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Анонс
7 грудня 2016 р. (Київ)
IT бізнес в культурному середовищі України. Діалог бізнесу та
влади.
Мета – визначення ролі ІТ бізнеса в культурному середовищі
(збереженні культурної спадщини України): технології, фінанси, патронатна
діяльність інше.
Проблема – ІТ бізнес недостатньо представлений у культурному
середовищі України. Хоча використання ІТ та побудова різноманітних
інформаційних систем у проектах розвитку та збереженні культурного
надбання нашого народу можуть бути дуже корисними. DATA центри,
інформаційні системи, побудова цифрових систем відеоспостереження та й
взагалі використання апаратно-програмного комплексу галузі повинно
використовуватись повною мірою. Політикум України сприймає ІТ бізнес не
зовсім правильно. Політикум користується можливостями, які надає їм
галузь, але діалогу та сприяння цій галузі фактично немає.
На сьогоднішній день IT бізнес – це найдинамічніша галузь в Україні. У
ній задіяно прямо і опосередковано більш ніж 300 тисяч людей,
висококваліфікованих та освічених фахівців. Велика кількість підприємств
мають філії за кордоном, а закордонний ІТ бізнес представлений в Україні.
Активно йде процес обміну фахівцями Сходу та Заходу. Фактично ця галузь
є мостом між Європою та Україною. Є всі підстави стверджувати, що галузь
ІТ є «драйвером» культурних змін.
За участю громадської організації розпочати діалог між владою та ІТ
бізнесом, шляхом конференцій, семінарів, круглих столів на постійній основі.
На конференції планується підняти питання використання ІТ у
збереженні культурної спадщини України, організаційні заходи в цьому
напрямку.
Конференція складається з трьох частин. Перша частина це
теоретичне підґрунтя використання ІТ в культурному житті країни.
Різноманітні організаційні заходи в збереженні історичних пам’яток країни,
юридичні моменти. Міжнародний досвід. Участь ІТ компаній в культурних
заходах. Погляд на проблеми культурного життя країни з боку ІТ. Друга
частина це практичне використання ІТ. Створення інформаційних систем,
використання різноманітних систем безпеки у збереженні культурної
спадщини, контроль та моніторинг стану пам’яток архітектури та інших
культурних цінностей, створення та ведення реєстру культурних цінностей,
web-технології.
Третя частина це діалог між ІТ компаніями та владою, щодо
вдосконалення взаємодії між ними в питанні збереження культурної
спадщини (заохочення компаній, вдосконалення юридичної бази, інше).
Анонс
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Безпосереднє спілкування з політиками, народними депутатами, членами
уряду, представниками Кабінету Міністрів, міністерств та відомств
(http://itdirector.org.ua/itforum/wiw_sobyt.php?ID=9434).

8-9 грудня 2016 р. (Тернопіль)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація
національної системи управління державним розвитком: виклики і
перспективи».
Секції конференції:
СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
загальне землеробство; агрохімія; селекція і насінництво; овочівництво;
плодівництво; виноградарство; рослинництво; кормовиробництво і
луківництво;
лісове
господарство;
первинна
обробка
продуктів
рослинництва; розведення та селекція тварин; годівля тварин і технологія
кормів; рибництво; технологія виробництва продуктів тваринництва.
СЕКЦІЯ 2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
біохімія; іхтіологія; фізіологія рослин; фізіологія людини і тварин;
генетика; екологія; гідробіологія; ґрунтознавство; біотехнологія.
СЕКЦІЯ 3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
діагностика і терапія тварин; патологія, онкологія і морфологія тварин;
ветеринарна фармакологія та токсикологія; ветеринарно-санітарна
експертиза; ентомологія; ветеринарна мікробіологія, епізоотологія,
інфекційні хвороби та імунологія; гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
ветеринарне акушерство.
СЕКЦІЯ 4. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
машинобудування в АПК; енергетика в сільському господарстві;
технології в харчовій та легкій промисловості; експлуатація та ремонт
сільськогосподарських машин та обладнання; системний аналіз і теорія
оптимальних рішень; стандартизація, сертифікація та метрологічне
забезпечення; охорона праці.
СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і
міжнародні
відносини;
економіка
та
управління
національним
господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці,
соціальна економіка; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та
аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в
економіці; економічна безпека суб’єктів господарської діяльності; теорія та
історія державного управління; суб’єкти і механізми державного управління;
електронний уряд.
СЕКЦІЯ 6. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
філософія; історія; історія науки і техніки; історіографія та
джерелознавство; релігієзнавство; літературознавство; мовознавство;
Анонс
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лінгвістика; педагогіка; психологія; мистецтвознавство; культурологія;
етнологія; культурологія; соціологія; соціальні комунікації; правознавство;
політологія; геополітика (http://econf.at.ua).

9 грудня 2016 р. (Київ)
Київська конференція розвитку та безпеки бізнесу.
Освітньо-діловий захід для представників середнього та великого
бізнесу м. Києва, Київської області та інших регіонів України. Конференція
буде проходити за підтримки Київської міської державної адміністрації та
Київської обласної державної адміністрації.
Конференція буде проходити в чотиризірковому київському готелі
«Алфавіто» (вул. Предславинська, 35Д, м Київ).
В рамках Конференції будуть виступати відомі українські юристи,
фахівці з протидії рейдерству, досвідчені податкові консультанти, а також
заплановані виступи керівників структурних підрозділів Київської міської
державної адміністрації (КМДА), Ради експортерів та інвесторів при МЗС
України, Головного територіального управління юстиції у м. Києві, Київської
торгово-промислової палати.
Відвідувачі Конференції дізнаються:
- Про найважливіші зміни в законодавстві, які набрали чинності
протягом останнього року.
- Рекомендації провідних українських експертів щодо підготовки до
перевірок і їх проходження з мінімальними ризиками для бізнесу.
- Про ефективні засоби оскарження неправомірних дій перевіряючих та
актів за підсумками перевірок.
- Поради щодо дій керівництва та співробітників підприємства в разі
обшуку та інших слідчих дій.
- Про забезпечення безпеки бізнесу: установчих документів,
конфіденційної інформації, IT-інфраструктури, електронних документів та
переписки тощо.
- Про судовий захист інтересів підприємства і побудову ефективної
стратегії судового захисту.
- Про судову реформу 2016 р. та суттєві зміни, які зараз відбуваються у
системі судоустрою України.
- Про роботу з іноземними контрагентами та здійснення експорту на
зовнішні ринки.
- Про розвиток бізнесу в умовах тривалої економічної кризи.
- Про ефективну взаємодію з органами державної виконавчої влади та
ТПП.
На конференції очікується присутність від 60 до 80 представників
підприємств реального сектору економіки м. Києва та Київської області. В
рамках конференції заплановане також неформальне спілкування для
представників бізнесу.
Анонс
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Детальна
програма
Конференції
та
умови
реєстрації
на
сайті: http://kyivconf.pro.
Конференція організовується і проводиться маркетинговим агентством
«Lipsky Marketing Group» (https://kievcity.gov.ua/news/44129.html).
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Офіційна інформація

Кабінет Міністрів України затвердив порядок внесення
електронного цифрового підпису до безконтактного електронного носія,
який міститься в паспорті громадянина України.
Як передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна», відповідне
рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Кабміну:
«Ми затверджуємо порядок, за яким у картці громадянина України буде
електронний підпис».
Проект рішення був схвалений комітетом і зацікавленими відомствами
(Кабмін затвердив порядок внесення електронного цифрового підпису до
біометричного
паспорта
//
http://ua.interfax.com.ua/news/general/387564.html. – 2016. – 30.11).
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з
президентом Microsoft по Центральній і Східній Європі Дональдом
Грентхемом:
Український уряд готовий поглиблювати співпрацю з компанією
Microsoft, зокрема йдеться про використання сучасних технологій у
процесі впровадження реформ.
«Ми потребуємо технологічних рішень і вашої підтримки у
впровадженні різних програм. Україна цього потребує сьогодні: і
впровадження повноцінного електронного урядування, і інших систем для
нас є дуже важливими. Ми хочемо бути ефективними. Для цього нам
потрібно активізувати усі сервіси, які ми надаємо, зробити їх доступними,
зрозумілими, зручними, а також управління тими процесами, які є у нашому
секторі».
Україна активно реформується, тому дуже важливо, щоб рішення, які
запроваджуються, були сучасними і повністю відповідали нашим потребам.
Сторони також обговорили можливості співпраці у напрямках
електронного врядування, сферах боротьби з корупцією, податкової системи
та митної служби, а також охорони здоров’я.
За результатами розмови Прем’єр-міністр доручив голові Державного
агентства з питань електронного урядування України Олександру Риженку
спільно з представниками компанії сформувати план дій взаємодії, що буде
розглянутий на засіданні уряду.
У свою чергу президент Microsoft по Центральній і Східній Європі
Дональд Грентхем відзначив досягнутий урядом прогрес у проведенні
реформ.
«З точки Microsoft ми бачимо успіх України у сфері економічних
реформ, коли технологія знаходиться у самому її серці» (Уряд потребує
«технологічних
рішень»
Microsoft,
–
Гройсман
//
Офіційна інформація
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https://day.kyiv.ua/uk/news/291116-uryad-potrebuye-tehnologichnyh-rishenmicrosoft-groysman. – 2016. – 29.11).

Відкриття даних Міністерства освіти і науки України, визначення
пріоритетних наборів державних даних, які повинні бути доступними, та
підвищення готовності громадськості до використання відкритих даних
обговорили днями в МОН.
Дискусія проходила в рамках відкритої зустрічі представників МОН із
зацікавленими громадськими організаціями й активістами.
Заступник міністра освіти і науки – керівник апарату МОН Роман
Греба:
«Тема важлива, адже перед тим, як готувати масштабний проект і
робити загальнодоступними дані центрального органу виконавчої влади,
треба зрозуміти запит громадськості, з’ясувати, чи не виключили ми
ненароком зі свого поля зору важливість для широкого загалу якоїсь
інформації. Не менш важливо – підвищити попит на відкриті дані у сфері
освіти, щоб громадські активісти уже розуміли, яким чином, використовуючи
цей ресурс, можна контролювати та аналізувати роботу Міністерства».
Міністерство розглядає розміщення у відкритому доступі даних, як
можливість отримати більше пропозицій та ідей від громадськості щодо
удосконалення своєї роботи.
На зустрічі озвучили набори даних, які є першочерговими для
викладення. Зокрема, представники Міністерства запевнили, що набір даних
«Єдина державна електронна база з питань освіти (відомості Реєстру вищих
навчальних закладів)», що вказаний у постанові КМУ №835 «Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних» буде викладено на Єдиному порталі відкритих даних
протягом місяця.
Представники МОН також анонсували запуск оновленого порталу
Міністерства освіти і науки України, на якому буде окремий розділ,
присвячений відкритим даним.
Представники громадськості у свою чергу вказали на необхідність
публікації інформації щодо навчальних закладів як вищої, так і загальної
освіти, запропонували реалізацію спільних проектів і поділилися досвідом
закордонних колег у реалізації проектів на базі відкритих даних.
На зустрічі були також присутні Олександр Риженко, Голова
Державного агентства з питань електронного урядування України, Андрій
Піскун, Костянтин Корнієнко, Станіслав Горський та близько 20
представників громадських організацій, серед яких ТЕКСТИ.ORG.UA, Socis,
Cityscale, Український центр суспільних даних та інші (Відкриті дані МОН
допоможуть громадськості якісно аналізувати та робити пропозиції
щодо роботи міністерства // http://pedpresa.ua/173122-vidkryti-dani-mondopomozhut-gromadskosti-yakisno-analizuvaty-ta-robyty-propozytsiyi-shhodoroboty-ministerstva.html. – 2016. – 21.11).
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект,
що дозволяє органам місцевого самоврядування впроваджувати
автоматизовані системи оплати проїзду, зокрема електронний квиток, у
міському пасажирському транспорті.
За ухвалення законопроекту №4121 «Про внесення змін до деяких
законів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати
проїзду в міському пасажирському транспорті» у першому читанні за основу
проголосували 227 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226
голосів.
Представляючи законопроект на засіданні Верховної Ради, голова
парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич
зазначив, що впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в
міському транспорті сприятиме підвищенню прозорості обліку фактично
наданих послуг за перевезення пільгових та інших категорій пасажирів,
виключенню можливості використання фальшивих проїзних документів,
зменшенню експлуатаційних витрат перевізників на організацію і контроль
збору виручки. Як відзначається в пояснювальній записці, місцеві органи
влади повинні мати повноваження впроваджувати автоматизовані системи
оплати проїзду в міському транспорті незалежно від форм власності й
самостійно визначати порядок їх функціонування.
Також електронна система оплати проїзду має підвищити прибутковість
державного транспорту і, як наслідок, привести до скорочення потреби
бюджетного фінансування. Кабінет міністрів України доручив до 2017 року
забезпечити міський електротранспорт електронними засобами безготівкової
оплати проїзду. Дане рішення міститься в постанові уряду від 20 січня 2016
року «Про внесення змін до Державної цільової програми розвитку міського
електротранспорту на період до 2017 року».
Раніше виконувач обов’язків заступника мера Дніпра, радник
міністра інфраструктури України Яніка Меріло зазначала, що вартість
впровадження єдиної автоматизованої системи оплати проїзду в міському
пасажирському транспорті у великому українському місті становить близько
10-15 млн євро. 17 листопада Європейський банк реконструкції і розвитку
(ЄБРР) підписав угоду з міською владою Львова про виділення кредиту у
розмірі 10 млн євро на впровадження в місті автоматизованої системи оплати
проїзду, яка передбачає закупівлю, встановлення та експлуатацію
необхідного апаратного та програмного забезпечення, а також електронних
карток. Львівська міська влада зазначали, що впровадження електронного
квитка дозволить збільшити дохідність підприємств транспорту на 30-40 %
(Депутати зробили крок до впровадження електронного квитка у
транспорті // http://economics.unian.ua/transport/1630131-deputati-zrobilikrok-do-vprovadjennya-elektronnogo-kvitka-u-transporti.html. – 2016. – 17.11).

Офіційна інформація

10

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

1 – 30 листопада 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно
з Держагентством з питань електронного урядування, Агентством США
з міжнародного розвитку (USAID) і Урядом Великої Британії розпочинає
п’ятирічний проект «Прозорість та підзвітність у державному
адмініструванні та послугах». Проект вартістю $19 млн буде тривати 5
років і спрямований на протидію корупції через реформу електронного
врядування.
Головне завдання проекту – прискорити процес реформ у таких
ключових сферах, як електронні закупівлі, відкриті дані та електронні
послуги. Серед іншого, мова йде про регулярну публікацію даних
міністерствами і муніципалітетами. А також про інтеграцію ключових
державних реєстрів, що дозволить значно підвищити ефективність і
прозорість адміністративних послуг.
Посол США Марі Йованович:
«Корупція процвітає у тіні та швидко зникає, коли потрапляє під
промені світла; електронне врядування та відкритість даних є ключовими
інструментами, що забезпечують вищий рівень прозорості та підзвітності».
Крім того, проект відкриває нові можливості для розвитку реформи
публічних
закупівель,
яка
здійснюється
під
керівництвом Мінекономрозвитку.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
«За останні півтора року ми досягли помітних успіхів у цій сфері.
Електронна система ProZorro успішно завершила пілотний етап і стала
обов’язковою. Загальна сума економії завдяки ProZorro перевищила
6,5 млрд грн. Фактично, ми створили нові правила гри у цій сфері, і тепер
важливо закріпити і розвинути ці досягнення».
Реформа публічних закупівель – це не лише електронна система. Не
менш
важливими
є
моніторинг
тендерів,
навчання
і
професіоналізація закупівельників. Проект дозволить вивести ці напрямки на
якісно новий рівень. Так, спільно з Київською Школою Економіки буде
створено Центр передового досвіду для спеціалістів із закупівель, який має
підготувати щонайменше 500 фахівців із закупівель.
Окремий напрямок проекту – це підтримка моніторингу закупівель.
«Головне наше завдання – попередити зловживання і виявити порушення.
Саме тому ми підсилюємо напрямок навчання активістів і правоохоронців.
Ми вдячні Агентству USAID і Департаменту з міжнародного розвитку Уряду
Великої Британії за підтримку цих важливих для країни змін»
(Мінекономрозвитку і Держагентство з питань електронного
урядування залучили $19 млн на проект з протидії корупції //
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249497029&cat_id=24
4276429. – 2016. – 17.11).
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Прем’єр-міністр
України
Володимир Гройсман доручив
міністерствам активізувати роботу щодо впровадження електронних
сервісів, що дозволить підвищити якість управління та надання послуг.
«Закликаю усі міністерства серйозно поставитися до цього питання
[електронного врядування] і окремим питанням вашої діяльності визначити
впровадження електронних можливостей. Це все підвищить якість нашого
управління і підвищить якість надання послуг людям».
Потрібно у наступному місяці пришвидшити роботу щодо впровадження
електронних сервісів.
Уряд надасть більшу підтримку, у тому числі фінансову, для того, щоб
максимально зробити сервіси із використанням електронних можливостей
дистанційними, «через Інтернет, щоб менше контактів з чиновниками,
більш швидко працював документообіг».
«За цією назвою є дуже велика суть: електронне врядування дає
можливість створити якісні сервіси для українських громадян, владі стати
більш ефективною, прозорою і ліквідувати будь-які підстави для виникнення
корупції».
Влада своєю інституційною слабкістю, корумпованістю та
некомпетентністю системно втрачала довіру людей. Сьогодні важливо
повернути довіру громадян до інституцій та влади. За його словами, один з
елементів цієї довіри – прозорість, відкритість, публічність.
«Коли все абсолютно відкрито і зрозуміло, зовсім інший рівень довіри і
задоволеності людей тими послугами, які надає влада на місцях і центральна
у тому числі».
Державне агентство з питань електронного урядування України,
утворене попереднім Кабінетом Міністрів для того, щоб сконцентрувати усі
функції електронного врядування в країні, за останні роки не мало необхідної
фінансової і організаційної підтримки.
Сьогоднішні рішення Уряду щодо зміни системи управління Агентства
дадуть можливість «виокремити його роль і зробити більш успішною роботу
команди, яка прийшла для реальних перетворень і реальних справ» (Органи
влади мають зробити одним із пріоритетів в своїй роботі використання
е-технологій
в
урядуванні,
–
Володимир
Гройсман
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249493981&cat_id=24
4274130. – 2016. – 16.11).

Премьер-министр Владимир Гройсман:
«Отдельно хотел бы подчеркнуть, что нам очень важно вернуть доверие
к институтам украинского государства. И здесь виноваты не граждане, а
власти. Своей институциональной слабостью, некомпетентностью,
коррумпированностью... Поэтому власть системно теряла доверие граждан,
которую нам надо вернуть. Поэтому сегодня первым вопросом мы будем
рассматривать вопрос о формировании электронного управления».
Офіційна інформація
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Это, по мнению премьера, позволит оптимизировать количество
чиновников на местах и обеспечение качественными услугами граждан.
Еще при премьере Арсении Яценюке было создано Агентство
электронного управления.
«К сожалению, за эти годы агентство не имело ни финансовой, ни
организационной необходимой поддержки... Поэтому сегодня нужно
принять решение для организационной работы агентства, сделать его
работу более успешной» (Анна Стешенко Правительство обещает
электронное управление // http://asn.in.ua/ru/news/news/71793-pravitelstvoobeshhaet-ehlektronnoe-upravlenie.html. – 2016. – 16.11).

11 листопада 2016 року відбулась робоча зустріч Голови державного
агентства електронного урядування Олександра Риженка, директора
Асоціації «ІТ України» Віктора Валєєва та ключових експертів з
приводу підготовки проекту плану підтримки індустрії програмного
забезпечення на 2017 рік.
Обговорили ключові проблеми регуляторного поля, а саме:
- розробка критеріїв ризиків для суб’єктів господарювання у сфері
розробки програмного забезпечення з метою мінімізації перевірок зазначених
суб’єктів;
- можливості використання копії даних, отриманої з використанням
сертифікованих програмно-апаратних засобів в якості доказу при здійсненні
кримінального провадження та унеможливлення вилучення елементів
інформаційних систем під час здійснення процесуальних дій;
- продовження ініціатив дерегуляції ЗЕД та актуальні питання освіти
(Відбулась зустріч з приводу підготовки проекту плану підтримки
індустрії
програмного
забезпечення
на
2017
рік
//
http://www.dknii.gov.ua/content/vidbulas-zustrich-z-pryvodu-pidgotovkyproektu-planu-pidtrymky-industriyi-programnogo. – 2016. – 15.11).
9 листопада 2016 року у Кабінеті Міністрів України оголошено про
старт другого циклу Національного конкурсу ІТ-проектів EGAP
Challenge, метою якого є запровадження нових інструментів едемократії, що допоможуть громадянам отримувати нові якісні сервіси,
ефективно взаємодіяти та безпосередньо впливати на владу, а владі –
досягти нового рівня прозорості та ефективності. Конкурс, що
фінансується Швейцарською Конфедерацією, реалізується Фондом Східна
Європа, Державним агентством з питань електронного урядування та
партнерами за підтримки Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана.
Олександр Риженкo, голова Державного агентства з питань
електронного урядування:
«Сьогодні можна впевнено сказати, що влада, бізнес та міжнародні
організації об’єднались задля розвитку е-демократії в Україні. Від сьогодні
громадські організації або активісти, волонтери або ІТ-спеціалісти зможуть
Офіційна інформація
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легко прийняти участь у прозорому та ефективному Challenge, отримати нові
знання та компетенції, а головне вагому фінансову та технічну підтримку».
Хольгер Тауш, директор Швейцарського бюро міжнародного
співробітництва:
«Швейцарія підтримує цю ініціативу з огляду на глибокі традиції та
успішний досвід функціонування прямої демократії в нашому суспільстві.
Ми вбачаємо великий потенціал у використанні новітніх інформаційних
технологій для підсилення ролі громадян у розбудові власного майбутнього».
Другий цикл конкурсу, що проходитиме впродовж листопада 2016 –
травня 2017 року, націлений на відбір та підтримку ІТ-проектів у чотирьох
пріоритетних
напрямах:
екологія,
інфраструктура,
освіта
та
агропромисловість. Стартовий призовий фонд становить 2 млн грн. та призи
від партнерів, серед яких Open Data Institute, Innovabridge, Cisco, IBM, Intel,
Denovo, ГО «Електронна Україна».
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян:
«Міністерством інфраструктури України створюється концепція
Ukrainan SmartInfrastructure, яка передбачає глибоку модернізацію всіх сфер,
що стосуються Міністерства, електронне урядування є невід’ємною та
найважливішою частиною цієї концепції, як на національному рівні, так і
міжнародному».
Перший заступник Міністра агрополітики Максим Мартинюк:
«За минулий рік обсяг інвестицій в аграрні інновації в світі досяг $25
млрд. і очікується, що за підсумками 2016-г року цей показник буде
перевершений. Тренд зближення сільського господарства та IT ми
спостерігаємо і в Україні – поки що переважно в великих агроформуваннях,
однак стимулюємо його розширення і на гравців меншого масштабу».
Використання різних елементів «agtech» сприяють збільшенню доходів
фермерів, підвищенню ефективності агровиробництва та дозволяють
частково компенсувати зниження світових цін на сировинні товари.
EGAP CHALLENGE – дворічна ініціатива в рамках програми EGAP,
що передбачає визначення найбільш актуальних напрямів, інформування та
навчання цільової аудиторії, організацію серії креативних вікендів та
ідеатонів для відбору найкращих ідей та ІТ-рішень в обраних напрямках.
Відібрані рішення пройдуть інтенсивну інкубаційну програму, після чого
конкурсна комісія обере переможців, які отримають кошти на розробку та
впровадження свого ІТ-рішення.
Перший заступник Міністра освіти і науки Володимир Ковтунець:
«В сучасному світі якісна освіта неможлива без продуктивного
використання інформаційно-комунікаційних технологій. Це питання доступу
громадян до освітньої інформації, вміння з нею працювати. ІКТ дають
можливість зняти просторові та часові обмеження для навчання, отримання
нової інформації, для професійного та особистісного розвитку кожного
громадянина».
Заступник міністра-керівник апарату Мінприроди Віктор Вакараш:
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«Світова практика показує велику зацікавленність суспільства у ITпроектах громадського збору та аналізу інформації екологічного
спрямування. Мінприроди із зацікавленістю підтримає реалізацію ідей
конкурсантів EGAP Challenge спрямованих на впровадження електронного
урядування у природоохоронну діяльність».
Перші креативні вікенди для відбору команд заплановані на грудень
2016 року (Екологія, інфраструктура, освіта та агропромисловість
оголошені пріоритетами національного конкурсу ІТ-проектів EGAP
CHALLENGE
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249472574. – 2016. –
09.11).

На початку жовтня відбулась зустріч Голови державного агентства
з питань електронного урядування України Олександра Риженка із Віцепрезидентом міжнародної дослідницької компанії Gartner Invest
Сандрою Нотардонато. У зустрічі також взяв участь керуючий директор
асоціації «ІТ Україна» Віктор Валєєв. Головна мета зустрічі – обмін досвідом
з питань взаємодії органів державної влади у питаннях розробки комплексної
системи електронного урядування.
Під час свого візиту в Україну, Сандра досліджувала стан та
перспективи розвитку української експортно-орієнтованої ІТ-галузі.
Олександр Риженко, зазначив, що дії уряду направлені на сприяння розвитку
в України ІТ-технологій, які допоможуть забезпечити оперативне прийняття
рішень і пришвидшать розвиток країни як інноваційної держави.
Голова державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко:
«Електронне урядування – це перший крок на шляху спрощення
взаємодії органів державної влади, що, в свою чергу, призведе до збільшення
швидкості прийняття рішень та затвердження нормативних документів».
Віктор Валєєв:
ІТ-індустрія в Україні – це більше 1000 компаній, третє місце за внеском
в ВВП країни і більше 90 000 спеціалістів. Він переконаний, що ІТ-галузь
стане тим драйвером економіки, який зробить Україну економічно успішною,
а співпраця між урядом та бізнесом – це той процес, який уже активно і
ефективно працює. Попереду ще багато роботи і вірить, що досвід
глобальних аналітиків – це той інструмент, який може зробити нашу
співпрацю ще більш результативною.
Сандра Нотардонато:
«Впровадження електронного урядування – важливий крок країни на
шляху до діджиталізації, це зробить процес прийняття державних рішень
більш прозорим та значно пришвидшить їх прийняття. Я також приємно
здивована і тісним контактом ІТ-індустрії і держави. Я вірю, що за умов
співпраці в такій сприятливій екосистемі, ІТ-бізнес буде активно
розвиватись».
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На зустрічі також було досягнуто домовленостей про можливість
залучення консультантів міжнародної дослідницької компанії Gartner до
проектів, які знаходяться у відповідальності Агентства (Керівник
міжнародної дослідницької компанії Gartner invest відзначила
сприятливість умов з боку держави для розвитку іт-бізнесу //
http://www.dknii.gov.ua/content/kerivnyk-mizhnarodnoyi-doslidnyckoyikompaniyi-gartner-invest-vidznachyla-spryyatlyvist-umov. – 2016. – 08.11).

Кабінет міністрів України доручив Міністерству інфраструктури
розробити нові правила надання та анулювання прав на експлуатацію
повітряних ліній.
Передбачається, що це прибере штучні обмеження на ринках
авіаперевезень, а також запровадить прозорі умови конкурсів з розподілу
дефіцитних частот і виконання чартерних рейсів.
Крім цього, на Мінінфраструктури покладено спрощення і переведення
в електронний формат ліцензійно-дозвільних процедур у сфері
автомобільного і авіаційного транспорту. Відповідне рішення уряду №803-р
опубліковане на сайті Кабміну 7 листопада 2016 року.
Нові правила спростять процедуру отримання дозволів на нові
маршрути, і позбудуться бюрократичних зволікань.
Прес-секретар Державної авіаційної служби України (відомство,
підконтрольне Мінінфраструктури) Ірина Кустовська:
«Подача документів в електронному вигляді – значний крок вперед,
оскільки авіакомпанії приносять дуже багато супровідних паперів, які кожен
раз доводиться заново роздруковувати».
Партнер юридичної фірми Анте (з питань авіації) Андрій Гук додає,
що після звільнення скандального голови відомства Дениса Антонюка у
вересні 2015 року нове керівництво Державіаслужби вже почало роботу з
лібералізації ринку. Зокрема, були прийняті зміни до наказу №686 про
порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, які
зняли штучні обмеження, що зобов’язували авіакомпанії літати рік в межах
України, перш ніж виходити на міжнародні перельоти.
У червні 2016 року Державіаслужба та учасники ринку домовилися про
розроблення пропозицій щодо переформатування наказу. Зокрема, було
запропоновано заборонити допуск до ринку авіаперевезень компаній, які
мають борги перед державою.
Екс-керівник відділу авіаційного транспорту Мінінфраструктури
Андрій Ярмак:
«Проти внесення змін виступали Міжнародні авіалінії України,
оскільки, маючи борг перед державою, вони б не отримали нових
призначень».
У нових правилах важливо чітко відобразити ті чинники, за яких би
проводилися конкурси. Наприклад, щоб не повторилася ситуація, коли
Дніпроавіа подає заявку на лінію Київ-Пекін, отримує призначення, але
Офіційна інформація

16

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

1 – 30 листопада 2016 року

<
20-28 лютого
2015
фізично туди літати не має можливості. «При цьому вони блокують вихід на
цей напрямок інших компаній з далекомагістральним флотом».
Зараз основні питання – це суперечки щодо існуючих міжурядових
обмежень на деяких лініях (наприклад, Тегеран). За його словами, коли є
кілька авіакомпаній, які хочуть літати в тому напрямку, на якому є
обмеження, часто, то переможе лише одна компанія, а у інших не буде
шансів.
Державіаслужба за підсумками цього конкурсу так і не почала
переговори з іншими країнами, незважаючи на наявність охочих літати.
«Критерії, за якими Державіаслужба рахує бали в таких конкурсах, дуже
суперечливі і не дають шансів новим або більш дрібним авіакомпаніям при
конкуренції з великими учасниками ринку» (Вадим Макеєв Уряд спростить
отримання
дозволів
для
авіакомпаній
//
http://biz.nv.ua/ukr/publications/urjad-sprostit-otrimannja-dozvoliv-dljaaviakompanij-263675.html. – 2016. – 08.11).

Активна участь представників галузевих органів державної влади
та дипломатичної служби України у ключових міжнародних
організаціях, які здійснюють розробку та просування глобальних
політик з питань розвитку інформаційного суспільства та
інформаційних технологій, телекомунікацій, механізмів захисту
критичних елементів інфраструктури інтернет, захисту прав і свобод
громадян у кіберпросторі стали одним із елементів захисту національних
інтересів України на міжнародному рівні.
Геополітичні пріоритети євроінтеграції України були визначені
положеннями Угоди про асоціацію між Україною (ратифікованої Законом
№1678-VII від 16.09.2014, OJ L 161, 29.5.2014, р. 3-2137), з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони. Цей багатосторонній
міжнародний документ чітко заявляє про готовність всіх сторін зробити крок
вперед на шляху майбутньої інтеграції України в ЄС. Відповідний курс на
євроінтеграцію вимагав визначення позиції України як держави щодо участі
у галузевих та міжнародних структурах, до функцій яких віднесено
регулювання на міжнародному рівні питань управління Інтернет, політик у
сфері телекомунікацій, прав і свобод громадян у кіберпросторі тощо.
Зважаючи на порушення деякими країнами існуючих міжнародних угод
і зобов’язання, а також правил участі в міжнародних організаціях, питання
пов’язані із пріоритетними напрямками інтеграції України в європейське та
світове інформаційне суспільство у контексті захисту національних інтересів
України на міжнародному рівні було розглянуто Комітетом з питань
інформатизації та зв’язку на засіданні 6 липня 2016 року (протокол № 46) за
результатами якого Кабінету Міністрів України було рекомендовано вжити
відповідних заходів у зазначеному напрямку.
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Державне агентство з питань електронного урядування України, яке
відповідає за питання управління адресним простором українського сегменту
Інтернету в якості державного урядового органу розглянуло відповідне
Рішення Комітету за результатами чого Кабінету Міністрів України було
запропоновано надіслати ICANN позицію уряду України щодо основних
пріоритетів співпраці із зазначеною організацією відповідальною за розподіл
імен та номерів в мережі Інтернет.
При формуванні позиції України щодо напрямків співпраці із ICANN
було використано рекомендації сформовані під час низки публічних заходів з
обговорення еко-системи управління Інтернетом та найкращої моделі
управління для України. Слід відмітити, що рівно рік тому, з цього приводу
було окреслено перелік найбільш важливих питань у листі від 21 жовтня
2015 року представника України в Урядовому дорадчому комітеті (GAC)
ICANN О. Риженка на ім’я Голови GAC Т. Шнайдера у контексті
перехідного процесу IANA. Про необхідність розвитку співробітництва між
Україною та ICANN наголошувалось також в ході зустрічі ICANN55.
Враховуючи вищезазначене, та беручи до уваги ByLaw ICANN, GAC
OP, відповідні міжнародні договори та рішення профільного Комітету
Верховної Ради України, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе надіслала ICANN
бачення української сторони напрямків співпраці, які позитивно вплинуть
на побудову сильного довгострокового співробітництва з Україною, а також
способу захисту національних інтересів України у кіберпросторі:
1. Змінити регіональну приналежність України в ICANN (зі Східної
Європи, Росії та Центральної Азії) на регіон – ЄВРОПА.
2. Будь-які дії ICANN стосовно зміни політик використання
географічних назв, зокрема назв столиць, субнаціональних імен
перерахованих в списку ISO 3166-2, інших видів національних назв
культурної/історичної спадщини внесених до списків ЮНЕСКО і ООН, будьяких інші імен, які можна розглядати в рамках міжнародно визнаної території
України, починаючи з 1991 року, коли був підписаний Акт проголошення
незалежності України, не можуть бути здійснені без погодження українською
стороною.
Українська сторона в котрий раз висловила свою підтримку щодо
принципів мультистейкхолдеризму і пріоритетів прав людини в питаннях
управління Інтернетом та внесла на розгляд ICANN пропозицію про
проведення у жовтні 2018 року чергової зустрічі ICANN63 у м. Київ, Україна
(Уряд україни визначив стратегічні пріоритети у рамках співпраці із
ICANN
//
http://www.dknii.gov.ua/content/uryad-ukrayiny-vyznachyvstrategichni-priorytety-u-ramkah-spivpraci-iz-icann. – 2016. – 03.11).
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Регіональні ініціативи
У Дніпрі почали створювати реєстри мешканців міста. Також у
місті створюється електронний реєстр вулиць.
Яника Мерило:
«Яка мета? Створити електронні реєстри, зістикувати їх між собою, і в
підсумку сказати, що місто не має права запитувати інформацію, якої він вже
володіє. Тобто: не треба просити людей приносити довідки з інформацією, а
з дозволу людини місто може сам запросити потрібну інформацію. Для того,
щоб зістикувати і державні реєстри, з’єднуємо зусилля з Агентством
електронного уряду і будемо підключати також державну інформацію».
Також, у місті планується оцифрувати паперові картотеки в ЖЕКах та
інші реєстри та об’єднавши їх, створити електронний реєстр мешканців
Дніпра (У Дніпрі хочуть оцифровувати паперові реєстри мешканців
міста
//
http://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/u-dnipri-stvoryuyut-elektronniyreestr-meshkantsiv-mista-29112016084000. – 2016. – 29.11).
Заступниця міського голови Яніка Мерило запросила усіх
небайдужих дніпрян підтримати електронний уряд.
«Я постійно працюю зі стартапами і волонтерами для створення нових
електронних послуг і рішень. Якщо хочете долучитися, будь ласка,
заповніть анкету, і, якщо буде проект для Вас підходящий і цікавий, ми
обов’язково зв’яжемося».
Експерт також наголосила, що фахівці потрібні найширшого спектра –
від програмістів та юристів до тестувальників (Дарина Твара Мешканців
міста запрошуюь долучитися до розвитку електронного самоврядування
//
https://dniprograd.org/2016/11/27/meshkantsiv-mista-zaproshuyudoluchitisya-do-rozvitku-elektronnogo-pravlinnya_51667. – 2016. – 27.11).
У рамках швейцарсько-українського проекту «Електронне
урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) у середу,
23 листопада, у Луцьку відкрили Центр інновацій в е-урядуванні.
Волинські державні службовці, студенти та викладачі, а також
представники громадських організацій від сьогодні мають можливість
освоїти інноваційні технології з надання електронних послуг, роботи в
онлайн-сервісах, в електронному документообігу та інших різноманітних
аспектах застосування ІТ-технологій.
Волинська область за півтора року роботи у проекті заявила про себе як
регіон, у якому е-врядування знайшло своїх прихильників та почало активно
впроваджуватися.
Представник
Фонду
«Інновабрідж»
(Швейцарія) Йорданка
Томкова під час відкриття:
Регіональні ініціативи
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«За час роботи ми надзвичайно вражені готовністю волинського регіону
впроваджувати е-врядування. Ми шукали регіон, де потенційно ця програма
матиме великий успіх, де є велика необхідність його впровадження. Оскільки
Волинь показала набагато кращі результати за час співпраці, ніж ми
очікували, то дуже сподіваємося, що область згодом зможе розповсюдити
інформацію, знання та найкращу практику, отриману у рамках програми, у
сусідніх регіонах».
До слова, окрім нашої області подібний проект запровадили також в
Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях і місті Києві.
Регіональний координатор програми «Електронне урядування
задля підзвітності влади та участі громади» у Волинській області Роман
Матвійчук:
Утім, волинський Центр інновацій в е-урядуванні має свою особливість,
адже на його базі створили й Школу е-урядування. «Навчання в Школі
передбачатиме навчальні курси як для держслужбовців, так і для студентів та
викладачів».
Станом на сьогодні до лав школярів уже записалися понад п’ятдесят
охочих.
Керівник Інституту вищих керівних кадрів Національної академії
державного управління при Президентові України Андрій Семенченко у
вітальному слові зазначив, що проект унікальний ще й і тим, що у його
реалізації беруть участь як державні виші, так і приватні.
«Якщо аналізувати Волинську область, то тут своя особливість, адже
завдяки нашому проекту об’єдналися вищі навчальні заклади, державні та
приватні: Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки, Луцький національний технічний університет та Волинський
інститут економіки та менеджменту. Також до цього переліку доцільно
додати і Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування».
На завершення з вітальними словами до присутніх звернулася
заступник
голови
Волинської
облдержадміністрації Світлана
Мишковець. Чиновниця наголосила на тому, що відкриття Центру інновацій
у Луцьку має суттєве значення не лише для міста, а й для області в цілому.
Адже серед суспільства існує думка, що люди собі окремо, а влада – собі.
«Завдання на плечі Центру полягають вкрай великі, щоби ми, посадовці,
навчилися вести діалог із нашим суспільством. Тоді наша робота буде
прозорою та завжди відкритою для інших. Бо ж одна голова – добре, дві –
краще, а колективний розум здатний впроваджувати нове та інноваційне» (У
Луцьку
запрацював
центр
інновацій
в
е-урядуванні
//
http://konkurent.in.ua/news/luck/9559/u-lucku-zapracyuvav-centr-innovacij-veuryaduvanni-.html. – 2016. – 25.11).
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У четвер, 17 листопада, у Львові підписали угоду щодо кредитного
фінансування проекту з впровадження електронного квитка у
громадському транспорті міста.
Як повідомляє прес-служба Європейського банку реконструкції та
розвитку (ЄБРР), банк виділив кредит у розмірі 10 млн євро на впровадження
у Львові автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП), яка передбачає
закупівлю, встановлення та експлуатацію необхідного апаратного та
програмного забезпечення, а також електронних карток.
Директор ЄБРР в Україні Шевка Аджунер:
«Нарешті, сьогодні ми підписали угоду за проектом впровадження
АСОП, який сприятиме підвищенню якості та ефективності послуг
громадського транспорту у Львові. В Україні поки що не так багато міст, які
могли б пишатися такими важливими досягненнями, тому Львів стає
прикладом для інших».
У прес-службі зазначили, що для реалізації цього проекту будуть
використані кошти мультидонорського рахунку для стабілізації та сталого
зростання України, який ЄБРР створив у листопаді 2014 року з метою
підтримки зусиль України, спрямованих на реформування економіки та
покращення бізнес-клімату. Зокрема, внески в цей фонд здійснюють Данія,
Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Польща, Швеція,
Швейцарія, Великобританія і США. Також у банку повідомили, що Львів
офіційно завершив будівництво швидкісної трамвайної лінії.
«Те, що ми робимо сьогодні, є дуже важливим для міста Львова і
місцевої громади. Нова лінія швидкісного трамваю дозволить львів’янам
комфортно добиратися до центру міста приблизно за 25 хвилин, чого багато
хто з них чекав більше 25 років! Також важливо, що на цій лінії будуть
експлуатуватися трамваї українського виробництва».
Нова лінія швидкісного трамвая, для якої ЄБРР надав кредит на суму 6
млн євро, а Федеральне міністерство екології Німеччини – інвестиційний
грант на суму 5 млн євро, зокрема, зв’яже основний житловий масив Сихів, в
якому проживає близько 150 тис. львів’ян, з центром міста. Відзначається,
що цей проект сприятиме підвищенню надійності та ефективності
екологічного міського електротранспорту, а також інтенсивності його
використання, що призведе до значного скорочення викидів від
автотранспорту. Крім того, ЄС надав додаткове грантове фінансування в
розмірі 5 млн євро. Також повідомляється, що під час будівництва нової
трамвайної лінії були виявлені проблеми, пов’язані з необхідністю
реконструкції каналізаційного колектора під проспектом Червоної калини і
мосту на вулиці Хуторівка, які створювали значні «вузькі місця». Для
усунення цих проблем банк надав додатковий кредит на суму 6 млн євро
(ЄБРР виділив Львову 10 мільйонів євро на електронний квиток – сьогодні
підписали угоду // http://economics.unian.ua/transport/1629131-ebrr-vidilivlvovu-10-milyoniv-evro-na-elektronniy-kvitok-sogodni-pidpisali-ugodu.html. –
2016. – 17.11).
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Жителі Охтирського району мають можливість оформити
документи на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг через портал державних послуг IGOV.ORG.UA.
Дана послуга стала можливою завдяки підписанню головою районної
ради Романом Бубликом багатостороннього Меморандуму про співпрацю
між Сумською обласною, Охтирською районною, а також Глухівською,
Конотопською, Роменською, Сумською, Шосткинською міськими радами та
громадською організацією «Технології проти корупції» щодо створення
системи електронного урядування та електронної демократії у Сумській
області.
Оформлення даної послуги забере не більше 15 хвилин.
1. Заходимо на портал igov.org.ua, де зібрано послуги, які державні
органи України надають громадянам та бізнесу.
2. У розділі «Соціальний захист» обираємо пункт «Отримання субсидії
на оплату житлово-комунальних послуг».
3. Обираємо область і спосіб входу до системи (Ми зупинилися на
способі BankID через Приват24).
4. Після стандартного входу в систему потрібно уточнити деякі дані:
район/місто, ПІБ, дату народження, паспортні дані, ІНН, адресу реєстрації,
контактний телефон, електронну адресу, а ще заповнити міні-анкету.
Також знадобляться: реквізити на оплату комунальних послуг, відомості
про доходи – Ваші та членів родини, що проживають з Вами.
Замовляючи послугу, Ви надаєте згоду на обробку персональних даних
та підтверджуєте їх актуальність. Після заповнення та відправлення заяви
отримаєте повідомлення на e-mail про прийняття документів до роботи.
Співробітники управління соціального захисту населення аналізують
відправлену заяву. Якщо пакет документів неповний чи неточний, сповістять
на електронну пошту. Після остаточного опрацювання заяви, на електронну
пошту прийде рішення про призначення субсидії (На Охтирщині набирає
популярності
оформлення
субсидії
через
інтернет
//
https://sorada.gov.ua/novyny-mistsevyh-rad/25-ohtyrska-rajonna-rada/17588na-ohtyrshchyni-nabyraje-populjarnosti-oformlennja-subsydiji-cherezinternet.html. – 2016. – 02.11).
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Експертний погляд
Голова Державного
агентства
з
питань
електронного
урядування Олександр Риженко:
Проект «Прозорість і підзвітність у державному управлінні та
послугах», який фінансується USAID та Посольством Великої Британії в
Україні, розрахований на 5 років, має три головних компоненти –
електронні послуги, відкриті дані та державні закупівлі. Саме на ці три
напрямки спрямовані усі заходи цього проекту.
Агентство відповідає у цьому проекті за реалізацію компонентів
«електронні послуги» та «відкриті дані». Електронні послуги – це те, чого
найбільше очікують мешканці від держави. Наприклад, мешканець
Краматорську зможе оформити земельну ділянку чи зробити будь-які інші
дії, зареєструватися підприємцем, держава повинна забезпечити надання цієї
послуги максимально швидко без зайвих довідок.
У нас амбітні плани. Ми розуміємо, що потрібен час на те, щоб
громадяни дізналися, повірили, почали цим більш ефективно користуватися.
Цього року ми почали працювати над послугою щодо прийняття об’єкта
в експлуатацію. Коли ви побудували будинок і хочете прийняти його в
експлуатацію, на сьогоднішній день вам за паперовою процедурою потрібно
його спочатку зареєструвати в Держбудінспекції. Потім з цією декларацією
потрібно піти до реєстратора майнових прав. Після цього він видає свідоцтво
про право власності. Ми робимо цю послугу повністю в електронному
вигляді. Також ми оптимізовуємо процес. Є прийняті зміни до нормативноправової бази, за яких державний реєстратор майнових прав не буде
вимагати цю декларацію в паперовому вигляді. Буде організовано обмін між
двома реєстрами для того, щоб він міг отримати її автоматично. Для вас буде
достатньо подати декларацію в електронному вигляді і прийти до
реєстратора зареєструвати майнові права для отримання свідоцтва.
Наше завдання – спростити процес надання послуги, для чого потрібно
вносити зміни в законодавство. Наступний етап – зробити ці
послуги електронними.
Уряд не має фінансових зобов’язань. В проекті беруть участь
міністерство державного розвитку та торгівлі та Державне агентство з питань
електронного урядування, які мають реалізовувати проект разом з
проектним офісом.
Наскільки українська бюрократія охоче йде на зміни?
Це один з найбільших викликів. У нас є два типи державних органів. У
перших повністю існує повна система документообігу. Закон вимагає, щоб
при обробці документів державними органами обов’язково використовувався
електронний цифровий підпис (ЕЦП). Це близько 15 % всіх
державних органів.
Експертний погляд
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В інших вона знаходиться на певній стадії впровадження. Це може бути
електронна реєстрація документів.
На сьогоднішній день в містах обласного значення є досить непогані
впровадження. Часом міста ідуть попереду центральних органів влади. Є
міста, в яких уже давно опрацьовують документи в електронному вигляді.
З районами складніше. Ми працюємо з облдержадміністраціями, а вони
–
з
районами.
З
районами
все
добре
у
Луцькій,
Дніпропетровській облдержадміністраціях.
Була прийнята концепція розвитку електронних послуг, яка передбачає,
що протягом 2 років суспільно важливі послуги будуть переведені в
електронний вигляд.
Електронні послуги – це не відсутність можливості отримання послуг.
Створюються мережі центрів надання адміністративних послуг. Люди
зможуть отримувати послуги саме там. Сам процес отримання послуги
спроститься завдяки електронному документообігу.
Цього року було переведено в електронний вигляд заяву на отримання
субсидій. Ми хвилювалися, що багато громадян не зможуть її отримувати
через відсутність комп’ютера, мережі. Але близько 15 % субсидій цього року
оформили в електронному вигляді.
В рамках проекту передбачено досить багато заходів з популяризації і з
навчання. З цією проблемою стикаються всі країни.
Існує рейтинг ООН по індексу розвитку електронного врядування. В
червні було оприлюднено його зріз. Відповідно до цього рейтингу Україна
піднялася на 25 позицій за два роки. Зараз вона на 62 місці.
Є інші рейтинги, які оцінюють, наскільки громадяни готові спілкуватися
з урядом. У цих рейтингах ми ще більше піднялися.
Серед державних органів у нас є 10 % «передовиків». В міністерстві
економіки на сьогоднішній день одна із найбільш повноцінних систем
електронного документообігу.
Успішні у впровадженні електронного декларування Волинська,
Дніпропетровська області.
В міністерстві оборони, МВС немає такого прогресу, як в інших. Там
інші вимоги до інформації, але там теж є позитивні зрушення.
Наскільки
електронний
документообіг
забезпечує
секретність даних?
У нас є окрема служба, яка забезпечує захист інформації. Практично вся
інформація, яка на сьогоднішній день циркулює в міжвідомчому
документообігу, як правило, відкрита. Інформація з грифом циркулює
в папері.
Ми маємо надію, що до 1 січня буде запущена послуга з реєстрації
бізнесу. Також ми працюємо над збільшенням даних на порталі відкритих
даних. На сьогоднішній день ми проводимо зустрічі з громадськістю, щоб
зрозуміти, яка інформація потрібна найбільше. Також ми збираємося
запустити пілотну взаємодію державних реєстрів для спрощення
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надання послуг (Кирило Лукеренко Риженко: Близько 15 % субсидій цього
року
оформили
в
електронному
вигляді
//
https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/ryzhenko-blyzko-15subsydiy-cogo-roku-oformyly-v-elektronnomu-vyglyadi. – 2016. – 27.11).

Яника Мерило, заммэра Днепра:
…За последние два года в мировом рейтинге электронного
правительства Украина повысилась на 25-37 мест. Когда мы говорим об
отсутствии реформ и о «зраде» – это не о моей сфере. Многие эстонцы
удивлялись такому украинскому прорыву, утверждая, что это
физически невозможно. В Днепре мы открываем Центры
предоставления административных услуг, в Киеве запустили систему
госзакупок ProZorro, во Львове внедряем электронные билеты.
Сейчас мы делаем проект по внедрению ID-карточек. И это будет
прорыв. Очень горжусь электронными выборами, которые мы провели во
Львове во втором туре и испробовали эту систему летом, во время
довыборов.
К сожалению, я не могу тому или иному городу сказать – давайте будем
внедрять такие вот услуги и облегчим жизнь людям. Я никак не влияю на
ситуацию на законодательном уровне. Например, не могу создавать законы,
стандарты, не могу никак повлиять на закон «О социальных услугах».
Я уже давно думаю над тем, что все услуги нужно оптимизировать и
состыковать реестры. В Европе есть очень хорошее правило, которое
называется «Только один раз» – то есть, если государство один раз
спросило у меня информацию, второй раз оно уже не имеет права
спрашивать. Все потому, что реестры состыкованы. То есть государственные
институты общаются между собой. И это правильно. В Эстонии 98 %
государственных органов общается между собой, и только в 2 % с человека
дополнительно требуют какую-то информацию.
Я думаю, что общество уже готово. Кыргызстан готов, Бразилия
готова, в Европе это уже давно работает. Почему Украина должна быть
не готова? Ведь наряду с теми, кому есть что скрывать от государства есть
множество тех, кто хочет избавиться от необходимости выстаивать долгие
очереди за справкой или даже нести какую-то шоколадку чиновнику, не
говоря о взятке покрупнее. Пока чиновник влияет на то, есть ли ты в реестре
или тебя там нет, это создает поле для коррупции и злоупотребления.
Нам намного проще – все, что мы делаем, давным-давно придумано не
нами. И нам остается только копировать чужой опыт. При этом у нас в
команде работают айтишники, волонтеры, которые делают огромную работу
по анализу и тестированию – это IT-предприятия, команды горсоветов.
Очень много у нас квалифицированных специалистов, которые работают в
Центрах предоставления административных услуг и непосредственно
работают с людьми. Мы привлекаем самых крутых людей из разных сфер.
Если ты можешь войти в историю – то почему бы этого не сделать?
Експертний погляд
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…Я не помню, когда в Эстонии начинали подавать е-декларации – это
было очень давно. Была какая-то нулевая отметка, где каждый чиновник чтото декларировал. Но ее так давно уже прошли, что я не помню реакции
общества. Сейчас можно спокойно проследить сколько зарабатывал
чиновник за последние 10 лет, сколько тратил, какой автомобиль купил. Для
меня не было сюрпризом е-декларирование, я думаю, что это только начало.
Нулевая точка обязательно нужна, чтобы сказать, что у нас есть, а затем
начать отслеживать то, что мы имеем. Считаю, что сегодня органы должны
интересоваться тем, что задекларировали депутаты и чиновники. Потому что
если человек задекларировал триллион – то ли он ошибся, то ли пошутил –
это навевает на мысль об ответственности. А вдруг он также пошутит или
ошибется при голосовании в Раде?
В Эстонии уже 15 лет ходят ID-карточки и едва ли не каждый год
выходят обновленные версии этой программы. Многие европейские страны
сознаются, что некоторые свои программы так не доделали – это совершенно
нормально. Главное, что система работает.
За период немногим больше месяца мы открыли в Днепре два Центра
предоставления административных услуг. Сейчас здесь предоставляют 400
услуг, все в одном месте. Это услуги горсовета, Минюста, МВД, МРЕУ.
Скоро здесь появятся паспортисты. Все очень открыто и очень быстро.
Например, если ты пришел за дубликатом прав, став в электронную очередь
и ожидая своей очереди, можно сходить попить кофе или по другим делам.
Центр находится в ТРЦ. И здесь предоставляют услуги не только жителям
Днепра, но и области.
Если бы по вашему направлению вам дали полную свободу действий, с
чего бы вы начали в первую очередь?
Я бы разработала стратегию электронного правительства – единого
вектора, к которому мы хотим прийти. Сейчас мы внедряем новые
технологии там, где этого хочет власть на местах. Но этого мало, нужен
единый план. Во-вторых, нужно состыковать все реестры между собой – ну
нельзя постоянно дергать человека, чтобы он бегал за бумажками. В-третьих,
я бы лоббировала те наши проекты и инициативы, которые сейчас лежат на
рассмотрении и застряли. Среди таких инициатив – закон о том, что
некоторые услуги можно заказать через интернет-банк или через мобильный
телефон. Например, я, сидя в Украине, со своего телефона голосую на
выборах парламента в Эстонии. Это нормально, в порядке вещей! Такой
закон уже три года лежит в Украине. Плюс ко всему Украине срочно нужен
электронный реестр лекарственных средств, нужен электронный реестр
пациентов… (Елена Марченко Ты можешь войти в историю: Яника
Мерило
–
об
Украине
и
планах
на
будущее
//
http://www.aif.ua/politic/ukraine/ty_mozhesh_voyti_v_istoriyu_yanika_merilo_o
b_ukraine_i_planah_na_budushchee. – 2016. – 23.11).
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Выдача 16-летним гражданам Украины паспортов в виде
пластиковых ID-карт – не просто смена формы документа. Это, по сути,
первый шаг, который сделало наше государство в сторону электронного
управления и перехода на новый этап развития экономики.
Карты дают возможность моментальной идентификации гражданина в
государстве и возможность заменить всю старую бумажную систему
управления на новые доступные и бесплатные электронные сервисы. А
освоило производство этих ID-карт госпредприятие «Полиграфкомбинат
«Украина».
Максим Степанов, директор ГП «Полиграфкомбинат «Украина»:
Полиграфкомбинат «Украина» был готов обеспечить государство
ID-картами в полном объеме еще 1 января 2016 года. Комбинат обладает
мощностями для выпуска 250 тыс. карт в месяц. В абсолютно спокойном
режиме, в 2 смены. Естественно, в случае необходимости, всегда есть
возможность работы в 3 смены. Это вполне соответствует потребностям,
если верить расчетам, предоставленным Государственной миграционной
службой.
Помимо мощностей, следующий немаловажный момент – наличие
сырья и материалов для изготовления ID-карт. Потому что есть позиции,
которые заказываются заранее, за 20 недель. Это, к примеру, электронная
часть или высокотехнологичные чипы для записи биометрической
информации, срок изготовления которых от 16 до 20 недель. Кроме того, что
это сложное высокоточное производство, производителей чипов в мире не
так уж много. Естественно, к ним выстраивается очередь из других
государств. Поэтому мы вынуждены согласовывать производственные планы
на полгода вперед.
В нашей ID-карте стоят чипы Infineon Technologies. Это одни из самых
лучших чипов, которые стоят на идентификационных документах в 60-70 %
стран мира. Есть еще одна огромная корпорация, с которой мы хотим
сотрудничать, чтобы максимально диверсифицировать риски. Это компания
NXP. Их недавно купили американцы за 47 миллиардов долларов. Но пока
мы работаем только с InfineonTechnologies. Поскольку у нас чип с флешпамятью, то с целью обеспечения полной безопасности персональных
данных мы заказываем чипы полностью чистыми, после чего одновременно
пишем в один прогон на наших машинах операционную систему вместе со
всеми персональными данными владельца документа.
Для изготовления идентификационных документов мы закупаем
защитные краски со специальными свойствами, поликарбонаты, у которых
длительный срок службы, различные защитные элементы. Все это требуется
заказывать заблаговременно, поскольку из-за состояния экономики и низких
рейтингов Украины никто особо не стремится работать с нами. Кроме
прочего, с нас очень часто требуют обеспечить предоплату. Это серьезное
отвлечение оборотных средств полиграфкомбината, которые мы, по сути,
надолго «замораживаем» в запасах.
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Так вот, к 1 января 2016 года мы были полностью обеспечены
материалами для изготовления 1 млн ID-карт. Однако вместо заявленного
количества документов – около 200-250 тыс. в месяц – мы пока
изготавливаем всего по 20 тыс. ID-карт. Это наши 16-летние дети, которые
впервые получают паспорт. К 1 ноября фактически изготовлено и выдано
где-то 200 тыс.
Наша цена 192 грн с НДС (или 6,2 долл. США). Естественно, стоимость
жестко привязана к курсу валют, потому что, к огромному сожалению, в
Украине не производятся сырье и материалы, необходимые для изготовления
подобной продукции.
Хочу отметить, что страна должна была на эти карты перейти
намного раньше. Если посмотреть мировые тренды, то речь идет уже не
просто о пластиковых карточках с чипами, которые выдают в разных
странах с 2002-2003. Люди активно пользуются различными
государственными сервисами в защищенных мобильных приложениях.
Почему это очень важно? Потому что ID-карта в виде пластиковой карты с
электронным носителем дает огромные возможности с точки зрения
построения электронного государства. Нормального цивилизованного
электронного государства.
К сожалению, у нас нет полноценной национальной политики по
построению электронного государства. В моем понимании, мы сейчас
должны тратить деньги не на открытие Центров предоставления
административных услуг, так называемых ЦНАПов, а на строительство
электронной инфраструктуры. Чтобы гражданин должен был сходить в
ЦНАП только один раз, для первоначального получения самого электронного
паспорта, а все остальное уже делал в машине, когда едет по делам, с
помощью мобильных приложений, компьютера.
Ни для кого не секрет, что нормально развитое электронное
государство напрямую влияет на рост ВВП. Как минимум, на бюджетные
расходы. Мы в состоянии будем сокращать огромные расходы бюджета на
содержание различных офисов, где обслуживают людей. У нас популярна
риторика, что нам эти офисы нужны, потому что у нас есть пожилые люди,
которые не пользуются компьютерами. Я прошу прощения, кто такие
«пожилые» люди? У меня мама, ей будет уже 69 лет, она достаточно активно
пользуется мобильными приложениями, WhatsApp, Viber, электронной
почтой. И поверьте мне, она, как и многие украинцы ее возраста, совершенно
точно отдаст предпочтение компьютеру и мобильному приложению вместо
потери времени в очередях и хождения коридорами государственных
органов. Создать понятные и комфортные условия, работать на результат, а
не ради процесса – именно в этом и должна заключаться забота государства о
пожилых, да и не только пожилых, людях.
Что дает государству устранение бумажного документооборота и
замена его на электронную идентификацию?
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Во-первых, это безопасность персональных данных. Как бы то ни было,
паспорт в виде книжки, которым мы с вами привыкли пользоваться,
морально и технически устарел. Он был введен в начале 90-х, и подделать
или просто переклеить фотографию для преступника не составляло никакого
труда. Вспомните массу случаев, когда с помощью поддельного паспорта
оформляли кредит в банке или проводили махинации с недвижимостью. А за
этими историями стоят живые люди, столкнувшиеся с огромными
проблемами. С идентификационной картой сделать подобное невозможно.
Для получения паспорта в виде ID-карточки человек проходит первичную
тщательную идентификацию – когда и где родился, где проживает и т.д.,
после чего его данные заносятся в Реестр, который очень серьезно защищен и
все элементы безопасности полностью соблюдены. Даже если теоретически
представить, что кто-то попытается подделать документ, то исходные данные
каждого конкретного человека в Реестре всегда можно сравнить. Причем
безопасность важна не только с точки зрения проверки человека. Это
относится и к любым гражданско-хозяйственным отношениям, в которые мы
с вами можем вступить – нотариальное заверение документов, подписание
сделок. Всегда можно удостовериться, что перед тобой сидит именно этот
человек, а не кто-то, кто украл его паспорт.
Второе. Информация становится доступной в электронном виде, и тот
государственный орган, который имеет доступ, сразу может ее считать.
Идентификация будет занимать секунды и может быть проведена даже
удаленно – именно эта функция способствует развитию огромного
количества электронных сервисов. Помимо всех тех данных, которые
записываются на чипе – семейное состояние, адрес регистрации, фото и т.д.,
там еще будет электронно-цифровая подпись.
К огромному сожалению, на момент выдачи паспортов 16-летним
гражданам это не было прописано в законодательстве. Но мы, естественно,
предусмотрели возможность записывания ее на карту. Поскольку в карте
изначально установлен чип с флеш-памятью, то человек, получивший этот
паспорт
без
электронно-цифровой
подписи,
сможет
пойти
в
соответствующее отделение миграционной службы, либо в ЦНАП, и ему
поставят на карту ЭЦП. Такую дата-группу мы зарезервировали специально,
с учетом будущего развития ID-карты. Мы подумали наперед о владельцах
новых паспортов и самостоятельно приняли это решение, потому что в
начале выпуска документа у нас в законодательство еще не были внесены
соответствующие изменения.
Очень важный момент, чтобы государство ни в коем случае не
остановилось просто на выдаче этого пластика. Человек должен понимать,
зачем он его получает, помимо удобства использования (положил в портмоне
и т.д.). Он должен понимать, для чего ему нужна ЭЦП, какие преимущества
она дает, для чего ему нужна сама карта.
Что необходимо сделать? В первую очередь – усовершенствовать сам
Закон о ЭЦП. Возьмем такую страну, как Эстония. Мы очень серьезно
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изучали ее опыт, и не верьте, что там это было сделано только потому, что
страна имеет небольшое население – около 1 млн 300 тыс граждан. Вообще
не имеет значения, сколько граждан в государстве. В Эстонии, например, нет
никакой необходимости дублировать любой договор между гражданами
«живыми» подписями. Это все делается с помощью ЭЦП. И договор
считается подписанным после того, как они поставили под ним электронные
подписи. Наверное, можно внести соответствующие изменения и в
украинское законодательство.
Государство должно максимальное количество услуг перевести в
электронный вид. Имея такой идентификатор как карточка и информацию,
которая записана на чипе, я как государство могу четко понимать, что ко мне
за этой услугой обратился конкретный человек. И мне не нужно его видеть –
я это вижу в электронном виде, когда он заходит на тот или иной портал и
идентифицирует себя. Так работает интернет-банкинг, к примеру. Никто ведь
не бегает в банк по сто раз на дню, чтобы провести платеж – удаленная
идентификация занимает минуту.
Благодаря функционалу нового документа мы просто обязаны начать
серьезно развивать государственные электронные сервисы. Что я имею в
виду? Самое простое, то, с чем мы постоянно сталкиваемся. Например, ты
решил зарегистрировать по своему месту жительства какого-то своего
родственника – маму, папу, ребенка, кого угодно. На сегодняшний день ты
должен взять свой документ, пойти в соответствующий орган, постоять в
очереди, сдать документы, потом прийти через какой-то период, тебе
поставят печать, внесут в какие-то амбарные книги и т.д. Решается это все
очень просто. Делается соответствующий реестр. Естественно, он должен
делаться по нормальным техническим стандартам, быть нормально защищен
от внешних воздействий и выдерживать нормальную нагрузку. Это те вещи,
на которых государству, наверное, не следует экономить, поскольку это
нужно сделать один раз. После этого все просто. Скажем, я захотел
зарегистрировать тебя по своему месту жительства. Ты зашел в реестр через
свой личный кабинет, оставил соответствующую заявку, затем я зашел со
своей картой, наложил ЭЦП, дал подтверждение – в реестре появляется
запись, что Василь Петренко зарегистрирован по адресу владельца жилья
Степанова Максима. Мы оба потратили на это максимум 5-7 минут.
Соответственно, не нужно содержать всех этих людей, не нужно платить за
все эти ненужные документы – нужно сделать одну простую вещь. Так
упраздняется коррупция, ведь нет контакта с госслужащим, нет
необходимости в «благодарностях» для ускорения обработки документов. И
так с любой услугой, которую оказывает государство человеку. Я даже не
говорю о льготах и всем остальном, что может быть приведено в нормальный
электронный вид, «мертвых душах», которые получают льготы и т.д.
Я не говорю и про выборы, которые мы как нормальная
демократическая страна, проводим в нормальные сроки, но при этом все
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время тратим огромное количество денег. Эстония голосует дистанционно,
дома, с помощью своей карты.
Это позволит сразу получить экономию бюджетных средств за счет
содержания штата сотрудников, оплаты коммунальных платежей и т.д.
Понятно, что все это не сокращается в один день. Если мы запускаем
дистанционное голосование на выборах, то, наверное, в первый год это будет
3-5 % избирателей. Можно посмотреть статистику других стран.
Естественно, в первую очередь нужно запускать в он-лайн режиме
наиболее востребованные административные услуги. И самое главное, не
нужно изобретать велосипед. Не нужно придумывать что-то свое и
уникальное, которое потом не будет работать в этой стране. Нужно не просто
взять лучший опыт, который существует в мире, но применить и
трансформировать его для Украины. И не придумывать сказки, что наши
люди глупее эстонца или корейца, а просто это сделать.
К слову, помимо самих карточек, наши программисты уже написали
программу, позволяющую идентифицировать человека и считывать те
данные, которые находятся на ID-карте. Этой программой можно начинать
пользоваться уже сейчас.
Мы изготовили также тестовые карточки, которые органы
государственной власти должны были у нас взять, чтобы протестировать
свои системы. Кроме того, мы совместно со службами Госспецсвязи выбрали
те параметры, которые необходимо дать, если кто-то хочет свою программу
написать, и выложили их на сайте Полиграфкомбината «Украина» в
открытом доступе. Так вот, самое интересное, что из всех субъектов,
существующих в государстве, у нас наиболее активно берут эту программу
банки…
Вот как это работает – ты ко мне пришел в государственный орган,
даешь мне свою паспортную карточку. Я должен эту карточку приложить к
соответствующему ридеру, либо вставить через USB-вход в компьютер и
прочитать информацию. Для этого мне нужно ПО, которое я должен у себя
инсталлировать. А чтобы протестировать всю систему в комплексе, мне
нужны тестовые карточки. Так вот эту информацию у нас берут только банки
и нотариусы. Стыдно сказать, но ни один государственный орган не
обратился к нам! Им это не надо.
Является ли по украинскому законодательству юридически
значимой информация, содержащаяся на чипе электронной ID-карты?
Сегодня эти нормы уже существуют и прописаны в Законе «О едином
государственном демографическом реестре».
ЭЦП на идентификационной карте можно использовать так же, как и
любую другую ЭЦП.
… Когда я пришел на Полиграфкомбинат «Украина», то составил
стратегический план развития предприятия на 5 лет. Этот план
предусматривал поэтапную модернизацию предприятия, какое оборудование
мы должны купить, какие технологии мы должны внедрить для реализации
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предусмотренных планом целей. И сегодня я с гордостью могу сказать, что за
пять лет мы выполнили все, что планировали. Мы начали выпускать
биометрические документы, мы сертифицированы по пяти европейским
стандартам, сертифицированы платежными системами Visa и MasterCard, то
есть Полиграфкомбинат «Украина» стал нормальным серьезным
европейским предприятием, конкурентоспособным на международных
рынках.
А если говорить о внедрении электронного государства, то
наверное, должен быть четкий план, который включает в себя все то,
что мы должны сделать для создания нормального электронного
государства. В этом плане техническая составляющая – лишь процентов
10. Все остальное – законодательные и нормативные вещи, а также
восприятие обществом того, что это необходимо сделать. Этот план должен
быть достаточно подробным, четко предусматривающим, что и в какой
период выполняется. И в обязательном порядке должны быть назначены
ответственные за выполнение этого плана, с которых можно будет спросить
о результатах. Каждый гражданин должен понимать, что ему дает реализация
конкретного этапа плана внедрения электронного государства.
Чтобы мы с вами знали, что через год мы, допустим, сможем
регистрироваться онлайн по месту жительства и иметь такие-то льготы.
Через 3 года сможем спокойно голосовать, не выходя из дома. А через 5 лет
мы построим всю инфраструктуру, и нам вообще ничего не надо будет с
собой носить, кроме мобильного телефона либо ID-карты. Вот такого roadmap в государстве на сегодняшний день не существует. Наверное, нужно
начать с этого.
А есть у нас государственный орган, который занимается
разработкой е-государства?
У нас даже есть агентство по электронному управлению. Но они никогда
не звонили. Обидно, когда смотришь, куда рванули другие страны и что они
делают… Тем более, что по роду своей деятельности мы обладаем опытом и
знаниями о многих технологических новшествах, которые существуют в
мире. Но, к сожалению, это никого не интересует.
Взять, к примеру, Австрию. Австрийцы с 2015 г. применяют мобильное
приложение Mia, в котором в онлайне и офлайне сделали аппликации
основных документов граждан: ID-карты, водительского удостоверения,
свидетельства на автомобиль. Естественно, там предусмотрена мегазащита от
внешних воздействий, и благодаря этому приложению вся содержащаяся в
документах информация, есть и в телефоне. И теперь при установке данной
программы на мобильный, гражданам даже не нужно носить с собой IDкарту для обеспечения идентификации. Главное, чтобы была установлена эта
программа на мобильном. Такая же программа установлена у полицейских, в
магазинах. К примеру, молодой человек, покупающий алкоголь, уже не
должен доказывать продавцу о своем совершеннолетии. Продавец просто
заходит в программу и может считать данные карты. При этом, в данном
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случае открывается не вся карточка, а исключительно данные возраста. Есть
другая опция, когда нужно открыть все данные, если, к примеру,
останавливает полицейский. Естественно, что такие трендовые и
современные возможности становятся доступными гражданину после
первичной выдачи идентификационного документа.
…Полтора года назад я общался со специалистами компании,
внедрявшей электронное государство в Эстонии – сейчас эта компания
внедряет электронное правительство в странах Персидского залива. По их
мнению, подготовка плана для внедрения е-gov в Украине потребует
максимум месяцев 5-6. По предварительным оценкам, на полное завершение
проекта от начала и до конца понадобится около трех лет.
Во всяком случае, та продукция, которую мы выпускаем, полностью
позволяет это сделать. Нашему Министерству иностранных дел было
предоставлено порядка 200 проспектов с картами для передачи
уполномоченным структурам различных государств в рамках обмена
образцами, проездными и идентификационными документами. После
внедрения биометрических паспортов Полиграфкомбинат «Украина»
принимал консулов всех стран Шенгенской зоны ЕС, которые дали
положительную оценку организации нашего производства. В свою очередь
мы, посещая международные конференции с участием представителей
миграционных и пограничных служб различных стран мира, показываем и
подробно рассказываем о нашей продукции. И слыша их положительные
отзывы, я могу уверенно сказать, что украинская ID-карта выполнена на
очень и очень высоком уровне.
При старте производства ID-карт присутствовал Президент Украины,
что говорит о важности такого события в украинской истории.
Администрация Президента постоянно проявляет интерес к нашим
достижениям (Юрий Бутусов Директор гп «полиграфкомбинат «украина»
максим степанов: «все готово – мы можем построить электронное
государство
за
три
года»
//
http://censor.net.ua/resonance/415488/direktor_gp_poligrafkombinat_ukraina_
maksim_stepanov_vse_gotovo_my_mojem_postroit_elektronnoe_gosudarstvo. –
2016. – 18.11).

Наталья Вареник, член Национального союза писателей Украины,
лауреат литературной премии им. Сосюры, собкор ZN.UA:
Несоответствие таможенных систем Украины и других стран
усложняет обмен электронной таможенной информацией. Сегодня в
бизнес-среде появляется много новшеств, которые у всех на слуху, но
понятны далеко не каждому. Одним из таких новых понятий стала т.н.
«электронная таможня».
В Европе электронная среда начала развиваться намного раньше, чем у
нас: в течение 1990-х появился ряд проектов, связанных с информационным
обществом: «электронная Европа – информационное общество для всех»,
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«электронное правительство» и другие, чье появление способствовало
концепции создания электронной таможни. Многие отправные точки этого
направления были изложены в докладе «Европа и глобальное
информационное общество», опубликованном еще в 1994 г. Позже появились
основополагающие документы: «Стратегический план электронной
таможни» (MASP) и Решение Европейского парламента и Совета
№70/2008/EC от 15 января 2008 г. о внедрении безбумажных технологий для
таможенного оформления и торговли.
Украина тоже не стоит на месте и согласна сотрудничать с Европой
и другими странами в сфере поголовной электронизации всей таможни и
взаимного обмена информацией, но на паритетных условиях…
Правительства ряда стран Евросоюза взяли на себя обязательства по
внедрению новых систем услуг таможенного союза по согласованному
графику, организации их работы и дальнейшего развития. Естественно, все
эти новации вводятся постепенно, а первоначальная дата вступления в силу
новых правил, назначенная на лето 2013 г., была перенесена на более
поздние сроки, поскольку даже развитые европейские страны не смогли
обеспечить работу всех таможенных услуг в электронном виде за достаточно
короткий срок. И все-таки, уже сегодня бумажная волокита на таможнях
является исключением, а большинство стран Евросоюза обслуживают
субъектов экономической деятельности с помощью электронных систем.
Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор
экономических наук, профессор Павел Пашко:
«Сегодня весь мир живет по электронным законам. Еще 15–20 лет назад
все кардинально изменилось – возникла глобальная информационная
система. Мир веками был сориентирован на бумажные носители, все законы
и постановления были на бумаге. Потом начались попытки привязать бумаги
к электронной системе. Коснулось это и таможни, где идет непрерывная
борьба экономических интересов торгующих государств, поскольку каждая
страна защищает свои интересы. Первые единые правила возникли именно
для перемещения товаров, их утвердила Киотская конвенция об упрощении и
гармонизации таможенных процедур. После этого все страны переделали
свои таможенные законодательства или создали, как Украина, практически
новые. Сегодня в любой точке мира можно посмотреть таможенную
декларацию и понять ее смысл, потому что основополагающие положения
будут едины. До этого товар, пересекающий границу, оценивали и проверяли
прямо на таможне. Сейчас Евросоюз работает по такой схеме: товар еще не
пришел, а таможенная служба с помощью электроники знает заранее: какой
идет товар, сколько, откуда и куда? Можно даже детализировать – какой
товар в одной упаковке? 10 лет назад к нам приезжали представители
китайской таможенной службы и рассказали, что у них скорость
прохождения товара на экспорт составляет три секунды! У нас эта скорость
прохождения тогда составляла два часа на товар. Но китайцы шли к этому,
по их словам, 20 лет, потратили какой-то процент ВВП для создания системы
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логистики, зато теперь электронно маркируют каждую деталь товаров при их
изготовлении. Поэтому перемещение любого товара детализировано и
отслежено. Мы бы тоже хотели знать, что нам продают китайцы, но не
видим, т.к. китайская система информации не совпадает с украинской. При
этом в электронной части она уже готова совпадать, но у нас не совпадает
законодательная система, различные процедуры и т.д.».
Специалисты таможенного дела считают, что устранить
технические расхождения нетрудно – долгие годы информационное
подразделение
таможенной
службы
Украины
числилось
как
«обслуживающее», но потом начало стремительно развиваться и
специализироваться. Информационное подразделение стало опережать
другие службы, став «тягловым механизмом» таможни. До этого
таможенный контроль осуществлял физическую проверку товаров и
документов, а сегодня в Таможенном кодексе уже записано «электронная
проверка документов», когда они сверяются на уровне двоичных кодов.
Норма в новом Кодексе есть, теперь надо выписать это в процедурах.
Весь мир, вся электронная таможня идет к тому, чтобы детализировать
информацию о товарах. Украине также необходимо уметь дробить
информацию, чтобы таможенники знали – к нам идет не просто тюк
текстиля, а определенное количество рубашек, носков, галстуков в одной
упаковке. Таможня – не только товар, но и безопасность.
Проблемы таможенных взаимоотношений с Украиной интересуют не
только Евросоюз, но и США – у нас уже побывал специальный
уполномоченный по вопросам защиты таможни и границ Соединенных
Штатов, подписавший с украинскими коллегами межправительственное
соглашение о взаимной помощи между таможенными администрациями
наших стран. Обе стороны выразили надежду, что это соглашение поможет
создать необходимую правовую базу для обмена информацией и опытом.
«Сегодня у наших и американских таможенников немного разные
проблемы. Таможенная служба США, которая с нами взаимодействует,
прошла разные этапы направления действий. Сначала – деньги, товары, как
это сейчас доминирует у нас. Потом у них была кампания по борьбе с
наркотиками, а после 11 сентября 2001 г. – борьба с угрозой терроризма.
Когда в Соединенных Штатах поняли, что угроза терроризма для них стала
реальностью, они начали строить систему безопасности на дальних
подступах. США дарит другим странам сканеры для морских портов и
аэропортов, чтобы видеть, как сканируют грузы, которые полетят или
поплывут к ним. Их не особо интересует граница, например, между
Украиной и Польшей, а Борисполь – интересует. Система безопасности –
всемирная, это говорит о том, что перемещение грузов отслеживают все
страны. И хотя у нас сейчас доминирует направление денег и товаров, нельзя
упускать и безопасность, например, не допускать опасные товары в страну.
Конечно, при больших товаропотоках досмотреть все невозможно, должна
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быть система риска, которая формируется внутри страны. На основе этих
критериев и осуществляется таможенная безопасность…».
Угроза ввоза опасных товаров в страну – это тоже проблема таможенной
безопасности. Бывает, что в одной упаковке товара идут детские игрушки,
окрашенные в разные цвета. Среди них есть партия, окрашенная вредной для
здоровья краской. Но мы еще не умеем так «дробить» товар, чтобы
идентифицировать именно опасные игрушки. Точнее, у нас не работают эти
механизмы. Проблема таможенной безопасности – это и контрабанда.
Сегодня многие страны пошли путем тотального электронного контроля
продажи товаров внутри страны. Незаконно ввезенный товар при таких
условиях невозможно продать, и контрабанда будет существовать только до
тех пор, пока есть условия сбыта. Даже контроль на границе при таких
условиях не так важен.
Последние 25 лет в нашей таможенной службе проходят волнами
кампании по смене состава, создаются рабочие группы, ужесточается
контроль, эти меры лишь ненадолго решают проблему проникновения в
страну нелегальных товаров. Решить ее, по мнению специалистов, может
только вступление на путь, по которому пошли Европа и США:
электронизация процедур, перевод на электронный контроль передвижения
товаров и их учета в момент продажи. Как результат – в этих странах
«черный» рынок существует в очень незначительном объеме.
В конечном итоге отказ от нелегально ввезенных товаров выгоден всем
– они станут легитимными и по большей части значительно дешевле,
поскольку в их стоимость не будут заложены всевозможные риски по
нелегальному ввозу в страну. О «бесплатном сыре» и своем,
отечественном…
В 2016 г., в связи с изменениями Таможенного кодекса ЕС, в странах
Евросоюза будут изменены десятки, а то и сотни местных законов,
связанных с различными таможенными процедурами. Уполномоченные
экономические операторы получат расширенные преференции, срок
хранения таможенных документов увеличится с 3 до 10 лет, с 1.05.2016 г. все
типы налоговых деклараций должны подаваться только в электронном виде
через систему EDI, значительно повысятся штрафы и санкции за нарушение
таможенных процедур, изменится и многое другое…
Украина, хотя и не является членом ЕС, пытается не отстать от этих
новаций: основные положения рамочного сотрудничества по таможенному
делу уже имплементированы в новом Таможенном кодексе Украины.
Созданы рабочие группы, эксперты которых трудятся над аспектами
взаимодействия с Европейскими таможенными структурами. Европа хочет
сотрудничать с нами в сфере поголовной электронизации всей таможни, но
мячи почему-то пока летят в одни ворота…
«Нам очень нужна информация от внешних рынков. Европа предлагает
устроить «сквозную информацию». Но что будут давать они? Что – мы? Пока
что Европа информации нам не дает, они хотят все тестировать, проверять.
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Мы даем им информацию о том, что вывозится, они нам – нет. В свое время
нам предоставляла информацию Молдова, в результате чего «левый товар»
на молдавской границе перестал ходить. Хорошо, чтобы так было везде.
Европейцы предлагают нам покупать и устанавливать их электронные
программы, даже заплатить можно позже. Но, как известно, бесплатный сыр
бывает только в мышеловке. Наши программы намного лучше, например,
«Инспектор-2006», у нас отличный блок системы анализа риска, блок
оформления и контроля за документами, и др. Но они построены в рамках
ныне действующей законодательной системы и не дают возможности
присоединиться к существующим системам. В свое время Таможенная
служба имела подразделение «Департамент информационных технологий».
Когда упразднили Министерство доходов, оно было ликвидировано как
самостоятельное подразделение и слилось с информационной системой
налоговой и таможенной службы. Хорошо, если бы впоследствии состоялось
взаимодействие этих двух систем, но этого не произошло. Налоговики могут
получать информацию от таможни, а таможенная служба от налоговой – нет,
у них разные информационные составляющие. Ушли хорошие специалисты,
сегодня нужно все восстанавливать, потому что мы перешли на новый
информационный уровень. Мы первыми в мире начали предварительное
информирование в 1999 г., а Европа пришла к этому через 15 лет. Айтишная
украинская составляющая намного сильней европейской. Наш Таможенный
кодекс полностью соответствует Киотской конвенции, поэтому спешить
присоединяться к чему-то едва ли стоит, разве что к каким-то инновациям.
Европа – это, по сути, единый организм, а мы все равно будем отдельной
страной с особыми условиями. Наш Кодекс не хуже, а в отдельных вопросах
даже лучше…».
Кстати говоря, быть в «едином европейском организме» не так-то
просто: по прогнозам аналитиков, выход Британии из Таможенного союза ЕС
может стоить стране 25 млрд фунтов. Дело в том, что в рамках Таможенного
союза ЕС страны-участники проводят переговоры по торговым сделкам и
устанавливают единый внешний тариф, а выход из «семьи» может
уменьшить ВВП Британии через несколько лет на 1–1,2 %.
Тем не менее, идея общеевропейской «Электронной таможни» жива и
рассчитана на дальнюю перспективу: окончательно завершить процесс
обмена информацией и создания единых баз данных для стран – членов
Евросоюза планируется к 2020 г. Европейская комиссия вместе со странами –
участниками Союза разработала план реализации программы, который
должен полностью заработать с 1 января 2021 г. По графику Европейской
комиссии, к 31 декабря 2020 г. должен завершится переходный период, и
создана IT-инфраструктура, а Единый таможенный кодекс Европейского
Союза будет действовать на всех уровнях и во всех странах. Украина же пока
пытается выкарабкаться из несоответствия процедурной и законодательной
баз, чтобы свести воедино все составляющие нашего электронного будущего.
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Павел Пашко, заслуженный деятель науки и техники Украины,
доктор экономических наук, профессор:
К сожалению, Европа пока не готова предоставлять нам свою
информацию о товарах, ввозимых сегодня в Украину, ссылаясь на
необходимость тестирования своих программ применительно к нашей
стране, как они это пытались делать в других странах, например, в
Калининградской области России. Мы же готовы предоставлять свою
информацию хоть сейчас, – собственно, мы ее уже даем. Убеждение, что
«Запад нам поможет» – это просто неверие в свои силы. Откуда такое
убеждение, что европейские программы не могут быть хуже, чем наши?
Могут! (Мы не видим, что нам продают // http://gazeta.zn.ua/business/myne-vidim-chto-nam-prodayut-nesootvetstvie-tamozhennyh-sistem-ukrainy-idrugih-stran-uslozhnyaet-obmen-elektronnoy-tamozhennoy-informaciey-_.html.
– 2016. – 05.11).

Громадяни та влада сьогодні на крок ближчі один до одного. Тепер
кожен може звернутися онлайн із пропозицією до парламенту,
президента, уряду, чи до органів місцевої влади. Громадяни не повинні
стояти у довгих чергах, щоб отримати адміністративну послугу, а
можуть, сидячи дома, скористатися порталом державних послуг. А вся
інформація про статки високопосадовців та бюджетні кошти тепер
перебуває під пильним оком громадськості.
Такі новації свідчать про поступове запровадження електронної
демократії в Україні, яка визначена однією з основних цілей Стратегії
розвитку інформаційного суспільства в Україні.
«Електронна демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни
та організації залучаються до державотворення та державного управління, а
також до місцевого самоуправління шляхом широкого застосування
інформаційно-комунікаційних технологій».
На законодавчому рівні з 2014 року Україна зробила низку кроків у
цьому напрямку: внесла зміни до законів «Про доступ до публічної
інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції» та
ухвалила закон «Про публічні закупівлі». Відкритим на сьогодні залишається
питання стратегічного бачення розвитку електронної демократії в Україні.
Сергій
Лобойко,
експерт
групи
електронної
демократії
Реанімаційного пакету реформ:
«Ми ухвалили низку законів, які заклали базові інструменти для
розвитку електронної демократії в Україні, але у нас немає комплексного
плану для її впровадження. Для цього потрібно ухвалити Концепцію чи
Дорожню карту розвитку е-демократії в Україні».
Дорожня карта е-демократії
Впровадження електронної демократії в Україні відбувається в рамках
глобальних ініціатив – «Партнерства «Відкритий уряд» та «Відкритий
парламент». Україна реалізовує заходи з впровадження цих ініціатив шляхом
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ухвалення та виконання відповідних Планів дій. У 2016 році Верховна Рада
схвалила »План дій з реалізації Декларації відкритості парламенту»,
революційним завданням якого є запровадження онлайн-обговорення
законопроектів за прикладом Бразилії та Канади.
В рамках Плану дій із впровадження ініціативи «Партнерство
«Відкритий уряд» на 2016-2018 роки передбачається важливий проект –
створення Національного контактного центру як «єдиного вікна» для
подання телефонних та електронних звернень громадян до органів державної
влади. Експерти вважають цей проект нагальним, оскільки державні
структури вкрай перевантажені роботою із запитами та зверненнями
громадян, а якість відповідей є вкрай низькою. Однак ухвалення Плану дій
затримується ще з червня місяця.
Окрім міжнародних зобов’язань, впровадження електронної демократії
також визначено «Концепцією розвитку електронного урядування» та
законом «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007-2015 роки», проте ці документи були розраховані до 2015 року.
Питання розробки Дорожньої карти обговорювалося на круглому столі
«Дорожня карта з е-демократії: конкретні кроки», який відбувся 25 жовтня за
участі українських та міжнародних експертів, громадського сектору та влади.
Під час дискусії погляди щодо ухвалення концептуального документа
розділилися.
Олеся Архипська, експерт із врядування «Transparency International
Україна»:
«Всі концептуальні документи щодо розвитку е-демократії та еурядування закінчилися у 2015 році, тому питання їх розробки є актуальним.
Саме в межах Партнерства «Відкритий уряд» зараз готується План дій із
впровадження е-урядування, у межах якого передбачається розробка такої
Дорожньої карти».
Дмитро Хуткий, експерт «Реанімаційного пакету реформ» (РПР):
«Дорожня карта е-демократії уже підготовлена в межах РПР і вона може
лягти в основу комплексної дорожньої карти від громадянського суспільства.
Але такий документ може бути створений в іншій формі – Концепції,
підготовленій Агентством з електронного урядування чи в рамках ініціативи
«Партнерство «Відкритий уряд».
Порядок денний у сфері е-демократії має такий вигляд: ухвалення
нових законів з е-демократії щодо запровадження е-консультацій, еголосування, е-виборів та е-плебісцитів, ухвалення Дорожньої карти едемократії та Стратегії залучення громадян, а також створення Національної
ради з е-демократії для координації цих процесів.
Сергій Лобойко, говорячи про основне завдання, зазначає:
«Координація громадських активістів, експертів та влади на регіональному та
національному рівнях створить потужний майданчик для генерації ідей та
створення банку рішень. Сьогодні ми спробували створити неформальний
прототип Національної ради з е-демократії».
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Зараз активно йде робота над реформуванням законодавства. Вже
відбулося громадське обговорення законопроекту «Про публічні
консультації».
На етапі ухвалення перебуває законопроект щодо запровадження
електронних елементів у виборчому процесі, зокрема створення Єдиної
інформаційно-аналітичної системи «Вибори».
Попит населення щодо таких змін є доволі високим. Пропозиції щодо
запровадження е-виборів громадяни активно надсилають у вигляді петицій
до президента України та Верховної Ради України. Зокрема, така петиція до
парламенту набрала необхідні 25 тисяч голосів і була розглянута, проте не
підтримана через брак коштів на її реалізацію.
Громадяни активно створюють петиції щодо вдосконалення інструменту
петицій, зокрема Об’єднати петиції, що схожі по змісту і суті, Пряме
представлення петиції, які набрали 25 000 голосів в Верховну раду України.
Перешкодою у реалізації поставлених завдань може стати
відсутність політичної волі влади розвивати інструменти е-демократії. Така
проблема була піднята під час круглого столу «Дорожня карта з е-демократії:
конкретні кроки», в якому взяли участь тільки два представники влади:
народний депутат Єгор Соболєв та представник Державного агентства з
електронного урядування Олександр Шевцов.
Єгор Соболєв позитивно оцінює впровадження е-демократії в Україні:
«Україна вже запровадила низку законодавчих змін, які забезпечують
прозорість та підзвітність влади. Зараз активно реалізується інструмент едекларування, який є основою реалізації принципу відкритості влади».
Натомість координатор проекту E-data Олександр Щелоков вказує на
існуючі проблеми: «Міністерство фінансів не розробляє документи,
необхідні для роботи з відкритими даними. Ми ізольовані від влади, тому
процес розвитку е-демократії рухається дуже повільно».
Влада також не бажає реагувати на пропозиції громадян. Більшість
успішних петицій залишаються нереалізованими, тільки 5 петицій із 40
успішних можна вважати частково реалізованими. Наприклад, велику
активність громадяни висловлюють щодо необхідності скорочення народних
депутатів, щомісяця створюючи декілька петицій з цією пропозицією, а у
листопаді минулого року петиція Зменшення кількості депутатів Верховної
Ради України до 100 осіб отримала 29 тисяч голосів, проте її не було
реалізовано (Марія Довбенко Україна на шляху до е-демократії //
http://www.radiosvoboda.org/a/28097653.html. – 2016. – 04.11).
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Блоги та соціальні мережі
Максим Нефьодов, первый заместитель Министра экономического
развития и торговли Украины:
На прошлом заседании Кабмин отменил более 367 устаревших и
противозаконных регуляторных актов. А также смягчил требования для
представителей аграрного и телеком-рынка. Кроме того, мы презентовали
проект закона, который позволит значительно повысить позиции Украины в
рейтинге Doing Business. Казалось бы, это очевидная #перемога: бизнесу
станет легче дышать, зарабатывать деньги, платить налоги и создавать новые
рабочие места. А государство сможет успешно конкурировать за
иностранные инвестиции.
Но нашлись и те, кто увидел в этом #зраду. Мол, вы так резко, просто с
плеча, рубите – как бы с водой ребенка не выплеснуть. А если от ваших
«слепых» отмен возьмет и рухнет украинская экономика? Она ведь на одних
только регулировках и запретах и держится, а вы и от них хотите избавиться!
Мне неизвестно, намеренно эти «специалисты» манипулируют словами,
или они действительно наивно верят в то, в чем уже разочаровался весь
прогрессивный мир. Печальный опыт (в том числе наш собственный!)
доказывает: ручное управление экономикой рано или поздно приводит к
неизбежному краху. Единственный путь к процветанию – это уменьшение
влияния государства на экономику и бизнес. Потому что не государство
финансирует социальную сферу. И не оно создает рабочие места. И качество
жизни поднимает не государство. Это делают налогоплательщики –
бизнесмены, предприниматели, простые граждане, которые эффективно
работают. А задача государственного аппарата – создать прозрачные,
простые, справедливые и одинаковые для всех условия.
Конечно, государство должно оставлять влияние в стратегически
важных сферах, таких, как, например, атомная энергетика. Но то, что мы
отменяем, от атомной энергетики очень далеко. На этот раз речь шла о 98
нормативно-правовых актах времен СССР, которые давно не применяются на
территории Украины, а также о 265 более новых, но не менее бесполезных
нормативно-правовых актах, утративших силу. Возможно, когда-то это были
важные для народного хозяйства вещи. Но сегодня они не только не имеют
значения и выглядят смешно, но и запутывают и без того сложное
регуляторное поле.
Некоторым из отмененных актов – более 90 лет. Как, например,
постановлению Народного комиссариата труда СССР от 20.09.1923 № 80
«Список категорий рабочих и служащих, которым должно выдаваться
спецмыло домой (в количестве 400 грамм в месяц) сверх мыла, находящегося
в предприятиях при умывальниках (ст. 141 Кодекса законов о труде)».
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В перечне также правила Народного Комиссара коммунального
хозяйства РСФСР от 01.02.1941 «Об отводе земель под кладбища, их
содержании и использовании». Или постановление Совета Министров СССР
от 12.07.1973 № 321 «Об упорядочении отходничества колхозников на
сезонные работы». Или, к примеру, постановление Совета Министров СССР
от 22.03.1974 № 151 «Об усилении заинтересованности предприятий,
организаций и колхозов в сборе изношенных деталей автомобилей, тракторов
и сельскохозяйственных машин и о дополнительных мерах по их
восстановлению».
Есть также постановление Совета Министров СССР от 05.08.1974 № 402
«О мерах по улучшению организации заготовок пищевых отходов и
использования их для откорма свиней». А также постановление Совета
Министров СССР от 22.06.1976 № 297 «О мерах по дальнейшему улучшению
организации летних работ студенческих отрядов в республике». И такой,
безусловно, важный документ, как постановление Совета Министров СССР
от 10.12.1976 № 547 «О закупочных ценах на сено».
Но были среди них не такие уж и смешные. Некоторые из отмененных
актов были просто противозаконны – сами законы, под которые они
принимались, уже отменены, а подзаконные постановления продолжали
действовать и создавать препятствия и коррупционные риски.
Например, постановление Кабинета Министров Украины от 22.12.2010
№ 1619 «Об утверждении Порядка выполнения земельно-кадастровых работ
и услуг на платной основе государственными органами земельных ресурсов».
Порядком устанавливается перечень платных услуг, которые могут оказывать
госорганы земельных ресурсов. Этот перечень прямо противоречит
действующему законодательству об административных услугах и может
использоваться для создания коррупционных схем (предоставление
населению и бизнесу ненужных им платных услуг).
Или, например, постановление Кабинета Министров Украины от
05.12.2007 № 1396 «О лицензировании хозяйственной деятельности,
связанной с созданием объектов архитектуры». Эта лицензия вообще не
предусмотрена Законом «О лицензировании видов хозяйственной
деятельности». По экспертным оценкам, отмена незаконного лицензирования
в этой сфере уменьшит административную нагрузку на бизнес примерно на 5
млн грн в год.
А отмена постановления Кабинета Министров Украины от 06.04.1998 №
449 «Об утверждении Порядка взимания сбора за специальное использование
рыбных и других водных живых ресурсов и размеров сбора за специальное
использование» позволит рыбакам ежегодно экономить десятки миллионов
гривень.
Точно общий положительный эффект от отмены всех упомянутых
документов рассчитать трудно, но, по подсчетам экспертов Офиса
эффективного регулирования (BRDO), которые принимали активное участие
в дерегуляционных инициативах, речь идет о миллиардах гривень в год.
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Из таких вот запретов, как из кирпичей, складывается мощная
коррупционная стена, о которую годами бьется бизнес. Эту стену надо
ломать, и не по кирпичу, а целыми блоками. Именно бизнес обеспечивает
благосостояние государства и высокий уровень жизни. И в нашей власти
упростить ему работу.
Сторонники более мягкой дерегуляции говорят, что надо пять раз
проверить. Говорят даже, что мы мало контролируем бизнес. Но это миф.
Регуляция в Украине – одна из самых строгих в мире. И очень важно, что
правительство решило перейти к пакетной отмене запретов и ограничений по
револьверному принципу.
Собственно, на прошлом заседании премьер и предложил идти от
обратного: ежемесячно готовить пакеты лишних регуляторных актов и их
отменять. А потом, если кто-то считает необходимым какую-то регуляцию
восстановить, он должен выйти, публично предложить регуляцию и
аргументированно защитить это свое предложение.
Поэтому ждем следующего «дерегуляционного дня» в Кабмине.
Отменять еще есть что (Сено, мыло, запреты. Как прошел дерегуляционный
день в Кабмине // http://www.liga.net/opinion/307216_seno-mylo-zaprety-kakproshel-deregulyatsionnyy-den-v-kabmine.htm. – 2016. – 30.11).

Ярослав
Юрчишин,
виконавчий
директор
«Transparency
International Ukraine», головний експерт групи Реанімаційного Пакету
Реформ Антикорупційна реформа:
Ідеологія ProZorro унікальна для України. Чим? Ми дуже часто
сприймаємо боротьбу з корупцією ніби мету когось зловити-посадити. Але,
насправді, так ми вибиваємо лише одиницю, яка не завжди є
системоутворюючою. Корупція зникає там, де нові правила не дозволяють їй
у принципі з’явитися. База для корупції – це закритість і неефективність. TI
Україна працює як складова команди ProZorro.Продажі, забезпечуючи
прозорість та моніторинг. Незабаром буде запущено портал моніторингу в
межах ProZorro.Продажі. І будь-хто зможе контролювати систему. Це
ключова складова ідеї ProZorro, щоб все було прозоро і доступно. Прозорість
забезпечуємо вже зараз. Про доступність будемо дбати постійно. Як тут, так і
в наших інших спільних проектах.
Я б хотів подякувати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і в
першу чергу відділу продажів в особі пані Юлії Берещенко. Тому що бажання
цієї структури працювати по-новому є визначальним. Ініціатива йшла не так
від команди ProZorro та бізнесу, скільки від людей, які не погоджуються, щоб
усе лишалося по-старому з новими гаслами. Ми розуміємо, що впродовж
2014-2016 років держава мала повернути шалені кошти – 78 мільярдів
гривень вкладників. А за 2016-ий рік, до запуску проекту, вдалося, за нашими
даними, повернути через продажі лише 8 мільярдів. Величезну суму довелося
дофінансовувати з державного бюджету. Це не провина людей, які зараз
працюють у Фонді. Це провина неефективної системи.
Блоги та соціальні мережі
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Щоб система була ефективною, найперше треба зробити її доступною,
прозорою і такою, що викликає довіру в бізнесу. Працює формула з чотирьох
важливих складників: 1 – запит від бізнесу працювати по-новому; 2 –
громадський контроль (і тут ми завжди готові підставити плече тим, хто
реально прагне робити антикорупційні реформи, а не імітувати їх); 3 – увага
суспільства та можливості моніторити. І все це було б неможливим без
реформаторів у владі. Тому ще раз хотів би подякувати команді проекту
ProZorro.Продажі, Міністерству економічного розвитку та торгівлі й активній
частині ФГВФО.
До нас уже звернувся НБУ, щоб активи, які знаходяться в
Національному банку, продавалися через систему ProZorro.Продажі. Ми
закликаємо інші структури не лише піаритися на тому, що вони включаються
в процес, а справді включатися в процес. В даному випадку, я звертаюся до
адміністраторів системи СЕТАМ, які вже випускали прес-реліз про те, що
вони з нами, але, на жаль, вони досі не з нами. І я дуже прошу, щоб цей
процес пришвидшувався. І ми від піару на реформах перейшли до реального
використання нових механізмів, які справді будуть ефективні та обов’язкові.
У разі успішності цього процесу, а в успіху я не сумніваюся, його можна
і треба буде поширювати на багато інших сфер. Уже виходили на нас як
Transparency International Україна і структури, які забезпечують продаж
бурштину, цікавлячись даним процесом. Звісно, поки ми не відпрацюємо
систему з Фондом гарантування вкладів до ідеального стану, я не думаю, що
поширення процесу доцільне. Але, сподіваюся, що вже наступного року ми
зможемо ділитися цим алгоритмом. Адже перші аукціони чітко довели, що
Блоги та соціальні мережі
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аукціон працює, а найближчим часом запуститься механізм, який доведе не
лише учасниками, а і спостерігачам, що механізм прозорий, ефективний, всю
інформацію можна отримати з одного ресурсу, а брати участь важливо. Ми
зможемо вже наступного року говорити про ще однин успіх на рівні ProZorro.
Спочатку в Україні, ну а далі, можливо, і за кордоном. Просто зараз на
міжнародній зустрічі у Берліні наші колеги з Програми інноваційних проектів
Transparency International Україна допомагають європейцям втілювати у себе
елементи системи ProZorro (Прозорі аукціони з продажу активів
неплатоспроможних банків – ще один приклад успіху ідеології ProZorro //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/yurchyshyn/58345391e51ca. – 2016. – 22.11).

Саша Дрік, голова Ради ГО «Громадський люстраційний комітет»,
координатор коаліції «Декларації під контролем»:
…Проблеми, які гальмують Україну зараз, – такі самі, як і три роки
тому.
Проте є одна суттєва різниця.
Люстрація, prozorro, e-data, відкриті реєстри, НАБУ, САП, ДБР,
НАЗК – нове антикорупційне законодавство і нові інституції, які вперше
в історії України створені спеціально для того, аби вирішити ці
проблеми. Реформи і зміни, які відбуваються попри постійний саботаж і
всупереч волі керівництва держави.
І найголовніше – е-декларування, яке вперше в історії України
озброює всі ці інституції і нас з вами реальною зброєю.
Але е-декларування запрацює по-справжньому лише тоді, коли тисячі,
сотні, мільйони громадян по всій Україні почнуть цю зброю використовувати.
Якщо, як і три роки тому, ми об’єднаємо свої зусилля, щоб змусити цю зброю
працювати. І якщо, як і три роки тому, ми виженемо першого, – решта
втечуть за ним.
Для цього потрібно насправді небагато. Кожному, хто вірить в Україну і
готовий докласти трохи зусиль, почати втілювати в життя простий принцип:
корупціонери мають бути ідентифіковані і покарані. Для цього перевірити
всього 1 декларацію і повідомити про виявлені невідповідності або ознаки
незаконного збагачення НАЗК/НАБУ.
Ми в Коаліція «Декларації під контролем» вже підготували інструкції,
інформаційні матеріали і приклади – як це зробити.
Як самостійно провести логічний/арифметичний контроль декларації:
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Як порівняти дані з е-декларації з реєстрами:
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Покрокові інcтрукції для роботи з реєстрами від Громадського
люстраційного комітету:
Блоги та соціальні мережі
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Також: Чи належить земля декларанту?, Чи належать транспортні засоби
декларанту?, До якого бізнесу має стосунок декларант?
Про будь-які невідповідності повідомляйте через онлайн-форму
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Ми також запустили кампанію «Голубе сизий, поясни або піди!»,
першим героєм якої є народний депутат Андрій Лозовий. Заява в
НАЗК сьогодні відправлена.

Е-декларування – не просто дієвий спосіб очистити владу від
корупціонерів. Це інструмент, який змінить політичну систему України.
Олігархам на чолі з Порошенко потрібна не Україна, а територія із зубожілим
народом і рабською електоральною психологією. Тільки так вони можуть
втриматись у владі і відтягнути крах збудованої ними, під патронатом
путінського російського криміналітету, олігархічної імперії. Крах цієї
економічної і політичної імперії зла і є відправна точка початку відродження
Держави Україна. Але для цього потрібна участь кожного з вас (Едекларування
–
це
наш
антикорупційний
Майдан
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/drik/5833266e538ff. – 2016. – 21.11).
Роман Семенуха, народний депутат, «Самопоміч»:
Електронні квитки для проїзду в муніципальному транспорті в світі
почали впроваджуватися ще в 80-х роках, однією з країн-новаторів стала
Фінляндія. Наразі електронний облік здійснюється у більшості країн
цивілізованого світу.
Тема електронного обліку вже декілька років обговорюється й у нас в
контексті реформи інфраструктури, і ось, нарешті, ми впритул наблизилися
до реалізації цього проекту. Минулого тижня Верховна Рада прийняла
відповідний законопроект 4121 в першому читанні.
Такий підхід є логічним та прогресивним хоча б з огляду на його
економічну ефективність. За даними ЄБРР у містах Західної Європи втрати
при зборі виручки у міському транспорті складають 2-3 %, у Східній Європі –
2-7 %.
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А в містах України втрати складають 25-40 % через використання
анахронічних паперових квитків, людський фактор та відсутність
автоматичного обліку пільговиків.
Наразі гроші за проїзд надходять до перевізників з двох джерел –
безпосередньо від пасажирів під час придбання квитків та з місцевих
бюджетів в порядку компенсації проїзду пільговиків. Це застаріла система, за
якої кондуктори в час пік фізично нездатні перевірити та продати квитки всім
охочим, а відшкодування витрат на перевезення пільговиків здійснюється
згідно теоретично розрахованих норм, а не залежно від кількості дійсно
перевезених пільговиків. До того ж – практично неможливо відстежити
пасажиропотік, що ускладнює планування та впровадження нових маршрутів,
розвантаження діючих маршрутів тощо.
Доки ми не впровадимо систему електронного обліку та електронний
квиток, ми не зможемо перейти до більш складних завдань щодо створення
розумних та сучасних міських транспортних схем.
Звернення з проханням підтримати законопроект про впровадження
електронного квитка подали до Верховної Ради 15 мерів українських міст. За
підрахунками, якщо реформа пошириться хоча б на 15 міст, сукупний
економічний ефект від впровадження електронного обліку може перевищити
17 млрд гривень на рік.
Для користувача-пасажира сплата проїзду через електронний квиток – це
зручно, і до того ж квиток вже буде містить інформацію про пільги, якщо він
має на них право, а також про кількість поїздок. А місто в свою чергу отримує
статистику транспортних потоків та нарешті зможе реально оптимізувати
маршрути, а також компенсувати пільги за реальними розрахунками.
І головне – електронний квиток покладе край такому ганебному явищу,
коли пенсіонери чи інші категорії містян, що мають право на пільги, яким
держава гарантує безкоштовний проїзд в міському транспорті, вимушені
принижуватися перед горе-водіями аби отримати цю можливість. І це,
нажаль, – масове явище по всій країні, адже влада не в повному обсязі
компенсує перевізнику пільгові квоти.
Можна сказати, що впровадження електронного квитка є вагомою фазою
інфраструктурної реформи, її драйвером. Це також інструмент, з допомогою
якого можна вивести гроші «з тіні». Після децентралізації міста зможуть
розпоряджатися надходженнями в бюджет від міських транспортних
перевезень. Закон про електронний квиток дасть можливість містам
самостійно регулювати питання пільг та обсяги перевезень, формувати та
оптимізувати економіку перевезень. Звертаю увагу, що Закон не зобов’язує
муніципалітети, але впроваджує таку можливість.
В ідеалі людина може вийти з дому з єдиним електронним квитком та,
економлячи час та зусилля, здійснити свою подорож декількома видами
транспорту та повернутися додому, як то кажучи, в домашніх капцях та не
забруднивши ніг. Але ця історія стане реальністю, коли до електронного
квитку ми додамо транспортні вузли-термінали, такі великі хай-тек зупинки,

Блоги та соціальні мережі

50

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

1 – 30 листопада 2016 року

<
20-28 лютого
2015
які працюватимуть на стику маршрутів різних видів транспорту, рух яких
буде максимально синхронізований у часі. І от з цим єдиним електронним
квитком, який ми за умови прийняття закону отримуємо вже скоро, людина
матиме змогу швидко пересісти з метро на автобус, з автобусу – на
електричку. А якщо й доведеться почекати, це очікування буде приємним в
теплому сучасному терміналі, обладнаному зручними кріслами, з вай-фаєм,
чаєм та кавою та системою охорони.
Наше життя має бути зручним та захищеним, і такі інфраструктурні
проекти – спочатку, здавалося б малі, а згодом і більш масштабні, є
запорукою нашої впевненості та комфорту в міському середовищі.
Але, якщо повернутися до прийняття системи електронного обліку, хочу
зазначити, що тут важливо забезпечити прозорість обрання системи, адже на
цьому етапі можливі величезні корупційні ризики.
Тому мають бути проведені чесні тендери, які підлягатимуть суворому
громадському контролю (Електронний квиток як крок до «розумного
середовища» // http://ua.censor.net.ua/blogs/4361/elektronnyyi_kvytok_yak_
krok_do_rozumnogo_seredovyscha. – 2016. – 21.11).

Анна Ємельянова, юрист:
Трохи більше року минуло з дня, коли українці отримали право
колективно звертатися до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування за
допомогою електронної петиції. Звісно, подати колективне звернення можна
було і раніше. Проте відповідно до вищезазначених змін, набрання петицією
відповідної кількості підписів тягне за собою ще й обов’язок Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України надати
офіційну публічну відповідь чи розглянути петицію на засіданні відповідної
ради (якщо петиція була подана до органів місцевого самоврядування).
Як
свідчать
дані
експертного
опитування
представників
громадянського суспільства, бізнесу та органів державної влади, проведеного
е-Дем Лаб Центру розвитку інновацій НаУКМА на замовлення Програми
EGAP у грудні 2015 року, 74 % представників активної громадськості були
схильні користуватися сервісом е-петицій як інструментом е-демократії. Це
разюче відрізняється від готовності населення в цілому користуватися
сервісом е-петицій. Загалом лише 26,3 % опитаних чули про сервіс е-петицій
(за даними всеукраїнського опитування Центру Разумкова від листопада 2015
року, проведеного для е-Дем Лаб ЦРІ).
Хоча такий інструмент впливу на владні органи як електронна петиція,
сам по собі, є надзвичайно корисним, важливо також перевірити наскільки
якісно Президент України розглядав питання, поставлені у петиціях та
вживав відповідних заходів, щоб задовольнити волю народу. Сайт для
подання петицій до Верховної Ради України було запущено навесні, а сайт
Кабінету Міністрів України працює лише з кінця серпня, тому аналізуємо
відповіді, надані саме Президентом.
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Найпершим, для е-петицій, запрацював сайт Президента України. За
даними аналітичної групи Комунікація Змін, усього, за весь час роботи
сервісу, станом на листопад 2016 року, Президентом розглянуто та надано
відповіді на 40 е-петицій. Кожна із е-петицій зібрала мінімум по 25 тисяч
підписів і мінімум 25 тисяч українців (хоча завжди трохи більше)
переймаються проблемами, поставленими у кожній із петицій та прагнуть
змін, зазначених у ній.
…В цілому, стає зрозуміло, що розвиток громадянського суспільства йде
семимильними кроками, оскільки пріоритети активних українців змінюються
з позиції «моя хата з краю» у бік загальнодержавних питань. Найбільше наше
суспільство наразі хвилюють правопорядок та необхідність здійснення
контролю за владою. Звичайно, не усі ці петиції набрали й наберуть по 25
тисяч голосів, проте вони є своєрідним віддзеркаленням думок людей різних
регіонів цілої країни.
Дуже часто на формування думок українців, а отже і на продукування
петицій, впливає діяльність ЗМІ, яка привертає увагу глядачів до тих чи
інших нагальних чи не дуже проблем. Аналіз поданих петицій за три літні
місяці (на основі їх статистики) дозволяє отримати наступні дані:
За червень 2016 року до Президента України надійшло 607 петицій, при
чому, 18 з них були щодо недостойної гри збірної України на Євро 2016 та
необхідності розпустити команду і всього 4 стосовно створення адвокатської
монополії. Найбільшу кількість голосів набрали петиції щодо посилення
правил переїзду на тимчасове і постійне місце проживання в Україну
громадянам Російської Федерації та встановлення візового режиму з Росією.
Вищезазначені петиції не були підтримані. Проте, варто відмітити, що саме
дані теми у червні 2016 року привернули увагу багатьох українців.
У липні 2016 року до Президента України було подано 509 петицій.
Головними інформаційними приводами стали події на Волині 1943 року, так
звана «Волинська різня» та дискусії довкола Надії Савченко. Саме петиція
щодо позбавлення Надії Савченко звання «Герой України» та призначення
розслідування щодо її стану здоров’я набрала найбільшу кількість голосів –
7950 голосів.
За серпень 2016 року до Президента України було подано 519 петицій.
Електронне декларування та Олімпійські ігри у Ріо-2016 найчастіше
зустрічалися у петиціях у серпні: 6 і 4 рази відповідно. Дані теми були
популярними у ЗМІ у серпні, уся країна слідкувала за виступами українців на
олімпіаді. Найбільшу ж кількість голосів набрали петиції, які стосуються
повернення до списків посад і професій із правом дострокового виходу на
пенсію на пільгових умовах (2003р.) – 9382 голоси та позбавлення ліцензії
ТРК Україна та телеканалу Інтер за антиукраїнську позицію – 6198 голосів.
Інформаційні приводи у різних ЗМІ протягом літа 2016 року
спрямовували активність підписантів петицій. Українці більш активно
створювали та підписували петиції після появи відповідних новин у
електронних ЗМІ чи у програмах новин. Проте, жодна з цих петицій, на які
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ЗМІ вдалося звернути увагу підписантів, не набрала необхідної для розгляду
кількості голосів. Отже, тема є цікавою, доки інтерес до неї підігрівається
представниками мас медіа. У цього явища існують як позитивні, так і
негативні аспекти. З одного боку, інтерес медіа може бути знаком для
підвищення уваги активістів до надважливих питань, що піднімають петиції.
З іншого – наявність реальної загрози використання чисельних
маніпулятивних технологій засобами масової інформації та фактичне
перетворення петицій із інструменту взаємодії суспільства з владою, захисту
прав осіб на засіб для маніпуляцій суспільною свідомістю та спонукання
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України до
розгляду конкретних питань, тобто створення штучного тиску. Саме тому,
активні члени громадянського суспільства з метою зниження ризику
медійних маніпуляцій просто зобов’язані ретельно перевіряти факти та
аналізувати усю інформацію, що подається різноманітними медіа.
Статистика показує, що українці досить активно користуються своїм
правом впливати на владу та стабільно подають петиції з метою вирішення
нагальних проблем у державі. Питання в тому, яку роль у цьому
демократичному процесі відіграє Президент?
Для того, щоб картина із річницею функціонування е-петицій була
повною, варто розглянути відповіді Президента України на питання,
поставлені у петиціях, які успішно подолали необхідний бар’єр для їх
обов’язкового розгляду.
Звісно, не усі петиції виражають реальне ставлення громадян України до
стану справ у державі та потребують реальних дій, наприклад електронна
петиція щодо призначення Михайла Саакашвілі Прем’єр-міністром України.
Такі петиції, скоріше, виражають загальне невдоволення діяльністю Прем’єрміністра, що перебуває на посаді, ніж реальне бажання громадян бачити на
цій самій посаді Михайла Саакашвілі.
Важливою особливістю петицій є те, що відповіддю на нею не може
бути посилання на неналежність до повноважень Президента України,
Верховної Ради чи Кабінету Міністрів України питання, що зазначене у
петиції. Якщо навіть таке і відбувається, то петиція повинна бути
перенаправлена протягом 5 днів до відповідного органу, межі повноважень
якого дозволяють вирішувати питання, поставлені у петиції. Тобто, у
вищезазначеному випадку, Президент просто не має права відповідати, що
призначення Прем’єр-міністра України не входить до його повноважень, а
повинен перенаправити петицію до відповідного органу, який повинен у
встановлені строки петицію розглянути та надати офіційну відповідь
(можливо навіть оприлюднити її потім на сайті для петицій Президента).
Проте, Президент надавав відповіді щодо неналежності своєї компетенції у
питаннях, поставлених у петиції, наприклад: щодо зняття депутатської
недоторканості, забезпечення права на індивідуальний збройний захист.
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За результатами розгляду одних петицій Президентом пропонувалося
Кабінету Міністрів України забезпечити ґрунтовне опрацювання питань,
зазначених у петиції або визначити законопроект невідкладним.
З ряду інших проблем, поставлених перед Президентом України у
петиціях були:
1) знаття з депутатів Верховної Ради України депутатської
недоторканості. Президентом було надано відповідь, що законопроект за
даного питання було внесено на розгляд Верховної Ради України 16 січня
2015 року. За інформацією щодо проходження документу, останні 9 місяців
жодних дій щодо розгляду законопроекту здійснено не було.
2) надання гарантій юридичною особою, яка здійснює ремонт доріг за їх
стан на майбутні 2-3 роки. Президент України надав відповідь, що до
Верховної Ради України спрямовано звернення щодо визначення
відповідного законопроекту невідкладним. Ще з кінця листопада минулого
року розгляд даного законопроекту було відкладено.
Це означає, що визначення Президентом законопроекту невідкладним не
є гарантією розгляду законопроекту у Верховній Раді України і розгляд навіть
невідкладних законопроектів відкладається на невизначений термін. Чи
можна вважати, що Президент зробив усе, що міг? Кожен зробить власні
висновки.
… До речі, відповідальні громадяни звертали увагу Президента на
необхідність надання коротких та зрозумілих відповідей на петиції, а також
упорядкування роботи безпосередньо із петиціями: можливість обговорення
тексту, недопущення їх дублювання. Досвід Сполучених Штатів Америки та
Великої Британії демонструє злагоджену роботу команди сервісу подання епетицій, у тому числі у ракурсі попереднього їх опрацювання з метою
недопущення дублювань, некоректних петицій; публікації таких, що не
відповідають компетенції органу, до якого звертаються чи є нереальними. Це
один із необхідних напрямів для подальшого удосконалення сервісу
електронних петицій.
Аналізуючи відповіді Президента, можна знайти і реалізовані
петиції, а саме: щодо повного оновлення суддівського корпусу (дане питання
наразі вже активно опрацьовується); щодо нагородження Андрія Кузьменка
орденом «За заслуги» І ступеня (посмертно); прийнято Закон України «Про
внесення зміни до статті 9 Закону України «Про громадянство України»
(щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України
іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у
Збройних Силах України) та інші. Як свідчать дані дослідження, за весь час
існування сервісу електронних петицій, усього було реалізовано лише 5
петицій, тобто трохи більше 10 % від загальної кількості розглянутих петицій.
Відповідь на питання чим є петиції – ефективним інструментом
демократії чи її імітацією – є неоднозначною. Чи може кожен українець, а
навіть і не українець подати е-петицію до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів, органів місцевого самоврядування? –
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Беззаперечно так і це є великою перемогою, що добута у двобої бюрократів і
активістів, переможцями якого став український народ.
Для того, щоб зробити сервіс е-петицій більш ефективним, слід
скористатися досвідом США та Великої Британії щодо попереднього
публічного опрацювання петицій із наданням пояснень заявнику петиції, яка
дублює іншу чи має некоректні висловлювання, не є реальною для реалізації.
Проте, такий механізм необхідно впроваджувати надзвичайно обережно,
аргументовано і прозоро, з метою недопущення порушення права особи на
подання петиції.
…Ціль петиції – бути допоміжним орієнтиром від суспільства
державним органам щодо напрямів і способів вирішення питань державного
та суспільного значення. Петиції, так би мовити, стали індикатором
демократичності інституту влади. Ефективними ж петиції стануть лише тоді,
коли їх автори, громадянське суспільство, відповідні державні органи, а
також медіа збагнуть власну відповідальність за тексти петицій, поширення
інформації серед населення, якість наданих відповідей та необхідність
рішучих демократичних перетворень. Усі суб’єкти петицій мають навчитися
будувати діалог між собою з метою ефективного врегулювання проблемних
питань, визначених у петиціях, які набрали необхідну кількість голосів для їх
обов’язкового розгляду. Незважаючи на труднощі імплементації, е-петиції в
Україні переважно виконують свою функцію інструменту прямої демократії
(Е-петиція:
бюрократія
чи
демократія?
//
http://blog.liga.net/user/aemelyanova/article/25016.aspx. – 2016. – 25.11).

Станіслав
Куценко,
керівник
Головного
територіального
управління юстиції у м.Києві:
Вже минуло понад чотири місяці відтоді, як Міністерство юстиції
запустило новий сервіс – «Шлюб за добу». За цей час ми переконалися,
наскільки послуга експрес-одруження важлива і затребувана
українським суспільством. Її впровадження – це не лише крок назустріч
європейським стандартам надання адміністративних послуг, але й
значна перспектива здолати бюрократичні механізми в країні.
Неодноразово я відвідував центр надання адміністративних послуг –
документ-сервіс «ГОТОВО!», аби перевірити ефективність впровадження
інноваційного сервісу «Шлюб за добу». Надзвичайно приємно було бачити
усміхнених молодят і радіти з того, що новий сервіс, налаштований на
надання якісних послуг у максимально стислий термін, користується попитом
серед киян. Разом з тим, кияни мають можливість скористатися аналогічним
сервісом у державному підприємстві «Державний інститут судових
економіко-правових та технічних експертних досліджень».
Серед переваг реєстрації шлюбу за новою процедурою, слід відзначити,
що проект «Шлюб за 24 години» дає можливість закоханим парам вільно
розпоряджатися своїм часом та не залежати від строків, які зазвичай
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відводяться у відділах ДРАЦС. Вся процедура державної реєстрації шлюбу
займе не більше доби з моменту подання заяви.
То ж тепер, у молодят є вибір – без поспіху зареєструвати шлюб у
традиційних відділах ДРАЦС , або ж скористатися «експрес-одруженням» і
отримати свідоцтво про шлюб у прискореному режимі. Зважаючи на це ,
сподіваюсь, що кожна закохана пара, в планах якої укласти шлюб, обере
найзручніший для себе спосіб реєстрації.
Також у контексті розмови про експрес-шлюби в Україні, необхідно
взяти до уваги європейський досвід . Найбільшу популярність реєстрація
шлюбу за прискореною процедурою здобула у таких країнах як Литва, Латвія,
Чехія, Німеччина та Молдова. Розробляючи проект «шлюб за 24 години», ми
поставили собі за мету вивести надання адміністративних послуг в Україні на
якісно новий європейський рівень, перейняти позитивний світовий досвід,
адаптуючи його до українських реалій. Вже сьогодні із цілковитою
впевненістю можу сказати, що нам це вдалося!
Як скористатися послугою «Реєстрація шлюбу за 24 години»?
Майбутнім нареченим, які бажають отримати свідоцтво про одруження у
скорочені строки, досить виконати декілька нескладних кроків. По-перше,
звернутися до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого
розміщені територіальним органом юстиції на офіційному сайті. По-друге,
обрати зручні для себе дату і час проведення державної реєстрації. По-третє,
укласти цивільно-правовий договір про надання послуги і, врешті, завітати на
урочисту церемонію власного весілля.
Внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану
громадян здійснюється не пізніше наступного робочого дня після проведення
реєстрації шлюбу.
Важливим є те, що новий сервіс розпочав роботу не тільки в курортних
містах України, а й у містах, які межують з тимчасово окупованими
територіями, аби забезпечити їх жителів можливістю максимально швидко,
без будь-яких бюрократичних процедур, отримати легітимне свідоцтво про
шлюб . Нагадаю, будь-які інші документи, видані окупаційною владою Криму
чи незаконними воєнізованими формуваннями ЛНР/ДНР, не мають
юридичної сили ні в Україні, ні в світі .
За даними Міністерства юстиції України, з моменту запуску в рамках
пілотного
проекту
станом
на
31
жовтня
2016
було
проведено 2253реєстрації шлюбів.
З 29 липня пілотний проект запущено у Сєвєродонецьку, де послугою
скористалися 331 пара.
З 31 липня проект запущено в Одесі де послугою скористалися 686 пар.
До речі, Одеса нині єдине місто, де шлюбну церемонію можна провести 24
години на добу.
З 3 серпняпроект запущено уМаріуполі – послугою скористалися 506
пари.
З 14 серпня сервіс запущено у Києві – послугою скористалися 415 пар.
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З 19 серпня сервіс запущено у Львові – послугою скористалися 285 пар.
З 17 жовтня сервіс запущено у Херсоні – послугою скористалися 9 пар.
Ці цифри – чергове підтвердження того, що командними зусиллями ми
робимо правильні речі, на які є попит . А людська довіра для нас – найбільша
винагорода.
На черзі запуск проекту в інших містах України! Кохайтеся, а про
документи подбає Мін’юст! (Справи сімейні: як функціонує проект «Шлюб
за добу» // http://blog.liga.net/user/skutsenko/article/24895.aspx. – 2016. –
17.11).

Олексій Гарань, історик-міжнародник, політолог, політконсультант,
учасник багатьох «авантюрних» проектів, що стали успішними:
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 4-8 листопада
2016 року провів експертне опитування «Електронне декларування:
наслідки для суспільства». Метою опитування було з’ясувати думку
експертів щодо перших результатів електронного декларування топпосадовців, а також наслідків цього процесу для суспільства. Усього опитано
58 експертів.
• Опитані експерти позитивно оцінюють результат електронного
декларування, з них абсолютна більшість – безумовно позитивно. Менше
десятої частини опитаних оцінюють результат електронного декларування
двояко – у чомусь позитивно, у чомусь негативно.
• Серед політиків, які найбільше зробили для того, щоб система
електронного декларування була створена і запрацювала, експерти
відзначили насамперед Єгора Соболєва, Петра Порошенка та Віктора Чумака.
Окрім того, значна частина експертів вважає, що заслуга за впровадження
електронного декларування лежить не на якомусь конкретному українському
політикові чи групі, а на західних партнерах та міжнародних організаціях, які
тиснули на українську владу, та громадянському суспільстві.
• Абсолютна більшість експертів вважає, що електронне декларування –
це крок до відкритості та прозорості влади, і водночас констатує, що це крок,
здійснений під тиском західних партнерів. Ще експерти зауважують, що
електронне декларування стало своєрідним діагнозом стану українського
суспільства.
• Опитані експерти схиляються до думки, що реальні статки посадовців є
вищими, аніж вказані в деклараціях. Однак значна частина експертів
погоджується з тим, що дані в документах більшості декларантів все-таки не
надто відрізняються від реальності.
• Декларації Юлії Тимошенко та Олега Ляшка вразили опитаних
експертів найбільше. Певне враження справили й декларації Андрія Лозового
та братів Дубневичів.
• Відносна більшість опитаних підтримала думку, що НАЗК ретельно
перевірятиме лише декларації найбільш одіозних політиків та чиновників, а
до всіх інших підходитиме більш формально. Водночас лише 3 експерти
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вважають, що е- декларації використовуватимуться як спосіб розправи з
опозицією.
• Думки експертів щодо наслідків введення електронного декларування
поділилися, відносна більшість схиляється до думки, що наслідки будуть
серйозні, проте не радикальні, і майже стільки ж експертів вважають, що
наслідки будуть не істотними. Водночас лише кілька експертів висловили
думку, що наслідків не буде взагалі.
• Серед основних імовірних наслідків експерти виділили падіння довіри
населення до влади, втрату рейтингів парламентськими партіями і появу
шансів для нових партій, проведення фактичної амністії легалізованих статків
і доходів. Дещо менше експертів бачать наслідком реальний наступ на
корупційні схеми та отримання Україною безвізового режиму з ЄС. В той же
час дострокові парламентські вибори чи масові акції протесту є, на думку
експертів, малоймовірними.
• Абсолютна більшість опитаних переконані, що відповідальність за
порушення антикорупційного законодавства понесуть лише окремі
чиновники чи політики, причому ця відповідальність буде вибірковою.
• Наступними кроками після імплементації електронного декларування
повинна стати системна перевірка даних (у співпраці НАЗК, НАБУ, ДФС,
МВС, ГПУ тощо), створення незалежного антикорупційного суду та активна
робота громадського сектору, який повинен здійснювати паралельну
перевірку декларацій та відстежувати й контролювати процес офіційної
перевірки (Наслідки е-декларування (опитування експертів) //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/haran/582571b6337e4. – 2016. – 11.11).

Виктория Сидоренко, старший научный сотрудник Института
экономико-правовых исследований НАН Украины:
Начиная с 1 июля 2016 года директива ЕС об электронных подписях
(1999/93/EC) перестала действовать в связи с вступлением в
силу Регламента (ЕС) № 910/2014 Европейского парламента и Совета от
23 июля 2014 года об электронной идентификации и доверительных
услугах для электронных транзакций в пределах внутреннего рынка и об
отмене Директивы 1999/93/ЕС (далее – eIDAS Регулирование). Это
должно обеспечить развитие онлайн-транзакций для физических лиц,
предприятий и государственных учреждений в двух областях: услуги
электронной идентификации и доверительные услуги.
Почему пришлось разрабатывать eIDAS?
Директива 1999/93/EC, принятая в 1999 году, признала юридическую
действительность электронных подписей. Однако на практике каждое
государство-член ЕС разработало и использует собственную интерпретацию
систем электронных подписей, зачастую несовместимую с системой другого
государства.
Такие страны, как Великобритания, создали среду, в которой аналогом
собственноручной подписи могла выступать простая электронная подпись
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(так же, как в США) в то время как, например, Австрия пошла по более
строгому пути с использованием инфраструктуры открытых ключей на
основе смарт-карт. Кроме того, технические стандарты каждой страны,
используемые для управления их электронными подписями, и электронные
механизмы идентификации значительно различаются, что привело к
ограниченному взаимодействию между странами при использовании онлайнсервисов.
Эти различия усложнили трансграничные операции электронной
коммерции. Согласно пресс-релизу Европейской комиссии, только 15 %
потребителей покупают в Интернете товары в другом государстве ЕС и 8 %
компаний продают товары/услуги за пределы границ собственной страны.
Вот почему Регулирование eIDAS было принято в целях содействия
развитию Цифрового Единого Рынка ЕС (Digital Single Market) и
обеспечению «бесшовных» цифровых транзакций между странами в рамках
Европейского Союза. Новое законодательство ориентировано на создание
атмосферы доверия в рамках онлайн и цифровых транзакций в ЕС.
Что изменилось с принятием eIDAS?
После того, как регулирование eIDAS вступило в силу, граждане странчленов ЕС будут иметь возможность использовать свои собственные
электронные схемы идентификации для доступа к общественным услугам в
других странах в рамках ЕС. Например, гражданин Испании теперь может
подать заявку на онлайн-курс в Италии, не выходя из дома – его испанское
национальное цифровое удостоверение будет действительным для
государственных органов любой другой страны ЕС.
В то время, как предыдущая директива ЕС 1999/93/EC гарантировала
юридическую силу электронных подписей, новый регламент сделал еще один
шаг вперед в обеспечении безопасности электронных транзакций, разрешив
использование различных электронных доверительных услуг.
Электронные доверительные услуги согласно eIDAS включают в себя
электронные подписи, электронные штампы, электронные метки времени,
электронные сертификаты, услуги аутентификации веб-сайтов и электронные
зарегистрированные службы доставки. Такие услуги теперь будут
допустимыми в ходе судебного разбирательства в рамках ЕС. Регулирование
eIDAS также регулирует юридический статус организаций, которые
предоставляют указанные услуги, с целью обеспечения их надежности и
юридической допустимости в случае возникновения споров.
Влияет ли eIDAS на электронные подписи?
Регулирование eIDAS закрепляет, что электронные подписи имеют
обязательную юридическую силу и являются допустимыми в суде. Статья 25
устанавливает, что «юридическая сила и допустимость в качестве
доказательства в суде электронной подписи не может отрицаться лишь на том
основании, что она существует в электронном виде или что она не отвечает
требованиям, предъявляемым к квалифицированной электронной подписи».
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Квалифицированная электронная подпись будет считаться эквивалентом
собственноручной подписи, но в Решении Комиссии от 16 октября 2009 года
(2009/767/EC) говорится, что в целях упрощения процедур и облегчения
трансграничного использования, «процедуры с помощью электронных
средств должны полагаться на простые решения, в том числе в отношении
использования электронных подписей». Решение 2009/767/EC также
закрепляет в статье 1, что Комиссия ни в коей мере не ограничивает
государствам-членам возможность принятия любого типа электронных
подписей – обычных, продвинутых или квалифицированных. Регулирование
eIDAS поддерживает это и стремится создать гибкий рынок для цифровых
транзакций и электронной коммерции с использованием национальных
систем идентификации и электронных подписей.
Что значит eIDAS для граждан и для предприятий?
Принятие Регулирования eIDAS открывает новые возможности для
граждан ЕС, позволяя трансгранично осуществлять с помощью интернета
такие действия как представление налоговых деклараций, поступление в
иностранный университет или дистанционное открытие счета в банке.
Взаимно признаваемые схемы идентификации позволяют человеку принять
участие в таких трансграничных взаимодействиях с правительствами других
стран, используя свои собственные национальные схемы идентификации.
Доверительные услуги, такие как аутентификация веб-сайта, использование
временных меток и электронных подписей также будет гарантировать, что
граждане могут безопасно взаимодействовать в среде онлайн-бизнеса.
Для предприятий регулирование eIDAS также открывает новые
возможности, например, проведение юридически значимых цифровых
транзакций по всему ЕС, создание бизнеса в другом государстве-члене,
осуществление проверки подлинности интернет-платежей или предложение
цены на торгах в Интернете.
Как повлияет eIDAS на развитие украинского законодательства?
На основании Регулирования eIDAS был разработан проект Закона
Украины № 4685 от 17.05.2016 г. »Об электронных доверительных
услугах».
Данные проект направлен на:
·создание условий для развития и функционирования сферы
электронных доверительных услуг;
·свободного обращения электронных доверительных услуг в Украине, а
также возможности свободного доступа к электронным доверительным
услугам поставщикам электронных доверительных услуг, осуществляющих
деятельность в других государствах;
·повышение уровня доверия граждан к электронным услугам, в том
числе трансграничным;
·равных возможностей для доступа к электронным доверительным
услугам, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
·свободы договора в сфере электронных доверительных услуг;
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·защиты прав и законных интересов пользователей электронных
доверительных услуг;
·соответствия
требований
к
предоставлению
электронных
доверительных услуг европейским и международным стандартам;
·интероперабельности и технологической нейтральности национальных
технических решений, а также недопущение их дискриминации;
·защиты персональных данных, обрабатываемых при предоставлении
электронных доверительных услуг;
·открытости для инноваций в сфере электронных доверительных услуг.
В целом появление данного законопроекта можно рассматривать в
качестве положительного момента. Отдельные положения его требуют
доработки и уточнения, о чем совершенно обоснованно отмечается
в заключении Главного научно-экспертного управления от 27.05.2016 г.
Но все же, будут ли развиваться в Украине трансграничные электронные
доверительные услуги, зависит больше не от принятия рассматриваемого
законопроекта, а от глубины и степени интеграции ЕС и Украины, развития
внешнеэкономических связей, общей экономической и политической
ситуации в стране. Поэтому вряд ли стоит ожидать взрывного роста
использования электронных доверительных услуг с принятием закона, но без
его наличия затруднительным будет сделать даже начальные шаги на этом
пути (Что такое электронные доверительные услуги в ЕС? //
http://blog.liga.net/user/vsidorenko/article/24876.aspx. – 2016. – 16.11).

Дмитрий Дубилет:
Мы запустили на iGov оформление ID-карт (в народе – пластиковые
паспорта).
Регионы: Киев и вся Днепропетровская область, на следующей неделе
присоединятся Тернопольская и Полтавская области. Позже – все следующие
регионы.
Если вам надоел ваш нынешний паспорт в виде книжечки, то настал ваш
звездный час. Выбирайте, по какой причине вы хотите получить новую IDкарту (смена фамилии, порча, потеря или кража, достижение 25 или 45 лет),
заполните нехитрую форму на iGov и оплатите админсборы (оформление за
20 дней – 279 грн и, в случае утери, пошлину 34 грн).
При заполнении формы вы сможете выбрать удобное время визита.
Также обратите внимание на инструкции, в каких случаях какие документы
вам нужно будет прихватить с собой. И не забудьте перед визитом записаться
в салон красоты, чтобы получиться на новом паспорте так же хорошо, как
Марьяна Ткаченко (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 04.11).
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(Е-петиція:
бюрократія
чи
демократія?
http://blog.liga.net/user/aemelyanova/article/25016.aspx. – 2016. – 25.11).

Інфографіка

//

63

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

1 – 30 листопада 2016 року

<
20-28 лютого
2015

Зарубіжний досвід
Палата лордов Великобритании одобрила Investigatory Powers Bill,
закон об оперативно-розыскной деятельности, обсуждавшийся в течение
года. Он вступит в силу после получения королевской санкции, которая,
как ожидается, будет дана до конца 2016 года.
Закон
дает
правительству
Британии
право
использовать
«всеобъемлющий доступ» (bulk powers) для систематической слежки за
любым человеком и любой организацией, вне зависимости от их
национальной и территориальной принадлежности, сферы деятельности и
отношения к британской юрисдикции.
Документ легализует деятельность, которую шпионское агентство
GCHQ (Штаб правительственной связи) незаконно ведет в течение многих
лет, включая сбор и хранение персональных данных, передаваемых по
линиям связи. Он позволяет разведывательным агентствам и полиции
взламывать любое электронное устройство – от смартфонов до радионянь.
Интернет-провайдеры и операторы связи, согласно требованиям
закона, будут обязаны записывать и хранить данные об активностях своих
клиентов, включая список сайтов, которые они посещали, информацию о
приложениях, которыми пользовались, и т.д.
«Соединенное королевство только что легализовало самую
экстремальную слежку в истории западной демократии. Оно зашло дальше,
чем многие автократии», – написал в своем Twitter Эдвард Сноуден в ответ
на принятие закона (Вика Рябова В Великобритании одобрен закон,
легализующий всеобъемлющую слежку за гражданами // http://drussia.ru/v-velikobritanii-odobren-zakon-legalizuyushhij-vseobemlyushhuyuslezhku-za-grazhdanami.html. – 2016. – 21.11).
Полноценное электронное правительство планируется создать в
Беларуси до 2020 года.
Заместитель директора Объединенного института проблем
информатики НАН Беларуси Владимир Лапицкий на XV
Международной конференции «Развитие информатизации и государственной
системы научно-технической информации (РИНТИ-2016)»:
«Электронное правительство служит целям существенного повышения
эффективности госуправления и снижению издержек социальных
коммуникаций для каждого члена общества. Многие страны в мире внедрили
и реализуют большое число инициатив в области электронного
правительства, в том числе и Беларусь». Программой социальноэкономического развития страны на 2016-2020 годы в сфере
информатизации поставлена цель решить 12 ключевых задач, в том числе
по созданию полноценного электронного правительства. Его создание
Зарубіжний досвід
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предполагает построение общегосударственной системы обработки
информации, решение полного спектра задач по управлению документами,
процессами хранения, обработки и распространения информации.
Планируется, что в 2020 году все базы, административные услуги будут в
электронном виде. В Беларуси определены субъекты, на которые возложена
ответственность по развитию электронного правительства. НАН является
головной организацией по научно-методическому обеспечению развития
информатизации. С 2002 года Академия наук активно участвует в создании
информационного общества, электронного правительства. В прошлом году
на базе Объединенного института проблем информатики создан научнотехнический центр технологий электронного государства, который
функционирует по двум направлениям: «Электронное правительство и
научно-методическое
обеспечение
развития
информатизации»
и
«Электронное здравоохранение и биоинформатика».
Активное участие НАН Беларуси будет принимать в реализации
госпрограммы развития цифровой экономики и информационного общества,
госпрограммы развития государственной системы научно-технической
информации. Вместе с тем, он констатировал, что существует ряд проблем,
препятствующих реализации инициативы электронного правительства. Так, в
республике отмечается слабая интеграция и совместимость ведомственных
информационных
ресурсов,
слабое
влияние
информационнокоммуникационных технологий на качество принимаемых решений,
недостаточная полнота и качество информуслуг для населения и бизнеса,
слабая востребованность услуг порталов госуслуг и др. «Многие аспекты
госпрограммы цифровой экономики направлены на устранение таких
сдерживающих факторов».
XV Международная конференция «Развитие информатизации и
государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2016)»
проходит в Объединенном институте проблем информатики Национальной
академии наук Беларуси. Ее участники – ведущие специалисты в области
информационных технологий Беларуси, России, Украины – обсуждают
состояние и проблемы развития информатизации и государственной системы
научно-технической информации в Беларуси и за рубежом, новые подходы к
научно-методическому обеспечению развития информатизации, а также
вопросы проектирования автоматизированных систем научно-технической
информации, создания корпоративных библиотечно-информационных
систем и технологий. Организаторами форума выступили НАН Беларуси,
Объединенный институт проблем информатики, Центральная научная
библиотека им. Я.Коласа, Государственный комитет по науке и технологиям,
Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения
научно-технической
сферы,
Республиканская
научно-техническая
библиотека,
Министерство образования,
Министерство
связи и
информатизации, Белорусский государственный университет и др.
(Полноценное электронное правительство планируется создать в
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Беларуси
до
2020
года
Технологии
http://www.belta.by/tech/view/polnotsennoe-elektronnoe-pravitelstvoplaniruetsja-sozdat-v-belarusi-do-2020-goda-219676-2016. – 2016. – 17.11).

//

Председатель
КНР
Си
Цзиньпин
призвал
наращивать
международное
сотрудничество
в
области
управления
киберпространством. При этом китайский лидер выдвинул концепцию
создания в интернет-пространстве «сообщества с общей судьбой».
Интернет в своем развитии не знает государственных границ, сказал Си
Цзиньпин, отметив, что Китай готов совместно с международным
сообществом работать на благо всего человечества, придерживаться
концепции «суверенитета в Интернете» и стремиться к созданию более
справедливой и целесообразной системы управления Сетью.
Такие заявления глава КНР произнес в видеообращении, которое
транслировалось сегодня на церемонии открытия третьей Всемирной
конференции по управлению интернетом в китайском городе Учжэнь
восточно-китайской провинции Чжэцзян.
Конференция продлится три дня. Ее участники – более полутора тысяч
IT-специалистов – будут обсуждать актуальные отраслевые вопросы. В их
числе – будущее электронной торговли и сферы больших данных,
информатизация промышленности и строительство «умных» городов. В
общей сложности в программе заявлены семинары по 20 темам.
В этом году на конференцию приехали топ-менеджеры десятков
китайских и зарубежных интернет-гигантов. Это Alibaba, Tencent и Baidu, а
также Microsoft и др. Учжэнь принимает лидеров отрасли уже третий раз.
Поселок находится в восточной провинции Чжэцзян. Ее экономика на треть
представлена электронной коммерцией. По итогам прошлого года 80 %
продаж в китайском Интернете пришлись на электронные площадки региона
(Председатель КНР призвал развивать международное сотрудничество в
управлении Интернетом // http://d-russia.ru/predsedatel-knr-prizval-razvivatmezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-upravlenii-internetom.html. – 2016. –
16.11).
В авторитетной британской газете The Financial Times опубликована
статья
«Узбекистан:
электронное
правительство
способствует
углублению
представительной
демократии
и
государственной
прозрачности», посвященная ускоренному развитию и внедрению
информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни
государства и общества.
В ней рассказывается о реализации в Узбекистане принятой по
инициативе Первого Президента Ислама Каримова Программе по развитию
современной и основанной на передовом опыте системы электронного
правительства, рассчитанной на период до 2020 года. Сообщается, что на
данном этапе уже имеются положительные результаты, включая
Зарубіжний досвід
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функционирование Единого портала интерактивных государственных услуг,
оказывающего свыше 290 их современных и востребованных видов.
Отмечается, что с начала 2016 года количество обращений увеличилось в 2
раза и составило более 800 тысяч. Раньше государству приходилось тратить
больше ресурсов для оказания этих услуг в ручном режиме.
Еще одним из эффективных инструментов участия граждан и
бизнесменов в принятии государственных решений стала электронная
Система оценки воздействия актов законодательства. Так, через данную
систему прошло более 800 проектов нормативно-правовых актов и получено
свыше 1400 комментариев и предложений в открытом доступе, половина из
которых была учтена при утверждении нормативных документов.
«Ввод в эксплуатацию нового национального Портала открытых
данных, которым воспользовались более 630 тысяч раз, стал важным
подспорьем для развития бизнес-стартапов. Портал включает 1750 наборов
открытых данных, предоставляемых со стороны 109 организаций».
Наиболее востребованными онлайн услугами стали сдача налоговой и
статистической отчетности, оформление таможенных деклараций,
регистрация субъектов предпринимательства и фирменных наименований,
запущена система «Электронная виза». Наряду с этим, эффективно
функционирует единый механизм электронных торгов по государственным
закупкам, электронная система подачи исковых заявлений и ходатайств от
предпринимателей в хозяйственные суды, созданные в стране центры «одно
окно» для сбора документов при подаче заявления на получение
государственных услуг. Таким образом, граждане и субъекты
предпринимательства получили доступ к наиболее востребованным и
популярным государственным услугам через мониторы или смартфоны.
«Сегодня в стране при населении 32 миллиона человек, из которых 60 %
составляет молодежь, сотовой связью пользуется 21 миллион, а интернетом –
свыше 13 миллионов человек. В результате принимаемых в стране
широкомасштабных мер, Узбекистан значительно улучшил позицию в
рейтинге ООН 2016 года по уровню развития электронного правительства,
войдя в 40 % наиболее продвинутых стран мира и заняв 80-е место среди
государств, применяющих электронное правительство, а также 47-е место по
Индексу электронного участия, который оценивает эффективность диалога
правительства со своими гражданами и бизнесом. По этому показателю
Узбекистан находится на 3 месте среди стран СНГ и первым среди стран
Центральной Азии».
Внедрение и развитие электронного правительства в Узбекистане
возведено в ранг национального приоритета, подписано более 40
правительственных
решений
по
«Электронному
правительству»,
разработаны нормативно-правовые рамки, обозначенные в Законе «Об
электронном правительстве» и впоследствии приняты парламентом
Узбекистана.
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«25 сентября 2016 года создана Виртуальная приемная Премьерминистра (PM.gov.uz), что кардинально усовершенствовало взаимодействие
населения с государственными органами и стало частью прогрессивной
демократизации общества в Узбекистане. Теперь, население и субъекты
предпринимательства могут обратиться непосредственно к Премьерминистру с нерешенными проблемами, заявлениями, жалобами или
предложениями, мгновенно без каких-либо затрат и цифровой подписи.
Колл-центр не требует личной информации, такой как паспортные данные,
достаточно только телефонного номера».
Отмечается, что виртуальная приемная позволяет продвинуть гендерное
равенство среди заявителей, а также дает возможность людям с
ограниченными возможностями воспользоваться порталом через телефонный
номер и обратиться в Колл-центр устно. Подчеркивается, что преимущества
Виртуальной приемной очевидны. Это и рост общественного доверия и
надежности, обеспечение общегосударственного подхода к решению
проблем, реализации реформ по принципу «снизу-вверх», транспарентность
и предотвращение коррупции. Данные факторы, в свою очередь,
способствуют поэтапной открытости и прозрачности всех уровней власти.
The Financial Times также информирует о дальнейших планах по
развитию Виртуальной приемной Премьер-министра, которые включают
подключение региональных и подведомственных подразделений госорганов,
а также районных органов прокуратуры. «Данный портал призван
способствовать совершенствованию институциональных реформ и должен
стать общей платформой для общественности, а также дружественной
системой для населения и субъектов предпринимательства. Имея
приверженность дальнейшему развитию и инновациям, Виртуальная
приемная рассчитывает на то, чтобы быть включенной в отчет ООН в 2018
году как образцовая модель в плане предоставления государственных услуг
среди стран мира», – говорится в статье.
В заключение британское издание подчеркивает, что электронное
правительство содействует углублению представительной демократии и
государственной прозрачности, а также является продолжающимся и
динамичным драйвером светлого будущего Узбекистана (The Financial
Times: Электронное правительство – динамичный драйвер будущего
Узбекистана // https://www.uzdaily.uz/articles-id-30469.htm. – 2016. – 12.11).

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в рамках
рабочей поездки в Республику Корея принял участие в работе
Глобального форума электронного правительства 3.0 «2016 Government
3.0 Global Forum» в Пусане.
В ходе мероприятия руководители ведомств в сфере ИКТ,
представители международных организаций и ведущие ученые мира из более
чем 15 стран обсуждают различные вопросы, касающиеся внедрения
Зарубіжний досвід
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инноваций в сферу государственной деятельности, а также обмениваются
опытом.
В рамках данного форума подписан Меморандум о взаимопонимании
между Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан
и Министерством правительственной администрации и внутренних дел
Республики Корея о сотрудничестве в сфере электронного правительства.
Документ подписали руководители ведомств Даурен Абаев и Хонг Юн-сик.
Как отмечают в МИК РК, данный меморандум должен стать новой
ступенью в партнерских отношениях с Республикой Корея в
инфокоммуникационной отрасли, помочь в достижении намеченных целей в
реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», а также
способствовать обмену опытом, привлечению инвестиций и оказанию
консультационной поддержки в реализации ИКТ-проектов.
Во время подписания документа стороны отметили большой потенциал
межведомственного сотрудничества в сфере ИКТ, а также выразили
заинтересованность в углублении дальнейшей совместной работы. По итогам
церемонии Абаев пригласил своего коллегу посетить с официальным
визитом Республику Казахстан (Казахстан будет развивать электронное
правительство
(еGov)
совместно
с
Южной
Кореей
//
http://total.kz/society/2016/11/10/kazahstan_budet_razvivat_elektronnoe_pravitel
stvo_egov_sovmestno_s_yujnoy_koreey. – 2016. – 10.11).

В США приступили к работе над новым методом прогнозирования
пробок.
В
основе
предлагаемого
исследователями
Массачусетского
технологического института метода – анализ данных сотовой связи. Его
отличие от других заключается в том, что он не привязан к конкретному
мобильному приложению, установленному на смартфоне. В данном случае
объем поступающих данных существенно больше.
Команда проекта основывается на данных сигналов, передаваемых от
сотового телефона к вышке. После получения анонимных данных,
поступивших за 6 недель с более чем 192 миллионов устройств в районе
Бостона, исследователи применили свой алгоритм для моделирования
затруднений на дороге.
Также исследователи заявили, что готовы применить данный метод для
таких событий как Олимпийские игры или большие концерты, что должно
существенно облегчить организационные задачи, стоящие перед местными
властями во время проведения массовых мероприятий (В США
разрабатывают новый метод прогнозирования пробок на дорогах //
http://open.gov.ru/infopotok/5515585. – 2016. – 09.11).
Кандидат и исполняющий обязанности премьер-министра
Сооронбай Жээнбеков рассказал депутатам, когда будет введена
программа «Электронное правительство».
Зарубіжний досвід
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Для реализации программы правительство создало Госкомитет
информационных технологий и связи, пояснил Жээнбеков. Он сообщил, что
эта структура закончила все организационные процессы. Сейчас Кабмин
вносит изменения в некоторые нормативно-правовые акты и планирует
запустить к концу года 20 электронных услуг.
«Этот процесс запущен, и мы не будем останавливаться. Ранее
на программу ушло 2,5 миллиарда сомов, но не было эффекта, потому что
этим занимались разные ведомства, а сейчас мы объединили работу в одном
комитете. Даст Бог, эффект будет». Члены правительства тоже хотят
искоренить коррупцию и исключить контакт народа с чиновниками, которые
оказывает госуслуги. Программу внедрения электронного управления в КР
правительство презентовало в 2014 году. Реализация должна была пройти
в три этапа и завершиться в 2017-м, однако осуществление проекта
прекратилось (Жээнбеков: к концу года запустим 20 электронных услуг //
http://ru.sputnik.kg/Radio/20161109/1030193575/zhehehnbekov-k-koncu-godazapustim-20-ehlektronnyh-uslug.html. – 2016. – 09.11).

Правительство России одобрило законопроект об оформлении
больничного в электронном виде.
Больничный
в электронном
виде
будет
сформирован
в автоматизированной информационной системе. При этом глава Минтруда
Максим Топилин заявил, что законопроект означает постепенную отмену
больничного в бумажном виде.
В ведомстве ожидают поэтапного внедрения электронного больничного
по всей России с 2017 года. Топилин пояснил, что с 2014 года этот проект
уже реализуется в Москве, Астраханской и Белгородской областях.
По мнению Минтруда, введение электронного больничного позволит
сделать обмен информацией о страховых случаях прозрачным, а также
снизит затраты застрахованного лица на оформление документа
(Правительство одобрило оформление больничного в электронном виде //
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/582334ee9a79479027242d68?from=newsfeed. –
2016. – 09.11).
Власти Китая в понедельник окончательно одобрили закон о
кибербезопасности. Документ вступит в силу в июне 2017 года.
Проект закона был опубликован летом прошлого года. Документ
предполагает усиление защиты данных пользователей от хакеров и
продавцов ПД, но одновременно повышает полномочия правительства в
отношении информации, которая считается незаконной в соответствии с
китайским законодательством.
Интернет-провайдеры услуг, согласно документу, должны хранить
персональные данные и важные бизнес-данные, собранные в Китае, на
территории страны. Данные, хранящиеся за рубежом для деловых целей,
должны быть одобрены правительством.
Зарубіжний досвід
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Иностранное IT-оборудование, согласно закону, должно соответствовать
национальным стандартам, выпущенным властями Китая. Кроме того, ITкомпании обязаны оказывать »техническую поддержку» для силовых
структур, спецификации которой в законе не обозначены, пишет Reuters. По
мнению экспертов, опрошенных агентством, эти требования могут привести
к трудностям в ведении бизнеса западных интернет-компаний в Китае.
Американские компании обеспокоены тем, что закон также направлен
на защиту внутреннего IT-сектора Китая. По их мнению, новые правила
отбивают желание китайских покупателей приобретать иностранную
продукцию.
Руководитель китайского бюро по управлению Интернетом сообщил
журналистам, что каждая статья в законе составлена в соответствии с
правилами международной торговли, и что Китай не намерен закрывать
двери для иностранных компаний (Татьяна Костылева В Китае принят
закон о кибербезопасности // http://d-russia.ru/v-kitae-prinyat-zakon-okiberbezopasnosti.html. – 2016. – 07.11).

Идентифицировать электронную подпись в Азербайджане можно
как с помощью ПО, так и онлайн.
Программу eDoc yoxlayıcı, которая позволяет убедиться в подлинности
сертификата е-подписи, а также узнать, когда и кем был подписан
электронный
документ,
создали
разработчики
Информационновычислительного центра (ИВЦ) министерства связи и высоких технологий
Азербайджана.
Специалистами ИВЦ был представлен и онлайн-сервис по проверке еподписи – e-imza.az. Пользоваться им очень просто. Достаточно выбрать
документ в формате eDoc и загрузить для проверки в разделе Edoc yoxlayıc.ı
Софт также интегрирован и в госпортал «Электронное правительство» (egov.az) (В Азербайджане можно проверить подлинность е-подписи //
https://digital.report/v-azerbaydzhane-mozhno-proverit-podlinnost-e-podpisi. –
2016. – 07.11).
Сразу несколько государственных услуг одновременно смогут
получать граждане Казахстана в ближайшем будущем.
Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан
Даурен Абаев:
«Мы планируем активно внедрять так называемые композитные услуги,
когда гражданин, подав одно заявление, получает несколько услуг
одновременно. Например, при регистрации по новому месту жительства
граждане автоматически снимаются с прежней прописки. Раньше для того,
чтобы зарегистрироваться, необходимо было сняться с воинского учѐта по
старому месту жительства, выписываться в миграционной полиции, встать на
воинский учѐт, оплатить госпошлину в банке, и только после этого он
регистрировался. Сейчас эта работа будет проделываться автоматически».
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Стоит отметить, что на сегодняшний день в реестре Казахстана
насчитывается почти 740 госуслуг, 530 из них – можно получить в
электронном виде. Перевод остальных пока что нецелесообразен, так как эти
услуги требуют обязательного личного присутствия (например, получение
справки о состоянии здоровья, учет за границей).
Порталом электронного правительства Республики Казахстан в
настоящее время пользуется свыше 5.5 миллионов человек – это 61 %
активного населения государства. Некоторые виды справок уже можно
получить через смартфон (В Казахстане появятся композитные госуслуги
// http://open.gov.ru/infopotok/5515575. – 2016. – 01.11).

Зарубіжний досвід
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Золотухина М. И. Электронное информирование как составляющая
организации и регулирования электронного правительства // Духовная
ситуация времени. Россия XXI век. – 2016. – № 3 (8). – С. 39-40. В статье
рассматривается роль электронного информирования в процессе организации оказания
государственных и муниципальных услуг населению органами власти. Анализируется
необходимость развития уровней онлайн сервисов и их роль в формировании социальной
активности.

Кушнир И. Б., Говоров Д. А. Электронное правительство как элемент
управленческих инноваций // Научная весна – 2016 Электронный ресурс. –
2016. – С. 132-136.
Марченко В. В. Модернізація механізму електронного урядування в
органах виконавчої влади України // Науковий вісник публічного та
приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 3. – К. : Науководослідний інститут публічного права, 2016. – С. 152-155. У статті звернено
особливу увагу на неефективність сучасного механізму впровадження електронного
урядування в Україні, виявлені основні його недоліки. Проаналізовані основні підходи до
розробки та вдосконалення механізму електронного урядування, в тому числі з
урахуванням вимог і стандартів Європейського Союзу. Запропоновані основні напрямки
модернізації механізму впровадження електронного урядування в органах виконавчої
влади України.

Матвейчук Л. О. Електронне урядування: правовий аспект // Інвестиції:
практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 85-88. У статті досліджено таку форму
організації державного управління, як електронне урядування, що поступово розвивається
в Україні. Проаналізовано нормативно-правову базу України з питань впровадження
електронного урядування, виокремлено етапи його розвитку. Розглянуто організаційноправові механізми розвитку електронного формату діяльності державних органів,
розроблені в рамках відповідних державних програм. Для виявлення перспектив розвитку
електронного формату діяльності державних органів проаналізовано План заходів на 2015
рік з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого
розвитку «Україна – 2020». Приділено увагу важливості розбудови електронного формату
співпраці в органах місцевого самоврядування в процесі реформ із децентралізації.
Акцентовано на головних викликах, завданнях та планах розвитку електронного
урядування в Україні на 2016 р., пріоритетними серед яких є: відкриті дані; електронні
послуги; електронна ідентифікація; електронна взаємодія; формування якісної політики
шляхом розробки Концепції розвитку е-урядування до 2020 р.; модернізація Національної
програми інформатизації; посилення міжвідомчої координації шляхом посилення ролі
Міжгалузевої ради з питань розвитку е-урядування; сприяння інтеграції до Єдиного
цифрового ринку ЄС.
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Орлов О. В. Великі дані у публічному управлінні: технології
майбутнього // Державне будівництво. – 2016. – № 1. Розглянуто перспективи

великих даних у державних інформаційних системах. Розкрито основні переваги й
обмеження використання великих даних у реформуванні державного управління на основі
сучасних інформаційних технологій, а також досвід їх використання в державних органах
розвинених країн.

Садыков Т. У. Принципы и формы «электронного правительства»:
зарубежный опыт на примере Республики Казахстан // Россия: тенденции и
перспективы развития Ежегодник. РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества;
Отв. ред. В.И. Герасимов, Д.В. Ефременко. – Москва, 2016. – С. 414-416.
Скопинцев А. К. Основные факторы, влияющие на эффективность
внедрения электронного правительства // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. – 2016. – № 121. С. 1335-1358. В статье рассматривается развитие
концепции электронного правительства и основные факторы, которые основное
воздействие на этот процесс. Дано описание внешней среды и внутренне структуры
системы электронного правительства. Исследовано влияние факторов внешней и
внутренней среды на развитие концепции ЭП. На исторических примерах показано
влияние совокупности факторов на становление парадигмы электронного правительства.
Проанализированы успешные практики создания систем электронного правительства в
странах мира и проблемы, возникающие в данном процессе. Изучается накопленный
международный и отечественный опыт в данном направлении, основанный на
практических экcпериментах и теоретических исследованиях. Электронное правительство
рассматривается не только как управленческая структура, но и как система
информационных технологий. Определены элементы электронного правительства,
наиболее чувствительные к воздействию внешних факторов. Анализируются ключевые
направления и характер влияния факторов в отношении отдельных элементов системы
электронного правительства, Выделены факторы, определяющие успешность внедрения
электронного правительства и факторы, увеличивающие степень риска по проекту.
Предложена классификация факторов по объектам воздействия, что позволяет обозначить
базовые и вторичные группы факторов влияния.

Слугин И. А. Электронное правительство и политический режим: анализ
взаимосвязей // Электронный бизнес. Управление интернет-проектами.
Инновации сборник трудов участников VIII Студенческой научнопрактической конференции. Ответственный редактор В.В. Корнилов ;
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
ф-т бизнеса и менеджмента, школа бизнес-информатики. – Москва, 2016. – С.
92-96. В докладе рассматривается взаимосвязь между степенью развития электронного
правительства и политическим режимом. Выделены группы стран и обозначены факторы,
влияющие на развитие электронного правительства в каждой из них.

Федотова Ю. Г. Электронная демократия как средство обеспечения
информационной безопасности государства // Информационное право. –
2016. – № 3. – С. 17-24. В статье рассматриваются возможности реализации
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электронной демократии в интересах обеспечения безопасности государства. На
основании анализа интересов личности, общества и государства в информационной сфере
автор рассматривает современные возможности противодействия возникающим угрозам
безопасности государства, в частности, провоцированию протестных движений,
разжиганию революционных выступлений, социальной розни, гражданских войн. В связи
с изложенным автор приходит к выводу о том, что развитие гражданского общества,
укрепление доверия личности к праву, повышение участия граждан в политической жизни
страны стали жизненно необходимы для современной России. Материалы и методы
исследования. На основе анализа конституционного регулирования участия граждан в
управлении делами государства, с учетом динамики общественных отношений и
расширения предмета правового регулирования автором раскрываются преимущества
развития электронной демократии как легальной формы участия граждан в
государственном
управлении,
способствующей
укреплению
конституционной
стабильности и сокращению предпосылок возникновения угроз для безопасности
государства. Результаты. Автор обосновывает целесообразность развития различных
форм электронной демократии, введения обязательного участия общественных
объединений в специальной сети, внедрения возможностей верификации информации,
размещаемой в сети Интернет. Дискуссия. В целях укрепления конституционной
стабильности необходимым является воспитание личности как элемента гражданского
общества, формирование у нее соответствующей политической культуры, развитие
умения критически мыслить и оценивать интересы и убеждения каких-либо политических
партий, способности сопоставлять их, что может быть достигнуто посредством развития
электронной демократии.

Хасаншин И. А. Анализ зарубежной и российской практики
использования электронного правительства в управлении инновационной
деятельностью // Современная наука: актуальные проблемы теории и
практики. Серия: Экономика и право. – 2016. – № 8. – С. 42-44. На едином
портале государственных услуг инновационные предприятия приравниваются к
предприятиям малого и среднего бизнеса. Учитывая специфику ведения инновационного
предпринимательства стоит отметить, что данные предприятия нуждаются в постоянной
поддержке, в том числе и информационной. На сегодняшний день не существует единого
ресурса, который помог бы ориентироваться инноватору в многообразии элементов
инновационной инфраструктуры. Именно этим обуславливается актуальность данной
статьи, в рамках которой рассматривается зарубежный и российский опыт использования
электронного правительства в управлении инновационной деятельностью.

Шерстянкина А. А., Хасаншин И. А. Региональное электронное
правительство как элемент инфраструктурного обеспечения инновационного
предпринимательства // Проблемы современной науки и образования. – 2016.
– № 32 (74). – С. 64-66. В данной статье исследованы сущность и приоритеты развития
регионального электронного правительства (ЭП) в качестве инструмента с целью
инфраструктурного обеспечения инновационного предпринимательства. Раскрыта роль
регионального электронного правительства в данном аспекте и определены приоритетные
факторы инновационного предпринимательства.
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