керівника Апарату Верховної Ради
України зазначив, що реалізація програми «Електронне врядування задля
підзвітності влади та участі громади» є важливою для прискорення
державно-управлінських реформ.
У своєму виступі заступник Голови Національного агентства
України з питань державної служби Андрій Заболотний наголосив на ролі
та статусі Національної академії, визначених новим Законом України «Про
державну службу». Саме тому, на думку посадовця, Національна академія
повинна задавати стандарти не тільки у науково-методичному забезпеченні,
але й стверджувати лідерську роль у підготовці, перепідготовці, спеціалізації
та підвищенні кваліфікації державних службовців. Гарним прикладом цього є
створення Центру лідерства та інновацій в електронному урядуванні.
У свою чергу Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа, розповів
про реалізацію швейцарсько-української Програми «Електронне врядування
задля підзвітності влади та участі громад»(EGAP), що фінансується
Швейцарською Конфедерацією, виконується Фондом Східна Європа,
Фондом InnovaBridge у співробітництві з компанією SoftXpansion,
Національною академією державного управління при Президентові України
та Асоціацією «Міста електронного врядування». У співпраці з органами
влади, громадськими організаціями та громадянами Програма покликана
формувати і впроваджувати кращі стандарти е-урядування й інноваційні
практики, що підвищать якість послуг і доступ до інформації для громадян.
Реалізація Програми сприятиме інклюзивному діалогу з формування
політики е-врядування та е-демократії, який бере до уваги інтереси і потреби
регіонів. Серед інших завдань Програми – підвищення прозорості та
підзвітності органів влади через застосування ними новітніх інформаційнокомунікаційних технологій. Саме тому освітній компонент та навчання є
одним із ключових елементів EGAP.
Представники провідних міжнародних ІТ компаній, зокрема Microsoft,
De Novo, Google, Intel, IBM, CISCO представили новітні інформаційнокомунікаційні технології, які будуть імплементовані у навчальний процес
Центру лідерства та інновацій в електронному урядуванні Національної
академії (Перший в Україні Центр лідерства та інновацій в електронному
урядуванні
відкрито
у
Національній
академії
//
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http://www.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&filtername=&page=2&tipn=Ne
ws&newsid=585&typeview=&PageNumber=1. – 2016. – 18.10).

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку та
торгівлі Степан Кубів у Брюсселі обговорив зі членом Європарламенту
Міхалем Боні та послом України у ЄС Миколою Точицьким розбудову в
Україні цифрової інфраструктури.
Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.
«Про розбудову в Україні цифрової інфраструктури, запровадження
системи електронного урядування, електронну торгівлю за робочим обідом
розмовляли із членом Європарламенту Міхалем Боні та послом України у ЄС
Миколою Точицьким».
Завдяки розвитку цифрової інфраструктури українці зможуть
використовувати найновіші технології для щоденних потреб та для бізнесу.
«Завдяки розвитку цифрової інфраструктури для українців стануть
можливі справді просунуті технології та можливості, як для щоденних
потреб так і для бізнесу».
Також він наголосив, що система публічних електронних закупівель
ProZorro – гарний приклад у розвитку цієї галузі.
«Один з найбільш відомих прикладів – Система публічних електронних
закупівель ProZorro, яке дозволяє заощаджувати державі мільярди гривень
у сфері держзакупівель. Завдяки Prozorro підприємства отримали додатковий
ринок збуту для своєї продукції, де замовником є державні органи
та підприємства».
Також
іншим
гарним
прикладом
є запровадження
близько
30 пріоритетних електронних послуг у земельній, екологічній, будівельній
та соціальній сферах. Це дозволить спростити роботу підприємцям, знищити
корупцію, а громадянам отримувати документи без зайвих бюрократичних
процедур та непотрібних витрат часу.
«Подальша робота у цьому напрямку передбачає запровадження
електронної митниці, подальший розвиток систем електронного урядування»
(Інна Собора С.Кубів обговорив у Брюсселі цифрову економіку зі членом
Європарламенту
//
http://www.unn.com.ua/uk/news/1610550-s-kubivobgovoriv-u-bryusseli-tsifrovu-ekonomiku-zi-chlenom-yevroparlamentu. – 2016.
– 17.10).
12 жовтня 2016 року в Україні запроваджено нову електронну
послугу з он-лайн реєстрації земельної ділянки. До кінця року електронна
послуга буде доступна у пілотному режимі для міста Києва та Чернігівської
області, а з 1 січня 2017 року запрацює по всій Україні.
Реєстрація земельної ділянки є однією з найбільш важливих та
одночасно складних адміністративних послуг. Щорічно українці реєструють
понад 500 тис. земельних ділянок. Завдяки запровадженню електронної
послуги, стартує принципово новий рівень якості обслуговування фізичних
Офіційна інформація
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і/та юридичних осіб. Сьогодні реєстрація відбувається у два візити до
державних органів, а запровадження цієї послуги дає можливість виключи
перший візит та залишиться лише необхідність отримати документи після
реєстрації земельної ділянки.
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Максим Мартинюк:
«Новий електронний сервіс створює сприятливі умови для земельних
правовідносин. Він заощаджує час та зусилля громадян, робить процес
реєстрації прозорим, усуває суб’єктивні фактори при реєстрації земельної
ділянки та сприяє створенню чесного земельного ринку».
Відтепер подати документи на реєстрацію земельної ділянки можна в
он-лайн режимі через e.land.gov.ua протягом кількох хвилин. Також за
рахунок автоматизації значно пришвидшується процес розгляду документів
від заявника та ухвалення відповідного рішення. Такі нововведення
заощадять час та унеможливлять будь-які корупційні ризики.
Перший заступник Держгеокадастру Людмила Шемелинець:
«Запровадження пілотної електронної послуги є черговим кроком до
забезпечення доступності, відкритості та прозорості у земельній сфері. На
сьогодні на порталі e.land.gov.ua доступно вже 4 електронні послуги і до
кінця року ми плануємо запровадити щонайменше 3 нові е-послуги».
Ініціатива
реалізується
Мінагрополітики, Держгеокадастром та
Державним агентством з питань електронного урядування за підтримки
Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України:
«Сьогодні ми зробили ще один важливий крок на шляху до
запровадження е-урядування в Україні. Надання доступних, прозорих
та некорупційних адміністративних послуг, що досягається шляхом
переведення їх в електронну форму, – це те, що найбільше очікують
громадяни та бізнес».
Таким чином, на сьогодні громадянам та бізнесу доступно вже чотири
електронні послуги у земельній сфері. Нагадаємо, що раніше запроваджено
надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку,
витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку, доступ до
інформації про право власності та речові права земельної ділянки он-лайн.
Вайдотас Верба, Координатор проектів ОБСЄ в Україні»:
«Он-лайн інструменти надають можливості для удосконалення системи
державного управління, задоволення потреб та очікувань громадян, що є
ключовим для забезпечення стабільного розвитку країни. Ми готові
підтримувати ініціативи, котрі спрощують взаємодію громадян й уряду та
мінімізують корупцію.
До кінця 2016 року планується запровадити ще три електронні послуги у
земельній сфері (В Україні стартував пілотний проект з он-лайн
реєстрації
земельної
ділянки
e.land.gov.ua
//
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http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249396058. – 2016. –
12.10).

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко:
Зміни у форму електронної декларації необхідно внести
найближчим часом, інакше жодного корупціонера не можна буде
притягнути до відповідальності.
«Сьогодні є загроза, що через юридичні, організаційні, технічні
негаразди система електронного декларування може бути перетворена на
фейк. І якщо найближчим часом не будуть внесені необхідні зміни у форму
декларації, жодного корупціонера не можна буде притягнути до
відповідальності».
Він нагадав, що про необхідність удосконалення системи говорять
сьогодні всі: і Мін’юст, і НАБУ, і громадські активісти. «Варіант декларації,
оприлюднений на сайті НАЗК, не відповідає ні закону України, ні тому
варіанту декларації, який був затверджений раніше НАЗК та зареєстрований
Мін’юстом», – підкреслив віце-прем’єр.
Саме для того, щоб унеможливити дискредитацію системи
електронного декларування, уряд дав доручення Мін’юсту, НАЗК і НАБУ
спільно у найкоротші терміни доопрацювати цю систему.
«Система електронного декларування має не лише оприлюднювати всі
декларації чиновників, а й надати юридичну можливість для покарання
корупціонерів і тих чиновників, які свідомо подають неправильні дані про
свої доходи, нерухомість тощо. І ми зробимо все для того, щоб це
забезпечити».
Урядовець переконаний, що альтернативи електронному декларуванню
немає: «Адже кожен чиновник, кожен політик повинен бути як на долоні»
(Розенко: існує загроза, що електронні декларації перетворяться на фейк
// http://www.newsru.ua/ukraine/12oct2016/ugrozafeyk.html. – 2016. – 12.10).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за
вдосконалення інтерфейсу системи електронних декларацій.
Прем’єр-міністр України Володимир:
«Треба зробити інтерфейс цих декларацій таким зручним і зрозумілим,
щоб ні в кого не виникало питань. Кожен хоче сьогодні, відповідно до
закону, заповнити її добросовісно, і треба, щоб система не заважала це
робити. Потрібно систематизувати усі відгуки, технічно їх опрацювати,
врегулювати програмне забезпечення».
«Станом на 31 жовтня на кінець дня у нас має бути все бездоганно
заповнене», – зазначив він, звертаючись до керівника Національного
агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.
Голова Уряду доручив Міністру юстиції України Павлу Петренко
провести нараду за участі НАБУ, НАЗК, Генеральної прокуратури України та
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Міністерства внутрішніх справ України, «щоб пройти по усіх юридичних
питаннях, щоб ні в кого не виникало ніяких сумнівів».
Володимир Гройсман також звернувся до державних службовців: «Усі
мають добросовісно заповнити декларацію, і один раз і назавжди стати
публічними. І на цьому питанні потрібно поставити крапку».
«Заповнили декларацію – будете нести повну відповідальність по
закону, не заповнили – будете нести повну відповідальність по закону. Щоб
ні у кого не було ніяких спокушань на цю тему», – зазначив
Володимир Гройсман.
Прем’єр-міністр висловив переконання, що з кожним роком ця система
буде удосконалюватися, ставати більш жорсткою, щоб викорінити
можливості для зловживань. «Це дуже корисно для України, держави і
суспільства. Це крок дуже важливий».
Технічно у роботі незалежного Національного агентства з питань
запобігання корупції немає проблем. У цьому контексті Прем’єр-міністр дав
доручення Міністерству фінансів передбачити за запитом НАЗК необхідні
зміни до Державного бюджету для закупівлі необхідного обладнання, а
НАЗК – вжити заходи щодо продовження оренди на необхідний період часу
апаратного обладнання до моменту його закупівлі (Володимир Гройсман
виступає за вдосконалення інтерфейсу системи електронних декларацій
// http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249394163&cat_id=
244276429. – 2016. – 11.10).

Ярослав Юрцаба, менеджер проектів з електронного урядування
ОБСЄ, розповідає про пілотний запуск сервісу з електронної реєстрації
земельних ділянок.
З сьогоднішнього дня Державна служба України з питань геодезії,
картографії та кадастру запускає новий цифровий сервіс – можливість
онлайн реєстрації земельної ділянки. За статистикою, кожного року
відбувається близько 500 тисяч реєстрацій. Таким чином спрощується сама
процедура – не треба нікуди ходити, людина може, сидячи у власній квартирі
чи будинку, зареєструвати свою земельну ділянку.
Ми очікуємо, що цей онлайн-сервіс дасть можливість, по-перше,
спростити саму процедуру – вона стає безпаперовою. По-друге, спрощується
і зменшується час розгляду цієї заявки. І, по-третє, не буде можливості
здійснювати непрозорі транзакції.
Є публічна кадастрова карта, яка зараз доступна онлайн. Вона дозволяє
будь-якій людині побачити в реальному режимі межі будь-якої земельної
ділянки. Більше того, людина може отримати інформацію про
бенефіціарного власника цієї земельної ділянки і навіть витяг з її
нормативно-грошової оцінки. Тобто все стає настільки прозорим, що
говорити про непрозорі транзакції дуже важко.
Над реалізацією проекту працювали Держгеокадастр України,
організація, яка, власне, надала доступ до публічної кадастрової карти,
Офіційна інформація

21

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

1 – 31 жовтня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Державне агентство України з питань електронного урядування, розробники
цього ресурсу та ми, організація, яка фінансувала цей ресурс. Звісно, коли ми
маємо три структури, задіяні в одному процесі, важливо бачити конкретний
результат від роботи. Для нас важливим було, щоб ресурс запустився без
технічних проблем, тому ми вирішили почати його роботу з
пілотних регіонів.
Я хочу видати дуже великий аванс Державному агентству України з
питань електронного урядування. Це люди, які протягом останніх двох років
перетворилися в купку ентузіастів, які дуже добре вивчили іноземний досвід
і успішно його застосовують. Все, що ми зараз робимо, це запозичення
кращих практик.
Навіщо це потрібно? По-перше, це потрібно для здійснення будь-яких
правочинів. Щоб купити або орендувати землю, треба мати уявлення про її
нормативно-грошову вартість. По-друге, як ми знаємо, індекс корупції в
нашій країні, м’яко кажучи, дещо зашкалює. Тому дуже важливо створити
механізм контролю за земельними транзакціями доступний будь-якому
громадянину України. По-третє, цей ресурс надає інформацію про те, хто є
беніфіціарним власником тої чи іншої земельної ділянки. Тобто цей сервіс
допомагає нам вирішити дуже багато проблем.
Будь-який технічний інструмент лише створює можливість кращого
контролю, але це не означає встановлення тотального контролю, який
дозволить звести до нуля всі корупційні ризики.
Ще є такий момент як пов’язані особи. Якщо відповідні органи хочуть
проаналізувати всі транзакції, пов’язані з конкретною особою, треба
дивитись не лише на дії цієї особи, а й на дії людей, пов’язані з цією особою.
Але публічна кадастрова карта буде ідеально працювати лише тоді, коли
в неї будуть занесені всі наявні дані. Зараз я не можу сказати, що вона
працює на 100 % правильно. Але вона постійно поповнюється і оновлюється.
Коли ми дійдемо до ідеального стану, то можливість побачити будь-які
ділянки буде реалізована.
Проблема полягає в тому, що не так багато тих ресурсів, де дійсно
можна отримати корисну інформацію і використати її у реальному житті. В
цьому велика проблема.
Ще одна проблема полягає в тому, що ми не всюди бачимо готовність
органів державної влади повністю відкриватися і співпрацювати.
Практика інших країн показує, що корупційні схеми у сфері земельних
ресурсів дуже поширені. В таких сферах дуже важко пробити серйозний
корупційний шлейф, але ресурси, які ми запроваджуємо, допомагають
змінити ситуацію на краще.
Ми з нашими партнерами вже говорили про інтерфейс, який би дозволяв
заходити на ресурс англійською мовою. Але це питання остаточно не
вирішено. Хоча, я думаю, що для серйозного інвестора це не
становить проблеми (В Україні запустили електронний сервіс відомостей
про земельні ділянки // https://hromadskeradio.org/programs/rankova-
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hvylya/v-ukrayini-zapustyly-elektronnyy-servis-reyestraciyi-zemelnyh-dilyanok. –
2016. – 10.10).

2016 рік дарує нам чергову е-перемогу – після прориву України у
світових рейтингах ООН щодо розвитку е-урядування (+25 позицій) та
розвитку е-демократії (+45 позицій) – Верховна Рада посіла високе 24
місце за рівнем розвитку електронного парламенту.
Сьогодні українське суспільство як ніколи активно спостерігає за
діяльністю Верховної Ради України та бажає приймати безпосередню участь
у процесах державотворення. І саме від розвитку інструментів електронного
парламенту, багато у чому, залежить рівень відкритості, прозорості та,
зрештою, ефективності роботи народних обранців у тісній співпраці з
громадянами.
Висока міжнародна оцінка є результатом комплексної е-діяльності
Верховної Ради протягом останніх двох років. Зокрема, розроблено та
затверджено дуже амбіційний план електронної модернізації Парламенту,
оновлено веб-портал ВРУ та веб-сайти Комітетів, створено внутрішній вебпортал та електронний документообіг, впроваджено електронний порядок
денний для депутата та електронну погоджувальну раду, створено веб-портал
відкритих даних ВРУ (згідно дослідження лише 9 % парламентів мають такі
портали), значно розширено перелік інформації про діяльність ВРУ онлайн…
В рамках World e-Parliament Report 2016 досліджувалися 103 питання по
8 ключових напрямах, серед яких, інфраструктура, сервіси, додатки, вебпортал, взаємодія з громадянами тощо.
Ключовий висновок дослідження: «ICT is a core enabler in strengthening
and transforming parliaments. Parliaments should do more to engage at the highest
political level with the potential for digital transformation». І з цим важно не
погодитись.
За основу дослідження були взяті дані станом на січень 2016 року. Отже,
щирі вітання Volodymyr Groysman за високу міжнародну оцінку електронних
ініціатив у Парламенті та бажаємо Верховній Раді подальших перемог на
шляху до сучасного ефективного та відкритого електронного парламенту!
(Україна
приєдналася
до
хартії
відкритих
даних
//
http://www.dknii.gov.ua/content/ukrayina-pryyednalasya-do-hartiyi-vidkrytyhdanyh. – 2016. – 07.10).
Понад 100 місцевих громад, майже 7 000 е-петицій та реальні зміни
на краще – такі головні результати річної роботи електронної системи
місцевих петицій e-dem.in.ua. Стартувавши з 11 міст, e-dem.in.ua на
сьогодні охоплює понад 100 місцевих громад України, де електронні петиції
вже стали невід’ємною частиною життя громади. Лідерами серед кількості
поданих петицій є Львів, Дніпро, Вінниця, Луцьк, Тернопіль, Хмельницький,
Дніпродзержинськ, Суми, Краматорськ.
Офіційна інформація
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За цей час через систему подано майже 7 000 е-петицій. Найбільше
громадян турбують питання благоустрою міста – більше 40 % від усіх
поданих петицій, зокрема, відновлення парків, впорядкування зовнішньої
реклами, встановлення туалетів тощо, а також питання транспорту та доріг –
близько 25
% від усіх поданих петицій, наприклад, освітлення та
облаштування пішохідних переходів, оптимізація маршрутів громадського
транспорту тощо. Майже в кожній громаді підняті питання щодо бездомних
тварин, стихійних смітників, а також підвищення прозорості місцевої влади.
Лише 10 % петицій можна віднести до таких, які вирішуються одразу,
ще 30 % петицій органи влади планують вирішити протягом року, а ось 60
% петицій переважно отримають хоч і обґрунтовану, але відмову.
Єдину систему місцевих петицій створено в рамках програми
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP),
що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом
Східна Європа, Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством
з питань електронного врядування.
Мета створення системи – допомогти органам місцевого
самоврядування, надавши їм готове технічне рішення та пакет проектів
місцевих нормативно-правових актів для забезпечення виконання норм
Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронної петиції.
Система, яка відповідає усім необхідним вимогам Закону, дозволяє
забезпечити єдиний високий рівень якості обслуговування громадян з боку
органів місцевого самоврядування щодо подання електронних петицій.
Партнерами програми також розроблена відповідна нормативно-правова база
із визначенням вимог до електронної ідентифікації громадян, збору підписів,
переліку інформації, що збирається про особу тощо. Партнери програми
переконані, що впровадження якісної уніфікованої системи допоможе містам
заощадити кошти, які міста мають передбачити для створення такої системи
власноруч, та спрямувати їх на вирішення найбільш нагальних для місцевих
громад проблем.
Створення системи місцевих петицій – один із компонентів програми
EGAP. Цільовими регіонами програми є Вінницька, Волинська,
Дніпропетровська та Одеська області. Програма, що реалізовуватиметься у
2015–2019 рр., спрямована на використання новітніх інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), що допомагатимуть вдосконалювати якість
врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть
розвитку соціальних інновацій в Україні. Серед головних завдань програми:
формування та впровадження кращих стандартів е-урядування та
інноваційних практик, які покращують якість послуг та доступ до інформації
для громадян, підвищення прозорості та підзвітності органів влади завдяки
застосуванню ними нових технологій, зміцнення ролі громадянського
суспільства та просування е-демократії. Програма також сприятиме
інклюзивному діалогу щодо формування політики е-врядування та едемократії, який бере до уваги інтереси та потреби регіонів (Результати
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річної
роботи
електронної
системи
місцевих
петицій
http://www.prostir.ua/?news=rezultaty-richnoji-roboty-elektronnoji-systemymistsevyh-petytsij. – 2016. – 05.10).
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Регіональні ініціативи
Введення електронного документообігу та створення ресурсів
електронного врядування – так званого е-уряду – стало вимогою часу в
Україні. У багатьох країнах Європи електронні державні послуги вже давно
стали такою ж буденністю, як і купівля товарів в інтернет-магазинах. Тим
часом у нас все менш оптимістично. Е-послугами переймаються зазвичай не
державні службовці, а… волонтери. І чимало сервіс-портали електронних
послуг та врядування розроблені волонтерами та громадськими
організаціями. Одним із найпопулярніших є портал електронних державних
послуг іGOV та портал «Розумне місто».
Єдине електронне вікно
Так, iGov https://igov.org.ua – це платформа, на якій державні послуги
України запускаються в електронній формі. На разі в Україні існує більше
1200 державних послуг. Засновниками сервісу виступили програмісти з усієї
країни. Ідейними натхненниками – відомі IT-гуру Яніка Меріло та Дмитро
Дубілет. Команда на початку поставила собі амбітне завдання перевести всі
послуги в електронну форму до кінця 2016 року. Майже за рік роботи
вдалося запустити 377 послуг. Тим часом готуються до впровадження ще
понад 600 державних послуг. Із них 70 послуги можуть отримати жителі
Рівненської області.

Переваги iGov: перевести усі державні послуги в електронну форму,
тим самим наблизивши їх до користувачів, позбавивши людей сумнівного
задоволення від безкінечних черг під кабінетами чиновників, а можновладців
– спокуси вдатися до корупційних дій.
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«Розумне місто» http://www.rozumnemisto.org – веб-сервіс, що реалізує
концепцію «Smart City» в частині ІТ та надає інструменти для оптимізації
процесів самоврядування і боротьби з корупцією. «Розумне місто» створено
за принципом «мікросервісів», тому сервіс легко підлаштовується під будьякий населений пункт.

Рівненські населені пункти – серед лідерів підключення до сервісу
Переваги «Розумного міста»: швидкий доступ до влади завдяки тому,
що всі інструменти зібрані на одному сервісі.

Регіональні ініціативи
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»Розумне місто» – це не тільки інтернет-портал із 14 модулями. Тут
зібрано потужний експертний корпус із питань оптимізації роботи міських
адміністрацій, інтеграції інформаційних технологій. Наразі в системі 54 міста
і більше двох десятків у черзі на підключення. Паралельно розробляються ще
два проекти – «Розумне ОСББ» та «Розумні експертні групи».
Вараш (на той час Кузнецовськ) підключився до iGov одним із перших
в Україні. Тоді, як у Рівному про сервіс нічого не знали, у місті атомників
вже тестували перші послуги. Але як так сталось, що містечко обігнало
обласний центр у той час, коли більшість новацій спускаються по владній
вертикалі? «Антикорупційний моніторинг» з’ясував – вся справа в людях.
Євген Поремчук, в числі перших ентузіастів, які долучились до
створення iGov-сервісу:
«Я – програміст корпоративних інформаційних систем, а за дипломом –
інженер із інформаційної безпеки. Непогано орієнтуюсь у кращих практиках
організації роботи на великих підприємствах через інтегрування програмних
засобів. Я впевнений у тому, що інститут довідок, збирання підписів у
чиновників, фізичне відвідування чиновника та інша бюрократія у XXI ст. є
не тільки архаїкою, але й злочином проти народу. У 1992 році в Україні було
60 тисяч чиновників, тепер 350-370 тисяч, і це при тотальній інформатизації
суспільства! Ніхто не може порахувати, скільки у нас державних послуг.
Були спроби звести в один реєстр усі ці так звані послуги командою I-GOV.
Вони зупинились, наскільки мені відомо, на цифрі 980. Мова йде про різні
довідки, дозволи і т.д. Ви здивуєтесь, але була навіть послуга «довідка на те,
що довідка не видавалась». Це нонсенс. Люди делегують чиновникам роботу
Регіональні ініціативи
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з організації стосунків з державною машиною і платять за це зарплату
податками, вони не повинні стояти в чергах у кабінети, збирати підписи і
довідки. Тому ми почали з електронного документообігу в міськвиконкомі і
надання електронних послуг через ЦНАП. Більше того, ми впровадили
онлайн-консультування через інтернет-месенджери, онлайн-приймальню
ТОП-чиновників.»
Спостерігаючи за громадською активністю, Євген Поремчук помітив,
що штовхає місто вперед невелика група людей, буквально 5-6 чоловік на 50тисячне місто. Тобто локальні реформи просувають персоналії, а не
суспільство в цілому. З’явилась ідея створення інструменту громадської
участі, аби люди, сидячи на дивані, могли якось долучитись до життя міста.
Вибір впав на концепцію петицій. Оскільки в Україні подібних прецедентів
не було, то група програмістів взяла за основу концепцію петицій Білого
Дому (США).
Із запровадженням іGOV було теж непросто. Але у втіленні новації
допомагала місцева влада Вараша.
Екс-секратар Кузнецовської міської ради Ігор Куц:
Ми вже давно працювали у напрямі розвитку електронного
документообігу і домовилися з волонтерами, які створили цей портал, про
співпрацю. Підготовча робота зайняла у нас приблизно до 3 місяців у 2015
році. Ми зібрали інформацію про послуги, які можемо надавати он-лайн, і
волонтери (Євген та Євгенія) безкоштовно розробили програмне
забезпечення та підключили нас до програми. Далі ми провели тестування
всього, погодили і запустили.
Слава «маленького містечка, у якого вийшло « доволі швидко призвела
до відвідування Вараша делегаціями з різних куточків України та запитів на
консалтинг.

Євгенія Поремчук: Ми безоплатно роздавали технології містам,
допомагали підключати електронні послуги. Мало хто з міст зміг самостійно
утримувати інфраструктуру, тож ми вирішили увесь наш досвід в частині
інструментів громадського впливу та відкритих даних кристалізувати у
проекті «Розумне місто» (www.rozumnemisto.org). Ми проводимо семінари з
електронного врядування по всій країні і є експертами з електронного
врядування Міжнародного Республіканського Інституту (США/Канада).
Регіональні ініціативи
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Влітку на міжнародному форумі електронної демократії наш проект було
визнано кращим в Україні у номінації «Інструменти суспільного впливу».
Острозькі державні структури підключені до IGOV одними з перших
в області. А п’ять днів тому острозьке управління соцзахисту перше в
області запустило електронні послуги для внутрішньо переміщених осіб. Та
де там в області! Як зауважила радник Міністерства соціальної політики
Наталія Токарська, першими такі послуги в Україні запустили в Дніпрі та…
Острозі. Ось так. В чому ж секрет? В людях! Кожна реформа на місцевому
рівні має обличчя. В Острозі таким героєм є працівник управління
соцзахисту Сергій Галич. Він із власної ініціативи та підтримки керівництва
адміністрації підключив районні структури до іGOV, запроваджує у місті
систему «Розумне місто». Переконує місцевих керівників, шукає
прогресивних виконавців у місцевих відділах, відпрацьовує якість послуг. Бо
не байдуже. Бо хоче, щоб його місто розвивалось.
Працівник управління соцзахисту Сергій Галич:
Я вирішив це запровадити, бо в мене натура, можливо, така, є бажання
щось змінити на краще. Сам я працюю в управлінні соціального захисту
населення
Острозької
райдержадміністрації.
Електронні
послуги
запроваджувати не так просто, але я знайшов у нашому місті людей, які
розуміють, що це майбутнє. Але тут поки що все залежить від людей. І від
керівників, і від виконавців. По-перше, я мав повну підтримку керівництва
Острозької РДА та заступників міського голови Острога. По-друге, перед
підключенням конкретних послуг дуже ретельно підбирав виконавців.
Наприклад, із підключенням однієї послуги в місті чекав два місяці. Не тому,
що це важко. Просто чекав, доки міськрада візьме на роботу у відповідний
відділ працівника, який розуміється і любить електронні технології. Як
тільки він приступив до роботи, все вийшло. Так що раджу і іншим районам
ретельно підбирати виконавців. Це запорука успіху. В майбутньому разом із
«Острозькою академією» ми плануємо створити стратегію розвитку міста до
2028 року, що дасть змогу чітко окреслити напрям, куди рухатись і що
взагалі робити.
Рівненська ОДА сама запускає і райони «штурхає»
Тим часом у процес впровадження електронних послуг активно
включилась і Рівненська обласна державна адміністрація. Роботу з запуску
електронних послуг координує радник голови ОДА Сергій Мініч.
Позиція голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка максимально
проста. Ми маємо підтримувати всі дієві громадські ініціативи. Та сама
ситуація з технічними інноваціями. Тому вирішили не чекати пропозицій, а
самі запропонували приєднатися до іGOV. Адже хочемо,щоб комунікація
мешканців Рівненської області з нашими структурними підрозділами була
простішою. Саме тому сконтактували з волонтерами проекту, склали графік
підключення послуг. Також активісти провели навчання для наших
працівників.
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Зараз Рівненська ОДА вже надає 3 послуги он-лайн, до запуску
готується ще 20. Крім того, наступним етапом буде підключення до сервісу
районних державних адміністрацій. Цим планують зайнятися вже в жовтні.
Сергій Мініч переконує, що представники районів самі просять зробити це
якомога швидше.
На фоні успіхів із впровадженням електронних послуг у районних
центрах чимало запитань виникло в активістів до міської влади Рівного.
Вона якраз підключатися до іGOV не поспішала.
Регіональний координатор волонтерів іGOV Юрій Дюг:
Міський голова Рівного Володимир Хомко працює вже третю каденцію.
І погляди, і підходи до роботи в його команди, м’яко кажучи, консервативні.
Тому сподіватися на значну активність у впровадженні новацій не
доводилось. Філософія приблизно така: навіщо змінювати те, що і так
працює. Тим більше, обирають Володимира Хомка кожного разу люди
старшого покоління. А в числі їхніх пріоритетів електронні послуги точно не
на першому місці. Їм треба ремонти в дворах, комуналка, субсидії,
матеріальна допомога і так далі. Не особливо наполягали на е-послугах і
молоді депутати Рівнеради. Потім ми зрозуміли, чому. Вони банально нічого
не знають про такі новації. Тому почали розказувати про е-технології на
сторінках у соціальних мережах, у статтях в інтернет-ЗМІ, Хотіли, щоб не
тільки користувачі, а й чиновники зрозуміли, що електронні послуги – це, в
першу чергу, зручно. І це дало свій результат. А ще позитивний приклад для
інших подала Рівненська ОДА.
Зрушити справу з мертвої точки взявся секретар Рівненської міської
ради Сергій Паладійчук:
Маємо робити все, щоб життя мешканців Рівного стало максимально
комфортним. Менше року тому в місті запрацював ЦНАП. І прогрес видно
одразу. Адже тепер послуги можна отримати швидко і з комфортом. Але
цього замало. Маємо створити можливості отримувати послуги, не виходячи
з дому. Я і сам такими послугами користувався б. Платформа іGOV для
цього дуже добре підходить. Вона протестована, надійна і працює в інших
містах. Ми вже узгодили з волонтерами план запуску е-послуг Рівнеради і
працюємо над цим. Почнемо з простіших і працюватимемо доти, доки всі
послуги ради та виконкому не матимуть електронні відповідники. Ми вже
реалізували в місті декілька громадських ініціатив. Зокрема, запустили
«Громадський бюджет».
На жаль, похвалитися успіхами на ниві електронного урядування
можуть далеко не всі міста Рівненської області. Та й значного бажання їх
впроваджувати немає. Принаймні поки що.
Чому ті міста, які не підключені до iGov чи «Розумного міста», не
поспішають це робити? Хто чи що стає на заваді цьому?
Євген Поремейчук : Причин зриву запуску електронних послуг може
бути декілька. По-перше, це звичайний страх. Чиновники не знають, що
робити з інструментами електронного врядування, як їх підключати чи
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використовувати. І взагалі, як можна жити без папірців. Здебільшого, після
проведення семінарів-тренінгів цей страх зникає, міста починають
користуватися сервісом. По-друге, бажання зробити щось своє. В містах, у
яких є бюджет на розвиток ІТ-інструментів, намагаються розробити власні
продукти. Але, на жаль, доволі рідко вони виявляються якісними та
зручними. По-третє, небажання бути відкритим. Навіщо публікувати свої
бюджети та транзакції, якщо їх можна «заховати» на офіційному сайті? І тут
вже проблема не так у місцевій владі, як у пасивності мешканців, які не
хочуть поцікавитися, де ж гарантований державою доступ до публічної
інформації. І по-четверте, відсутність інформації про проект. Чиновники
можуть просто не знати про ці сервіси (Місцеві обличчя реформ: чому в епослугах
Рівненщина
лідирує
і
відстає
одночасно
//
http://www.varash.info/varash/mistsevi-oblychchya-reform-chomu-v-e-poslugahrivnenshhyna-lidyruye-i-vidstaye-odnochasno/3299. – 2016. – 29.10).

О том, что smart city избран главным вектором направления
развития Днепра, красноречиво говорит приглашение мэром Борисом
Филатовым известного евангелиста e-gov, советника министра
инфраструктуры и городского головы Львова Яники Мерило в качестве
своего заместителя.
В августе она приступила к своим обязанностям: курирование ЦНАПов,
активизация внедрения электронных услуг, IT-технологий, внедрение
электронного билета и внедрение новых технологий оплаты проезда в
общественном транспорте, контроль за прозрачностью закупок,
модернизация ЦНАПов и создание колл-центра мэрии, а также работа с
инвесторами и международными донорами. В этом поле за полтора месяца
информационных поводов создано уже предостаточно. Сама Яника считает,
что Днепр находится на пороге перемен и с удовольствием рассказывает о
планах по преобразованию города.
Итак, что успел сделать Днепр в направлении smart city и какие проекты
находятся на стадии внедрения?
Управление городом
Яника Мерило:
«В Днепре, как и во Львове, мы стараемся создать развитую экосистему
электронного
мира.
Создали
Открытый
бюджет,
электронный
документооборот, открыли 10 электронных услуг. Есть план на этот год
оцифровать 150 услуг, чтобы они были не электронной очередью, а реально
услугами».
Система управления имуществом – интерактивная карта, на которую
нанесены все коммунальные объекты города. Пользователь может смотреть,
что продается или сдается в аренду, кому принадлежит объект или участок,
кто и на каких условиях его арендует.
Днепровский горсовет особенно активно работает с системой
электронных торгов Prozorro, проводя через нее все закупки на суммы свыше
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3 тыс. грн. Создан свой мониторинговый комитет, который рекомендует и
учит департаменты. Мерило считает, что Днепр в плане прозрачности
закупок достиг больше, чем какой-либо город страны. «Мы постоянно
мониторим закупки с «Громадським контролем», работает горячая городская
линия, где два человека контролируют происходящие закупки», – говорит
она.
С весны Днепр подключился к Сервису электронных петиций edem.in.ua, уже по просьбе горожан создают велодорожки и организуют
подсветку переходов в ночное время.
Демократичности власти способствует запущенный недавно «Бюджет
участия», на поддержку общественных проектов из бюджета в этом году
выделяют 3 млн грн.
Ответы на обращения граждан и выдачу справок в электронном виде
некоторые департаменты реализуют через сайт igov.org.ua. Сегодня для
жителей Днепра доступны 123 электронные услуги: 71 для граждан, 51 для
бизнеса.
Чиновники также пользуются системой «ПриватБанка» «УкрДок» для
обмена электронными документами.
Современный сайт Днепровского горсовета, который станет единой
точкой входа для получения электронных услуг горожанами, находится в
разработке. Центром коммуникаций «Умного Днепра» пока что является
волонтерская группа на Facebook, где рассказывается о внедренных проектах.
Войти в Днепровскую мэрию можно только через пропускную систему.
Расположенный в этом же здании Правобережный ЦНАП (Центр оказания
административных услуг) находится также под охраной. В Днепре есть еще
один ЦНАП, Левобережный, то есть их всего два на миллионный город. В
ноябре обещают открыть еще два, причем совместно с Сервисным центром
МВД, то есть здесь можно будет получать больше услуг.
Сегодня в Днепровских ЦНАПах предоставляют 178 админуслуг,
подключены 22 службы.
Организация очереди в ЦНАП удобная: запись через электронный
терминал с распечаткой чека и номера очереди или через администратора.
Электронные табло в коридоре и около каждого сотрудника, ведущего
прием, облегчают ориентирование людей.
Однако, в отличие от Винницы и Львова, записи через личный кабинет
на сайте мэрии пока нет. Этим и займется Яника Мерило. «Мне в подчинение
дали ЦНАПы и электронные услуги, получилась интересная возможность
комбинировать услуги онлайн и оффлайн. Например, заказать через
электронный кабинет на планшете какую-то справку и зайти за ней в ЦНАП,
потому что требуется физическая бумага с мокрой печатью», – рассказывает
Яника. И добавляет, что вообще бы отменила эти справки, особенно между
госструктурами.
Идет анализ рабочих процессов ЦНАП и выбор всего, что можно
перевести в онлайн-формат и оказывать через «Кабинеты жителя». Чтобы
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через Bank ID входить на городской портал в личный кабинет, а там
выбирать услуги: МРЭО, МВД, видеть данные школы, историю болезни,
какие тесты проходил, какие справки получал. Например, так сделано в
Эстонии. Войдя в свой «Кабинет» и обнаружив, что истекает срок прав,
техпаспорта, можно сразу заказать новые, никакие справки и походы в
ЦНАПЫ не нужны.
Яника Мерило: «Государственный портал услуг сегодня – просто
коллекция ссылок, пока нет государственного стандарта, через какую среду,
через какую программу их оказывать, потому что не было даже единой
электронной идентификации-авторизации. Только недавно Нацбанк утвердил
BankID. И необходим единый реестр по стране, чтобы переезжая из города в
город, человек все равно мог зайти в свой кабинет и сам
перерегистрироваться. Нужно, чтобы государство сверху создало стандарты,
правила игры. Волонтеры могут создать мобильное или техническое
решение, но дальше – дело в первую очередь за городом».
Удачный пример сотрудничества волонтеров и горсовета – карта
МАФов. Горожане могут проверить, законно ли установлено временное
торговое сооружение и сезонная площадка, разрешена ли в данном месте
передвижная торговля. А предприниматели могут найти свободное место для
торговли и тут же подать заявку на то, чтобы занять локацию. В дальнейшем
для упорядочивания торговли планируют каждому МАФу присвоить QR-код,
по которому через мобильное приложение можно будет узнать владельца и
разрешенный вид торговли.
Коммунальные услуги
У Днепровского горсовета имеется «горячая» линия 0-800-501-174, но
качество ее работы пока далеко от совершенства. Одна из задач горсовета –
реализовать современный колл-центр для приема и обработки обращений
горожан, в частности, по интересующим большинство проблемным вопросам
ЖКХ.
Планируют создать аварийную службу, которая сразу будет реагировать
на вызовы.
IT-волонтеры предложили мобильное приложение «Фотофакт» для
онлайн-контроля вывоза мусора: горожане делают фото переполненных
баков, сигнализируя подрядчикам, что пора в том или ином месте навести
порядок. Проект проходит тестирование в Центральном районе города.
Волонтеры предлагают и обустройство контейнеров чипами, которые
будут сигнализировать о переворачивании контейнера, то есть о вывозе
мусора.
Социальная защита
Оформить выплаты, получить субсидию днепровцы с нового года
смогут в специальном Офисе для социальных услуг, спроектированном по
типу винницкого «Прозорого офиса». Огромное помещение более 2500 кв. м
уже выделено, идет подготовка к открытию.
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Для удобства жителей Днепровским горсоветом готовится пилотный
проект в сотрудничестве с «Укрпочтой»: заказанную через интернет
справку, например о месте регистрации или о составе семьи, можно будет
получить в некоторых почтовых отделениях или на дом. Этот
государственный оператор почтовой связи хорош большим количеством
пунктов доступа, но требует налаживания бизнес-процессов и большей
оперативности в работе.
В ближайшие месяцы в Днепре социально незащищенным слоям
населения начнут выдавать карту жителя, созданную по типу львовской:
электронная цифровая подпись, доступ к электронным услугам, банковская
карта и bankID, визуальная идентификация, льготная группа, оплата
транспорта. Сейчас решают, нужно ли запускать все эти функции или
оставить только самые важные: с одной стороны, банковская функция нужна
для верификации пользователя через bankID. С другой стороны, многие люди
имеют по несколько банковских карт, а «Картой горожанина» пользуются
просто как проездным билетом.
Дмитрий
Дубилет,
заместитель
председателя
правления
ПриватБанка,
руководитель
направления
информационных
технологий:
«Мы обсуждаем проект «Карты горожанина» для Днепра. Скорее всего,
выпускать специальную карту наш банк не будет. Мы считаем, что
объединение платежного инструмента и инструмента идентификации для
получения госуслуг или льгот – это очень сложно и дорого. Лучше эти
инструменты не смешивать. В будущем мы постараемся скрестить
банковские карты и ЭЦП. Таким образом с помощью своих карт наши
клиенты смогут не только верифицироваться в интернете (как они это делают
сейчас через BankID), но и подписывать юридически значимые документы».
В следующем году в Днепре хотят выдать 400 тысяч «Карт днепровца».
На создание «Карты» Днепровский горсовет готов выделить существенные
средства, которые появились в бюджете благодаря децентрализации. Будут
привлекать и частных партнеров, в частности для внедрения бесконтактных
платежей в транспортной инфраструктуре.
Сергей Францишко, вице-президент по развитию бизнеса
представительства Masterсard Europe в Украине, Молдове, Грузии,
Туркменистане, Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане:
«Мы рады, что Днепр открыт к развитию технологий, в частности в
области платежной инфраструктуры. Это особенно важно там, где
необходимы скорость и удобство как для горожан, так и для гостей города.
Прежде всего, в городском транспорте и на массовых мероприятиях. В этом
году в Днепре после 15-летнего перерыва прошел фестиваль «Джаз на
Днепре», который впервые стал безналичным. Более 5 тыс. гостей фестиваля
могли воспользоваться удобством безналичных расчетов банковскими
картами на фестивале».
Образование и медицина

Регіональні ініціативи

35

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

1 – 31 жовтня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Важная задача Днепровского горсовета – создать электронную очередь в
детсады, электронный дневник для школ. Для того, чтобы школы переходили
на электронный документооборот, из городского бюджета выделены
средства на новое компьютерное оборудование всех 161 днепровской школы.
Волонтеры работают и над реформой образования. «IT Рух Дніпро»
проводит обучение IT-грамотности учителей, переселенцев, участников
АТО, проводит встречи айтишников. Запустил и поддерживает студенческий
коворкинг НУМО.
Проект «Шкільный Рух СМАРТ Дніпро» помогает учителям осваиваться
в цифровом мире. Ведет проект на волонтерских основах директор учебного
IT-центра Level Up Сергей Шегеда.
Для тех, кто пока не имеет знаний, Spalah IT-School проводит курсы по
программированию, менеджменту в IT и дизайну.
В будущем планируется электронная очередь в медицинские
учреждения, электронная история болезни (пилотные проекты уже есть в
Виннице, Киеве, их опыт можно перенять). Также в разработке медицинский
портал, где будет собрана информация о поликлиниках, наличии в них
медикаментов и пр.
Инфраструктура и управление транспортом
В Днепре очень сильная команда IT-волонтеров, к предложениям
которых прислушивается горсовет и которые сами создают «умные» решения
для городской инфраструктуры.
Дмитрий Томчук, директор днепровской IT-компании Fison:
«Smart сity – это не только умные железки, которые должны что-то
контролировать и распределять. Это еще и философия людей, которые
должны понять эти правила. Если сейчас мы только напичкаем весь город
гаджетами, все будет контролироваться, – люди просто не поймут, как ими
пользоваться».
Именно компания Fison и стояла у истоков инициативы DniproSmartCity
и сейчас работает над проектом на волонтерских основаниях, что достойно
уважения. Начиналось все с простого сбора энтузиастов в офисе Fison,
обсуждения идей и предложений, как сделать город комфортным для жизни.
Днепр одним из первых внедрил проект Navizor, не имеющий аналогов
даже в Эстонии. Navizor – сервис электронной инвентаризации дорог. Всего
в Днепре паспортизированы 3300 разных объектов, дорог и улиц, указано их
состояние. На карте соединили «Открытый бюджет» и Navizor, видно, какие
объекты городской инфраструктуры строятся и ремонтируются, показан
бюджет, исполнитель. Сейчас завершен первый этап. Предварительный
анализ уже показал, что из 2977 км городских дорог 40 % пребывают в
плохом состоянии, 21 % – скорее в плохом, и только 8 % – в очень хорошем
состоянии. Далее карта будет связана с Prozorro и можно будет проверить,
как шли торги, кто и какие выставлял предложения.
Дальше будет делаться street view, как у Google, в виде ЗD-картинки.
«Мы будем делать аудит дорог лазерным анализатором, который сканирует
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дорогу, показывает, что здесь на дороге яма 1 или 10 см, допустим. Это
покажет, нужен ямочный ремонт или капитальный. Также будет видно, где
какие трубы проложены. Дальше будем анализировать с операторами
транспортные потоки и получать big data, на их основе оптимизировать
инфраструктуру», – говорит она.
В Fison работают сильные аналитики, способные по собранным вебкамерами и «умными» светофорами данным построить алгоритмы
передвижения людей, автомобилей, и сделать выводы, какой транспорт
пускать и когда. В мире ставят много датчиков контроля, к примеру фонарь,
который «смотрит» на улицу и записывает, что происходит – вело-, авто- и
пассажиропотоки. Эти данные волонтеры предлагают собирать в центр
управления транспортом и использовать, чтобы упорядочить движение.
«Если правильно выстроена инфраструктура проезжей части, тогда
ставится умный светофор, который будет в час пик быстрее прогонять
машины или будет отводить другую улицу. Трамвай нужно пропустить
быстрее, потому что за сутки один маршрут перевозит до 150 тыс. человек.
Ни одна автомобильная полоса не сможет перевезти больше людей».
Еще пример влияния активных горожан. Томчук проанализировал
движение авто по проспекту Яворницкого в час пик и увидел, что парковка
создает узкое «горлышко». «Мы пригласили полицию, переговорили, я
показал видео, таймер, показали эту всю структуру. После этого все эти
парковки возле ЦУМА, Пассажа были убраны. В итоге маршрут сократился с
20 минут до 7 минут». По их предложению в центре сделали новую разметку,
кое-где снесли бордюры, создали удобную парковку около горсовета.
Группа DniproSmartCity создала концепт модернизации инфраструктуры
для проспекта Яворницкого, для площади Привокзальной. Сейчас нашелся
американский фонд, который предложил грантовую поддержку на сбор
общественного мнения по этим проектам. «Чиновники привыкли
проектировать по советским ДБН. Ставят бордюры, оставляют широкие
дороги 3,75 м. Во всем мире 3.25 м достаточно для одной полосы авто. Если
мы делаем 3.25 м, то велодорожка отлично встает. Активисты просто грудью
встали перед бульдозерами при реконструкции улицы: «Это же новый
проект, не делайте плохо!» Постепенно идет ломка старой системы, и
энтузиасты без оплаты всех достают!».
Безопасность
Созданное днепровскими IT-волонтерами приложение «Моя полиция»
для экстренного вызова полиции уже внедрено в Киеве и Днепре. Функция
«Активный свидетель» позволяет гражданам отправлять в полицию
зафиксированные факты правонарушений. В работе проекты Smart Police,
shtrafy.ua.
Оригинальная
задумка
днепровских
волонтеров
–
сервис
экомониторинга eco.dp.gov.ua. Пока в режиме бета-тестирования работает
интерактивная карта, куда поступают данные о количестве выбросов с постов
метеослужбы, самих заводов и горисполкома. Планируется, что когда-то
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днепровцы смогут получать данные об экологической безопасности
конкретного района через мобильное приложение.
Подключаем область
Днепр распространяет свои умные идеи и на область.Так, IT Рух Дніпро
работает с Днепровской облгосадминистрацией в программе EGAP
«Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» над
внедрением электронных сервисов. IT-волонтеры недавно запустили
мобильное приложение «Е-контакт», которое позволяет днепровцам
оставлять прямые обращения по конкретным проблемам областным властям.
Александр Холодов, руководитель IT-компании Jalantis:
«У меня компания, которая выпускает мобильные приложения, и иногда
у нас есть свободное время что-то сделать общественно полезное. Два года
назад на конференции говорили с Татьяной Шаповаловой, главой ИТдепартамента в облгосадминистрации, она рассказала о своих потребностях.
Вот мы и разработали приложение для Android, потом для iOS». Суть этой
системы в том, что человек пишет запрос в электронном виде, автоматически
формируется официальное обращение на бумаге – и приходит скан
бумажного ответа. Бюрократический украинский вариант «электронного
ответа», но все равно удобней.
«Мобильное приложение – это всего лишь коммуникативный интерфейс
к каким-то серверам. Имеется бюрократическая проблема: не все чиновники
готовы работать по-новому. Есть база данных, сервер и с ним
интегрированный сайт, и есть механизмы направления в соответствующие
органы».
Развитие IT-предпринимательства
Партнер Fison Елена Хлевная, ведущий волонтер инициативы
DniproSmartCity:
«К Fison как к инвестфонду поступает много проектов, но мы
поддерживаем далеко не все. Некоторые из них, имеющие социальную
функцию и возможные для реализации, мы сейчас подняли и стараемся
запустить. Некоторые отдали в инкубатор 1991, рекомендовали для
внедрения Днепровскому горсовету».
IT Рух Дніпро при поддержке областной государственной
администрации запустили IT-инкубатор, дающий первый опыт работы
разработчикам, тестировщикам, дизайнерам.
Конечно, EGAP Dnipro проводят различные конкурсы и хакатоны, в
частности в рамках программы электронной демократии EGAP Challenge.
Так, только в этом году на инкубацию вышли такие интересные проекты, как
Избирательная стража (слежение за процессом выборов онлайн), iGOVBot
(телеграм-бот для отслеживания изменений для юрлиц), FactPoint (сервис для
превращения фото в документы), EDUPAY (контроль средств в
образовании).
Итог: у Днепра пока не много официальных достижений в сфере smart
city, зато в сфере электронного правительства город уверенно вырывается в
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топовые позиции по Украине, во многом благодаря тесному сотрудничеству
муниципалитета с IT-волонтерами, и потому изменения происходят на
глазах (Татьяна Жавжарова Smart-старт Днепра: как город развивает
«умную» инфраструктуру // http://delo.ua/ukraine/smart-start-dnepra-kakgorod-razvivaet-umnuju-infrastrukturu-324342. – 2016. – 27.10).

Управління адміністративних послуг є чи не найбільш динамічним
підрозділом чернігівської міської ради. Чи не раніше за усіх інших саме
тут зробили перші кроки до започаткування електронного
самоврядування.
Начальник управління адміністративних послуг міської ради
Чернігова Микола Овсяник:
31 березня на сесії міської ради наше управління було визначено
органом, який здійснює реєстрацію проживання і перебування громадян. Ми
започаткували таку роботу 5 квітня, коли було ухвалено урядову постанову
про Порядок надання цих послуг. До того, як відомо, громадян реєстрували
підрозділи Державної міграційної служби України.
Тобто, ми почали роботу «з коліс». Сиділи вдень і вночі,
відпрацьовували механізми, покроковий підказник, нормативну базу. Це
тривало 5 днів, нам додали 11 кадрових одиниць. На щастя, на відміну від
Херсонської, Черкаської, Одеської та інших областей у нас не було явних
провалів та ексцесів.
Однак відчутно зросло навантаження. У квітні до нас стосовно
реєстрації місця проживання звернулося 1246 заявників, у травні – 1427, у
червні – 1786. І це, не рахуючи консультацій. Ясна річ, ми перебудовуємося і
змогли без явних проблем для громадян цю послугу надати. Чому? Та тому,
що одними з перших в Україні запровадили електронну систему при
організації прийому громадян адміністраторами, котрі безпосередньо
працюють із ними. У нас одна з найкращих в Україні автоматизація процесу,
що працює на базі серверної системи Аскод. Все робиться в електронному
вигляді: заповнюється карточка, архівується. Менше паперової роботи.
Причини зростання потоку відвідувачів – міграція із Сходу України,
призначення субсидій. Проте, аналізуючи ситуацію, я можу припустити, що в
міграційників заявникам було важко отримати послугу день в день через
ускладнену, непрозору і незрозумілу процедуру. У нас все просто і відкрито:
електронна черга, попередній запис, відвідувачів викликають.
Клопоту вистачає. Аби підтримувати актуалізацію картотеки, що є у
Державної міграційної служби, ми передаємо в електронному і паперовому
вигляді списки тих, кого реєструємо. Ми ще й виписуємо довідку для тих,
хто вперше одержує паспорт, наразі пластиковий. Інформація, записана на
його чіпі, для нас недоступна, так само, як і база даних міграційників. Тому є
незручності для людини, яка вперше реєструється у нас, а потім знову
звертається до міграційної служби, аби записати ці дані на документ.
Ймовірно, це пов’язано з тим, що обладнання для видачі ID-паспортів, як
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внутрішніх, так і закордонних, однакове. За оформлення подібного
документа міграційна служба отримує гарні гроші і не хоче поступатися цією
послугою на користь органів місцевого самоврядування.
Наразі ми надаємо 187 таких послуг. Особливо болісним для
підприємців було припинення представництва в нашому центрі Державної
санепідемслужби, яка зазнала реформування. Дозволи на викиди
забруднюючих речовин в атмосферу, наприклад, вони можуть отримати
лише після висновку санстанції. Така сама ситуація і з поводженням з
відходами. Нами були підготовлені листи на Мінекономрозвитку та
Державну регуляторну службу з метою виправлення такої ситуації.
Самі адміністративні послуги у нас стали набагато доступнішими, ніж
до цього. Мабуть, ми – єдині в Україні, хто настільки прискіпливо контролює
терміни надання, їхню якість та підстави відмови. Тому жодна інформаційнотехнологічна картка не приймається до виконання без перевірки на
відповідність чинному законодавству. В деяких випадках ми, на відміну від
колег з інших регіонів, домоглися від надавачів послуг не вимагати від
заявників збирати зайві, не передбачені законом, документи.
Наприклад, щодо надання майнових прав і обтяжень ми одними з
перших в Україні в порядку експерименту запровадили поділ процедури на
фронт- і бек-офіси. Тобто всі заявники безкоштовно отримують
консультацію і здають необхідний пакет документів до фронт-офісу.
Співробітники бек-офісу автоматично, не спілкуючись із заявником,
розглядають справу. Такий порядок пізніше закріпили в законі.
Впровадження серверної програми Аскод забезпечило механізацію
надання адміністративних послуг. Всередині управління введено
електронний документообіг. Розроблено портал адміністративних послуг
міста Чернігова. Наш центр працює в статусі регіонального: близько 25
відсотків звернень надходять від мешканців області. Є технічна можливість в
режимі онлайн ставати в чергу, переглядати своє місце в ній, надсилати на
електронну адресу сповіщення про готовність документів та СМСповідомлень. Аби убезпечитися від ділків, перекупників черги,
запроваджуємо верифікацію (розпізнання) особи.
Крім того, ми отримали 63 ліцензії на віддалені робочі місця, які можна
встановити і передавати документи в електронному вигляді. У нас є вже
технічна можливість в режимі онлайн надавати деякі (так звані швидкі
послуги – оформлення витягів, виписок). Сподіваємося, невдовзі це буде
передбачено законодавством.
Механізація дозволила пришвидшити обслуговування заявників.
Найдовше, понад двох годин, громадяни затримуються у реєстраторів з
держгеокадастру (стосовно реєстрації земельних ділянок). І то через
специфіку та постійні реорганізації цієї структури. З реєстрацією місця
проживання справляємося день в день. Черг, у яких люди б стояли годинами,
приходили наступного дня, давно не пам’ятаю, це рідкість! (Станіслав
Клопот Микола Овсяник: «В Чернігові одна з найкращих в Україні
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http://svoboda.fm/politics/chernigov/248848.html. – 2016. – 21.10).

//

13 жовтня у м. Київ Державним агентством з питань електронного
урядування України було проведено фокус-групу «Розвиток відкритих
даних на місцевому рівні».
Враховуючи результати оприлюднення відкритих даних на державному
порталі відкритих даних data.gov.ua та те, що стан розвитку відкритих даних
на місцевому рівні є недостатнім, проведення подібного заходу було дуже
корисним для представників місцевих органів влади. Зокрема, в засіданні
взяли участь представники Київської, Харківської та Луцької міських рад.
Останню представляли начальник загального відділу Надія Бортнік та
заступник начальника відділу програмно-комп’ютерного забезпечення
Наталія Хмель.
Заступник голови Державного агентства з питань електронного
урядування України Олексій Вискуб окреслив основні шляхи розвитку
відкритих даних, наголосив на важливості політичної волі розвитку
відкритих даних, можливості стандартизації рішень у цій сфері та визначення
пріоритетних наборів відкритих даних. Важливою подією є приєднання
України до Міжнародної хартії відкритих даних та те, що відкриті дані
можуть використовуватись бізнесом та громадськими організаціями для
створення нових інноваційних рішень у всіх сферах життєдіяльності.
Про використання відкритих даних громадськими організаціями
розповіла представник громадської мережі Опора Надія Бабинська. Вона
наголосила на важливості використання визначених форматів відкритих
даних, які б давали змогу скористатись ними в подальшому для побудови
електронних сервісів, для проведення моніторингів та різноманітних
досліджень.
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.
Для нас відкриті дані відкривають нові перспективи в управлінні
містами, запровадження інноваційних підходів в державному управлінні та в
секторі економіки (Луцьк: представники міської ради взяли участь у
фокус-групі «Розвиток відкритих даних на місцевому рівні» //
http://uzinform.com.ua/news/2016/10/20/137316.html. – 2016. – 20.10).
Міська влада Полтави спробувала спростити діалог із мешканцями
міста, залучивши на допомогу новітні технології. Однак чи готові
полтавці до електронного врядування, а технології – до практичного
використання?
Перші дні онлайн-голосування за проекти для бюджету участі показали:
зацікавленість у змінах для міста у полтавців є. Однак поки можливість
змінити власне місто у кілька кліків чомусь не привернула великої уваги. У
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перші два дні голосування проекти до бюджету участі сумарно набрали 284
голоси: великі проекти підтримали 138 полтавців, 146 проголосували за малі
(кожен може підтримати один великий і один малий проект, Energolife.info).
Наскільки це велика цифра? Для порівняння – голосування за варіант
оформлення однієї з найбільших полтавських груп у популярній соціальній
мережі за кілька годин набирає більше тисячі відгуків. Що ж завадило
полтавцям долучитися до найзлободенніших справ?
За словами тих, кому вдалося висловити думку в електронній
формі, процес авторизації для голосування сам по собі може суттєво
зменшити кількість зацікавлених. Користувачам пропонують підтвердити
свою особу трьома способами: за допомогою даних банківської системи,
електронно-цифрового підпису (цифровий аналог підпису діє в Україні з
2004 року, Energolife.info) або скориставшись паспортом нового зразка.
У клієнтів банків-партнерів системи BankID проблем не виникає:
проголосувати вони можуть, використавши пароль для входу на персональну
сторінку
інтернет-банку.
На
даний
момент
до
системи
приєдналися ПриватБанк, Банк Конкорд, Банк Південний та АБанк, найближчим часом долучитися мають і в банку ПУМБ. А от власники
рахунків в інших банках від «громадського життя майбутнього» усуваються,
розширення покриття системи розробники поки не анонсували.
Ті, хто не знайшов назви своєї фінансової установи у списку, можуть
скористатися альтернативними методами. Перший – електронно-цифровий
підпис. Фактично це файл, який містить дані про підписувача і дозволяє
однозначно його ідентифікувати. У даному випадку підходять ключі, видані
центрами Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції України та
ПриватБанку. Власників такого «автографа» в Україні поки не багато.
Те саме можна сказати про паспорти нового зразка, видавати які почали
не так давно. Окрім наявності такого, користувачу пропонують встановити
на смартфон додаток (завантажити можна лише на сайті BankID у вигляді
окремого APK-файлу), та зчитати за його допомогою дані з чипу,
вбудованого в паспорт. На практиці це означає, що крім найновішого
посвідчення особи користувачу потрібен смартфон з підтримкою
NFC (безконтактне зчитування інформації з чипів, Energolife.info).
Хоча дебют взаємодії з місцевою владою в онлайн-форматі відбувся й не
без проблем, однак перший крок зроблено. Можливо найближчими роками
розшириться і коло проблем, які можна вирішити через інтернет, і список
людей, які можуть взяти в цьому участь. Також цілком вірогідно, що участь у
голосуванні візьмуть і ті, хто зараз про нього просто не знає. А поки ті, кому
не пощастило скористатися перевагами електронного урядування, голосують
із традиційними паперовими бюлетенями.
На те щоб визначити проекти, які отримають фінансування з міського
бюджету участі, у полтавців лишається 12 днів, голосування завершується 31
жовтня. Станом на 19 жовтня у категорії великих проектів лідирує
пропозиція щодо створення скейт-парку на місці недіючої ковзанки, що біля
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ЗОШ № 37 (27 голосів), відкриття паркової зони в Гришчиному лісі (15
голосів), а також зони відпочинку «На Подолі» (14 голосів). Серед малих
проектів найгарячіше підтримали створення дитячого майданчика на вулиці
Тунельній (33 голоси) та вул. Головка, 16 (11 голосів), а також встановлення
спортивного майданчика у Сонячному парку. Проголосувати за проекти
можна на офіційному сайті Полтавської міської ради, у розділі «бюджет
участі» (Олег Сич Полтавці починають обирати майбутнє міста онлайн
– вдається поки не всім // http://energolife.info/ua/2016/Society/1953. – 2016.
– 19.10).

Львівська міська рада першою в Україні презентувала «Панель
міста: портал відкритих даних». Це відкрита платформа, яка в зручному
форматі надає громадськості доступ до основних показників розвитку
міста.
Йдеться, зокрема, про такі сфери як населення, міський бюджет,
економічний розвиток, благоустрій, комунальні послуги, транспорт, освіта,
охорона здоров’я, безпека, культура, адміністративні послуги тощо.
Менеджер проекту та соціолог Інституту міста Олена Гунько:
«В Україні порталів з таких набором даних немає. Усі показники ми
представили в простому форматі. Наша мета – спростити доступ до них, щоб
це не були великі таблиці, з якими складно працювати, а, власне, спрощений,
доступний, візуальний, легкий для сприйняття портал».
На першому етапі на веб-сайті можна переглянути 200 показників,
станом на 2015 чи 2016 рік. До кінця листопада до них доєднають й інші
заплановані показники, а також можна буде послідкувати їхню динаміку з
2010 року. Щороку дані оновлюватимуть. Очікується, що загалом портал
об’єднає 860 показників, структурованих у 3 змістові блоки:
Статистика. У цьому розділі можна ознайомитися з основними
статистичними показниками від різних підрозділів Львівської міської ради та
інших міських установ, які описують стан справ в різних сферах життя
Львова.
Якість життя. Показники цього розділу відображають суб’єктивні
результати оцінювання мешканцями якості життя у місті. Показники
розраховані згідно з методологією дослідження якості життя, розробленою
Інститутом міста. Детальніше можна ознайомитися за посиланням: http://cityinstitute.org/images/stories/files/Social_monitoring_2016_web.pdf).
Стратегія. Тут можна переглянути показники ефективності виконання
Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року. Детальніше зі
стратегією
можна
ознайомитись
за
посиланням: http://www.cityinstitute.org/images/stories/files/Digest_Complex_Strategy_web.pdf.
Основною цільовою аудиторією порталу є громадські активісти,
журналісти, аналітики, мешканці та гості міста, які зацікавлені в
показниках якості життя у Львові.
Міський голова Львова Андрій Садовий:
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«Велика честь презентувати сьогодні «Панель міста», адже хто володіє
інформацією – той володіє світом. Ми сьогодні дали старт новому процесу.
Пальму першості ми нікому віддавати не будемо».
Директор ЛКП «Міський центр ІТ», радник міського голови з
питань впровадження ІТ Андрій Вишневський:
«Направду з гордістю презентуємо вам цей унікальний продукт, аналогів
якому на теренах України сьогодні немає. Львів стає в один ряд з такими
містами як Лондон, як Едмонтон, як Дублін. Запрошуємо всіх активно
користуватися порталом та слідкувати за реальними показниками життя
міста».
Проект
розроблено
міським
управлінням
ІТ,
комунальним
підприємством «Міський центр інформаційних технологій» та комунальною
установою Інститут міста, у співпраці з компанією Sigma Software, у рамках
Програми цифрового перетворення Львова до 2020 року.
Директор з розробки в «Sigma Software» Володимир Чирва:
«Для нашої компанії цей проект – це, свого роду, інвестиція у краще
майбутнє. Ми допомагаємо Львову стати більш дружнім до своїх мешканців,
наслідуючи приклад великих європейських міст. Цей портал покликаний
поліпшити діалог між міською владою і громадянами та зробити свій внесок
у розвиток Львова. Ми віримо, що за Львовом цим шляхом підуть й інші
українські міста, і коли-небудь ми зможемо наблизитись до європейських
стандартів життя» (Громадськість Львова отримала безперешкодний
доступ до основних показників розвитку міста // http://cityadm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/235057-hromadskist-lvova-otrymalabezpereshkodnyi-dostup-do-osnovnykh-pokaznykiv-rozvytku-mista. – 2016. –
19.10).

12 жовтня, у Дніпрі відбувся регіональний семінар присвячений
роботі електронних петицій. Учасники відкрито дискутували на тему
особливостей електронної демократії, її переваги та недоліки.
Участь у обговоренні взяли не тільки дніпряни, а й представники
місцевого самоврядування інших областей – Київської, Донецької,
Полтавської та ін.
Яніка Мерило затвердила, що Дніпро є одним з лідерів впровадження
електронних послуг, та розповіла про позитивні практики використання
інструменту е-петицій місцевою владою та громадянами.
«Зараз, наприклад, дуже активно працює Navizor, завдяки якому можна
відстежити стан доріг. Також вивели на систему Prozzoro всі закупівлі більше
3 тисяч гривень – це великий і непростий шлях, але ми впевнено йдемо по
ньому. Ще ми створили так званий «відкритий бюджет» з електронною
картою, на якій зазначено, де буде будуватися лікарня чи школа. Ми не
просто говоримо про електронну демократію, ми вже запустили безліч
інструментів та ввели близько 100 послуг. Ми намагаємося бути першими у
всіх інноваціях».
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Радник з е-урядування програми EGAP Йорданка Томкова вважає,
що на сьогодні головним завданням є створення живого діалогу між
громадськістю і владою.
«Нам необхідно стимулювати дискусію. Ми б хотіли сконцентруватися
на інструментах впливу. Адже ті проблеми, які не помітила влада, за
допомогою е-управління може показати суспільство».
Напрацьовані, за результатами регіонального семінару, пропозиції
будуть представлені народним депутатам України та керівникам Державного
агентства з питань електронного урядування на спеціальному підсумковому
круглому столі.
Експерти зазначили, за дев’ять місяців роботи електронних петицій
мешканці Дніпра подали 329 петицій, 12 з них набрали необхідну кількість
голосів, одна вже перебуває на обробці (Дарина Твара Електронні петиції у
Дніпрі: досвід першого року, досягнення, проблеми та шляхи їх вирішення
// http://dniprograd.org/2016/10/12/elektronni-petitsii-u-dnipri-dosvid-pershogoroku-dosyagnennya-problemi-ta-shlyakhi-ikh-virishennya_50287. – 2016. –
12.10).

Дніпропетровська
облдержадміністрація
контролюватиме
підрядників за допомогою веб-камер. Вже наступного року на об’єктах
будівництва та реконструкції, що фінансуються коштом обласного бюджету,
встановлять відеонагляд. У режимі онлайн спостерігати за ходом
будівництва зможуть не лише контролюючі органи, а й всі мешканці
Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської
облдержадміністрації Валентин Резніченко.
Очільник області Валентин Резніченко:
«Водоводи, школи, садочки, лікарні та дороги. Цьогоріч кілька сотень
об’єктів будує та реконструює ДніпроОДА. Контролюють процес
профільний департамент ОДА та технагляд. ІТ-технології сьогодні в тренді. І
Дніпропетровщина активно йде цим шляхом, тому вирішили й у сферу
будівництва вдихнути інновацій. Оснастимо будівельні майданчики вебкамерами. Це дозволить нам контролювати підрядника, а жителям області
бачити, куди витрачаються їх гроші і як ведеться будівництво важливих для
регіону об’єктів».
Таку практику вже застосували у Марганці на будівництві котельні.
Експеримент виявився вдалим. Спостерігати в режимі онлайн за
будівництвом зручно, у будь-який час можна переглянути, яку технологію
застосували, у який час виконали роботи. Такий підхід дисциплінує й
підрядника.
Наступного року така інновація чекає й на інші об’єкти, що будуватиме
та реконструюватиме облдержадміністрація. На будівельних майданчиках
встановлять веб-камери, які щоденно транслюватимуть відео на сайт ОДА.
Наразі над втіленням цієї ідеї працюють управління інформаційних
технологій та електронного урядування і управління капітального
Регіональні ініціативи

45

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

1 – 31 жовтня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
будівництва ОДА (Єва Мережко Дніпропетровщина під наглядом: за
об’єктами,
що
будує
ОДА,
спостерігатимуть
онлайн
//
http://dniprograd.org/2016/10/06/dnipropetrovshchina-pid-naglyadom-zaobektami-shcho-budue-oda-sposterigatimut-onlayn_50083. – 2016. – 06.10).

30 вересня у прес-центрі Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА відбулась пресконференція на тему «Як інструменти е-демократії сприятимуть участі
вінничан у розвитку міста».
Оксана Гречко, керівник проекту «Лабораторія електронної
демократії» громадської організації «Подільська агенція регіонального
розвитку», зазначила, що тематика електронної демократії та електронного
урядування набирають все більшої популярності. Згідно з рейтингом Індексу
е-урядування ООН 2016 року, Україна покращила результат на 25 позицій, а
якщо розглядати індекс е-участі, то наша держава з 77 місця (станом на 2014
р.) підійнялась на 32 (станом на 2016 р.). Це зумовлено передусім тим, що в
Україні запрацювала система е-петицій до Президента України, до Верховної
Ради, а з серпня 2016 року ще й до Кабінету Міністрів України. Окрім цього,
працює ще й єдина система місцевих е-петицій.
Проте незважаючи на позитивні зміни (як то приєднання до
Міжнародної Хартії відкритих даних), рівень обізнаності у сфері едемократії, впровадження та використання інструментів е-демократії,
залишається доволі низьким.
Юрій Левченко, головний спеціаліст відділу інформатизації
департаменту інформаційних технологій міської ради, зазначив, що
Вінниччина, як один із передових регіонів у сфері інновацій та зв’язку з
владою, долучена до використання інструментів е-демократії. Він також
детальніше розповів про ресурс місцевих електронних петицій. З моменту
впровадження системи місцевих е-петицій в рамках програми EGAP в місті
Вінниці за період існування ресурсу надійшло 440 колективних е-звернень.
Якщо воно набирає 350 необхідних голосів, тоді розглядається як петиція, в
іншому випадку – як колективне звернення. На даний момент потрібну
кількість голосів набрали 193 петиції.
Окрім цього, у Вінниці працює бюджет громадських ініціатив. Існує
можливість подати малий проект (фінансування до 200 000 грн) та великий
проект (від 200 000 грн до 1 млн грн), авторами яких можуть бути як фізичні,
так і юридичні особи. Після подання ідей проектів відбувається відбір
кращих проектів як комісією, так і громадянами. Вимоги до проекту –
реалізація впродовж одного бюджетного року.
Нещодавно відбувся перший всеукраїнський конкурс ІТ-проектів у сфері
е-демократії – EGAP Challenge, який є спільною ініціативою Державного
агентства з питань електронного урядування та Фонду Східна Європа в
рамках реалізації Програми EGAP. Приємно відмітити, що з-поміж 16
фіналістів конкурсу було 5 вінницьких команд.
Регіональні ініціативи
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Один із проектів – це сервіс «Транслітерація міст», який спрямований
на виправлення помилкових назв населених пунктів та забезпечення їх
правильності застосування в інтернеті. Сервіс дозволить підвищити
ефективність та якість даних на інтернет-ресурсах.
Проект «EcoCitizens», один із переможців конкурсу EGAP Challenge,
представив капітан команди Олег Сидорук, студент ІV курсу ВНТУ, Голова
Наукового товариства студентів та аспірантів ВНТУ. Суть проекту полягає у
створенні системи екологічного моніторингу у місті за допомогою
розроблених спеціальних датчиків. Проект «EcoCitizens» заснований на
геолокації, інтернеті та вільному апаратному і програмному забезпеченні для
збору та обміну даними.
В рамках проекту «Лабораторія електронної демократії», загальна
тривалість якого близько 2 років, за перші чотири місяці була проведена
Школа електронної демократії, міжнародний форум «Е-демократія для змін»
і табір електронної демократії, участь в якому взяли 50 представників з 24
міст України. Проект позиціонується також і як освітній ресурс, тому під час
літньо-осіннього періоду на тематику електронної демократії було проведено
6 семінарів у Вінниці та 6 – у містах Вінницької області (Як інструменти едемократії сприятимуть участі вінничан у розвитку міста //
http://www.myvin.com.ua/ua/news/stuff/44920.html . – 2016. – 01.10).
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Експертний погляд
Боротьба з корупцією наразі є одним із найпріоритетніших питань
державної політики України. Донедавна система державних закупівель
була однією із найбільш корумпованих ланок, яка трималася лише на
особистих домовленостях і закритості, що відкривало широкі
можливості для різного роду махінацій, і залишало за бортом достойних
учасників процесу, які бажали працювати прозоро.
Події на Майдані стали точкою відліку новітньої історії України,
надихнувши підприємців і активістів, які бажали змін на краще, на пошук
інструментів, які б допомогли державі дихати з новою силою.
Державні закупівлі, які в «попередньому житті» нашої країни були чи не
найбільш тіньовою системою, одними з перших потребували належного
регулювання. Адже боротьба з корупцією – це те, що дає позитивний
результат для країни в цілому.
Всі бачать все – таким став головний принцип творців системи
електронних державних закупівель ProZorro. Система ProZorro і справді
дозволила тримати всю інформацію про закупівлі у відкритому вигляді.
Сьогодні будь-який громадянин України, а не лише учасник тендерів, може
слідкувати за чесністю державних закупівель.
Впровадження електронної системи ProZorro, з одного боку, зменшує
корупцію, а з іншого – підвищує ефективність закупівель.
За рахунок росту конкуренції зменшується ціна і підвищується
якість. »Чим більшою буде конкуренція, тим більше буде заходити прозорого
бізнесу, який створює робочі місця, платить податки, тим, звичайно, буде
краще для всіх нас і для економіки в цілому», – зауважує Максим Нефьодов,
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Наочний приклад продемонстрували в ПАТ «Укргазвидобування», що є
унікальним учасником системи ProZorro, який виступає і як замовник , і як
постачальник.
Велика конкуретність торгів (майже в півтора рази більша, ніж середня
по країні) дозволила компанії посісти перше місце у рейтингу щодо розміру
заощадження коштів.
Андрій Токар, директор з закупівель ПАТ «Укргазвидобування»:
«З самого початку використання системи ProZorro УГВ вдалося зайняти
лідерську позицію.
Для нас використання цієї системи не просто суттєва економія в наших
закупівля, а найголовніше – мінімізація корупційної складової та підвищення
ефективності в закупівельному процесі».
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Головними перевагами електронної системи є економія державних
грошей і часу (закупівельникам не потрібно аналізувати всіх постачальників,
вони розглядають тільки того, хто зробив кращу пропозицію), прозорість і
відкритість, зручність використання, як для постачальників, так і для
закупівельників, мобільність, можливість доступу до системі з будь-якої
точки країни і без зайвої паперової тяганини.
Крім того, для постачальників продажі через систему ProZorro вигідні
ще й тому, що в ній можна знайти покупця з будь-якого регіону країни, а
зустрічатися з усіма особисто нема необхідності.
Для того, щоб зробити процес закупівель максимально публічним, було
вирішено створити мультиплатформенну систему, до складу якої увійшло
близько десяти електронних майданчиків.
До ProZorro і зараз продовжують долучатися нові учасники. Так,
закупівлі тепер проводяться і на Українській універсальній біржі (УУБ).
Олексій Власенко, директор УУБ:
«УУБ активно підтримує впровадження електронних торгів в сфері
державного управління. Ми вже тривалий час проводимо електронні
аукціони з реалізації майна банків, які перебувають у стадії ліквідації, також
одними з перших почали проводити електронні торги з реалізації державного
та комунального майна.
Експертний погляд
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Тепер ми пропонуємо замовникам і постачальникам скористатися
нашим електронним майданчиком для проведення закупівель та участі в
торгах відповідно. Впевнені, що наш досвід і їх бажання торгувати
ефективно приведе до спільного успіху».
Варто зауважити, що Українська універсальна біржа входить до
Асоціації «Біржові та електронні майданчики», члени якої проходять
ретельний відбір і всебічну перевірку.
«Асоціація «Біржові та електронні майданчики» об’єднує 22 біржі та
електронні майданчики з усієї України. Членство в асоціації надається не
лише за критеріями бажання самої біржі чи торгового майданчика.
Олег Падалка, директор «Асоціації біржові та електронні
майданчики»:
Під час надання членства враховується репутація, історія кожного
організатора торгів та ідейні принципи розвитку. До членів асоціації входять
сучасні та потужні біржі України.
На товарному ринку – це Українська універсальна біржа, що є лідером з
організації біржових торгів на товарних ринках (сільськогосподарська
продукція, енергоносії, деревина та ін.), проводить біржові торги майном
збанкрутілих банків, що передані до ФГВФО, активно проводить торги
майном Фонду державного майна та торгує майном крупних державних та
комерційних підприємств. На фондовому ринку – це Українська біржа, біржа
Перспектива».
Паралельно із запуском ProZorro реформації відбулися і на
законодавчому рівні.
Так, з 4 квітня 2016 року увійшов в дію Закон України «Про публічні
закупівлі», який змінив підхід до державних закупівель навіть на
термінологічному рівні.
Віднині державні закупівлі називають публічними, а конкурс,
документація конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів, комітет по
конкурсним торгам змінилися на тендер, тендерну документацію, тендерну
пропозицію, тендерний комітет.
Сьогодні усі закупівлі держави (державних компаній, установ і органів
влади) проводяться виключно через електронну систему ProZorro.
Ринок відкритих даних, який започаткувала система ProZorro, – це, по
суті, модель державно-приватного партнерства, яка вже встигла добре
зарекомендувати себе в інших європейських країнах. Держава тут виступає
власником даних, налаштовує доступ і правила роботи з ними, визначає
правила участі в тендерах і контролює якість послуг, а постачальників
визначає за результатом тендерів.
У той час, як бізнес пропонує і безпосередньо створює сервіси на базі
цих даних. Таким чином, кожна сторона має ряд переваг, а модель в цілому
дозволяє значно економити бюджетні кошти.
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Як продавали через Prozzoro рік тому та зараз
Prozzoro – пілотний Prozzoro
–
національна
проект (вересень 2015 публічних
електронних
року)
(вересень 2016 року)

система
закупок

Кількість тендерів

5021

50779

ріст в 10 раз

Очікувана вартість

1,65 млрд. грн

24,96 млрд. грн

ріст в 15 разів

Кількість замовників 638

8726

ріст в 13,7 раз

Кількість учасників

17328

ріст в 8 раз

2140

Середня
кількість 2,67
пропозицій на торги

2,23

Середній % економії 9,24 %

13,86 %

Таким чином, Україна змогла зекономити на запуску технологій і тепер
забезпечує висококонкурентний сервіс для державних компаній і бізнесу.
Того року завдяки ProZorro було проведено відкриті торги на закупки
більш ніж на 10 млрд., при цьому економія склала 1,3 млрд. грн. Загалом з
часу роботи ProZorro українська казна змогла зберегти понад 5,1 млрд. грн.
Наразі система успішно функціонує. 13,6 тис. державних установ, які
зареєстровані в ProZorro, оголосили майже 260 тис. тендерів на планову суму
понад 117 млрд. грн.
Використовуючи аналітичні дані перебігу та оскарження торгів, система
постійно вдосконалюється.
Керівник департаменту державних закупівель Мінекономрозвитку
Олександр Стародубцев, одним із важливих покращень стало створення
бібліотеки специфікацій товарів та послуг, які найчастіше закуповуються в
системі.
«Таким чином ми вирішуємо проблему недостатнього рівня
професійності замовників, напрацьовуємо спільну типову базу, завдяки якій
не потрібно щоразу придумувати опис, приміром, стільця при його закупівлі,
досить просто взяти потрібну специфікацію в бібліотеці.
Друга важлива зміна – підключення до ProZorro пошуково-аналітичної
системи «007». Вона дозволяє відслідковувати платежі держказначейства по
тому чи іншому тендеру. І третє – було визначено граничну суму і терміни
закупівлі: оголошена вартість – не менше 3 тис. грн., тривалість тендеру – не
менше двох днів.
Це унеможливлює значну кількість зловживань у системі» (Анастасія
Гаркавюк Система публічних закупівель в Україні: коли все ProZorro //
http://www.epravda.com.ua/publications/2016/10/31/608226. – 2016. – 31.10).
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Светлана Рябова, журналист Delo.UA:
Вскоре в Украине появится правовой механизм для внедрения
единого электронного билета в общественном транспорте.
Дмитрий Роменский, замминистра инфраструктуры Украины
(МИУ):
«Министерство инфраструктуры внесло на рассмотрение Верховной
Рады законопроект, который предусматривает создание правовых оснований
для реализации в Украине системы электронного билета. Это обеспечит
возможность реализации в Украине лучшего контроля транспортных
потоков, создаст комфорт и удобство для граждан и общества в целом,
обеспечит более эффективный механизм контроля над поступлением средств
в местные бюджеты».
Речь идет о законопроекте №4121 о внедрении автоматизированной
системы оплаты в городском пассажирском транспорте, его будут
рассматривать в парламенте в середине ноября.
Для каждого города Украины, с учетом его транспортной
инфраструктуры, будет разработан свой единый билет. Он свяжет все виды
транспорта в одну систему: метро, трамваи, автобусы, городские электрички
и троллейбусы. В кондукторах необходимости не будет.
Для считывания информации с электронных билетов будут установлены
специальные валидаторы – аналоги турникетов в метрополитене.
Такое оборудование может быть установлено как на остановках
городского транспорта, так непосредственно в самом транспорте.
«Единый билет – это система, которая обеспечит комфорт для граждан
за счет удобства и доступности, экономию времени, возможность
приобретения билета в интернете, создание удобной интернет-платформы
для того, чтобы каждый гражданин, не тратя время, имел возможность через
интернет приобрести билет». Еще одним значительным преимуществом
такого билета является возможность хранить информацию на
электронных носителях – в случае утери бумажного проездного билет
можно восстановить.
Яника Мерило, советник Министра инфраструктуры:
«Если электронный билет будет рассчитан на длительный период
поездок, то при утере его можно будет заблокировать, как обычную
банковскую карточку, не потеряв деньги. Если это будет «туристический»
проездной, то при утере восстановить его будет нельзя».
Введение такого новшества охватит не только транспорт,
находящийся в коммунальной собственности, но и частных пассажирских
перевозчиков, которые работают на городских маршрутах.
Антон Яроцкий, руководитель Urban Inst (некоммерческая
организация, созданная для содействия муниципалитетам в выработке
политики и реализации проектов, направленных на достижение целей
устойчивого развития):
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Система единых электронных билетов почти 10 лет успешно
применяется во многих странах. «Так называемые automate fare collection
systems призваны прежде всего перевести оплату проезда в безналичную
форму – тем самым снизить процент потерь от «зайцев» и случаев, когда
выручка идет не в кассу. Например, в странах Восточной Европы после
внедрения AFC – были ликвидированы потери в диапазоне 10-20 %. В
Украине на трамвайно-троллейбусных маршрутах ожидается до 30 %. А
маршрутные такси покажут и все 40 %».
Кроме этого, введение электронных билетов позволит понять реальную
картину с перевозками льготной категории граждан. Действующий механизм
дает перевозчикам большой зазор для манипуляций – они могут завышать
количество перевезенных льготников, чтобы получить большую сумму
компенсаций из бюджета.
У такой системы есть еще один плюс. «Помимо оплаты проезда, к
ней могут быть подключены другие опции: например, к ней можно
«привязать» электронные услуги: субсидии, льготы. Или карточкой можно
будет рассчитаться при покупке билета в кино, заплатить за парковку, или
оплатить аренду велосипеда, или на нее могут начисляться скидки в
ресторане», – рассуждает Яника Мерило.
Планируется, что поиском финансирования внедрения такой системы
озаботятся местные власти. В октябре мэры 11-ти городов Украины
обратились к Владимиру Омеляну с просьбой оказать содействие внедрению
электронных билетов в муниципальном транспорте. Сейчас, по словам
Мерило, к списку присоединились еще четыре города и три области:
Киевская, Одесская и Днепропетровская.
Причем проекты по внедрению единого электронного билета уже
готовы в Днепре, Львове и Виннице.
Власти этих городов даже заручились поддержкой ЕБРР на
кредитование введения такой системы.
В городах уже подсчитали: Львову на оборудование всего транспорта
системой считывания проездных карточек и создания сервисного центра
понадобится около 10 млн евро, Виннице – не менее 8 млн евро, Днепру – не
менее 12 млн евро.
Яника Мерило, советник Министра инфраструктуры:
«Но это не обязательно должны быть кредитные средства. К введению
таких билетов власти могут привлечь инвесторов. Частно-государственное
партнерство – рабочий инструмент в Европе. С одной стороны инвестор
вкладывает свои средства, например, в оборудование транспорта, город не
должен сразу платить, а инвестор получает долгосрочного надежного
партнера с фиксированной прибылью».
Если законопроект №4121 примут в этом году, то полностью перейти на
электронную систему оплаты проезда украинские города смогут к 2018 году.
В Днепре начнут проект уже в этом году – пока его планируют
реализовывать в метрополитене.
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Впрочем, у этой системы есть противники – частным перевозчикам
невыгодна отчетность – большинство не выдает билетов пассажирам и
занижает свою выручку.
К тому же введение электронной системы повысит стоимость проезда в
городском транспорте. Местные власти будут вынуждены привести тариф,
как минимум, к его экономически обоснованному уровню.
Сейчас тарифы на перевозки в коммунальном транспорте не окупают
себестоимость проезда. По итогам первого полугодия 2016 года, по данным
корпорации «Укрэлектротранс», реализация билетов в среднем покрыла
только 30 % затрат предприятий городского электротранспорта (E-ticket: как
будет работать электронный билет в городском транспорте //
http://delo.ua/business/e-ticket-kak-budet-rabotat-elektronnyj-bilet-vgorodskom-tran-324411. – 2016. – 28.10).

Яника Мерило, советник министра инфраструктуры Украины,
соучредитель агентства ICT Competence Center, специализирующегося
на поддержке развития IT-технологий и электронного правительства:
«Если требуют декларировать доходы, то нужно дать все инструменты
для того, чтобы это сделать. Если есть требование закона и конкретные
сроки, а система не работает и зависает, то это превращается в абсурд. С этой
системой постоянно были проблемы. То она не работает, то кто-то пытается
ее взломать, то озвучиваются какие-то нереальные сроки – это все просто
позорные моменты. Если вы требуете от такого большого количества
чиновников подать декларации, система должна работать нормально. Она
несложная и довольно просто создаваемая технически».
По ее мнению, сложности с работой системы связаны с профанством
ее разработчиков.
«Количество проблем, которые появились с системой едекларирования, просто абсурдно. Что касается заявлений о серьезной
нагрузке, то хочу сказать следующее. У нас есть интернет-банки и другие
системы, выдерживающие в сотни тысяч или миллион раз большие нагрузки,
чем просто сайт деклараций. Это профанство. Большинство IT-шников
справилось бы с данной задачей. То есть говорить, что система не справилась
с нагрузкой, значит, что изначально не было все просчитано. Но опять же,
технически сделать еще раз – не проблема. Не знаю – разработчик профан
или же это было сделано сознательно» (Мерило: Количество проблем,
которые появились с системой е-декларирования, просто абсурдно //
http://gordonua.com/news/politics/merilo-chislo-problem-kotorye-poyavilis-ssistemoy-e-deklarirovaniya-prosto-absurdno-156363.html. – 2016. – 27.10).
Маркус Бранд, радник з питань демократичного врядування та
Керівника стратегічної групи ПРООН:
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Протягом останніх тижнів стало очевидно, що існують значні
відмінності між первинною системою, яку ПРООН надала НАЗК, та
поточним операційним програмним продуктом.
Протидія корупції була однією з основних вимог Євромайдану.
У 2014 році новий уряд визначив боротьбу з корупцією одним із
стратегічних пріоритетів своєї діяльності.
У той поворотний момент ПРООН з честю та гордістю підтримала
рушійні сили реформ в Україні. За підтримки уряду Данії ПРООН змогла
надати експертну та фінансову допомогу для проведення запланованих
реформ.
Була прийнята нова Антикорупційна стратегія та законодавчо
закріплено створення низки нових інститутів та механізмів. ПРООН
отримала запит щодо розробки нових інструментів для боротьби з корупцією,
зокрема системи електронного декларування активів.
На той час прагненням українських законодавців було досягнення
якісних змін, у порівнянні з попередніми, значною мірою неефективними,
антикорупційними інструментами та інститутами.
Щоб зазначені інструменти могли користуватися довірою громадськості,
вони повинні бути значно досконаліші за попередні, в яких були виявлені
численні недоліки, та які були визнані значною мірою неефективними.
Щоб нові антикорупційні заходи, які вживаються в Україні, могли
завоювати довіру як з боку населення, так і з боку ключових міжнародних
партнерів, вони повинні бути серйозними, амбітними та ефективними.
Декларування активів є невід’ємною частиною запобігання корупції та
конфлікту інтересів в усьому світі, і воно закріплене в Конвенції ООН проти
корупції.
Згідно з дослідженнями Світового банку, 8 з 10 країн з високим рівнем
доходу вже забезпечили доступ громадськості до даних, які містяться у
деклараціях про активи державних службовців. 60 % країн, які надали таку
інформацію, також надають дані про задекларовані активи чоловіків та
дружин, або співмешканців посадових осіб.
У 85 % країн, де система декларування активів працює для глав держав,
міністрів та рядових державних службовців, посадові особи також надають
інформацію про рухоме майно та грошові заощадження.
У вересні 2015 року український уряд звернувся до ПРООН з проханням
надати технічну та фінансову підтримку в розробці програмного
забезпечення для електронного декларування, відповідно до нових
законодавчих вимог.
Оскільки на той час Національне агентство з питань запобігання
корупції (НАЗК) ще не було створене, Міністерство юстиції виступало в
якості провідної установи уряду України в цьому питанні.
ПРООН згодом провела відкритий тендер та виконала прохання, повною
мірою залучивши новостворене НАЗК до проведення усіх процедурних
заходів.
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27 липня програмне забезпечення для подання, публікації та зберігання
декларацій посадових осіб, яке було повністю функціональним та було
протестоване на відповідність чинному законодавству України та
положенням НАЗК, було передано Національному агентству – власнику
системи.
Світовий досвід свідчить про те, що зміна парадигми, яка одразу та
докорінно порушує налагоджені механізми корупції, змови та зловживання
владою, може спричинити проблеми та зустріти перешкоди. Підготовка та
запуск системи електронного декларування в Україні є лише одним з
багатьох прикладів цього.
Очевидно, що існує багато осіб, які вважали б за краще не інформувати
громадськість про свої активи, і не завжди через законні підстави. Однак, для
того, щоб державні установи та посадові особи могли відновити справжню
довіру та соціальний контракт між державою та громадянами, необхідно
змінити правила гри.
Для будь-яких осіб, які здійснюють нагляд та мають вплив на розподіл
бюджетних коштів, які повинні слугувати громадськості в цілому, а не
приватним інтересам, необхідно визначити рівень нагляду з боку суспільства,
який повинен узгоджуватися з їхнім правом на приватне життя.
Відповідальність за запобігання та боротьбу з корупцією несуть не лише
посадові особи, більшість з яких, як очікується, повинна задовольнятися
мізерною заробітною платою та незначними перспективами підвищення
рівня життя.
Радше, державні службовці наразі повинні встановити нові стандарти
поведінки та чесності для всього суспільства, яке засноване на справедливих
правилах, які застосовуються до всіх, а не на привілеях, які доступні для
обраних.
Наразі Україна має нову систему декларування активів, яка далека від
досконалості, проте являє собою величезний крок вперед від старої системи
обліку, що базувалася на документах у паперовому вигляді. Система
повністю знаходиться в розпорядженні державних органів та отримала
технічні та юридичні дозволи.
Оскільки ПРООН забезпечила ключові елементи попередньої версії
програмного забезпечення, ми уважно та дещо стурбовано відстежуємо
останні події.
Протягом останніх тижнів стало очевидно, що існують значні
відмінності між первинною системою, яку ПРООН надала НАЗК, та
поточним операційним програмним продуктом. Деякі експерти зазначають,
що наразі діючі онлайн-форми декларування активів можуть суперечити
положенням, прийнятим НАЗК та Закону України «Про протидію корупції».
Ми вважаємо, що ще є час для усунення зазначених невідповідностей,
щоб система могла вважатися надійною та заслуговувати на довіру.
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Інший факт, який викликає стурбованість – за десять днів до закінчення
терміну подачілише близько 10 % декларантів подали свої електронні
декларації.
Ми точно не знаємо, що стало причиною цього, недостатня
поінформованість чи невпевненість, проте, на нашу думку, масове
завантаження інформації в останню хвилину може призвести до технічного
перевантаження, яке вийде за межі поточних можливостей системи, тому
важливо, щоб усі потенційні декларанти якнайшвидше подали відповідну
інформацію.
ПРООН вважає, що ефективне функціонування системи електронного
декларування, як фундаментального елемента антикорупційних реформ, що
запроваджуються в Україні, стане переломним моментом для країни.
Міжнародні друзі та партнери України справедливо заохочують її до
вжиття цього рішучого кроку у напрямку забезпечення більш ефективного
врядування.
ПРООН підтверджує свою готовність надавати допомогу національним
партнерам у виконанні зобов’язань, у тому числі шляхом вирішення
існуючих проблем з електронним декларуванням.
Навіть за умови існування перешкод, ефективна система декларування
активів, яка користується довірою українського народу буде створена, і це
дозволить Україні перейти на новий етап, де корупція є скоріше винятком,
ніж правилом, і де посадові особи та державні службовці користуються
повагою за служіння громадянам, а не дбають про власні інтереси (Що не
так з е-декларуванням // http://www.epravda.com.ua/columns/2016/10/20/608
484. – 2016. – 20.10).

Народний депутат із фракції «Батьківщина» Ігор Луценко:
Кабінет Міністрів відповідальний за провал запуску повноцінної
роботи системи електронного декларування.
«Тут питання не в змінах до закону, а у виконанні чинного. Наразі
завдання по запровадженню ефективного електронного декларування просто
провалене урядом. Саме він був відповідальним за те, щоб у нас запрацювала
дієва, технічно забезпечена система подачі електронних декларацій.
Так як це все відбувалося протягом кількох місяців, можна було легко
спрогнозувати, що у нас ефективної захищеної електронної системи не буде.
Можна було шукати якісь альтернативні шляхи. Скажімо, дозволити на
папері здавати ті самі дані. Для боротьби з корупцією немає значення, чи це
електронна подача, чи на папері. Потім все рівно можна відсканувати. Це
питання відповідальності уряду»
Малоймовірно, що система за 2 тижні запрацює в повноцінному режимі.
«Система не відповідає параметрам, які були прописані в технічному
завданні та законодавстві, елементарним базовим вимогам інформаційної
захищеності. За 2 тижні таку систему полагодити буде дуже складно. Дуже
висока ймовірність, що все електронне декларування під питанням» (Уряд
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нардеп
http://gazeta.ua/articles/politics/_uryad-provaliv-zapusk-elektronnogodeklaruvannya-nardep/729097. – 2016. – 16.10).

//

Юлія Артамощенко для «Новое время»:
Два важливих запобіжники корупції – система е-декларування та
система закупівель ProZorro – знову виявилися «не такими». Чи
справедливі претензії до обох?
Дотепники жартують, що через брак грошей у держави і корупція
зміліла. Попри те, електронне декларування, якого так побоюються
держчиновники, залишається однією з найбільш обговорюваних тем у
парламенті.
Здебільшого народні депутати чесно зізнаються, що не поспішатимуть з
оприлюдненням е-декларацій. Чи жартома, чи все ж серйозно відзначають,
що вигідно задекларувати цього року більше, бо наступного статки
порівнюватимуть і стане важче пояснити доходи.
Та ці хвилювання може взагалі завчасні. До скандальної системи
електронного декларування знов виникли питання. Тепер – у Мінюсту,
зокрема до форми е-декларації. Так, 5 жовтня, під час засідання Кабінету
міністрів України міністр юстиції Павло Петренко заявив, що форма
електронної декларації Національного агентства з питань запобігання
корупції (НАЗК) не відповідає чинному профільному закону. На це прем’єрміністр Володимир Гройсман запропонував на наступному засіданні уряду
заслухати представників НАЗК, підкресливши, що система має
функціонувати бездоганно, тому сказане міністром має бути враховане.
Виникає запитання: невже зміни у закон вносити доведеться? У
парламенті вважають, що ствердно відповідати як мінімум рано. Для початку
треба перевірити сказане Петренком.
Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування, народний депутат Батьківщини,
юрист Сергій Власенко:
«Міністр має якось відповідати за свої слова. Треба перевірити,
порівняти форму декларації з вимогами закону. Ми це зробимо. І робитимемо
висновки. Ми трохи передчасно це обговорюємо. Ви ж не святкуєте День
народження заздалегідь? Є законом встановлений час. Закон є. І виконувати
його треба».
Член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, народний
депутат Сергій Лещенко (фракція БПП) переконаний, що законодавчих
змін для е-декларації не потрібно.
«Достатньо тієї форми, яка вже існує. Не потрібно прописувати це
законом. У нас ніколи не визначалися законом подібні речі. Але якщо є мета
зірвати електронне декларування, будуть шукати будь-які причини: то не той
сертифікат, то не та форма. Далі може бути, ще й «не тим шрифтом набраний
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текст», «пробіли не в тих місцях поставлені». І скажуть, що через це
незаконна вся система електронного декларування».
Та не тільки у е-декларування нині виникли проблеми.
Функціонування системи публічних електронних закупівель ProZorro
намагаються оскаржити в суді. Наразі подано два клопотання щодо
припинення діяльності е-закупівель.
Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ)
Максим Нефьодов:
Позивачами виступають дві невідомі громадські організації (ГО).
Реальні особи, які стоять за даними ГО, поки не встановлені. Противники
ProZorro, за інформацією представника Кабміну, апелюють до порушення
своїх конституційних прав. Перше судове слухання, за даними Нефьодова, по
цих справах призначене на кінець жовтня. Представник МЕРТ не
побоюється, що такі позови несуть загрозу існуванню системи публічних
закупівель. «В цілому, з юридичної точки зору, справа дуже погано виписана,
аргументи їхні теж надумані».
Нардеп Власенко не береться прогнозувати перспективи позовів проти
електронної системи, яку вважають однією з найуспішніших реформ, без
того, щоб спершу розібратися, чи є взагалі підстави звертатися до суду і які
саме претензії є до ProZorro. «У нас часто замість професійної дискусіє є
ситуація, коли одні кричать, що їм усі заважають, а інші звинувачують усіх у
неробстві. Я би не робив з ProZorro ідол і фетиш, який розв’яже проблему
корупції. Сам Нефьодов говорив, що система не може відрізнити
корупціонера від некорупціонера, і ProZorro не є 100 % запобіжником від
корупції. Тому до ProZorro треба ставитися не як до фетиша, а як до
нормального, спокійного, ефективного інструменту».
У свою чергу Лещенко відзначає, що не здивований появою таких
судових позовів. «Це черговий етап корупційної контрреволюції. Вона
включає у себе знищення НАБУ як незалежного органу, блокування
електронного декларування та ProZorro. Це пов’язані процеси. Це
контрреволюція корупціонерів» (Непрозоро і неелектронно: виникли нові
приводи
загальмувати
електронні
декларації
і
ProZorro
//
http://nv.ua/ukr/publications/neprozoro-i-neelektronno-novi-privodizagalmuvati-elektronni-deklaratsiji-i-prozorro-237085.html. – 2016. – 05.10).
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Блоги та соціальні мережі
Janika Merilo:
Новости про открытость и участие в Днепре
Сегодня запустили в Днепре первый бюджет участия и начали благодаря
USAID транслировать заседания комиссий и сессий горсовета в онлайне.
Днепропетровский горсовет запустил первый конкурс бюджета
участия или партисипаторного бюджета. Начиная с сегодняшнего, жители
города могут предложить свои проекты для финансирования из городского
бюджета. Кто получит финансирование также будет определено в результате
голосования жителями. Первый бюджет участия в размере 3 млн гривен и
будет разделѐн между большими и маленькими проектами. Заявления на
финансирование принимаем через ЦНАПы и электронную почту до 19
ноября. Точные условия участия можно прочитать на сайте горсовета:
http://dniprorada.gov.ua/files/Budg_uchasti.pdf
Также под данной ссылкой находится анкета для участия в конкурсе.
Мне очень жаль, что депутат Хозин, который подал проект не учѐл некоторые
предложенные правки, которые привели бы нас к цифровой эре: голосовать
можно было бы и через ЭЦП, а загружать проекты можно и через
электронную среду, не только подавать через ЦНАП и сканируя бумагу в
электронную почту.
Надеюсь, следующий бюджет участия уже будет работать через среду edem. Ждѐм Ваших проектов!
Все комиссии горсовета Днепра теперь доступны в открытой
трансляции, следите за своими народными избранниками и их присутствием
и работой в прямом эфире или просмотрите позже через YouTube в архиве
комиссии (https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 27.10).
Юрій Мироненко, Член Правління Інституту суспільно-економічних
досліджень (ІСЕД):
За даними Мінекономрозвитку України, рівень тінізації вітчизняної
будівельної галузі на початок 2016-го р. становив 42 %. Водночас у тіні
перебуває 55 % операцій на ринку нерухомості. Отже практично
половина усіх процесів у державі, що відбуваються на різних етапах у
сфері будівництва, зміни власності, перебувають у тіні.
При цьому, будівельники з року в рік звітують про збитки, яких вони
зазнають. Торік, наприклад, обсяги будівництва у фінансовому розрізі
становили 57,5 млрд гривень, а збитки – 28 млрд! Зрозуміло, що за таких
обставин будівельники часто прагнуть заховатися «у тіні», аби тільки не
зазнавати збитків.
Держава натомість далі констатації власне факту значного відсотка
тінізації економіки, фактично нічого не робить. Ініціативи окремих
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чиновників, представників нової генерації управлінців та політиків – радше
їхня особиста позиція, а не системна державна політика.
Загальновідомими є численні схеми – «накрутки» вартості в кошторисах,
«відкати» за земельні ділянки й підрядні контракти. Також усі ми добре
знаємо і пам’ятаємо різноманітні афери з будівництвом житла за кошти
населення. Сюди ж можна додати й багатьом відомі факти штучного
ціноутворення й подекуди низької якості проектних рішень й матеріали, з
яких зводяться будівлі.
Протягом 2015-го р. в експлуатацію було введено понад 11 млн.
квадратних метрів житла. Це – на 13,4 % більше ніж у попередньому 2014-му
р. Тобто галузь, на перший погляд, розвивається, є приватні інвестори, які,
часто навіть усвідомлюючи наявність тих чи інших тіньових схем на ринку
житла і нерухомості, все одно вкладають власні кошти в будівництво.
Насправді, майбутній власник сьогодні фактично не знає реальну
вартість житла. Він знає лише ціну «квадратів» без ремонту, бачив рекламне
зображення будинку. Йому не відомо, що саме він купує: з яких матеріалів
зводиться споруда, хто їх виробляє, якої вони якості, який термін служби
будинку, його окремих елементів та інженерних систем. І нарешті, він й гадки
немає, скільки коштуватиме експлуатація об’єкту, коли і які ремонти
передбачені…
В багатьох країнах від середини 1990-х активно використовують
будівельне інформаційне моделювання (від англ. BIM, Building Information
Modeling). Як засвідчує досвід західних країн, БІМ передбачає скорочення
вартості будівництва на 15-20 %, а експлуатації споруд – на 50 %. Цілком
можливо, що набутий досвід використання комплексних ІТ-систем у
спричинить подальше зниження собівартості та обслуговування об’єктів.
Якщо говорити про український потенціал, то в наших умовах вигоди від
застосування БІМ, за розрахунками експертів, можуть сягати на етапі
проектування 20-50 %, на стадії будівництва – до 40 % від вартості тих чи
інших робіт. Це справді можливо за рахунок прозорої ціни, заводського
виробництва компонентів будівлі, ліквідації нестиковок, чітких графіків
будівництва, роботи постачальників тощо.
Найважливіше,
що
створену
інформаційну
модель
можна
використовувати на наступних етапах – експлуатації об’єктів, коли у їхніх
власників є деталізований опис елементів будинку, виробників, режими
експлуатації та ремонтів. А це особливо важливо зараз, якщо враховувати
стан нашого ЖКГ.
Що треба зробити, щоб в Україні запрацював БІМ, а відтак відбулася
детінізація будівельної сфери, а натомість поступово утверджувалася –
прозорість і прогнозованість розвитку галузі?
- На рівні законодавства потрібно закріпити норму про надання всієї
необхідної техніко-економічної інформації всіма учасниками будівництва та
експлуатації об’єкта.
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- Створення єдиної чи кількох підгалузевих інформаційних баз,
побудованих на основі єдиної системи кодування та форматів.
- До норм проектування варто включити вимоги щодо оновленого складу
і якості проектно-кошторисної документації з використанням сучасних
методів і засобів інформаційного моделювання.
- Також потрібно вдосконалити контрактні відносини учасників
будівництва.
- Розгорнути підготовку кадрів, адже досі жоден вітчизняний вуз не
випускає фахівців з управління нерухомістю, інжинірингу, сервейінгу.
- У сукупності все це може стати предметом окремої державної програми
(Як
досягти
прозорості
в
будівельній
галузі
//
http://blog.liga.net/user/yumironenko/article/24556.aspx. – 2016. – 27.10).

Дмитрий Дубилет:
У нас крутейшее нововведение на iGov.
Теперь у каждой услуги появилась вкладка «Отзывы». Граждане,
которые воспользовались какой-то госуслугой, теперь могут оценить свой
опыт по 5-бальной шкале и написать отзыв (то есть, кто угодно написать
отзыв не может).
Например,
вот
отзывы
на
услугу
по
оформлению
загранпаспорта: https://igov.org.ua/service/176/feedback
Вскоре у нас появится аналитика по качеству обслуживания в разрезе
отдельных услуг, регионов и даже отдельных чиновников. Также мы скоро
запустим процедуры, которые будут автоматически отправлять все
негативные отзывы уполномоченным лицам.
Любые намеки на коррупцию также будут прорабатывать отдельно.
И, наконец, главная деталь. Мы даем возможность писать отзывы не
только на те услуги, которые получены через iGov. ПриватБанк стал
информационным спонсором iGov и теперь отправляет своим клиентам,
которые сделали платеж за ту или иную услугу (например, за оформление
паспорта), приглашение написать отзыв на iGov. Таким образом, вскоре у нас
появится рейтинг по всем регионам. Независимо от воли местных властей и
степени оцифровки услуг в этом регионе.
Я верю, что в скором времени, когда зарплаты у чиновников будут выше
(а самих чиновников – меньше), размер их премии будет напрямую зависеть
от
оценок,
которые
они
получают
через
эту
систему
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 20.10).
Yurii Kozlov:
Закон України, Закон (№5067) «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації
прав на нерухоме майно та захисту прав власності», який серед іншого,
вносить зміни до чинного Закону України «Про електронний цифировий
підпис» у частині, що стосується:
Блоги та соціальні мережі
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- обов’язкового використання захищених носіїв ключів ЕЦП державними
реєстраторами;
- особистої присутності у центрі сертифікації ключів заявників під час
замовлення сертифікатів;
- розширення сфери використання електронних печаток не лише для
засвідчення чинності е-документів, але й для забезпечення цілісності та
невідмовності від даних під час міжсистемної взаємодії
найближчим
часом
буде
підписано
Президентом
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100003538655853&fref=ts. – 2016. –
11.10).
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Інфографіка

(Місцеві обличчя реформ: чому в е-послугах Рівненщина лідирує і
відстає одночасно // http://www.varash.info/varash/mistsevi-oblychchyareform-chomu-v-e-poslugah-rivnenshhyna-lidyruye-i-vidstaye-odnochasno/3299.
– 2016. – 29.10).
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(Татьяна Жавжарова Smart-старт Днепра: как город развивает «умную»
инфраструктуру
//
http://delo.ua/ukraine/smart-start-dnepra-kak-gorodrazvivaet-umnuju-infrastrukturu-324342. – 2016. – 27.10).
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Зарубіжний досвід
Юрис Гулбис, председатель правления Lattelecom:
Для обеспечения информационной безопасности украинские компании
хотят хранить данные в Европейском правовом поле, а европейские
датацентры выходят на украинский рынок со встречным предложением. Год
назад Lattelecom, oдна из крупнейших IT и телекоммуникационных компаний
в Балтии, начала предоставлять в Украине услуги «облачной»
инфраструктуры (Infrastructure as a Service, IaaS). Другими словами,
украинским компаниям предлагается перенести всю свою рабочую среду в
«облачный» датацентр Dattum. Физически этот ЦОД находится в Риге, EC
что автоматически означает защиту данных клиента от взлома и изъятия
законами Евросоюза.
Мы довольны результатом работы Dattum – как в Украине, так и в
целом по миру. Он обслуживает зарубежных клиентов и практически
каждый год удваивает обороты. Сейчас он заполнен на 60 %. Что касается
отдельно Украины, то за последние 2 года наш оборот здесь вырос на 250 %
в деньгах.
Мы рассматриваем Dattum как платформу для предоставления разных
облачных сервисов. До сих пор в Украине мы работали с Private Cloud,
строили «приватные облака». То есть отстраивали оборудование специально
под специфические потребности клиентов. То, что сейчас мы предлагаем –
это следующий уровень, Public Cloud или «публичное облако». Это
стандартизированная платформа, она довольно простая в использовании и
легко масштабируется при необходимости. Клиент может сам
конфигурировать необходимый объем процессов исходя из текущих задач.
Публичное облако могут использовать как большие компании, так и более
мелкие. Следующий уровень, который мы сейчас готовим, это Software as a
Service, программное обеспечение как сервис. Это бухгалтерские программы,
CRM-программы, которые предоставляются в облаке как сервис.
Спрос растет и рынок растет. Хотя, конечно, не так быстро, как нам
хотелось бы. В Украине люди все еще достаточно консервативны и считают,
что безопаснее хранить данные на физических носителях. В США, например,
уже более половины компаний используют облачную инфраструктуру. И
Украина к этому тоже скоро придет.
Мы не конкурируем с местными датацентрами. К нам приходят
украинские компании, у которых есть бизнес в Европе и для которых есть
смысл данные держать в Евросоюзе. К нам также приходят компании, для
которых важна безопасность – юридическая и физическая. Наш датацентр
имеет сертификат TIER III, его отказоустойчивость составляет 100 %. Далеко
не во всех странах есть датацентры такого уровня. И, конечно же,
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физический доступ к нашему датацентру очень ограничен, туда непросто
попасть.
Опыт наших клиентов – ритейлеров, страховщиков – показывает, что
экономия обычно составляет порядка 25 %, по сравнению со стоимостью
построения собственной инфраструктуры. Во-первых, экономия достигается
за счет снижения капитальных затрат. Клиенту не нужно тратить деньги на
покупку оборудования, он платит только за аренду. Во-вторых, если ваш
бизнес быстро растет, вы можете просто докупить объем. Опять-таки, без
лишних затрат на приобретение «железа». Оборудование быстро стареет, его
нужно постоянно обновлять и это накладно для бизнеса. А мы можем себе
это позволить – для нас это профильный бизнес и у нас большие объемы
закупок.
Мы не располагаем такими ресурсами по всему миру, как Microsoft или
Amazon. Но если у вас возникают какие-то вопросы, вы всегда можете
связаться с нами и поговорить с живым человеком, который поможет вам. С
глобальными корпорациями коммуникация более сложная. А вообще-то, чей
облачный датацентр использовать – Microsoft, Amazon или Lattelecom –
зависит от масштабов компании. В идеале лучше продублировать элементы
своей инфраструктуры в разных местах. Мы гарантируем не только
высочайшую степень физической и юридической защищенности данных, но
и высокий уровень комфорта, обусловленный нашим знанием не только
языка, но и местной специфики и ментальности.
Мы разделили свой бизнес на несколько направлений. В их числе
телеком, услуги датацентров, IT – мы разрабатываем специфическое
программное
обеспечения
для
госорганов.
Благодаря
мощной
инфраструктуре и собственным каналам передачи данных, соединяющим
Скандинавию, Украину и Западную Европу, мы можем предложить широкий
спектр услуг и решений для различных потребностей клиентов и, в
частности, помочь расширить бизнес в Европе.
Таких мест, где до сих пор нет фиксированной связи, в Латвии очень
мало. Да и то, там доступ в интернет обеспечивается мобильными
операторами. У нас в стране более 90 % покрытие 4G. В латвийском
законодательстве, как и в украинском, есть понятие «универсальных услуг
связи», которое распространяется только на голосовую связь. Но в
следующем году оно будет отменено. У всех есть мобильные телефоны,
поэтому держать эту норму закона бессмысленно. У нас было около 400
провайдеров интернета и кабельного ТВ. Но когда мелких провайдеров
заставили платить налоги, платить за контент, они стали потихоньку
отмирать. Ведь телекоммуникационный бизнес требует постоянных
инвестиций.
В Латвии мы внедрили проект электронной таможни. Как результат –
теперь предприниматели могут проводить все декларации с таможней в
электронном виде. Им не нужно общаться с таможенниками, а это уже
большой «плюс», так как минимизируется человеческий фактор. Для
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государства переход на такую систему – это сокращение затрат на персонал,
не нужно держать людей, которые «перебирают бумажки». Кроме того,
электронная таможня облегчает контроль за ввозом-вывозом товара.
Государство постоянно получает аналитику грузопотока, это удобно. Другой
большой проект, который мы сейчас заканчиваем, он в сфере
здравоохранения. Это будет автоматическая система, которая дает выписки
из истории болезни. Это будет большая интегрированная система, к которой
смогут подключиться все учреждения здравоохранения, вне зависимости от
формы собственности. Это и семейные врачи, и клиники, и аптеки. Проект
финансируется государством при поддержке европейских социальных
фондов. Проект пока на этапе запуска, первая часть вступает в эксплуатацию
с 1 декабря. Но уже можно сказать, чем он будет полезен. Можно будет
отслеживать оборот лекарств, а также лучше контролировать состояние
здоровья пациентов. В обоих этих проектах мы автоматизировали
документооборот и готовы предложить аналогичную услугу украинскому
государству.
Есть
программа
Восточного
партнерства,
которая
финансируется Евросоюзом. Если в рамках этой программы будут какие-то
проекты, мы с удовольствием поучаствуем (Юрис Гулбис: Хранить сервера
в ЕС – безопасно и надежно // https://daily.rbc.ua/rus/show/yuris-gulbishranit-servera-es-bezopasno-1477582413.html. – 2016. – 31.10).

В портал «Электронное правительство» (e-gov.az) интегрировано 88
государственных структур Азербайджана.
«Количество обращений на портал за девять месяцев текущего года,
увеличившись на 73,8 процента, составило 32,2 миллиона, а число
использованных е-услуг увеличилось на 43 процента и составило 1,3
миллиона. Число выданных посредством портала е-справок, увеличившись
на 57,6 процента, достигло примерно 80 тысячи».
По словам собеседника агентства, с начала года зафиксирован также
рост числа пользователей электронной подписи – с 77 до 96 тысячи. Общее
число пользователей е-подписи в Азербайджане превышает 250 тысячи.
Е-подпись упрощает доступ граждан к электронным услугам
госучреждений, которые доступны на портале е-правительства. Доступ к
порталу осуществляется также с использованием идентификационных
данных частных предпринимателей и граждан, верификационных данных
(логин и пароль), мобильной системы аутентификации, которые можно
получить в электронной форме после прохождения регистрации на портале.
Стоимость е-подписи с трехгодичным периодом ее использования для
граждан Азербайджана составляет 18 манатов, для физических и
юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, –
36 и 72 маната соответственно, а для сотрудников госучреждений – 58
манатов (Гусейн Велиев В портал е-правительства Азербайджана
интегрировано
около
90
госструктур
//
http://www.trend.az/business/it/2678665.html. – 2016. – 29.10).
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Sikkim.data.gov.in стал первым порталом открытых данных,
запущенным в отдельном индийском штате, а не на уровне всего
государства. В настоящий момент здесь опубликовано 82 дата-сета от 5
органов государственной власти.
Портал и платформа данных открытого правительства начали свою
работу в штате Сикким, расположенном в Гималая (В Гималаях запущен
портал открытых данных // http://open.gov.ru/infopotok/5515553. – 2016. –
25.10).
Министр связи и информатизации Белоруссии Сергей Попков:
Государство намерено приступить к выдаче электронных виз в
2016–2017 гг. Это предусмотрено Государственной программой развития
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг.
Реализация проекта запланирована в формате государственно-частного
партнѐрства.
Госпрограмма
предполагает
создание
Белорусской
интегрированной сервисно-расчѐтной системы.
В еѐ основе заложены принципы Единой системы идентификации
физических и юридических лиц и переход на использование новых форм
документов, удостоверяющих личность, а именно электронного паспорта.
Все необходимые идентификационные данные будут содержаться на
электронной карте стандарта EMV.
Кроме того, в Белоруссии продолжится и развитие электронной
медицины, а конкретно – системы электронных рецептов с использованием
цифровой подписи.
«С внедрением электронных рецептов взаимодействие пациента и врача
никак не меняется. Пациент обратился за медицинской помощью – доктор
назначил лечение и выписал рецепт. Разница в том, что пациент не может
этот рецепт потерять, так как он находится в информационной системе», –
подытожил г-н Попков (Белоруссия будет выдавать визы в электронном
виде // http://open.gov.ru/infopotok/5515521. – 2016. – 14.10).
14 октября, на заседании фракции «Республика – Ата-Журт»
депутат Руслан Казакбаев предложил передать Государственной
регистрационной службе Кыргызской Республики полномочия по
внедрению электронного правительства.
Отметим, за реализацию данного проекта отвечает Госкомитет по связи.
Депутат считает, что председатель Госкомитета по связи Бакыт
Шаршембиев не в силах внедрить электронное правительство, а вот глава
ГРС Тайырбек Сарпашев сможет его запустить.
«ГРС справилась с избирательной системой, и электронное
правительство сможет реализовать. А Шаршембиев может освободить свое
место и займет должность зама, это не трагедия» (Назгуль Бегалиева
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Казакбаев: Только Сарпашев сможет запустить электронное
правительство // http://www.vb.kg/doc/348782_kazakbaev:_tolko_sarpashev_
smojet_zapystit_elektronnoe_pravitelstvo.html. – 2016. – 14.10).

Председатель
Государственного
комитета
информационных
технологий и связи Кыргызской Республики Бакыт Шаршембиев в ходе
заседания фракции «Республика – Ата-Журт» сообщил, что по
результатам внедрения системы электронного межведомственной
взаимодействия «Тундук» 25 государственных услуг оказываются в
пилотном режиме.
По его словам, в настоящий момент система уже объединяет 8
государственных органов – министерство социальной защиты и труда,
министерство экономики, социальный фонд, государственная налоговая
служба, государственная регистрационная служба.
«Для граждан предоставляются такие услуги как проверка прописки,
регистрация брака и рождения ребенка, сведения транспортных средств,
получение различных справок», – сообщил Шаршембиев.
Общая стоимость внедрения системы обошлась в $500 тыс., полученных
по грантовым соглашениям от правительства Эстонии (Айша Чуштук Через
электронное правительство граждане могут получить 25 госуслуг //
http://knews.kg/2016/10/cherez-elektronnoe-pravitelstvo-grazhdane-mogutpoluchit-25-gosuslug. – 2016. – 14.10).
В Великобритании проведен и признан успешным эксперимент по
передаче информации через национальную энергосеть конечным
«умным» электроприборам и устройствам.
С помощью информационной системы, созданной на основе телекомтехнологии (разработанной бывшими инженерами Nokia) компании Reactive
Technologies, подключенные к электросети «умные» устройства получали
данные о времени пикового напряжения, ценах на электричество и
тенденциях потребления энергии в регионе. Информацию передавали
специальные резисторы с помощью модуляции сигнала частотой 50 Гц
(частота переменного тока в электросети), принимающие устройства были
установлены в разных частях страны. На основании полученных данных
электроприборы могли самостоятельно корректировать свое поведение –
например, временно отключить простаивающие устройства, подсоединенные
к розетке, понизить температуру в комнате на полградуса, или наоборот
включить отопление на час раньше, поскольку цены на электричество
понизились.
В масштабах страны – и даже города – эти мелкие действия
отдельных устройств, совершенные синхронно, способны сгладить пики
энергопотребления и гармонизировать всю энергосистему.
Плюсом новшества является также то, что связь с устройствами
односторонняя: энергосеть просто информирует конечных «пользователей» о
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ситуации, а приборы «сами решают», что им делать. Таким образом, никакие
персональные данные не собираются и не могут быть использованы ни
правительством,
ни
провайдерами
услуги,
ни
потенциальными
злоумышленниками, отмечает издание.
Reactive Technologies рассчитывает начать подключение к системе
первых клиентов примерно через полтора года. Сначала – коммерческий
сектор – предприятия и офисы, а затем и жилые помещения (Вика Рябова
«Умные» устройства в Британии впервые получили данные через
национальную энергосеть // http://d-russia.ru/umnye-ustrojstva-v-britaniivpervye-poluchili-dannye-cherez-nacionalnuyu-energoset.html. – 2016. – 12.10).

В последние годы правительства разных стран стремятся
предпринять шаги по уменьшению загрязнения окружающей среды,
преодолению последствий этого загрязнения и информированию
граждан об экологической обстановке в крупных городах.
Основатель недавно обновленного мобильного приложения Plume
Air Ромен Лакомб (Romain Lacombe) называет ключевым моментом в этом
процессе сбор и применение открытых данных.
В 2015 году в рамках Конференции по климату в Париже
предприниматель организовал мероприятие под названием «Data Against
Climate Change» (т.е данные против климатических изменений), в ходе
которого г-н Лакомб подчеркивал, что данные могут продвигать
инновационные местные решения в области изменения климата и служить
инструментом оценки для властей.
Кроме того, по мнению автора Plume Air, очень важна история
загрязнения окружающей среды конкретных областей, собираемая при
помощи геолокации.
Так, карта World Air Map ежедневно собирает информацию с 11 000
станций, для того чтобы специалисты могли смоделировать дальнейшие
изменения климата в более чем 200 городах.
Кроме того, приложение можно настроить на отправку уведомлений об
уровне загрязнения среды в конкретный момент времени. Также можно
получить информацию о температуре воздуха, УФ-индексе. Все это
позволяет местным властям взвешенно и оперативно реагировать на
обстановку в своих городах (Открытые данные позволяют следить за
уровнем
загрязнения
окружающей
среды
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515515. – 2016. – 10.10).
Всемирный банк представил новую версию портала World Bank
Open Data. Предыдущий портал был запущен в 2010 году и с тех пор
практически не менялся.
Новый сайт сменил дизайн, но при этом сохранил наиболее важные,
согласно мнению пользователей, выявленному в ходе опроса,
характеристики. Среди них – открытый доступ к более чем 1400 показателям
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развития, которые можно просматривать в виде таблиц, диаграмм, карт.
Индикаторы и метаданные доступны на английском, испанском,
французском, арабском и китайском языках, а данные, относящиеся к какойто конкретной стране, в большинстве случаев, приведены на официальном
языке государства.
Обновленная главная страница теперь построена по принципу основных
поисковых систем – на ней центральное место занимает удобная форма
поиска. При запросе сайт предоставляет список релевантных показателей,
стран, регионов.
Также в новой версии обновлены графики и карты –
усовершенствованные диаграммы позволяют увидеть намного больше
данных за один раз. Линейные графики позволяют визуализировать данные
за 50 и более лет в любых странах и регионах.
Кроме того, в текущей версии появились дополнительные метаданные.
Нажав на кнопку «Подробности», которая есть на любом графике, можно без
труда узнать более подробную информацию о показателях.
Что касается мобильной версии, то теперь сайт полностью
оптимизирован для просмотра на экранах смартфонов и планшетов. Таким
образом появилась возможность исследовать данные буквально на ходу
(Всемирный
Банк
обновил
портал
открытых
данных
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515512. – 2016. – 07.10).

Доступность электронных услуг в среднем по ЕС Еврокомиссия
оценивает в 81 %. Среди лидеров доклада «Электронное правительство»
– Мальта, Эстония, Австрия, Португалия и Финляндия.
Электронные услуги становятся все более популярными в Евросоюзе,
свидетельствуют данные ежегодного отчета «Электронное правительство»
в 2016 году (The eGovernment Benchmarking report 2016) Европейской
комиссии. В среднем по ЕС доступность государственных услуг онлайн
находилась на уровне 81 %.
Самым передовым государством Евросоюза по доступности цифровых
услуг в отчете признана Мальта. По оценкам Еврокомиссии, Мальта,
Эстония, Австрия, Португалия и Финляндия являются передовыми странами
ЕС по уровню развития и доступности онлайн-государственных услуг.
Последние три места с конца рейтинга занимают Румыния, Венгрия и Чехия.
Отчет учитывал четыре критерия. Первый из них – число пользователей,
которые оценивали удобство и направленность на интересы пользователей.
По этому показателю у Эстонии 77 пунктов. Кроме того, принималась
во внимание степень прозрачности, с которой правительство рассказывало
о своих обязанностях и производительности, процессе предоставления услуг
и включенных персональных данных. С 97 %-м счетом Мальта снова заняла
первое место среди стран-членов ЕС, у Эстонии – 55 баллов.
Рассматривался и критерий «мобильность сквозь границы», отмечается,
что английский язык в качестве государственного способствовал большей
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доступности услуг электронного правительства среди иностранцев. Эстония
получила 55 баллов. И, наконец, рассчитывался уровень реализации
ключевых элементов программы – электронных удостоверений личности,
цифровых документов и технологии единого входа (Single Sign On). Средний
балл у Эстонии по этому показателю – 54 балла. В «Индексе развития
электронного правительства», опубликованном ООН в августе, Эстония
заняла 13-е место в рейтинге из 193 стран. Безусловными лидерами стали,
по мнению аналитиков ООН, Великобритания, Австралия и Республика
Южная Корея. Четвертую позицию в рейтинге занял Сингапур (Мальта
обогнала Эстонию в рейтинге «Электронное правительство» //
http://ru.sputnik-news.ee/news/20161004/3432758/Elektronnoe-pravitelstvorazvitie-tsifrovyih-uslug-Estoniya.html. – 2016. – 04.10).

Большинство крупных федеральных агентств США до сих пор не
провели инвентаризацию собственных IT-ресурсов, из-за чего ведомства
упускают возможность сэкономить, создают риски безопасности и не
выполняют требования закона о реформировании процесса закупок в
сфере IT (Federal IT Acquisition Reform Act, FITARA), следует из отчета
Счѐтной палаты США (Government Accountability Office, GAO),
опубликованного 29 сентября.
Бюджетные расходы на государственные IT в 2016 году составляют
более 80 миллиардов долларов, и значительная часть этой суммы идет на
поддержание устаревших IT-систем. Оптимизация IT-ресурсов (путем
снижения сложности «конструкций» и дублирования задач) могла бы помочь
сократить расходы.
IT-бюджет США
Согласно отчету Счетной палаты США, правительство государства в
2015 году потратило более 75 % IT-бюджета на эксплуатацию и содержание
IT-систем и оборудования. Это уже установившаяся тенденция. За семь
последних финансовых лет эта политика привела к тому, что расходы на
развитие, модернизацию и совершенствование IT-активов уменьшились на
7,3 миллиарда долларов. Большинство федеральных агентств работают с
устаревшим софтом и «железом» – возраст некоторых из систем превышает
50 лет.
В бюджете на 2017 финансовый год, предложенном президентом США,
на IT предполагается выделить более 89 миллиардов долларов – более 70 %
из этой суммы опять же, по плану, пойдет на эксплуатацию старых
систем.
В марте Бюджетная комиссия палаты представителей США на
слушаниях по бюджету на 2017 год отказала в выделении 3,1 миллиарда
долларов на модернизацию государственных IT-систем.
Однако чтобы оптимизировать IT-хозяйство, ведомству сначала следует
понять, что же в этом хозяйстве имеется. Для этого в январе
административно-бюджетное управление США (Office of Management and
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Budget, OMB) потребовало от агентств провести инвентаризацию своих ITресурсов к маю 2016, и определить потенциальные риски безопасности и
возможные области снижения расходов.
Ожидалось, что агентства (1) опишут свои бизнес- и корпоративные ITсистемы; (2) включат в список все штатные компоненты этих систем; (3)
представят название, описание, владельца и способ техподдержки
программных продуктов; (4) и будут регулярно обновлять эту информацию.
Как следует из отчета, из 24 агентств лишь четыре полностью
выполнили все предписания OMB, девять исполнили три из четырех
требований, шесть агентств ограничились выполнением двух пунктов, два
ведомства представили данные лишь по одной позиции, а три – вообще ни
одну позицию полностью не закрыли. Большинство из «непослушных»
агентств не обновляли данные в срок. Среди оправданий самым популярным
было «мы были заняты другими, очень важными делами, вроде крупных и
рискованных закупок». Также имели место сетования на… недостаточную
автоматизацию, затрудняющую инвентаризацию IT-систем (Счетная
палата США: американские госведомства не знают, какими ITресурсами владеют // http://d-russia.ru/schetnaya-palata-ssha-amerikanskiegosvedomstva-ne-znayut-kakimi-it-resursami-vladeyut.html. – 2016. – 03.10).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Аманжолова А. Т. «Электронное правительство» как инструмент
модернизации государственного управления / А. Т. Аманжолова //
Гуманитарная информатика. – 2016. – № 10. – С. 47–53. Данная статья
посвящена рассмотрению «электронного правительства» как способа модернизации
государственного управления. Организатором формиро- вания информационного
общества и системы «электронного правительства» (ЭП) является государство, где ЭП –
электронное взаимодействие между правитель- ством и народом. В статье предпринят
сравнительный анализ причин отставания в развитии проекта ЭП на примере России и
Казахстана.

Бельский А. М.
Оценочно-правовые аспекты реализации проекта
электронного правительства (на примере Республики Беларусь) / А. М.
Бельский // Проблемы и механизмы оценки эффективности системы
государственного и муниципального управления: теория и практика.
Сборник тезисов докладов и статей международной научно-практической
конференции российских и зарубежных университетов и РЭУ им. Г.В.
Плеханова при участии представителей государственных и муниципальных
органов власти / ответственный редактор: Р.А. Абрамов. – 2016. – С. 32–35.
Гаращенко Н. И., Суковатова О. П. Электронное правительство:
недостатки и достоинства системы / Н. И. Гаращенко, О. П. Суковатова // В
сборнике: Современные экономические системы: состояние и перспективы
развития. Материалы международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых. – п. Персиановский, 2016. С. 260263. В данной статье рассматривается проблема внедрения и функционирования
электронного правительства, механизм влияния системы на современное общество.
Выявлена и обоснована необходимость использования электронного правительства в
качестве антикоррупционного механизма.

Григорьев А. А. Об определении границ осуществления прав при
развитии информационного общества / А. А. Григорьев, А. А. Охрименко, И.
П. Сидорчук // Информационные технологии. Радиоэлектроника.
Телекоммуникации. – 2016. – № 6-1. – С. 171–180. Рассматриваются вопросы
состояния и развития прав человека, юридических лиц и государства при расширении
использования информационной и коммуникационной инфраструктуры Республики
Беларусь, в том числе при реализации прав человека в сфере государственного
управления. Обращается внимание на проблемные вопросы, связанные с обеспечением
безопасности государственных и частных информационных систем и нормативноправовым регулированием общественных отношений в данной сфере в контексте
определения границ осуществления прав человека и иных субъектов права. В заключение
сформулированы предложения, направленные на минимизацию угроз при использовании
средств электронных коммуникаций в системе государственного управления.
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Меркулова О. Н., Бельский А. М. Электронное правительство в
государственно-административном управлении Республики Беларусь / О. Н.
Меркулова, А. М. Бельский // Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя А.А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка, сацыялогія, права. – 2016. –
№ 2 (48). – С. 98–104. В статье рассматриваются аспекты создания и
функционирования технологии электронное правительство в системе государственного
управления Республики Беларусь. Раскрывая понятие «электронное правительство»,
авторы определяют его специфику как предмета исследования. Анализируются
результаты выполнения Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 гг. Рассмотрены основные
положения Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 гг. с
акцентом на перспективы ее применения в системе государственного управления.

Михайлюк Я. Надання адміністративних послуг в електронній формі у
країнах Європейського Союзу та Україні: порівняльно-правовий аспект //
Юридична Україна. – 2016. – № 1-2. – С. 10–16.
Хасаншин И. А. Сравнительная характеристика применимости ведущих
методик построения архитектуры для регионального электронного
правительства / И. А. Хасаншин // European Social Science Journal. – 2016. –
№ 3. – С. 170–175. Всеобщее применение информационных технологий преобразует
современную действительность и приводит к существенным изменениям в политической,
экономической, социальной и культурной сферах. При этом особого внимания требуют
изучение изменения, и как следствия, развития процессов всестороннего взаимодействия в
рамках новоявленного «информационного общества», исследование потенциала и места
инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в государственном управлении, вынужденном
соответствовать вызовам современности, отвечать на растущие требования со стороны
общества. Важной тенденцией совершенствования управления в развитых странах
становится создание электронного правительства (ЭП). Оно не является дополнением или
аналогом традиционного правительства, за данным заимствованным термином кроется
сформировавшееся в западной научной литературе, преобразование процессов
взаимодействия органов власти с получателями услуг и между собой,
автоматизированных при помощи грамотного использования ИКТ. Актуальность данной
статьи обусловлена потребностью в создании эффективного и в полной мере
функционирующего электронного правительства, в связи с запросом общества на
практическое
использование
всех
возможностей,
предоставляемых
новыми
информационными технологиями. Благодаря повышению доступности государственных и
муниципальных услуг, прозрачности процедур их оказания, а также созданию понятных и
простых алгоритмов их получения, граждане и бизнес экономят время, затрачиваемое на
получение государственных услуг, повышается бюджетная эффективность.

Чукут С. А. Впровадження електронного урядування в умовах
мережевої війни / Світлана Анатоліївна Чукут // Публічне управління та
адміністрування. – 2016. – № 1. – С. 105–112. Розглянуто сутність та особливості
ведення мережевої війни в Україні. Визначені найбільш вразливі складові електронного
уряду і електронної демократії. Запропоновані першочергові кроки уникнення
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негативного впливу мережевої війни на процес впровадження електронного урядування в
Україні.

Шабашев В. А., Щербакова Л. Н. Тенденции цифрового
равенства/неравенства в современном мире / В. А. Шабашев, Л. Н.
Щербакова // Социологические исследования. – 2016. – № 9 (389). – С. 3–12.
В статье показана неоднозначность проблем цифрового неравенства. Цифровое
выравнивание выражает тенденции опережающих темпов роста сотовой связи,
пользователей Интернета в развивающихся странах по сравнению с развитыми странами,
улучшения информационного развития стран мира. Показаны усилия глобальных
институтов, занимающихся проблемой сужения цифрового неравенства. Динамичное
цифровое неравенство – это лидерство в производстве информационнокоммуникационных средств, управлении информационными базами, преимуществами
обладания потребительскими эффектами, разрыв уровней становления электронного
правительства, информационное противоборство вокруг информационного влияния и
информационной безопасности. Раскрыты аспекты монополизма, специфики экспортноимпортных отношений в этом секторе, динамики отдельных его компонентов.
Представлена точка зрения, по которой цифровое неравенство имеет основания для
углубления.

Юферева А. С. Управление процессами политической коммуникации в
период медиаконвергенции: в поисках концептуального подхода / А. С.
Юферева // Вопросы управления. – 2016. – № 3 (21). – С. 14–22. Цель. Изучение
функционирования политической коммуникации в условиях медиаконвергенции и
выявление комплекса проблем, этому функционированию препятствующих. Методы. В
исследовании задействованы группы методов, посредством которых были получены
объективные результаты. Метод системного подхода позволил проанализировать
составные элементы понятийно-категориального аппарата, куда вошли такие концепты
как «медиаконвергенция», «политическая коммуникация». Метод исторического анализа
позволил рассмотреть то, как происходило становление понимания феномена
медиаконвергенции в зарубежной и отечественной академической литературе. К
изучению привлекались данные, полученные автором в ходе контент-анализа, который
позволил осуществить сбор эмпирических данных по теме настоящей работы (анализ
текстового массива, мультимедийных функций как на официальных сайтах
правительственных учреждений, так и на других площадках в Сети – социальные сети,
блоги). Научная новизна. Научная новизна заключается в том, что в данном исследовании
впервые предпринимается попытка ввести в терминологический аппарат политической
коммуникативистики такое понятие как «медиаконвергенция» и рассмотреть, как
происходит взаимодействие данного феномена с процессами политической
коммуникации. Результаты. Исходя из результатов работы, выявлено, что
медиаконвергенция, как процесс многокомплексный, включает в себя технологический и
социальный уровни. Исследование новых форм политической коммуникации
происходило в контексте этих двух измерений, что позволило обозначить ключевые
тенденции. В частности, доказано, что образование новых форм политического
выражение детерминировано в большей степени социальными (в частности,
внутриинституциональными), а не технологическими условиями. Приведенный комплекс
проблем ярко демонстрирует все те трудности, которые препятствуют переводу
государственных услуг в электронный формат.
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