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Анонс
21 січня 2017 р. (Івано-Франківськ)
Воркшоп «Важливість оновлюваних даних для міських сервісів».
Open data – фундамент для сталих сервісів для громади. Це філософія,
стиль мислення. Open by default, open source – це принципи відкритих ІТрішень, якими повинні керуватись і замовники (влада, НГО), і розробники.
Open city data – це масиви інформації, яку ніхто не вивчав, не структурував.
Ці дані – паливо для сервісів. Open service – якщо генерує дані, то їх віддає.
Це культура відкритості.
Початок: 11:00.
Місце: Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, інноваційний центр «Нова
Енергія».
Спікер: Надія Бабинська (Вірна) – журналістка, open data і access
to information активістка. Працювала керівницею проекту «Портал відкритих
даних Верховної Ради України» та аналітикинею проекту «Дані міст»
(Громадянська мережа ОПОРА) (https://dou.ua/calendar/13729).
23-24 січня 2017 р. (Лондон, Великобританя)
Конференція,
присвячена
розвиткові
блокчейн-технологій,
відбудеться у Лондоні, у виставкому центрі «Олімпія», 23-24 січня 2017 року.
Основними питаннями, які висвітлюватимуться на цьому заході,
будуть теми застосування новітніх блокчейн-технологій у різноманітних
галузях, яких стає дедалі більше. Це галузі фінансових послуг, страхування,
охорони здоров’я, енергетики, музики, електронного урядування та реєстрів
нерухомості.
Blockchain Expo буде досліджувати розвиток і найбільш передові рубежі
блокчейн-технологій разом з понад 60 спікерами і очікує на понад 1500
учасників з різних країн світу.
Серед спікерів помічено такі відомі імена, як Пол Камерер (Paul
Kammerer), голова відділу корпоративної стратегії Commerzbank AG, Марк
Сімпсон (Mark Simpson), керівник відділу інновацій та провідний інженер
RBS, Ніл Пенінгтон (Neil Pennington), директор з інновацій британської
енергетичної компанії RWE npower, Стівен Туал (Stephan Tual), засновник і
генеральний директор стартапу Slock.it, що створив сумнозвісну The DAO,
Девід Янчевські (David Janczewski), керівник відділу інновацій Royal Mint,
Джо Роетс (Joe Roets), головний розробник програмного забезпечення The
Walt Disney Company.
Що чекає на відвідувачів конференції?
– Виступи спікерів від провідних світових компаній, які зараз активно
займаються розробкою та впровадженням блокчейн-технологій
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– Більше двадцяти сесій, впродовж яких буде досліджуватися
екосистема існування блокчейн-технологій
– Можливість дізнатися про застосування блокчейн-технологій у
власному бізнесі
– Різноманітні способи зав’язати партнерські стосунки у блокчейнпросторі.
– Вільний доступ до понад 150 стендів співорганізатора проведення
конференції IoT Tech Expo, де демонструватимуться новинки зі світу
Інтернету речей (IoT) (Оголошено перших спікерів блокчейн-конференції
Blockchain Expo // http://coinews.io/ua/category/1-kripto/article/169-ob
%23yavleny-pervye-spikery-blokchejn-konferencii-blockchainexpo#sthash.PgG3QS9N.dpuf).

16-17 лютого 2017 р. (Київ)
Конференция-выставка SMART BUILDING.
Дата и место проведения: 16-17 февраля 2017 года, Украинский Дом,
г. Киев.
Международная
профессиональная
выставка
и
конференция,
демонстрирующая мировые и украинские достижения в области
интеллектуальных систем и автоматизации, энергоэффективности и smart
решений для создания «умного дома» и «Умного города». Посетить
мероприятие смогут все желающие – от потребителей до технических
директоров крупных компаний, от застройщиков до представителей ОСМД,
от разработчиков и участников рынка до представителей городских властей.
Это единственная площадка в Украине, которая объединяет стартапы,
небольшие локальные компании, а также известные мировые бренды и
компании рынка умных технологий и строительства.
Посетить мероприятие смогут все желающие – от потребителей до
технических директоров крупных компаний, от застройщиков до
представителей ОСМД, от разработчиков и участников рынка до
представителей городских властей.
Мероприятие будет разделено на 2 блока – Expo и Conference.
НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
Умный дом. Каждому из нас хочется жить в современном и
технологичном доме, где процессы будут автоматизированы, а единый
сервис будет давать возможность следить за всем, что связано с нашим
жильем. Технологии создания таких «умных решений» уже вовсю массово
используются во всем мире, однако и среди них нужно выделить именно те,
которые будут соответствовать нашим запросам и условиям.
Умный город. Smart технологии – это не что-то из мира фантастики.
Масса реализованных проектов, существующих разработок и стартапов по
всему миру доказывают это каждый день . Сделать город умным и
комфортным – не только задача городских властей, ведь мы помним, что все
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начинается с каждого из нас и имено совместными усилиями мы внедряем
новые технологические решения!
Энергоэффективность. С каждым новым отопительным сезоном мы
все приходим к мысли, что внедрение современных энергосберегающих
технологий сможет облегчить нам жизнь. Именно на нашей площадке вы
поличите ответы на вопросы: как экономить средства; как минимизировать
потери энергоресурсов; какие технологии дают значительный эффект
энергосбережения и как сделать жилье более качественным и комфортным.
Автоматизация зданий. Одно из важнейших направлений в области
строительства и управления инженерными системами. Автоматизированная
система позволяет организовать централизованное управление, контроль и
диагностику всех инженерных систем здания за счет использования
информационных технологий и интеграции этих технологий в единую
инфраструктуру (http://it-forum.com.ua/itforum/wiw_sobyt.php?ID=9468).

Лютий-березень 2017 р. (Київ)
Конференція «ІТ бізнес в культурному середовищі України. Діалог
бізнесу та влади».
Дата проведення: лютий-березень 2017
Конференц-зал: Київ, вул. Банкова 6-8
Перша конференція в Україні, яка піднімає проблеми збереження
культурної спадщини та питання взаємодії ІТ бізнесу та владних структур.
Конференція, яка має на меті з однієї сторони залучення ІТ компаній їх
професійного досвіду та ресурсів до питання збереження культурної
спадщини, об’єктів культури, створення різноманітних інформаційних
систем, електронних реєстрів, баз даних, систем, працюючих в режимі
реального часу, систем безпеки та охорони об’єктів культури, використання
технічних систем та пристроїв, які дозволяють контролювати стан та
зберігати культурні цінності в музеях та виставкових центрах, системи
клімат-контролю та систем контролю подачі електроенергії і т.і., з іншої
сторони запрошення керівників та фахівців установ та організацій сфери
культури, які окреслять проблеми сфери культури та проанонсують
різноманітні програми та заходи зі збереження культурної спадщини. Форум
покликаний проанонсувати і представити увазі професіоналів і керівників,
що приймають рішення, одночасно увесь спектр, новітніх рішень, що
поступили на ринок, розробок і технологій від ведучих міжнародних і
вітчизняних виробників, постачальників і інтеграторів.
На конференції буде представлений міжнародний досвід у сфері
культури. Керівництво Ради Європи, Парламентської Асамблеї поділяться
своїм досвідом в цій сфері. Досвідом взаємодії між державою та бізнесом у
сфері збереження та розвитку культури, а саме використанню рішень ІТ
компаній в цій сфері.
Також заплановане неформальне спілкування між керівниками установ
державного сектору та керівниками ІТ компаній з метою укладення угод,
Анонс
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отримання і розширення компетенції, діставання доступу до найсучасніших,
таких, що тільки з’явилися на ринку, технологіям і працюючим успішним
проектам(кейсам реалізованих проектів) у сфері ІТ, забезпечення
безперервності і стійкості бізнесу, а також до самої останньої і новітньої
інформації ринку, що дозволяє зробити об’єктивний вибір на користь тих або
інших рішень з прицілом подальші роки.
У програмі форуму провідні міжнародні експерти і постачальники ринку
ІТ позначать основні тренди, розкажуть про реалізовані і працюючі на
практиці проекти, представлять самі останні розробки і технологічні
новинки, що дозволяють створювати гнучку систему інформаційних
проектів.
Конференція надасть усім учасникам доступ до ексклюзивної
інформації, повний і об’єктивний аналіз ринку, можливість вибору і
ухвалення зважених рішень, унікальні можливості діалогу і пошуку
потенційних бізнес-партнерів, а також проведення попередніх переговорів
безпосередньо на цьому заході.
У конференції візьмуть участь:
Народні депутати та керівництво Верховної Ради України
Представники Кабінету Міністрів України
Керівники установ та організацій культурної сфери
Керівники та представники міжнародних організацій та посольств
Представники ЗМІ
ІТ-директори(CIO), керівники ІТ-відділів і департаментів
Керівники відділів управління ІТ-інфраструктурою
Керівники в області управління проектами
Системні та ІТ архітектори
Директори по модернізації і обслуговуванню технічних систем
Керівники компаній, операційні, виконавчі директори
Кількість учасників: близько 240 (корпоративний сектор: керівники
відділів ІТ-безпеки, ІТ-директора (CIO), керівники ІТ відділів і
департаментів, керівники управління ІТ-інфраструктурою, технічні керівники
і фахівці, системні і ІТ архітектори, керівники в області управління
проектами, керівники провідних українських і міжнародних компаній;
державний сектор: керівники та представники міністерств та відомств,
керівники державних організацій та підприємств які представляють сферу
культури) (http://www.liga-it.com).
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Офіційна інформація

Електронну послугу з погодження проектів землеустрою було
запроваджено Державним агентством з питань електронного урядування
України спільно з Державною службою України з питань геодезії та
кадастру у жовтні 2016 року. Це вже 5-та е-послуга у цій сфері.
Ефективним механізмом даної е-послуги є автоматизований «сліпий»
розподіл документів на виконавців. Це розриває «потенційний зв’язок» між
місцевим чиновником та ліцензіатом – тобто документи подані у Дніпрі
можуть попасти на розгляд, наприклад, до структурного підрозділу
Держгеокадастру у Львові.
Майже 3 місяці роботи е-послуги саме через «сліпий» розподіл проектів
земелустрою пройшло понад 20 000 документів, більше 1 000 з яких було
подано онлайн. За словами керівництва Агентства, це один з найбільш
вагомих практичних результатів у сфері розвитку е-урядування у 2016 році
(Більше 1 000 проектів землеустрою погоджено онлайн! //
http://www.dknii.gov.ua/content/bilshe-1-000-proektiv-zemleustroyupogodzheno-onlayn. – 2016. – 28.12).
26 грудня 2016 року в Міністерстві екології та природних ресурсів
України у партнерстві з екологічною громадськістю та представниками
Реанімаційного Пакета Реформ, відбувся круглий стіл на тему
«Впровадження єдиної уніфікованої електронної системи доступу до
екологічної інформації».
Варто відзначити, що створення єдиної уніфікованої електронної
системи доступу до екологічної інформації про дозволи, ліцензії, статистичні
звіти, матеріали перевірок, моніторингу у сфері охорони навколишнього
природного середовища для державних органів, суб’єктів господарювання,
(розгляд документів: отримання дозволів, ліцензій, результати досліджень
екологічного контролю) та громадськості включено до антикорупційних
заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5
жовтня 2016 р. № 803-р.
Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Микола Кузьо:
впровадження електронного урядування у сфері охорони довкілля є
європейським підходом в організації роботи органів влади.
«Зважаючи, що впровадження електронного урядування є одним із
заявлених пріоритетів Уряду України на наступні три роки, дуже сподіваюся,
що остаточно схвалений урядовий документ надасть додаткового імпульсу
для реалізації Єдиної уніфікованої електронної системи доступу до
екологічної інформації про дозволи, ліцензії, матеріали перевірок,
моніторингу у сфері охорони довкілля».
Начальник відділу захисту інформації та електронних сервісів
Мінприроди Дмитро Булика:
Офіційна інформація
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впровадження такої системи значно стандартизує управлінську
діяльність та уніфікує підхід до вирішення питань.
«Уніфікована система запобігатиме зволіканню з розглядом документів.
Крім того, система буде синхронізованою із новим сайтом Мінприроди, який
стане зручним сучасним інструментом для ведення діалогу між Урядом,
громадськістю та бізнесом».
Екологічна громадськість також мала можливість презентувати свої
напрацювання щодо електронних систем доступу до екологічної інформації,
які були запропоновані для подальшого інтегрування у системи доступу до
екологічної інформації на національному рівні.
У результаті обговорення було прийнято рішення опрацювати
пропозиції, зауваження, рекомендації та розробки заінтересованих сторін
щодо впровадження на національному рівні уніфікованої електронної
системи доступу до екологічної інформації (У Мінприроди обговорили з
громадськістю впровадження єдиної уніфікованої електронної системи
доступу
до
екологічної
інформації
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249627623&cat_id=24
4277212. – 2016. – 28.12).

Вартість обладнання, яке встановлено в залі засідань Кабінету
Міністрів України в рамках проекту «Створення та впровадження
вдосконаленого програмно-апаратного комплексу інформаційномедійного супроводження засідань Уряду», становить більше 8 млн грн.
«Вартість обладнання, що встановлене у залі засідань Уряду у рамках
проекту «Створення та впровадження вдосконаленого програмно-апаратного
комплексу інформаційно-медійного супроводження засідань Уряду
в адміністративному будинку Кабінету Міністрів України по вул.
Грушевського, 12/2 у Печерському районі м. Києва» згідно договору,
укладеного з ТОВ «АМРІТА КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» за результатами
проведеної процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі», становить 8007,29 тис грн».
При цьому у секретаріаті КМУ уточнили, що вартість монтажних робіт
та налагодження роботи обладнання становить 190,27 тис. грн.
Разом з тим, у відповіді на запит йдеться, що станом на 23 грудня 2016
року оплата за договором ще не здійснювалася так як роботи з монтажу
та налагодження ще не завершені і триває тестування програмно-апаратного
комплексу.
Також в секретаріаті поки не знають, скільки коштуватиме технічне
обслуговування обладнання, і відповідні договори поки не укладалися
(Кабмін витратив більше 8 млн грн на встановлення обладнання для
електронного урядування // http://www.unn.com.ua/uk/news/1630635-kabminvitrativ-bilshe-8-mln-grn-na-vstanovlennya-obladnannya-dlya-elektronnogouryaduvannya. – 2016. – 26.12).
Офіційна інформація
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у п’ятницю провів
нараду за участю представників мобільних операторів щодо
впровадження альтернативного методу електронної ідентифікації –
Mobile ID.
Учасники наради обговорили перспективи запровадження технології в
Україні та необхідні для цього законодавчі рішення. Представники
мобільних операторів презентували результати пілотного проекту
запровадження технології MobileID.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
«Ідентифікатор має дати дистанційність, прозорість і якісний сервіс,
чого б це не стосувалося – банк, лікарня, освіта, соціальна допомога,
державна послуга – земля, будівництво, або щось інше. Людина має у своєму
мобільному телефоні отримати можливості для того, щоб замовити і
отримати послугу держави без контакту з чиновниками. Це буде величезний
здобуток, у тому числі щодо боротьби з хабарництвом».
«В принципі, я вважаю, що все має бути дистанційно. Абсолютно все.
Коли людина ходить за якимись довідками, це має залишитися в минулому».
Україна має величезні перспективи розвитку та упровадження
електронних технологій, які б дозволили людям отримувати максимально
якісні послуги.
«Маємо будувати необхідні сервіси для людей, щоб вони мінімально
контактували з чиновниками. Взагалі все, що стосується послуг – державних,
адміністративних, комерційних – нам потрібно це робити якомога швидше,
дистанційно і якісно».
У цьому контексті Прем’єр-міністр нагадав, що Урядом було
запроваджено електронну систему публічних закупівель ProZorro,
відкриваються державні реєстри, вводяться ID-карти замість паспортів.
Необхідно забезпечити правову підтримку як на рівні законодавства,
так і урядових рішень, щоб створити правові можливості для реалізації
рішень та розвитку напрямку нових технологій.
У цьому контексті він запевнив у готовності Уряду формувати пакет
необхідних законодавчих ініціатив, що дадуть «можливість компаніям
почати реалізовувати питання мобільної ідентифікації, яка є ключем для
розвитку подальших продуктів».
Він також закликав усіх мобільних операторів до створення ідентичної
системи, що буде однаково зрозуміло функціонувати по відношенню до
користувача.
Окремо Прем’єр-міністр підняв на нараді питання, що отримав на
зустрічі зі студентами Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» раніше у
п’ятницю про перспективи запровадження технології 3G у київському
метро. Було домовлено, що мобільні оператори розглянуть можливості
реалізації такої інновації та повідомлять про результати у четвер.
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У нараді взяли участь керівники провідних українських мобільних
операторів – ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна» (Vodafone), ТОВ
«Лайфсел», керівництво Державного агентства з питань електронного
урядування, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та
інформатизації,
представники
Міністерства
юстиції,
Мініcтерства
економічного розвитку і торгівлі України (Володимир Гройсман: Усі
послуги держави мають надаватися дистанційно. Час, коли людина
ходить
за
довідками,
має
залишитися
в
минулому
//
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249619408. – 2016. –
23.12).

Ініціативна група, що працює над впровадженням електронного
управління в охороні здоров’я, підписує Другий меморандум про
створення системи «E-Health» – системи електронного врядування в
охороні здоров’я. Про це заявили учасники ініціативи під час прес-брифінгу
в Українському кризовому медіа-центрі.
Юрій Бугай, координатор публічної ініціативи з електронізації
сфери охорони здоров’я:
«Ми створюємо цей продукт для того, щоб гроші реально йшли за
пацієнтом, і щоб була можливість відслідковувати ефективність їхнього
використання».
Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я:
«Цей документ показує, який конкретно продукт ми хочемо зробити,
щоб почати реформу охорони здоров’я, і які терміни його виконання».
На сьогодні до публічної ініціативи долучилися майже 120 учасників –
експертів, членів громадських організацій та ІТ-фахівців. Перший
Меморандум про започаткування ініціативи підписали місяць тому. У ньому
описали принципи та цілі діяльності і домовилися протягом місяця
прописати етапи розвитку і технічні вимоги до першого продукту. «Я дуже
вдячний групі, що ми лише за місяць вийшли на такий документ. Ми хочемо
розпочати реформу одразу з Е-Health, тому що ми усвідомлюємо, що будьякий компроміс між онлайн- і папером закінчується перемогою паперу».
Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я України, заявила, що у
міністерстві вітають підписання Другого меморандуму.
«МОЗ підтримує співпрацю із громадськістю, активним суспільством,
яке бере на себе відповідальність розбудовувати зміни, які розпочалися у
системі охорони здоров’я. Створення електронних сервісі у системі охорони
здоров’я – це прорив для України і наближення до стандартів розвинених
західних країн». «Система Е-Health – це «старша сестра» ProZorro, але
набагато складніша. Ми б хотіли, щоб ця система працювала настільки
добре, щоб інші країни світу так само, як зараз вивчають нашу систему
Prozorro, вивчали і її».
Офіційна інформація
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Е-Health суттєво сприятиме реформі первинної ланки допомоги і
переходу на нову систему фінансування, відповідно до якої гроші «ходять» за
пацієнтом. Після запуску системи з’являться реєстри пацієнтів, лікарів і
реально наданих послуг. Це зробить доступ до медичних послуг більш
зручним для пацієнтів, допоможе налагодити контакт між лікарями і
пацієнтами та окремими медичними установами, а уряд і громадянське
суспільство зможуть краще контролювати, куди, на що і наскільки ефективно
витрачаються гроші. «Ефективний контроль можливо створити лише за
умови існування електронних сервісів. Більшість корупційних схем
зумовлені людським фактором. Якщо буде електронна система надання
послуг, фінансування послуг і контролю за якістю послуг, вона набагато
менше залежатиме від людського фактору».
Дмитро Шимків, заступник Глави Адміністрації Президента
України, зауважив, що українська Е-Health буде спробою поєднати кращі
практики приватних клінік і тих країн світу, де електронне управління в
охороні здоров’я працює успішно. «Це дозволить набагато ефективніше
адмініструвати видатки на охорону здоров’я, а також дозволить значно
пришвидшити реформу охорони здоров’я на місцях». «Важливий елемент,
що українські ІТ, які часто працюють на закордонні Е-Health, тепер
створюватимуть українську систему. ProZorro є чудовим прикладом того, як
можна створити систему, яка є унікальною у світі і отримує нагороду за
нагородою».
Андрій Марусов, голова правління Transparency International
Україна:
«Важливо, щоб ця нова система охорони здоров’я була максимально
прозорою і відкритою для всіх, щоб антикорупційні запобіжники
вбудовувалися з самого початку». Дуже важливо, що ця ініціатива об’єднує
широке коло учасників і що це відбувається через діалог і узгодження
позицій усіх зацікавлених сторін, тому що це сприяє розбудові довіри між
бізнесом, громадянським суспільством і владою.
Андрій Піскун, радник голови Державного агентства з питань
електронного урядування:
«Агентство з питань електронного врядування буде всіляко
підтримувати ініціативи щодо розбудови Е-Health і її подальшої інтеграції в
E-government». Електронне врядування прискорює процеси, підвищує
ефективність, дає можливість краще аналізувати і краще прогнозувати
процеси, тому це однозначно виграшний крок.
Дмитро Шерембей, голова Координаційної Ради Всеукраїнської
мережі ЛЖВ, висловив сподівання, що прозорість, яку забезпечить перехід
на електронне врядування в охороні здоров’я, допоможе покласти край
численним «схемам» і практикам перепродажу препаратів, придбаних за
бюджетні кошти. «Ми, як пацієнтська організація, що об’єднує понад 36
фондів в Україні, будемо всіляко сприяти реалізації цієї системи. Коли ця
система запрацює, будуть економитися кошти, будуть рятуватися життя,
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буде менше помилок і буде більше можливостей» (В Україні створюють
систему «E-Health» – систему електронного врядування в охороні
здоров’я // http://uacrisis.org/ua/51104-e-health. – 2016. – 22.12).

Транспортный комитет принял решение рекомендовать ВРУ
принять во втором чтении и в целом законопроект № 4121 от 22.02.2016
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты
проезда в городском пассажирском транспорте», более известный как
закон об электронном билете.
По словам одного из инициаторов законопроекта народного депутата
Игоря Васюника, в результате принятия документа, каждый льготник
получит Е-билет на безвозмездной основе.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «внедрение
системы автоматизированной оплаты и контроля проезда обеспечит ряд
экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на
маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот
средств, а соответственно – оценить обоснованность тарифов на перевозки и
возможности обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система
обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а
также уменьшит время задержки общественного транспорта на остановках.
Это также позволит внедрять различные гибкие тарифные системы».
По словам советника Министра инфраструктуры Украины Яники
Мерило, раньше была возможность сделать электронный проезд в метро, но
не было закона, позволяющего подключить к этой услуге другие виды
транспорта. Также не были определены стандарты самой услуги. «Насколько
я знаю, уже 17 городов хотели бы внедрить такую услугу, но действующее
законодательство не позволяло это сделать. Многие города уже
определились, по какому стандарту они хотели бы запуститься и есть
большая надежда, что они будут работать по единому стандарту. Тогда
технически есть возможность использовать такие билеты и в других городах.
Понятно, что возникает вопрос компенсации тарифов, ибо в разных городах
они отличаются, но главное, что техническая возможность будет, а, значит,
города смогут договариваться. Планирует работать на таком стандарте и
Укрзалиниця».
Дальше город сам будет будет решать, что он хочет к этому билету
подключить. «Например, Днепр будет подключать туда bankID, через
который можно будет получать различные электронные услуги – записаться
к врачу, получить какую-то информацию или справку для госорганов.
Возможно, будет работать и пропускная система в школах. Уже сегодня по
этому стандарту работает несколько школ, которые используют карточку
жителя города. Днепр такой билет в первую очередь будет выдавать семьям
погибших участников АТО. То есть тем, кому необходимо обеспечить
бесплатный проезд. Дальше можно подключать каких-то партнеров города,
Офіційна інформація
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которые готовы предоставлять различные услуги жителям города – льготы,
дисконты и так далее», пояснила советник министра инфраструктуры
(Транспортный комитет ВР одобрил законопроект о внедрении
электронного
билета
в
городском
транспорте
//
http://censor.net.ua/news/420442/transportnyyi_komitet_vr_odobril_zakonoproe
kt_o_vnedrenii_elektronnogo_bileta_v_gorodskom_transporte. – 2016. – 21.12).

9 грудня у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
відбулася презентація проекту «Цифрової адженди* (порядок денний)
України – 2020» за участі Першого віце-прем’єр міністр – Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва. Цей документ
визначає основні принципи, за якими Україна має розвиватися у цифровому
просторі і за якими має розбудовувати цифрову економіку.
Перший віце-прем’єр міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів:
«Цифрова економіка – це наш пріоритет і надзвичайні можливості. В
цифровому порядку денному закладено основні принципи її створення, які
повинні стати філософією нашої роботи».
Проект «Цифрової адженди – 2020» визначає основними цілями України
стимулювання економіки та залучення інвестицій; закладення основи для
трансформації секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні
(«цифровізація» бізнесу); доступність цифрових технологій; створення нових
можливостей для реалізації людського капіталу, розвитку інноваційних,
креативних та «цифрових» індустрій та бізнесу; розвиток та світове лідерство
щодо експорту «цифрової» продукції та Послуг. Також документ визначає
необхідні кроки щодо цифровізації України у сферах охорони здоров’я,
інфраструктури, екології, е-комерції, е-урядування та ін. До кінця грудня
планується доопрацювання проекту адженди та його презентація.
«Цифрова адженда 2020» розроблялася за ініціативою Першого віцепрем’єр міністр – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана
Кубіва, директора департаменту інновацій та інтелектуальної власності
Олени Мініч та радника Міністра зі стратегії розвитку хай-тек Андрія
Бірюкова. До розробки Стратегії були залучені ГО «ХайТек Офіс Україна»;
Державне агентство з питань електронного урядування; ГС «Центр розвитку
інновацій» та експерти з приватних компаній (У Мінекономрозвитку
презентували проект «Цифрової адженди України – 2020» //
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249575382&cat_id=24
4276429. – 2016. – 09.12).
Електронна система публічних закупівель ProZorro стала
переможцем третьої щорічної премії ініціативи в сфері відкритого
врядування Open Government Awards 2016. Нагородження відбулось під
час саміту Open Government Partnership (OGP Global Summit), що проходить у
Парижі.
Офіційна інформація
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Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
«70+ країн-членів Open Government Partnership, світової ініціативи в
сфері відкритого урядування – від США і Франції до Індонезії та Гондурасу.
А хто найкращий в світі? Звісно, Україна!!!».
Премія відзначає громадські ініціативи, які використовують урядові
дані для досягнення соціально важливих цілей. Автори ініціатив показували
реальні результати прозорого використання урядових даних. Як зазначають
організатори премії, система ProZorro «проливає світло на корупційні
практики закупівель в Україні». Крім того, Україна отримала особливе
визнання за залучення до проекту молодих фахівців.
Другу премію Open Government Awards 2016 отримала платформа API
Pemilu (Індонезія), яка централізує дані виборів для більшого залучення
громадян і раціоналізації виборчого процесу. Третє місце посіла ініціатива
Construction Sector Transparency Initiative (Гондурас), яка дозволяє
контролювати витрати уряду на будівництво і інфраструктуру.
ProZorro – електронна система публічних закупівель, яка прийшла на
зміну паперовим держтендерам. Розробка цієї системи на базі програмного
забезпечення з відкритим кодом була здійснена у партнерстві влади, бізнесу
та громадськості та адмініструвалася антикорупційною організацією
Transparency International Україна (Базиленко Анна Українську систему езакупівель ProZorro визнали кращою серед світових ініціатив в сфері
відкритого урядування // http://watcher.com.ua/2016/12/08/ukrayinskusystemu-e-zakupivel-prozorro-vyznaly-kraschoyu-sered-svitovyh-initsiatyv-vsferi-vidkrytoho-uryaduvannya. – 2016. – 08.12).

Упорядкування роботи Єдиного державного порталу відкритих
даних DATA.GOV.UA – ще один крок до відкритості та прозорості
органів влади, до європейських принципів поширення публічної
інформації.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Геннадій Зубко прокоментував прийняття урядової Постанови
«Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих
даних».
Документом затверджено порядок ведення Єдиного державного порталу
відкритих даних, визначено функціональні обов’язки держателя,
адміністратора порталу та розпорядників інформації.
«На порталі розміщено понад 8 тис. наборів даних та зареєстровано
більше 900 розпорядників інформації. Ми упорядкували його діяльність і
підвищили відповідальність державних органів за оприлюднення там
відповідної інформації. Через портал DATA.GOV.UA органи влади мають
максимально відкрити для громадян доступ до інформації про свою
діяльність. Відтак ми створюємо ефективний і прозорий канал комунікації,
наближуємось до європейської практики поширення відкритих даних» (Уряд
Офіційна інформація
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схвалив постанову щодо упорядкування роботи Єдиного державного
порталу
відкритих
даних
DATA.GOV.UA
//
http://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151074900. – 2016. – 03.12).

Міністр юстиції Павло Петренко взяв участь у панельній дискусії
«Боротьба з корупцією та «Партнерство «Відкритий Уряд»: майбутні
можливості» в рамках Міжнародної антикорупційної конференції IACC
(International Anti-Corruption Conference), яка 1 грудня розпочала свою
роботу в Панамі.
Міністр юстиції Павло Петренко:
«У рамках реалізації програми «Партнерство «Відкритий Уряд» в
Україні нам вдалося запровадити чималу кількість антикорупційних змін.
При чому їх ефективність визнали не лише в Україні, нині наш досвід
переймають в багатьох країнах світу».
Запровадження реформ в рамках ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд», до якої наша країна приєдналася ще у 2012 році, проходили зі
значними труднощами. Однак, після Революції Гідності цей процес
пожвавився, і сталося це багато в чому завдяки відкритості нової влади в її
діалозі з громадським сектором та експертами як всередині держави, так і на
міжнародному рівні. Саме послідовна позиція Президента, Уряду та
Парламенту дала такі результати.
«Ми виконали наші зобов’язання щодо створення реєстру декларацій
чиновників. Ми створили і успішно запустили систему електронних торгів
арештованим майном СЕТАМ та систему електронних тендерних
закупівель ProZorro, яка вже дала можливість державі зекономити на
тендерах понад 6 млрд грн. Ми серед перших у всьому світі ввели обов’язок
відкривати реальних власників компаній».
Так само було реалізовано низку інших ініціатив, серед яких
кардинальні зміни у сфері надання послуг громадянам: передача послуг
місцевій владі, приватним нотаріусам та он-лайн сервісів. Забезпечено
вільний доступ до публічної інформації та зроблено справжній прорив у
створенні системи електронного урядування.
Чи не найголовнішим напрямком роботи став початок реальної боротьби
з корупцією. Після Революції Гідності Уряд на чолі з Арсенієм Яценюком
заклав підвалини нової антикорупційної політики, метою якої було знищення
найбільшого внутрішнього ворога країни.
«Ми прийняли величезний пакет найпрогресивнішого антикорупційного
законодавства. Було запущено нові антикорупційні органи. Ми відкрили
реєстри та дали старт системі електронного декларування. Цього року
електронні декларації вже подали понад 130 тисяч чиновників».
На засіданні Уряду за ініціативи Прем’єр-міністра було затверджено
План дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016
– 2018 роках (Павло Петренко в рамках міжнародної антикорупційної
конференції взяв участь у панелі, присвяченій реалізації програми
Офіційна інформація
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«Партнерство
«Відкритий
Уряд»
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249548926&cat_id=24
4276429. – 2016. – 02.12).
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Регіональні ініціативи
27 грудня Громадське партнерсво «За прозорі місцеві бюджети»
оприлюднило результати місячного моніторингу прийняття місцевих
бюджетів 2017 року. Зріз був проведений у понад 30 містах України.
Івано-Франківськ, в результаті моніторингу виявився на середніх позиціях
рейтингу.
Завдяки децентралізації за два роки місцеві бюджети суттєво
збільшились. Згідно з результатам моніторингу, бюджетний процес на
місцевому рівні має цілу низку недоліків: не оприлюднення проектів
рішення про бюджет чи недотримання термінів та повноти оприлюднення,
недотримання
термінів
затвердження
бюджету,
передбачених
законодавством, обмеження доступу громадян на сесії місцевих рад та
небажання органів влади проводити консультації з громадянами щодо
проектів бюджетів.
Загалом, Івано-Франківськ опинився на 7 місті рейтингу, набравши 8
балів із 11 можливих і виконав норми прийняття бюджету на 73 %.
За основу дослідження було взято 12 індикаторів, що відповідають
етапам формування та прийняття місцевого бюджету.
За фактом оприлюднення бюджету лише 2 міста, що потрапили під
моніторинг не оприлюднили проекту бюджету на 2017 рік – це Полтава та
Здолбунів (Рівненська область).
За фактом оприлюднення проекту бюджету у вказані законом строки
Івано-Франківськ опинився майже внизу рейтингової таблиці – проект
бюджету на 2017 рік в Івано-Франківську був оприлюднений 15 грудня – за 7
днів до сесії міської ради. Згідно нормативних актів – проект рішення
повинен бути оприлюднений за 20 днів до сесії ради.
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Попри невчасне оприлюднення проекту бюджету, в Івано-Франківську
він був оприлюднений у повному обсязі – з усіма додатками, пояснювальною
запискою та текстом самого проекту рішення про прийняття бюджету.
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Також в Івано-Франківську було завчасно повідомлено громадськість
про проведення сесії міської ради на сайті міської ради. До речі, менш, як за
добу про сесію міської ради було повідомлено у таких великих містах як
Дніпро, Луцьк та Львів.
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Згідно Бюджетного кодексу, бюджет на наступний рік місцевою радою
має затверджуватись до 25 грудня поточного року. В Івано-Франківську
міська рада «вклалась» у передбачені законом норми, однак місцеві ради
семи міст, де проводився моніторинг цього так і не зробили.
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Також, у всіх містах, окрім Дніпра громадяни мали вільний доступ до
сесії міської ради.
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За індикаторами доступу до інформації про голосування депутатів ІваноФранківськ виявився на перших позиціях рейтингу – на сайті міської ради
доступні усі стенограми сесійних засідань та результати поіменного
голосування депутатів.
Важливим елементом моніторингового дослідження стала участь
громадян у формування бюджету на 2017 рік. Представники Громадського
партнерства «За прозорі місцеві бюджети» врахували можливість
обговорення проекту бюджету з громадою міста та можливість
проконсультуватись з громадою в електронному вигляді.
Також індикатором є оприлюднення результатів публічних обговорень
та консультацій з громадськістю стосовно проекту бюджету на наступний
рік. В Івано-Франківську було проведене лише публічне обговорення проекту
бюджету на 2017 рік в рамках засідання бюджетної комісії міської ради.
Однак, на жаль, не проводились консультації в електронному режимі та не
були оприлюднені результати публічних обговорень.
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На першому місті рейтингу опинилось місто Суми, набравши
максимальну кількість позицій. Майже одному рівні за публічністю та
законністю прийняття бюджету опиниись Вінниця, Запоріжжя, Одеса,
Ужгород, Житомир та Івано-Франківськ (Івано-Франківськ зайняв 7 місце у
рейтингу прозорості бюджетного процесу (ІНФОГРАФІКА) //
http://www.prostir.ua/?news=ivano-frankivsk-zajnyav-7-mistse-u-rejtynhuprozorosti-byudzhetnoho-protsesu-infohrafika. – 2016. – 30.12).

У Вінниці є чимало ОСББ, які провели термомодернізацію своїх
будинків, і мешканці яких сплачують в рази менше від жителів таких же
будинків, але нетермомодернізованих. Казочки, кажуть вони про можливість
витрачати менше на комунальні тарифи…
Ні, це реальність, відповідає їм новий сервіс bldng.info. Команда
проекту Bldng.info називає його «інтернет-сервісом контролю витрат на
комунальні платежі мешканців багатоквартирних будинків з метою
економії ресурсів». Та й сама ідея проекту виникла саме після підняття
цін на комунальні послуги. Щоб зрозуміти, як заощадити витрати, потрібно
насамперед дізнатися, скільки витрачає ресурсів кожний будинок – і
модернізований, і немодернізований, новий і старий. Порівнявши витрати
схожих будинків, можна наочно побачити, які саме кроки слід здійснити для
економії споживання ресурсів, і як наслідок – зекономити кошти на оплаті
комуналки.
Наразі на сайті Bldng.info вже зібрано дані більше чотирьох тисяч
будинків у Вінниці, по кожному з яких можна побачити витрати за останні
чотири роки – по газу, електроенергії, опаленню, гарячій та холодній воді.
Відповідно порівняти і наочно в живих коштах побачити ефект від утеплення
будинку та інших енергозберігаючих заходів.

Реалізовано проект на кошти, які команда виграла у змаганнях EGAP
Challenge. Проект некомерційний і навіть навпаки – перебиває хліб доволі
недешевому енергоаудиту. Сервіс bldng.info є його безкоштовною
альтернативою енергоаудиту, надаючи всім зацікавленим містянам
таргетований комплекс порад щодо енергозбереження під реальні потреби
конкретного будинку.
На сайті можна побачити також міську карту споживання
енергоресурсів вінничанами та найдорожчі в утриманні будинки, що стане в
нагоді, мабуть, і покупцям житла на ринку.
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Керівник проекту Олександр Вірник каже, що найважче було з’єднати
різні бази даних,- ці роботи зайняли серпень і вересень 2016 року.
Зараз доробляємо модуль, який буде автоматично порівнювати схожі
будинки, і покаже, за рахунок чого платіжки за комуналку в одному будинку
більші, ніж у мешканців такого ж сусіднього будинку.
Тобто ми зможемо сказати, що в будинку №1 є лічильник на тепло, газ і
воду, і це дозволяє мешканцям платити значно менше, ніж, наприклад,
жителям з будинку №2, де всього цього немає. Також ми зможемо показати,
як змінилося споживання ресурсів жителями після утеплення будинку.
Варто зазначити, що в зменшенні цифр в платіжках зацікавлені не тільки
самі мешканці, а й вся Україна, перед якою стоять пріоритети скорочення
споживання енергоресурсів загалом та енергетичної незалежності від Росії
зокрема.
Багато вінничан вже знайомі з програмою тих же «теплих» кредитів, які
відшкодовуються мешканцям приватних будинків та ОСББ. Очевидно, таких
програм більшатиме, зважаючи й на доручення прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана облдержадміністраціям спільно з органами місцевого
самоврядування прискорити прийняття місцевих програм співфінансування
енергоефективних заходів для населення.
Про це свідчать і дані національного дослідження «Ефективність
державної підтримки реалізації енергоефективних заходів», проведеного
Держенергоефективності спільно зі Світовим банком і Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID), а саме: що енергоефективні заходи, які
уряд допомагає проводити населенню, дають змогу як мінімум удвічі
зменшити плату за житлово-комунальні послуги, підвищують комфорт та
вартість житла.
Регіональні ініціативи
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Якщо хоча б для третини містян скорочення своїх витрат і підвищення
комфорту в оселях розпочнеться з сервісу Bldng.info, його команда
вважатиме свою роботу виконаною недаремно (Новий онлайн-сервіс у
Вінниці покаже, чому твої сусіди платять менше і як це зробити й тобі
// http://www.myvin.com.ua/ua/news/useful/46760.html. – 2016. – 30.12).

В днепровском Центре первичной медико-санитарной помощи №3
презентовали электронную очередь к врачу. Новация работает в
тестовом режиме.
И.о. заместителя городского головы Днепра Яника Мерило:
«Я очень рада, что первая регистратура заработала в электронном
режиме, что со стороны врачей была очень большая поддержка. Я уверена,
что всем гораздо удобнее работать с электронной системой. На самом деле
это только начало – уже в следующем году мы планируем запустить
электронную карту пациента».
Теперь пациенты могут записаться к врачу через Интернет – на сайте
https://reestratura.com – и уже перед приемом подойти в регистратуру и
забрать талон.
Директор департамента охраны здоровья населения Днепровского
горсовета Андрей Бабский:
«Это пилотный проект. Мы хотим научиться сами, научить наших
работников и в дальнейшем воплощать в жизнь такие системы в других
поликлиниках».
Центр первичной медико-санитарной помощи №3, который находится
на ул. Паникахи, 53, обслуживает почти 64.000 жителей Днепра. Ранее
работники регистратуры выписывали талоны на прием от руки, теперь же
они пользуются компьютерами, а талоны печатают, как чеки. В кабинетах
семейных врачей – тоже новая техника, с помощью которой медики могут
следить, кто записался к ним на прием.
Директор центра первичной медико-санитарной помощи №3 Ольга
Ральченко:
«Это шаг вперед. Мы работаем в XXI веке, поэтому на прием можно
записаться онлайн. При этом и сама регистратура, и телефонная линия у нас
работает в обычном режиме. Поэтому люди, которые не могут записаться
через Интернет, также могут получить талон» (В Днепре появилась
электронная очередь в больницу // http://www.litsa.com.ua/show/a/33662. –
2016. – 29.12).
За три месяца спецпроекта Smart City Delo.UA побывало в шести
продвинутых
городах
Украины.
Пообщались
с
горожанами,
представителями местных властей и бизнесменами, ощутили на себе,
насколько комфортно в городе. О достижениях и планах каждого из городов
мы написали отдельно (если вы пропустили, читайте здесь о Виннице,
Львове, Днепре, Киеве, Харькове, Черновцах). И многое меняется на глазах.
Регіональні ініціативи
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Стремительно развивается Днепр, масштабные планы у комьюнити Киева,
продолжает давать всем фору Винница – не успела выйти статья, как можно
было уже рассказывать о новых городских сервисах. И это прекрасно. С
внедрением новых технологий, изменением подхода к урбанистике
украинские города постепенно становятся все удобнее для жизни и отдыха
горожан и туристов. Сейчас хотим представить промежуточные
результаты наших «экскурсий» в своеобразном рейтинге украинских
городов по показателям Smart City.
Смартофор городов
По результатам нашего исследования «умных» украинских городов мы
составили визуализацию внедрения инновационных продуктов Smart City.
При этом помним, что Smart Сity – это идеология управления городом,
готовность к изменениям и инновациям, диалог власти и жителей, а сами
технологии – это только удобный инструмент.
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Уникальность у всех Кроме must-have, каждый город гордится чем-то
особенным: сервисом, приложением или подходом к их использованию.
Винница
В Виннице первым заработал сервисный центр, в котором можно быстро
зарегистрировать и снять с регистрации транспортное средство, заключить
договор купли-продажи, сдать экзамены по вождению и получить
водительское удостоверение. Колл-центр Винницы «Цілодобова варта», в
отличие от других городов, принимает обращения не только по вопросам
ЖКХ, но и по охране здоровья, образованию, транспорту. Имеется онлайнчат на сайте горсовета, куда можно выслать фото проблемы. Для винницких
ОСМД и ЖЭКов доступен сервис онлайн-контроля коммунальных услуг с их
оценкой, выбором подрядчиков, расчетами онлайн через сайт и приложением
WinDim24. Через сервис «Детский омбудсмен» на сайте мэрии можно
сообщить о нарушении прав ребенка онлайн.

Львов
Во Львове самый прозрачный Бюджет участия, где голосование только
электронное, с современными идентификаторами BankID или ЭЦП. Как
туристический город, Львов радует гостей мобильным гидом Lviv Travel
Places. На улицах доступны информационные терминалы с тачскринами для
поиска достопримечательностей, ресторанов, отелей, а также календарем
ближайших интересных событий. Львовский Центр управления транспортом
Регіональні ініціативи
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автоматически анализирует дорожный поток и управляет светофорами,
контролирует работу диспетчеров перевозчиков и всего транспорта.
Остановки оборудованы электронными табло с маршрутами и временем
прибытия транспорта. График прибытия транспорта можно увидеть в
приложении Lviv Transport Tracker. Также львовский облачный сервис
энергомониторинга uMuni не только используется на уровне городского
хозяйства, но и распространяется по стране. Во Львове запущен интересный
проект «Подвезу», призванный стимулировать людей объединяться по
дороге на работу и разгрузить общественный транспорт.

Харьков
Самая масштабная геоинформационная система управления городским
хозяйством функционирует именно в Харькове. На интерактивных картах
можно найти все данные о коммунальном имуществе, генплан, правила
застройки, правила развития территорий, информацию о землеотводах,
планах коммуникаций, стоимости земельных участков. На единой карте
обращений граждан онлайн доступны данные об обращениях граждан,
разрытиях, ремонтах, авариях. Имеется карта рекламных конструкций с
возможностью заказать аренду онлайн. Через мобильное приложение
«Активный харьковчанин» происходят онлайн-голосования по различным
вопросам жизни города: развития инфраструктуры, озеленения, парковок и
т.д.
Регіональні ініціативи
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Киев
В Киеве разработан самый подробный и прозрачный сервис «Открытый
бюджет», где данные загружаются в систему каждый день автоматически и
где доступен анализ по уровням, распорядителям, назначению и пр. (Днепр
использует этот же сервис) На интерактивной карте возобновления
коммунальных услуг видны ремонтные работы в городе со временем их
завершения. Сервис «Информирование киевлян» содержит данные о
чрезвычайных и аварийных ситуациях, перекрытии воды, плановом
отключении электроэнергии, срочном поиске доноров, изменении движения
транспорта. В киевском метро и на фуникулере доступна оплата проезда
«Карткой киянина», кроме того, прямо на турникете можно рассчитаться за
поездку бесконтактной картой Mastercard. Создается первая в стране «умная
улица» по всем правилам урбанистики и всевозможными smart системами.
На Крещатике установлены первые маячки для ориентирования слепых
людей, создано соответствующее мобильное приложение (появится такое и
во Львове). Идет установка датчиков анализа состояния атмосферного
воздуха.
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Днепр
Днепр – образцовый город по скорости внедрения e-gov и количеству
электронных административных услуг. Здесь активнее всего внедряется
сервис электронной инвентаризации дорог Navizor, который позволяет
оценивать их состояние и следить за качеством выполнения работ
подрядчиками. Сервис «Социальный инспектор» позволяет контролировать
бюджеты больниц и школ и может масштабироваться на страну. Созданное
днепровскими IT-волонтерами приложение «Моя полиция» для экстренного
вызова полиции уже внедрено в Киеве и Днепре. Функция «Активный
свидетель» позволяет гражданам отправлять в полицию зафиксированные
факты правонарушений. В работе проекты Smart Police, shtrafy.ua.
Мобильное приложение «Е-контакт» позволяет днепровцам оставлять
прямые обращения на конкретные проблемы областным властям. В Днепре
начали внедрять электронный экомониторинг eco.dp.gov.ua, позволяющий
горожанам узнать об экологической безопасности конкретного района,
доступна бета-версия на интерактивной карте.
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Черновцы
Черновцы, имея небольшой бюджет, не создавали собственные сервисы,
но зато смогли внедрить лучшее из того, что создано в других городах.
Назовем это своеобразным ноу-хау. Городской колл-центр принимает для
реагирования заявки граждан даже через страницу в Facebook и страницу
мэра – это не требует денежных затрат, только лишь желания помогать
горожанам. Мэрия сумела сделать «Карту черновчанина» привлекательной,
включив туда множество дисконтных программ, и планирует создать «Карту
черновицкого школьника». Простая, но полезная туристическая новинка –
пешеходно-экскурсионный маршрут по городу с использованием указателей
и QR-кодов.
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Оценка экспертов
На вопрос, что конкретно из вышеназванного стоит внедрять в
украинских городах, эксперты ответили: «Все!».
Александр Попов, директор КП «Городской информационный
центр» Харьковского городского совета:
В городах нужно внедрять сервисы по двум направлениям: для
населения – различные электронные услуги в порядке востребованности; для
управления территорией – программные продукты, помогающие в принятии
решений и увеличении доходов местных бюджетов.
Вячеслав Новохацкий, руководитель проектного офиса КГГА Kyiv
Smart City:
Все было бы полезно внедрить в других городах, и многое уже делается
в Киеве. Что для этого необходимо – в первую очередь желание местной
власти что-то поменять. И, конечно, для внедрения систем обычно нужно
следующее: человеческие ресурсы, денежные и админресурс. Внедрение
технологий smart city требует коммуникации между департаментами города,
четкого разделения обязанностей, планирования, что невозможно без
адаптации и обучения, контроля чиновников проектным офисом местной
администрации.
Яника Мерило, заммэра Днепра:
Из данного перечня услуг мы практически все внедрили в Днепре, при
этом некоторые и пилотировали. Например, пилотировали «Навизор», у нас
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самое большое количество объектов на Открытом бюджете, «Социальном
Инспекторе» и т.д. Я считаю, что очень важно иметь максимальный спектр
услуг, но при этом лучше не несколько дублирующих, а одну-пару сильных и
популярных по каждому направлению. Цена внедрения инноваций очень
разная: от бесплатных решений для города, которые создатели сами
коммерциализируют, до более дорогих решений, которые требуют
специального оборудования. Я рекомендовала бы городам параллельно
запускать те услуги, которые внедряются быстро, и более сложные. Держать
постоянный темп с показыванием результатов – маленьких и больших. Из
решений я в первую очередь за инструменты открытости, прозрачности,
которые имеют максимальный эффект на качество жизни как можно
большего количества людей. Это открытость информации через Оpenbudget
ЕйДОС, «Социальный Инспектор» и все, что связано с возможной экономией
коммунальных услуг. Smart City – уже не будущее, а постоянно внедряемая
реальность. Но мы должны понимать: инновации требуют денег, а
украинские города по сравнению с европейскими значительно беднее.
Например, даже бюджет столицы менее 400 долларов на человека, а в
Эстонии, например, уже 1300 долларов, в Финляндии же – 7500 долларов. И
с этого дохода на человека европейские страны реально могут заниматься
инновациями, а украинские города обеспечивают жизнедеятельность, и на
инновации остается недостаточно. Но даже при этих бюджетах мы
креативны и уже показываем результаты, так что я верю в smart будущее
Украины.
Вера Платонова, генеральный директор Masterсard в Украине,
Молдове, Грузии и странах Центральной Азии:
Украинские города все более активно внедряют инновации, в том числе
в транспортной инфраструктуре, поскольку видят в этом неоспоримые
преимущества для жителей города и его гостей. Настоящий прорыв в этом
отношении был сделан в Киеве – с запуском технологии бесконтактной
оплаты Masterсard в Киевском метрополитене в прошлом году. Тогда Киев
стал пятым городом мира, где рассчитаться банковской картой стало
возможным в метро прямо на турникете. Это новшество оценили как
горожане, так и туристы – технологией воспользовались жители 36 стран, в
целом оплатив более 5 млн поездок в подземке бесконтактно. Сегодня эта
технология внедрена и на турникетах фуникулера, скоростного трамвая в
столице. Уже в двух городах – Киеве и Львове – работают «умные»
паркоматы, принимающие безналичную, в том числе бесконтактную оплату.
А совсем недавно появилось мобильное приложение Kyiv Parking App с
интеграцией Masterpass для автомобилистов, позволяющее оплатить стоянку
на муниципальных парковках столицы онлайн – даже не держа платежную
карту в руках. Наши исследования показывают, что дальнейшие цифровые
инновации украинцы ожидают в области транспорта, системы
здравоохранения и образования. И мы продолжаем активно работать в
направлении smart city, приближая украинские города к «умному»
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безналичному будущему (Умные и еще умней: какими инновациями могут
похвастаться украинские города // https://delo.ua/ukraine/umnye-i-escheumnej-kakimi-innovacijami-mogut-pohvastatsja-ukrai-326548. – 2016. – 27.12).

Чотири ІТ-проекти, відібрані у Луцьку, позмагаються за 2 мільйони
у Києві.
Електронна база даних ідентифікованих тварин, паспорт доріг, відкрита
безкоштовна онлайн-платформа з підготовки до ЗНО та сервіс «Ефективні
державні підприємства» – це ті стартапи, які під час Креативного вікенду
EGAP Challenge у Луцьку стали на крок ближчими до фінансування, –
повідомляють організатори.
Ці проект отримали шанс поборотися за 2 мільйони гривень у Києві.
Впродовж двох днів 17-18 грудня 25 команд представили власні ІТ-ідеї,
що стосувалися впровадження електронних сервісів у сфері освіти,
агропромисловості, екології та інфраструктури.
У Луцьку Креативний вікенд EGAP Challenge відбувся вже вдруге.
EGAP Challenge є спільною ініціативою Державного агентства з питань
електронного урядування, Фонду Східна Європа, Фонду Innovabridge та
інших партнерів у рамках реалізації програми EGAP.
Фінансується Швейцарською конфедерацією та реалізується за
підтримки Прем’єр-міністра України. Проект спрямований на розробку та
впровадження інноваційних сервісів у сфері електронної демократії: від
сервісів для громадян та бізнесу до засобів протидії корупції та підвищення
прозорості органів влади.
До слова, Волині неабияк пощастило бути платформою для втілення
ідей EGAP Challenge. Адже проект реалізується у чотирьох містах України:
Вінниця, Одеса, Дніпро та Луцьк (Чотири ІТ-проекти, відібрані в Луцьку,
будуть змагатися за 2 мільйони // http://www.volyn24.com/news/75726chotyry-it-proekty-z-lucka-budut-zmagatysia-za-2-miljony. – 2016. – 20.12).
Міська рада Дніпра виграла в апеляційному суді справу щодо того,
що закупівлі вартістю від 3 тис. грн повинні проводитися через систему
ProZorro.
В. о. заступника міського голови Яніка Мерило:
«Нещодавно підприємець з ТОВ «ЖИТЛОКОМСЕРВІСДНІПРО»
звернувся до суду, щоб він скасував рішення міськради про проведення через
систему ProZorro закупівель від 3 тис. грн. Нібито місто дискримінує
підприємців: навіщо нам ProZorro, якщо закон вимагає проводити через
систему закупівлі від 200 тис. грн. І Бабушкінський районний суд вирішив
скасувати рішення міськради по ProZorro, посилаючись на закон про
допорогові закупівлі».
Місто подало апеляцію на рішення Бабушкінського райсуду, щоб
залишити поріг у 3 тис. грн для закупівель через електронну систему.
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«Сьогодні апеляція виграна. ProZorro від 3 тис. грн. залишається». Вона
також подякувала міському голові Дніпра Борису Філатову, який
підтримував збереження в місті нижчого порогу електронних закупівель, та
«Громадському контролю», який приєднався до апеляції (Людмила Гейко
Міськрада Дніпра в суді відстояла поріг у 3 тис. грн для закупівель через
ProZorro, – Яніка Мерило // http://nashemisto.dp.ua/2016/12/13. – 2016. –
13.12).

В Івано-франківському ЦНАПі 6 грудня презентували другий етап
Національного конкурсу ІТ-проектів у сфері е-демократії EGAP
Challenge.
EGAP розшифровується як електронне урядування задля підзвітності
влади та участі громади. Це спільна програма Державного агентства з питань
електронного урядування України та Швейцарського бюро співробітництва,
що фінансується Швейцарською Конфедерацією.
Цільовими регіонами програми стали Вінницька, Волинська (охоплює
весь Західний регіон країни), Дніпровська та Одеська області.
Керівник програм у сфері е-демократії та е-врядування ВОГО
«Фонд місцевого розвитку» Катерина Шкльода розповіла, що до сфери едемократії належать електронні петиції, е-черги в дитячі садочки, онлайнтрансляції сесій міськради, моніторинг транспорту тощо. Однак люди часто
не ознайомлені з цими програмами, зокрема, за результатами опитування,
лише 5 % жителів Волинської області користуються послугами е-демократії.
Тому EGAP Challenge спрямований не тільки на розробку нових електронних
програм, а й на збільшення кількості їхніх користувачів.
Проект розрахований на 3 роки. У рамках EGAP Challenge всі охочі
можуть подати свої ідеї у сфері е-демократії. Основні напрямки, у яких
працює
програма,
–
інфраструктура,
освіта,
екологія
та
агропромисловість. Зараз відбувається 2 цикл EGAP Challenge – заплановано
6. Призовий фонд цього циклу складає 2 мільйони гривень, тоді як
попереднього – 4 мільйони.
«Ті, хто думають, що ця програма для айтішників, – помиляються. ІТпроект може подати будь-хто: потрібно мати ідею, а гроші вам дадауть».
17-18 грудня у Луцьку відбудеться креативний вікенд, під час якого
автори ідей зможуть презентувати свої думки. Команди, які пройдуть далі,
отримають менторську підтримку, тобто для них проведуть різноманітні
тренінги, воркшопи, нададуть законодавчу та ІТ-бази. 11-12 лютого оберуть
12 найкращих проектів, після чого представникам програми допоможуть
створити їх демо-версії, а вже 8-9 квітня відбудеться фінал.
Витрати на дорогу, проживання та харчування учасникам повністю
відшкодують. Анкету учасника можна заповнити на сайті EGAP (Дубінець
Вікторія Прикарпатців закликають висувати свої ІТ-проекти для
розвитку е-демократії // http://www.galka.if.ua/prikarpattsiv-zaklikayutvisuvati-svoyi-it-proekti-dlya-rozvitku-e-demokratiyi. – 2016. – 07.12).
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У Дніпрі відкрили Центр інновацій в електронному урядуванні.
Запрацював він на базі Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.
Центр інновацій в електронному урядуванні став осередком навчальної
та наукової діяльності регіонального інституту, де розроблятимуть та
апробовуватимуть інноваційні підходи, здійснюватиметься навчання та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування Дніпропетровщини та сусідніх областей, вестиметься
експертна та дорадчо-консультативна робота у сфері електронного
урядування. Тут публічні службовці, слухачі та студенти зможуть поліпшити
свої навички використання інформаційно-комунікаційних технологій в
управлінській діяльності, опанувати нові програмні продукти, що
упроваджуватимуться в органах влади тощо.
Створення цього Центру є одним із завдань програми «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що
фінансується Швейцарською Конфедерацією, виконується Фондом Східна
Європа, Фондом InnovaBridge у співробітництві з компанією SoftXpansion,
Національною академією державного управління при Президентові України
та Асоціацією «Міста електронного врядування».
У відкритті Центру взяли участь: перший заступник директора ДРІДУ
НАДУ Євгеній Бородін, старший радник Швейцарського бюро
співробітництва Крістіан Діcлер, координатор проектів Швейцарського бюро
співробітництва Ілона Постемська, менеджер програм Фонду Східна Європа
Олена Саєнко, директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ,
координатор навчальної компоненти програми «Електронне врядування
задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) Андрій Семенченко,
начальник управління інформаційних технологій та електронного урядування
Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Шаповалова.
ДРІДУ НАДУ є провідним вищим навчальним закладом на території
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської
областей України, у якому здобувають професійну освіту в галузі публічного
управління та адміністрування, менеджменту, підвищують кваліфікацію (У
Дніпрі відкрили Центр інновацій в електронному урядуванні //
http://vesti.dp.ua/u-dnipri-vidkrili-centr-innovacij-v-elektronnomu-uryaduvanni.
– 2016. – 05.12).
Для того, щоб позмагатися за 2 млн гривень, не обов’язково бути
програмістом. Головне – мати ідею та бажання розвивати електронну
демократію в країні. Про це йшлося 2 грудня під час презентації другого
етапу Національного конкурсу ІТ-проектів у сфері е-демократії EGAP
Challenge у Луцьку, – повідомили у Фонді місцевого розвитку.
Координатор програми у Західному регіоні Роман Матвійчук:
Регіональні ініціативи
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«Цей конкурс є лише однією складовою великої програми «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)», що
фінансується Швейцарським посольством та виконується Фондом Східна
Європа». Загалом же вона охоплює 4 вектори роботи: е-послуги, едемократія, підвищення обізнаності щодо останньої, а також формування
національної політики.
Михайло Наход, голова Центру політичного аналізу та виборчого
консалтингу, пояснив, що у час, коли в інтернеті більше людей, аніж на
вулиці, рівень обізнаності українців стосовно електронної демократії
надзвичайно малий. Потрібно роз’яснювати, що електронна демократія дає
змогу громаді ефективніше використовувати свої можливості і впливати на
органи місцевого самоврядування.
Регіональний координатор проекту Петро Верзун повідомив, що
зараз триває другий цикл конкурсу EGAP Challenge, а очікується ще 6. Цього
разу пріоритетними будуть проекти 4 напрямів: інфраструктура, освіта,
екологія та агропромисловість.
Кожна команда буде мати менторів, фінансову та інституційну
підтримку для того, щоб свій задум втілити в ІТ-проект. А що дуже приємно,
до співпраці долучився Луцький ІТ-кластер, що допоможе показати у фіналі
конкурсу якісні проекти Волині.
Розроблені проекти потраплять до інкубаційної програми, а найкращі –
отримають фінансову винагороду для втілення свого стартапу. Призовий
фонд конкурсу – 2 мільйони гривень (У Луцьку презентували проект,
учасники
якого
позмагаються
за
2
мільйони
//
http://www.volynpost.com/news/79622-u-lucku-prezentuvaly-proekt-uchasnykyiakogo-pozmagayutsia-za-2-miljony. – 2016. – 03.12).

Регіональні ініціативи
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Експертний погляд
Эксперты считают введение электронного декларирования одним
из главных событий 2016 года. Об этом они сказали в ходе круглого
стола в пресс-центре Українських Новин.
В частности основатель Украинского Центра стратегических
решений и Академии политических технологий Максим Карижский
считает введение электронного декларирования одним из главных событий
уходящего года наряду с развитием института электронного правительства и
системой электронных закупок ProZorro.
«На мой взгляд, одним из четырех самых важных событий этого года, и
которое будет развиваться в следующем, является, конечно же, появление и
развитие института электронного правительства. Первый шаг был ProZorro, о
нем много говорили, много писали. Второй шаг более резонансный – это
электронное декларирование».
В свою очередь президент Всеукраинской общественной
организации «Украинская стратегия» Анатолий Пинчук отметил, что
электронное декларирование стало скорее социально-психологическим
событием.
По мнению же политического эксперта Владимира Воли, не смотря
на то, что общество и эксперты имели представление о немалых доходах
чиновников и народных депутатов, электронное декларирование «засветило»
все на официальном уровне.
«Сама формальная процедура, электронное декларирование, она
засветила все как есть и шокировала наших западных партнеров».
Как сообщали Українські Новини, США, Канада и ЕС призывают
Украину провести независимую и достоверную проверку электронных
деклараций (Эксперты считают введение электронного декларирования
главным событием 2016 // http://ukranews.com/news/468468-ehkspertyschytayut-vvedenye-ehlektronnogo-deklaryrovanyya-glavnym-sobytyem-2016. –
2016. – 23.12).
И.о. заместителя городского головы Яника Мерило:
100 дней внедрения электронных услуг в Днепре – открыт новый ЦНАП
и внедрены проекты «открытый бюджет», «бюджет на карте», «Navizor»,
динамично развивается «ProZorro».
«Конечно, все делается не за один день и в случае с медициной
электронные и бумажные карточки идут параллельно, ведь наше
законодательство предусматривает бумажные документы и мокрые печати.
Но в любом случае лучше, если врач наберет текст на компьютере, а потом
распечатает все в нескольких экземплярах – для пациента и для отчетов.
Единственное над чем мы сейчас думаем – делать электронную карточку
Експертний погляд
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пациента, внося в нее всю-всю-всю информацию или просто начать с нуля (с
обращения пациента) с определенного моемента и постепенно наполнять
карточку».
Городской совет выделил финансирование в размере 7,7 млн грн на
проект «электронное здоровье», который включает создание карточки
пациента, электронной очереди, реестра лекарств.
«Надеюсь, уже в следующем году можно будет со своего компьютера
или смартфона записаться к врачу в электронную очередь, посмотреть
результаты анализов».
Также в 2017 году планируется запуск электронного билета и карточки
жителя города, которая будет предоставлять доступ к электронным услугам,
льгот, оплаты и учета услуг ЖКХ и тому подобное.
«И я не устану говорить о «ключевой» для меня справки «о составе
семьи». Ведь за ней каждый месяц в Днепре обращаются 45 тысяч человек –
это одна из самых популярных (и как по мне самая ненужная человеку)
справка. Я и так знаю состав своей семьи и зачем я должна брать ее в одном
месте, чтобы отнести в другое? Поэтому я надеюсь, что в следующем году
мы обработаем все 300 тысяч папок и внесем все в онлайн. Да-да нам ЖЭКи
передали миллионы страниц, которые нам предстоит оцифровать. Мы
посчитали – оцифровать одну карточку – это примерно 10 минут, чтобы
оцифровать все карточки – надо примерно 6-9 месяцев. И это только одна
справка, а таких у нас десятки» (Кристина Выхристенко Яника Мерило:
«Чтобы упразднить одну справку надо перебрать 300 тысяч бумаг и
папок» // http://gorod.dp.ua/news/126100. – 2016. – 12.12).

Експертний погляд

44

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

1 – 31 грудня 2016 року

<
20-28 лютого
2015

Блоги та соціальні мережі
Михаил Костенко, журналист, общественный активист:
Недавно Еврокомиссия похвалила проводимые в Украине реформы. И
одновременно Европарламент перенес на весну рассмотрение безвизового
режима, а МВФ – не выдал очередной транш, прогнозируемый на конец 2016
года. Что красноречиво говорит: власть, конечно, пытается пускать пыль
реформами в глаза Западу и украинцам, однако реальным сдвигом почти не
происходит.
Давайте вспомним, что именно власть считает «реформами» и пытается
радостно о них отчитаться народу в неких красивых диаграммах?
Электронное декларирование доходов и расходов чиновников?
Да, идея правильная и теоретически должна помочь бороться с
коррупцией. Но что вышло на практике? Во-первых, откровенно говоря,
мы получили кратковременный резонанс в обществе от миллионных
долларовых доходов и недвижимости на тысячи квадратных метров.
Украинцы давно привыкли, что власть – это сборище коррупционеров,
которые много воруют. Поэтому за считанные недели все забылось – и никто
уже не обращает внимание на очередные многомиллионные дополнения
чиновников в свои декларации. Во-вторых, компетентные органы, созданные
для проверки деклараций на предмет законности источников доходов
чиновников, реально их не проверяют. Почему? Наверное, потому, что
коррупция в Украине – это всегда круговая порука. И кого из чиновников не
копни – он всегда окажется в неких «долях» с нынешней властью.
Или можно реформой назвать внедрение системы электронных
госзакупок «Прозорро»? Опять же – идея красивая и европейская,
призванная контролировать расход бюджетных средств. Но в нашей стране
получила свою специфику. С одной стороны, под так называемые
«пороговые» закупки с одним участником ( до 200 тыс. грн.) на местах
выводится большая часть денег. Это и закупки компьютеров по цене в 10 раз
дороже, и некой «золотой» бытовой техники, и разных фиктивных работ. С
другой – в так называемых конкурсах на многомиллионные контракты, где
якобы несколько участников, продолжают побеждать «свои» фирмы. Ничего
не изменилось. Ведь компетентные органы по-прежнему совершенно не
контролируют госзакупки.
… Выходит замкнутый круг. И, говоря откровенно, разорвать его может
только общество. Если начнет контролировать власть. А вот хочет ли
общество что-то реально делать – большой вопрос. К сожалению… (2016: год
псевдореформ // http://blog.liga.net/user/mkostenko/article/25504.aspx. – 2016.
– 31.12).
Max Nefyodov:
Блоги та соціальні мережі
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Ми запустили в тестову експлуатацію http://OPENAID.GOV.UA –
базу даних проектів міжнародної допомоги і різні інструменти для
донорів, виконавців, журналістів!
1) вам певно важко повірити (а, може, вже ні), але в країні НЕ БУЛО
такого єдиного публічного реєстру. Була певна табличка в МЕРТ, були
паперові картки реєстрації (Донор такий-то стартує проект Покращенн...я
урядування на селі на $5млн!) – і все.
2) із звітами про проектах кепсько. Їх часто нікто не надає. Інколи
надають тоді, коли вже актуальність пропала. Що там написано – не завжди
зрозуміло. Коли проект закрився, його сайт вмирає, все зникає (та і часто хто
там знає, що це за сайт?)...
3) весь документообіг звісно паперовий, все дзвонять – прискорьте
реєстрацію от цього! донесіть копію отетого. Найчастіший запит в
департамент – а які існують донорські програми по оттакому напрямку?
4) спілкування донорів (іноземні країни, міжнародні організації, ЄС,
ОЕСР), бенефіціарів (державні органи виконавчої влади), реципієнтів
(державні органи і організації, НУО, приватні компанії, громадяни),
виконавців (міжнародні компанії, організації, українські приватні компанії)
проходить через нас, мимо нас, через інші органи і т.д.
Пробуємо все це змінити!
- Єдиний реєстр, із пошуком та категоріями.
- По API, вручну та веб-скрейпінгом забрали з сайтів донорів все, що
змогли
- відсканували все, що було у нас
- дві електронні послуги подачі документів: для реєстрації проектів та
акредитації виконавців (міжнародних організацій)
- аналітика
- новини, події, презентації
- де історичної інформації немає
- в подальшому хочемо зробити он-лайн кабінети всіх учасників процесу,
он-лайн звіти, підписка на оголошення про гранти і тендери, інтегрований
інструмент створення веб-сайтів проектів міжнародної допомоги, у вигляді
під-сайту Openaid тощо.
…П.С. за звичаєм, бюджет країни не постраждав. Кошти на
програмування дала Делегація ЄС (Thanks to European Union in Ukraine!),
решта роботи зроблена безкоштовно.

Блоги та соціальні мережі
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(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2016. – 29.12).
Jaanika Merilo:
Завтра последний рабочий день и отчитываемся коротко о сделанной
работе. Именно не о процессах, а о результатах. В 2016 году мы
(департаменты ИТ, ЦНАП и Прозорро):
- В Днепропетровщине запустили более 200 электронных услуг, которые
можно получить через iGov (лидер).
- Запустили одними из первых открытый бюджет, и вторыми после
Львова бюджет на карте, на сегодня на карте – более 4000 объектов (тоже
рекорд).
- Открыли бюджет на Социальном инспекторе, также с самым большим
количеством объектов.
- Вывели бюджет на opendata.gov.ua.
- Запустили первыми Navizor вместе с паспортизацией дорог.
- Запустили первую электронную очередь в поликлинике.
- Запустили информационный ресурс Прозоре Дніпро и индикативные
цены по более чем 200 товаров.
- В итоге постоянного обучения – 59 % торгов заканчивается успешно
(Киев – %).
- За рекордные 1,5 месяца открыли второй в Украине ЦНАП вместе с
МВД сервисным центром. При этом первыми с инновационной концепцией
торговой площади. Формат, который сейчас масштабируется дальше.
- Обучили 177 сотрудников горсовета на более высоком уровне
пользоваться компьютером.
- Обучили 600 участников АТО и переселенцев компьютерной
грамотности в рамках программы «Окно возможностей».

Блоги та соціальні мережі
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- Запустили первую школу инжиниринга для детей Діти ІТ Дніпро для
детей участников АТО и переселенцев.
- Открыли новые сайты ЦНАП и здравоохранения.
- Запустили электронную карту МАФов и сезонной торговли.
- Начали публиковать данные на data.gov.ua.
- Запустили электронные петиции.
- Запустили горячую линию обращений.
- Пилотировали возможность получить справки и документы через iGov
и Укрпочту.
- Начали он-лайн трансляции комитетов и сессии горсовета.
-Провели 100 % публикацию и подсчет голосов в Днепре на 27 участке
на
довыборах
в
Раду
через
e-vybory.org
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 29.12).

Саша Дрік, голова Ради ГО «Громадський люстраційний комітет»,
координатор коаліції «Декларації під контролем»:
До завтра Мін’юст повинен дати відповідь по порядку повної
перевірки декларацій, який НАЗК відправило на реєстрацію на початку
місяця. Без цього документу НАЗК не може офіційно перевірити жодної
декларації. Але в Нацагентстві вирішили зробити все можливе, щоб
затягнути процес цих перевірок якнадовше.
Справа в тому, що Закон «Про запобігання корупції» говорить: порядок
проведення перевірок декларацій НАЗК визначає самостійно. Цей порядок
встановлює механізм, за яким НАЗК має перевіряти декларації: хто має
перевіряти, що саме і яким чином, в які строки, в якій черговості, що
відбуватиметься на кожному етапі перевірки тощо. По суті – інструкція про
те, як перевіряти декларації. Закон говорить про перевірку в загальних
термінах, саме тому важливо, щоб визначений НАЗК порядок був
максимально чітким і зрозумілим.
Після затвердження порядку в НАЗК він повинен бути зареєстрований
Мін’юстом. Завдання Мін’юсту, зокрема, перевірити чи відповідає він
українському
законодавству,
нормативно-правовим
актам
самого
Нацагенства, чи не порушує права людини, не створює корупційних ризиків і
т.д.
Саме на цьому етапі: виписування порядку і затвердження його
Мін’юстом все застрягло протягом майже двох місяців. Через це, зокрема,
НАЗК досі не перевірив жодної декларації.
Спочатку департамент Руслана Радецького, який і відповідає за
фінансовий контроль і перевірку декларацій, затягував із підготовкою цього
порядку. Врешті решт на реєстрацію був відправлений такий текст, який дає
НАЗК дуже широкі повноваження і практично не встановлює інструментів
контролю за тим, як проводитимуться перевірки: ні строків, ні черговості, ні
визначень ключових понять, ні чіткого механізму. Поки Мін’юст вивчав
документ, в НАЗК почали штампувати неоднозначні результати перевірки за
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іншими статтями антикорупційного законодавства, зроблені за подвійними
стандартами: по народному депутату Сергію Лещенку, по Міністру фінансів
Олександру Данилюку, по самому керівнику напрямку перевірки декларацій,
члену НАЗК Руслану Радецькому.
Коли в кінці листопада Мін’юст відмовився реєструвати порядок, серед
претензій були окремі обгрунтовані. НАЗК запросили всіх на обговорення –
представники громадськості, Комітет із запобігання корупції, НАБУ, навіть
Генпрокуратура і Нацполіція запропонували НАЗК доопрацювати порядок
перевірки декларацій таким чином, щоб він був максимально чітким і
жорстко унормував процес перевірки декларацій Нацагентством.
Коаліція «Декларації під контролем» запропонувала встановити строки
перевірки, черговість, визначити терміни «недостовірна інформація» і
поняття «точності оцінки», врегулювати положення тих частин Порядку, які
передбачають роботу автоматичної системи, яку НАЗК ще має створити, і
забезпечити публікацію висновків.
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Комітет із запобігання корупції рекомендував встановити строки
перевірки, черговість, чіткий алгоритм, механізм перевірки наявності,
достовірності, точності оцінки цінного рухомого майна і готівкових коштів,
додати можливості використання потужностей податкової.
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НАЗК не врахувало жодного з критичних зауважень. В «Узгодженій
позиції» вони, зокрема, відмовились становлювати строки, не встановили
черговості, не визначили поняття точності оцінки, не передбачили публікацію
висновків.
Відсутність цих положень в Порядку призведе до одного з двох:
- або Мін’юст знову відмовиться реєструвати порядок і це «динамо»
продовжуватиметься безкінечно довго, а тим часом декларації так і
висітимуть неперевіреними
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- або Мін’юст затвердить порядок, який узаконить бездіяльність НАЗК
при повній відсутності будь-яких інструментів контролю за їхньою роботою.
Це також дасть широкі можливості для вибірковості перевірок, якими можна
зловживати, коли в Агентстві швидко перевірятимуть ті декларації, які їм
скажуть перевіряти, а з опрацюванням всіх інших тягнутимуть роками.
Враховуючи вже реальні приклади, коли НАЗК продемонструвало, як за
вказівкою Адміністрації президента вони готові на власний розсуд трактувати
декларацію Петра Порошенка, відсутність будь-яких інструментів контролю
призведе до перевторення новоствореного органу в інструмент для політичної
розправи.
При цьому Голова НАЗК Наталія Корчак розповідає на ефірах, що
порядок з’явиться вже 29 грудня, а Міністр юстиції Павло Петренко говорить,
що порядок повернеться без реєстрації.
Діяльність НАЗК має бути чітко та жорстко врегульована. І це не
повинно перевторюватись в безкінечне відсилання від одного державного
органу до іншого, від якого в результаті виграють лише корупціонери, а ми
втрачаємо безцінний час.
В кінці кінців, якщо два органи виконавчої влади не можуть між собою
розібратись і виконати свою роботу, це відповідальність Голови виконавчої
влади, тобто Прем’єр-міністра. Пане Гройсмане, розберіться нарешті з цим
бардаком у підзвітних вам відомствах і забезпечте роботу е-декларування, яке
ви приписали собі як «одне із головних досягнень Уряду» в 2016 році (НАЗК
намагається поставити на ‘‘гальма’’ перевірку е-декларацій //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/drik/5863b943a958e. – 2016. – 28.12).

Aleksey Vyskub:
MobileID в Україні!!!
Прямо зараз проводимо презентацію результатів пілотного проекту за
участю Голови Уряду.
Демонструємо отримання електронних сервісів Держгеокадастру
(витяг про земельну ділянку) за допомогою мобільного цифрового підпису на
SIM-картці.
Зважаючи на рівень проникнення мобільних технологій у повсякденне
життя та професійну діяльність громадян, тенденції до впровадження
технологій нових поколінь (3G, LTE) та підвищення попиту на смарт-фони,
технологія MobileID виглядає на сьогодні однією з найбільш перспективних в
контексті надання електронних послуг громадянам як з боку держави, так і
комерційних послуг.
Сфера використання технології MobileID достатньо широка та
включає в себе:
- електронні послуги та доступ до реєстрів;
- електронний документообіг;
- електронна комерція та банківські операції;
- згодом це може стати сервіси у медицині тощо.
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Переваги MobileID полягають у зручності використання та високим
рівнем безпеки.
2017 рік точно стане роком впровадження MobileID в Україні.
І для нашої країни цей інноваційний проект може стати дійсно
проривним, стати каталізатором для розвитку цифрового ринку
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100006511476840. – 2016. – 23.12).
Дмитрий Дубилет:
Мы запустили на iGov невероятно массовую и востребованную
услугу: закрытие ФОП (официальное название: Державна реєстрація
припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за
її рішенням).
Услуга работает просто: вы заполняете короткую форму на iGov, и
регистратор в ответ пишет вам, что все ок, ФОП закрыто. Либо замечание,
что нужно исправить в заявлении. Таким образом, физически к регистратору
приходить вообще не нужно.
После этого у предпринимателя есть 10 дней на то, чтобы обратиться к
налоговой. Впрочем, мы должны скоро эту вторую часть услуги также
перевести в электронную форму, чтобы вообще никуда никому идти не
нужно было (ведь договорились между собой Минюст и Налоговая как-то по
поводу открытия предприятия!).
Почему запуск этой услуги так важен именно сейчас? Дело в том, что
сейчас у Президента на подписи лежит законопроект, который обяжет
платить налог 704 грн всех предпринимателей, даже если они не работают.
Потому в Украине сейчас начнется массовое закрытие всех «накопившихся»
ФОПов.
Пока что услуга работает только в Днепропетровской области, но вот-вот
мы ее запустим в ряди других областей, которые присоединяются к
пилоту(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2016. – 23.12).
Никита Самбожук, член Национального совета по вопросам
антикоррупционной политики при Президенте Украины:
Пока все отвлеклись на вопрос национализации «Приватбанка» и
принятие государственного бюджета-2017, в Украине может произойти
событие, которое перечеркнет все усилия по созданию эффективной
антикоррупционной системы. 22 декабря в Конституционном суде
Украины запланировано рассмотрение э-декларирования на предмет
соответствия Конституции. Фактически же можно говорить о попытке
рейдерской атаки на э-декларирование.
Из предыстории вопроса. Чуть менее года назад в Конституционный Суд
поступило представление (№04-03/6-857 от 30 декабря 2015 года) за
подписью 48 народных депутатов о признании неконституционными
некоторых положений Закона Украины «О предотвращении коррупции». К
чему конкретно претензии у этих «слуг народа»?
- просят отменить обязанность декларировать имущество членов семьи,
объекты незавершенного строительства, ценное движимое имущество,
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наличные средства, финансовые обязательства, сведения о существенных
изменениях в имущественном состоянии и сведения об объектах
декларирования, принадлежащих третьим лицам, но которыми пользуются
декларант или члены его семьи;
- хотят запретить Национальному агентству по вопросам
предотвращения коррупции: пользоваться реестрами и информационными
базами для проверки деклараций; определять точность оценки
задекларированных активов при полной проверки деклараций; проводить
мониторинг образа жизни по заявлениям граждан, из СМИ и других
источников информации;
- мешает депутатам и наличие доступа антикоррупционных органов в
Единый государственный реестр деклараций. Поэтому прилагают его
запретить;
- также хотят отменить уголовную ответственность за декларирование
заведомо недостоверных сведений в декларациях.
Иными совами: вы там боритесь со своей коррупцией, а нас и наши
семьи не трогайте. Но самым циничным является то, что все эти «претензии»
подаются под соусом защиты конституционных прав гражданина. Якобы
наличие у антикоррупционных органов выше изложенных полномочий
нарушают «принципы верховенства права, правовой определенности,
законности, индивидуальной ответственности, запрета на вмешательство в
личную жизнь и распространения конфиденциальной информации».
И это при том, что как раз проведение первого этапа э-декларирования
показало, что это эффективный инструмент в борьбе с коррупцией. На
основе деклараций у антикоррупционных органов появился материал для
проверки чиновников разного уровня на предмет законности происхождения
их «непосильно нажитого имущества и средств».
Реализацию проекта э-декларирования по своему масштабу можно
сравнить разве что с провозглашением акта о независимости. Был дан старт в
жизнь одному из самых важных механизмов контроля общества над
государственным аппаратом. Приоткрылась завеса над такой сакральной
тайной как доходы лиц, которые живут на содержании государства.
Если Конституционный суд станет на сторону заявителей, можно смело
говорить о реализации сценария коррупционного переворота в Украине.
Надеюсь, судьи Конституционного суда будут рассматривать это
представление не только с формальной точки зрения, но и с оглядкой на
реальную ситуацию в стране, на необходимость вычищать авгиевы конюшни
взяточничества, кумовства, воровства…
На кону сегодня не только честь судейских мантий, а и судьба очищения
страны от болезни коррупции (Попытки отменить э-декларирование в
Конституционном суде. Коррупционный переворот не пройдет //
http://lb.ua/blog/nikita_sambozhuk/354072_popitki_otmenit_edeklarirovanie.htm
l. – 2016. – 21.12).
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Євген
Білик,
координатор
проекту
розвитку
системи
ProZorro.Продажі від Transparency International Україна:
З 1 січня 2017 року, 100 % активів неплатоспроможних банків
продаватимуться виключно через організаторів торгів, під’єднаних до
системи ProZorro.Продажі. Таке рішення прийняла виконавча дирекція
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після майже двох місяців
Пілотного проекту.
Підгрунтям для цього рішення є відмінна технічна готовність системи.
Під час її роботи у пілотному режимі, жодної скарги на готовність не було
отримано. Навпаки, з проханням про повний перехід на новітню систему до
Фонда звернулися асоціації найбільших банків-банкрутів. Тобто ті, хто
найбільше зацікавлений у ефективних продажах.
ProZorro.Продажі розвивається на основі приципів прозорої конкуренції,
коли «всі бачать все». Також працює модуль аналітики, якому було
присвячено мій попередній блог. Фокусом Transparency International Україна є
надання громаді усіх необхідних інструментів для здійснення моніторингу
публічних продажів.
Після досягнення проміжної цілі в проекті, якою є перехід Фонду на нову
систему, варто поглянути уперед. По-перше, разом із партнерами проекту ми
будуємо екосистему публічних продажів в Україні. На відміну від сфери
публічних закупівель, регуляції в цій сфері досить обмежені. Немає
рамкового закону з публічних продажів. Кожен державний орган проводить
їх відповідно до своєї законодавчої бази. Ми створюємо екосистему, яка
включатиме усіх гравців та правила, в межах якої функціонуватимуть прозорі
та конкурентні публічні продажі.
На 21 січня 2016 року, через систему ProZorro.Продажі реалізовано
державних активів на 35 млн грн
Другим аспектом є те, що українська реформа започатковує світовий
тренд. Наразі, увага у світі прикута до електронізації публічних закупівель.
Натомість у продажах, Україна має потенціал сказати нове слово у боротьбі з
корупцією глобально. Наприклад, в межах проекту ProZorro.Продажі було
розроблено класифікатор активів банків CAV на основі міжнародного
класифікатор а закупівель CPV. Ц я інновація з’явилась тому, що
аналогічного класифікатора не існувало у світі, і вона може бути корисною
для багатьох країн.
Наостанок, настає час підключення інших державних органів до
проекту. Побудована електронна система може бути використана для різних
цілей, наприклад оренди чи списання державного майна. Отже, попереду
робота із Фондом державного майна зокрема . Поява нових партнерів від
держави означатиме нові виклики та завдання для проекту. Але, після
успішного пілоту з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, його
учасники готові до них (Тепер вже 100 %! Новий етап розвитку публічних
продажів в Україні // http://blog.liga.net/user/ebilyk/article/25380.aspx. – 2016.
– 21.12).
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Антон Припіченко, керівник електронного торгового майданчику
SmartTender.biz:
Электронные закупки – это реформа, которая позволяет всему
рынку заработать по-новому: поставщики могут рассчитывать на
участие в крупных и привлекательных тендерах, организаторы
получают рыночные цены и выбирают наилучшие условия, а
государство – экономит бюджетные средства. Однако, сама система
электронных закупок выглядит не так уж и просто, и временами новым
участникам бывает сложно понять, что именно нужно сделать, чтобы
принять участие в тендере. Постараемся понять, как же работает система
электронных закупок ProZorro и как простой поставщик может принять
участие в тендере.
Прежде всего, каждый поставщик или организатор должен
зарегистрироваться на аккредитованной торговой площадке. Система
ProZorro, сама по себе, не регистрирует пользователей – этим занимаются
частные аккредитованные площадки. Эти площадки имеют одинаковые
условия участия и проведения тендера, но отличаются уровнями
аккредитации и функционалом на самой площадке.
Выбрав одну из аккредитованных площадок, поставщику следует пройти
процесс регистрации, обычно – до 5 минут, после проверки достоверности
данных пользователь получает доступ к личному кабинету.
Личный кабинет – это основной механизм работы с тендерами. В личном
кабинете отображается вся необходимая информация, касающаяся
пользователя, его предложений, существующих тендеров и т.д. Отдельно
стоит указать, что в личном кабинете существует отдельная папка с
инструкциями касательно всех возможных процессов – начиная от участия в
тендере, заканчивая отдельными вопросами при заключении договоров.
После завершения регистрации, поставщик может принимать участие во
всех существующих ныне тендерах. Тонкости подачи предложения подробно
указываются в инструкциях площадки, однако в целом – при подаче
поставщик должен указать свою цену и предоставить документы,
подтверждающие его компетентность и способность выполнить условия
тендера.
После того, как предложение будет рассмотрено, в случае победы
поставщик будет проинформирован о своем выигрыше и будет обязан
заключить с организатором договор, согласно которому произойдет поставка
товара или предоставление услуги.
Например, если компания торгует чайниками и хочет принять участие в
тендерах на чайники, ей следует сделать следующее: выбрать торговую
площадку, зарегистрироваться, найти тендер, касающийся поставок чайников,
подать предложение с документами, подтверждающими качество чайников и
соответствие их условиям, прописанным в предложении, а после победы –
связаться с организатором и заключить договор по поставке чайников.
Блоги та соціальні мережі
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Платформа ProZorro предлагает целый набор курсов «для чайников»,
отдельно можно изучить и возможности Личного кабинета.
Конечно, сам по себе процесс участия в тендере является более
сложным, однако на площадках, которые заботятся о своих клиентах, без
труда можно найти инструкцию по проведению необходимого процесса.
Как видно, процесс участия в электронных закупках не является
сложным или запутанным – разобраться в тонкостях этого дела может
каждый, а наградой за это станет возможность выиграть действительно
выгодные, крупные тендеры, выбранные поставщиком лично из списка всех
существующих предложений в системе (Закупки чайников для чайников //
http://blog.liga.net/user/apripichenko/article/25290.aspx. – 2016. – 14.12).

Jaanika Merilo:
Прошел во Львове первый форум бюджетов участия.
Я думаю, что тут есть именно Львову опыт чем поделиться.
В этом году стартовал во Львове в первый раз Бюджет Участия.
Мы поставили себе показатели успеха:
- 100 проектов
-10 000 голосов
Львов выделили 1 % бюджета развития 2016 года т.е. примерно 17
миллионов гривен.
Результат:
259 проектов (97 больших, 162 маленьких)
27 764 голосов
17 000 голосов через БанкИД
Самое большое количество голосов в сфере ЖКХ, спорта, окружающей
среды.
Будем
передавать
и
принимать
опыт
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2016. – 17.12).

Блоги та соціальні мережі

58

Огляд матеріалів ЗМІ
«Стратегія – 2020»:
інформаційні технології в державному управлінні
<
20-28 лютого
2015

1 – 31 грудня 2016 року

Інфографіка

Дмитрий Дубилет:
А тем временем Высший Хозяйственный Суд начал кампанию по
продвижению электронной услуги подачи документов в открытом
кассационном производстве, которую мы запустили на iGov:
https://igov.org.ua/service/344/general.

Інфографіка
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(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts.
Інфографіка
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Зарубіжний досвід
В долгосрочной перспективе (после 2025 года) в Азербайджане будет
поощряться переход на электронный документооборот, говорится в
опубликованной в пятницу «Стратегической дорожной карте по
развитию телекоммуникационных и информационных технологий».
В среднесрочной перспективе (до 2025 года) большая часть
документооборота страны (в основном в государственных ведомствах) будет
осуществляться в электронной форме, что создаст благоприятную среду для
развития бизнес среды в стране.
В настоящее время е-документооборот более широко применяется в
банковском секторе страны, где участники рынка намерены перенять
практику цифрового банкинга, взаимодействуя с платежными системами,
мобильными е-кошельками, платформами е-коммерции и социальными
сетями. Также предусматривается развития инфраструктуры бесконтактных
платежей.
«Также за этот период предусматривается перевод в цифровой формат
всех процессов в секторе здравоохранения. На базе услуг е-здравоохранения,
будет расширена информационная база по медицинским картам. Перевод
услуг в цифровой формат неминуемо приведет к популяризации
использования «облачных» инфраструктур, что станет одним из
источников дохода мобильных операторов, предоставляющих решения
базирующихся на «облачных» технологиях», – говорится в документе.
Важным элементом жизнедеятельности общества станет
межмашинное взаимодействие (M2M). По мере развития данных систем и
усовершенствования концепции интернет вещей (IoT) эти технологии будут
применяться в Азербайджане во все возрастающих объемах.
В частности, в долгосрочной перспективе, все используемые в
коммунальном секторе страны счетчики будут заменены на цифровые. Это
упростит контроль над потреблением и облегчит оплату коммунальных
услуг, а также ускорит анализ полученной информации. Все
предусмотренные нововведения будут включены в концепцию «умный
город» (Гусейн Велиев В Азербайджане прогнозируется полный переход
на
электронный
документооборот
//
http://www.trend.az/business/it/2704520.html. – 2016. – 30.12).
В 2016 году через инфраструктуру электронного правительства
гражданам Казахстана оказано почти 40 млн государственных услуг,
сообщили в АО «Национальные информационные технологии».
При этом общее количество оказанных услуг за все годы превысило
отметку в 160 миллионов.

Зарубіжний досвід
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В топе наиболее популярных электронных услуг в уходящем году –
адресная справка, справка о зарегистрированных правах или обременениях
на недвижимое имущество, а также справка об отсутствии либо наличии
недвижимости.
«Кроме того, казахстанцы ценят удобство онлайн оплаты налогов,
штрафов на eGov. С 1 января по 25 декабря через платежный шлюз
электронного правительства осуществлено платежей на сумму более 13
млрд тенге. Примечательно, что данный показатель превышает весь
прошлогодний на 32,5 %. В целом, сумма всех платежей за период работы
сервиса на портале составила более 28 млрд тенге», – отмечается в
сообщении.
Добавим, что 2016 год стал юбилейным для портала eGov – в этом году
исполнилось ровно 10 лет с момента его запуска. Круглую дату – 5 лет со дня
основания, отметил и Единый контакт-центр Казахстана по вопросам
оказания государственных услуг 1414.
Другим важным достижением 2016 года стал запуск порталов
Открытого правительства Казахстана. Сейчас пользователям доступно 4
основных компонента: «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытые
бюджеты» и «Открытый диалог», который включает в себя блог-платформу
первых руководителей государственных органов.
Отметим, что на сегодня на портале «Открытые данные»
государственными органами в машиночитаемом формате размещено более
2100 наборов открытых данных. Количество проектов документов,
представленных к обсуждению на «Открытых НПА», превысило 7200, а на
«Открытых бюджетах» – более 5200. А через «Открытый диалог» в адрес
руководителей госорганов с начала года поступило уже порядка 17 тыс
обращений.
Также в Казахстане прошел ряд конкурсов по разработке приложений и
сервисов на основе информации с портала «Открытые данные», в 2016 году в
рамках этих мероприятий отечественными программистами создано более 10
мобильных приложений и веб-сервисов (Электронное правительство
Казахстана оказало около 40 млн. услуг в 2016 году //
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/71744-elektronnoe-pravitelstvokazakhstana-okazalo-okolo-40-mln-uslug-v-2016-godu. – 2016. – 29.12).

Увеличение роста числа людей, живущих на улицах Нью-Йорка
побудило местные власти к созданию специальной интерактивной
карты.
NYC Map the Homeless – это мобильное приложение, которое решает
основную сложность помощи бездомным – определяет их местонахождение,
которое обычно достаточно трудно узнать. Приложение дает возможность
любому пользователю помочь собирать данные о бездомных на улицах
города.
Зарубіжний досвід
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Все, что нужно сделать, – это сфотографировать бездомного и добавить
комментарии. После этого информация появляется в виде метки на карте
бездомных Нью-Йорка. Так власти могут быстро определить
местонахождение бездомных и принять меры.
В будущем планируется добавить в приложение новые возможности для
сбора расширенной информации (Интерактивная карта помогает
властям
Нью-Йорка
решать
проблему
бездомных
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515692. – 2016. – 26.12).

Иностранным путешественникам, прибывающим в США по
безвизовой программе, начиная с минувшей недели, при въезде в страну
предлагается ввести информацию, связанную с «присутствием онлайн».
Дополнительный пункт в электронной форме (Electronic System for
Travel Authorization, ESTA) включает теперь список социальных сетей
Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube и LinkedIn, а также поле для
указания идентификаторов пользователя в этих сетях.
Заполнение формы, как сообщает издание, не является обязательным.
Ранее пресс-секретарь таможенной и пограничной службы США пояснял,
что пограничники не будут препятствовать въезду лиц, не указавших данные
сведения.
По словам представителя службы, новшество направлено на выявление
потенциальных угроз и предотвращение въезда граждан, связанных с
террористическими группировками.
Новая норма действует для граждан 38 стран, въезжающих в США по
безвизовой программе для нахождения на территории страны сроком до 90
дней. Россия в список не входит.
Новое положение одобрено правительством США 19 декабря. Ранее
интернет-компании и
правозащитники
выступали
против
этого
нововведения, так как считают его прямым нарушением свободы,
безопасности и конфиденциальности въезжающих.
В частности, Фонд электронного рубежа (Electronic Frontier Foundation)
указывал, что проверка аккаунтов иностранцев приведет не к усилению
национальной безопасности, а, скорее, распахнет двери для еще более
широкой слежки за американцами (в EFF, вероятно, имели в виду связи
претендентов на визу с гражданами США. – ред.) (Татьяна Костылева
США ввели графу «присутствие в Интернете» для граждан,
въезжающих в страну по безвизовой программе // http://d-russia.ru/sshavveli-grafu-prisutstvie-v-internete-dlya-grazhdan-vezzhayushhih-v-stranu-pobezvizovoj-programme.html. – 2016. – 26.12).
Количество правительственных запросов к Facebook о данных
пользователей соцсети в первой половине 2016 года выросло на 27 % по
сравнению со второй половиной 2015 года: с 46 710 запросов до 59 229.
Зарубіжний досвід
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Большинство таких запросов, полученных от правоохранительных
органов США (примерно 56 %), содержат запрет на оповещение
пользователей о том, что ими интересовались власти. От России ни одного
запроса не поступало.
Что касается запросов на удаление запрещенного контента, их
количество в рассматриваемый период снизилось на 83 %: с 55 827 до 9663.
По запросам из РФ было заблокировано 130 записей, содержащих
разжигание ненависти, призывы к экстремизму и пропаганду суицида.
Впервые в Global Government Requests Report (Отчет о госзапросах)
включена информация о запросах на сохранение данных, необходимых для
ведения судебных процессов. По запросу официальных органов Facebook
делает временные скриншоты определенных страниц или записей. Эти
файлы передаются властям только по судебному распоряжению. В первой
половине 2016 года соцсеть получила 38 675 таких запросов, касавшихся 67
129 аккаунтов. Из них 31 893 запроса были из США (о 56 714 аккаунтах). Из
России был получен один запрос о двух аккаунтах.
Также Facebook впервые раскрывает в отчете информацию по запросам,
связанным с чрезвычайными ситуациями, когда речь может идти о жизни и
смерти. (Предварительно соцсеть запрашивает у силовиков подробности об
инцидентах и разъяснения, как именно раскрытие данных может помочь
избежать трагедии, говорится в сообщении.) Таких «ЧС-запросов» в соцсеть
поступило 3016, связаны они были с 4192 аккаунтами. Россия подобных
запросов не отправляла (Вика Рябова Правительства стали чаще
запрашивать у Facebook данные пользователей, но реже требовать
блокировки
контента
//
http://d-russia.ru/pravitelstva-stali-chashhezaprashivat-u-facebook-dannye-polzovatelej-no-rezhe-trebovat-blokirovkikontenta.html. – 2016. – 22.12).

В ходе третьего чтения проекта госбюджета Эстонии на будущий год
правительство предложило выделить дополнительно 200 000 евро на
развитие программы электронных резидентов.
Поскольку последовательное внесение субсидий в развитие
виртуального государства делает Эстонию более привлекательной для
зарубежных инвесторов, важно дополнительно инвестировать в IT-сектор.
Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало:
«Через программу электронных резидентов мы можем привлекать из-за
пределов Эстонии предпринимателей, для которых электронное резидентство
является простым и удобным способом вести дела».
Новое правительство планирует дополнительно вложить в IT-сектор как
в 2018, так и в 2019 году 10 млн евро.
Электронное
резидентство
предоставляет
иностранцу
идентификационную защищенность со стороны государства, что дает
возможность использовать виртуальные государственные услуги, в том
числе, например, подписывать документы электронной подписью (Как
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Эстония привлекает инвесторов: в электронное резидентство вложат
200 тысяч евро // http://www.delfi.lv/biznes/bnews/kak-estoniya-privlekaetinvestorov-v-elektronnoe-rezidentstvo-vlozhat-200-tysyach-evro.d?id=48321361.
– 2016. – 19.12).

Граждане Азербайджана могут получить еще три вида электронных
справок посредством портала «Электронное правительство» (e-gov.az), в
частности, е-справки о зарегистрированном на имя владельца
(гражданина) автотранспортном средстве, справки о состоянии на
военном учете и справки о прохождении военной службы.
Услуга получения е-справки о зарегистрированном на имя владельца
автотранспортном средстве доступно в разделе е-услуг МВД. Для
получения данной справки необходимо пройти регистрацию на портале,
используя сертификат е-подписи. После прохождения регистрации справка
будет автоматически сформирована и в ней будут отражены персональные
данные гражданина и информация об автотранспортном средстве (дата
производства автомобиля, регистрационный номер, марка, цвет, номер
кузова, объем и номер мотора и дата регистрации транспортного средства).
Услуга получения е-справки о состоянии на военном учете и справки о
прохождении военной службы доступно в разделе е-услуг госслужбы по
мобилизации и призыву на военную службу.
В электронной справке о состоянии на военном учете указываются
персональные данные гражданина, дата о военной регистрации, о том, в
каком управлении гражданин состоит в учете и его воинское звание.
В е-справке о прохождении военной службы помимо даты о военной
регистрации, о том, в каком управлении гражданин состоит в учете и его
воинском звании, отражается также информация о прохождении военной
службы.
Отметим, что электронные справки, получаемые посредством портала,
могут быть отправлены или распечатаны для предоставления в
соответствующие структуры (Граждане Азербайджана могут получить
еще три вида электронных справок посредством портала «Электронное
правительство» // http://www.salamnews.org/ru/news/read/243439. – 2016. –
19.12).
Сингапур намерен защитить конфиденциальные данные, которые
используют разработчики различных компаний и мобильных
приложений, на законодательном уровне. Таким образом, правительство
сделает еще один шаг к тому, чтобы государство стало ведущим мировым
центром технологий.
Вивиан Балакришнан, министр иностранных дел и по
совместительству министр, ответственный за выполнение инициативы
«Умная Нация»:
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Закон о кибербезопасности в настоящее время дорабатывается в
Министерстве связи и информации Сингапура и будет принят в следующем
году. Закон должен будет гарантировать безопасность конфиденциальных
данных, которые собирают различные компании.
«Чем прочнее цифровые технологии входят в реальную жизнь, тем
больше мер предосторожности необходимо принимать». Также
«значительная часть этого закона нужна просто для того, чтобы убедиться,
что поставщики услуг, по крайней мере, принимают основные меры
предосторожности для защиты данных, защиты частной жизни и не
злоупотребляют доступом к информации».
Высокий уровень проникновения интернета в Сингапуре и повсеместная
дигитализация услуг, в том числе и государственных, существенно
продвинули инициативу «Умная Нация», запущенную премьер-министром
Ли Сянь Луном в 2014 году. Однако вместе с тем, такое развитие привело к
реальной угрозе кибербезопасности. В связи с этим, правительству пришлось
принимать различные меры.
Так, власти объявили, что в ближайшем будущем у государственных
служащих больше не будет доступа в интернет с рабочих устройств.
Недавно Сингапур стал объектом целой серии кибератак. «В Сингапуре
онлайн сфера играет огромную роль в жизни граждан. Большая часть нашей
жизни, наших обязательств и сделок – проходит в режиме онлайн. Мы
должны серьезно усилить безопасность данных» (Правительство
Сингапура намерено обезопасить данные своих граждан //
http://open.gov.ru/infopotok/5515664. – 2016. – 15.12).

Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама сообщает, что
с 1 февраля 2017 года в стране стартует двухлетний пилотный проект по
выдаче электронных въездных виз.
Иностранцы, соответствующие требованиям правительства Вьетнама к
гостям страны, смогут получить однократную электронную визу на 30 дней.
Сейчас правительство составляет перечень стран, чьи граждане смогут
получить е-визу, и уточняет список пограничных пропускных пунктов, где
будет приниматься этот документ.
Процесс получения е-визы будет осуществляться через по цифровым
каналам связи. Пошлина за оформление визы не подлежит возврату в случае
отказа в посещении Вьетнама.
По официальным данным, в ноябре Вьетнам посетило 926 642
иностранных гостя – это на 14,1 % больше, чем в октябре и на 24,9 % больше,
чем в ноябре 2015 года.
Всего за 11 месяцев 2016 года Вьетнам принял более девяти миллионов
иностранцев; число внутренних туристов достигло 57,7 миллиона человек
(Вика Рябова Вьетнам начнет выдавать электронные визы в феврале
2017 года // http://d-russia.ru/vetnam-nachnet-vydavat-elektronnye-vizy-vfevrale-2017-goda.html. – 2016. – 13.12).
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В конце октября 2016 года Европейское агентство лекарственных
средств (European Medicines Agency, EMA) впервые опубликовало
данные клинических исследований.
Таким образом, на портале можно ознакомиться с документацией по
исследованиям препаратов, разрешенных на территории Европейского
Союза, опубликованной в формате открытых данных.
Прежде всего, речь идет об отчетах о клиническом исследовании, а
также таких важных приложений, как протокол и поправки к нему, план
статистического анализа и проект индивидуальной регистрационной карты
участника клинического исследования.
Кроме того, в открытом доступе будут публиковаться обзор и резюме
клинических данных – составные модули регистрационного досье.
Публикация материалов коснется препаратов, которые впервые
регистрируются на территории ЕС после 1 января 2015 года, или ситуаций,
когда компания-разработчик планирует расширение или модификацию
списка показаний или расширение линейки ранее зарегистрированного
лекарственного препарата.
В будущем EMA планирует сфокусироваться именно на доступности
полной информации об исследованиях для неспециалистов.
Кроме того, этот шаг логичен по отношению к врачам: огромный массив
информации, которую они смогут использовать для выбора терапии, сыграет
роль независимого фильтра, способствующего продвижению эффективных
лекарственных средств. Наконец, это правильно по отношению к
производителям, так как позволит им избежать проведения «лишних»
исследований и поможет снизить риски при разработке препаратов
(Результаты клинических исследований впервые опубликованы в
формате открытых данных // http://open.gov.ru/infopotok/5515656. – 2016.
– 12.12).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев установил порядок
применения закона о кредитных бюро.
Президентским указом о применении закона, Кабинету министров
поручено разработать в течение 3 месяцев порядок размещения информации
кредитных бюро на портале «Электронное правительство».
Президент Азербайджана оставил за собой контроль над бюро и сразу
же делегировал эту функцию Палате надзора над финансовыми рынками
(MNBP/FIMSA), поручив ей в двухмесячный срок подготовить нормативы
для работы бюро.
Кабинет министров также должен установить требования к
исполнительному органу, обеспечивающему безопасность личных данных в
информационной базе бюро.
Ранее президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев
заявлял, что учредительное собрание для того, чтобы создать первое
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кредитное бюро как организацию, может быть созвано в течение недели
после того, как закон о кредитных бюро будет подписан президентом
Азербайджана.
Уже порядка 20 кредитных учреждений изъявили желание войти в
состав учредителей кредитного бюро. Как ожидается, кредитное бюро будет
учреждено с капиталом в 2,2 млн. евро (Первое в Азербайджане частное
кредитное бюро будет доступно на государственном портале
«Электронное правительство» // http://abc.az/rus/news/100684.html. – 2016.
– 09.12).

Совет Европейского союза утвердил предложение развернуть Wi-Fiсеть бесплатного беспроводного интернета в общественных местах
городов ЕС.
Сеть под брендом WiFi4EU будет финансироваться из бюджета
Евросоюза.
Данное решение позволит обеспечить бесплатным беспроводным
доступом в сеть Интернет муниципальные здания, общественные парки и
других центры общественной жизни. ЕС будет финансировать монтаж
локальных беспроводных точек доступа, а бенефициары будут поддерживать
сервис.
«Программа будет способствовать развитию местных цифровых услуг,
таких как электронное правительство, и увеличит спрос граждан на
использование онлайн-сервисов», – говорится в специальном сообщении
Совета ЕС.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время своего
ежегодного выступления в Европейском парламенте пообещал, что каждый
населенный пункт Евросоюза к 2020 году будет обеспечен бесплатным
доступом к беспроводному интернету. Кроме того, к 2025 году в Евросоюзе
планируют полностью развернуть систему 5G. По словам Юнкера,
инвестиции в связь, новые сети и комплекс услуг в этой сфере позволит
создать дополнительно 1,3 млн рабочих мест уже в ближайшее десятилетии
(В Европе развернут бесплатную Wi-Fi-сеть в общественных местах //
http://biz.liga.net/ekonomika/it/novosti/3555617-v-evrope-razvernutbesplatnuyu-wi-fi-set-v-obshchestvennykh-mestakh.htm. – 2016. – 06.12).
Узбекистан
намерен
улучшить
систему
государственного
управления
и повысить
открытость
деятельности
госорганов
посредством механизмов электронного правительства.
Первый заместитель министра по развитию информационных
технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов:
Для этого правительством поставлены несколько краткосрочных целей,
в том числе вхождение в число 30 ведущих стран по индексу электронного
правительства по методике ООН (сейчас Узбекистан находится на 80-м
месте). Кроме того, Узбекистан намерен войти в первую 30-ку стран
Зарубіжний досвід

68

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

1 – 31 грудня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
по индексу Всемирного банка «Ведение бизнеса» к 2020 году (сейчас
республика на 87-м месте).
В рамках реализации программы по развитию системы электронного
правительства на период до 2020 года продолжается разработка центральных
баз данных физических и юридических лиц, автотранспортных средств,
недвижимости и других. С их помощью государственные органы смогут
улучшить взаимодействие и сократить сроки рассмотрения документов
и запросов граждан и юридических лиц.
Создается центр обработки данных системы «Электронное
правительство», который будет использоваться для комплексного
управления информационными ресурсами, позволит снизить расходы
и усилит информационную безопасность.
Электронное правительство будет развиваться на основе смарттехнологий, с полной интегрированностью интерактивных госуслуг
и широким использованиям мобильных технологий. Соответственно, будут
улучшаться качество широкополосного доступа к интернету и повышаться
надежность телекоммуникационных сетей.
Среди других целей – масштабное обучение населения и субъектов
предпринимательства компьютерной грамотности, чтобы они могли более
эффективно пользоваться возможностями электронного правительства. Для
расширения доступа населения к госуслугам по всей республике будут
установлены интерактивные киоски. IT-специалистов мирового уровня
по новым программам будет готовить Ташкентский университет
информационных технологий.
Одним из главных «видимых» результатов работы по развитию
электронного правительства – Единый портал интерактивных госуслуг
(ЕПИГУ), запущенный в 2013 году. За неполные 3,5 года через портал было
направлено почти 900 тысяч обращений. Кроме того, через него оказываются
услуги по регистрации новых предприятий, оформлению внешнеторговых
операций, получению справок и другие.
Ко второй половине следующего года должна заработать новая версия
ЕПИГУ, которая предложит новые возможности гражданам и бизнесу и ряд
по-настоящему интерактивных услуг. Другие примеры работы правительства
по-новому – порталы по обсуждению нормативно-правовых актов и
открытых данных.
Признаком демократизации общества и кардинального улучшения
взаимодействия населения с госорганами. Шерзод Шерматов назвал
открытую в конце сентября виртуальную приемную правительства.
Благодаря работе онлайн-приемной наблюдается рост общественного
доверия и снижение уровня бюрократии, а следовательно – возможностей
для коррупцию. Чиновники становятся более внимательными к решению
проблем граждан на местах.
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«Реформы идут по принципу «снизу вверх», в соответствии
с запросами граждан. Статистика типов обращений помогает государству
предвидеть тенденции и проблемы и реагировать на них».
В планах
по развитию
виртуальной
приемной – подключение
региональных и подведомственных подразделений госорганов, а также
районных органов прокуратуры. Портал призван стать дружественной
системой для населения и субъектов предпринимательства и имеет шансы
стать образцовой моделью предоставления государственных услуг для
других стран (ИКТ улучшат систему госуправления и повысят
открытость // https://www.gazeta.uz/ru/2016/12/03/egov. – 2016. – 03.12).

Электронное гражданство Эстонии за два года функционирования
проекта получили более 15 тысяч человек из 135 государств, которые
учредили в стране тысячу с лишним новых предприятий.
Руководитель проекта электронного гражданства Каспар Корьюс:
Налоги и сборы с предприятий, основанных электронными резидентами,
пополняют казну Эстонии. «Если наши расчеты верны, то каждый евро,
инвестированный в развитие электронного резидентства в Эстонии, принесет
нашему государству не менее 43 евро дохода».
Закон об электронных резидентах Эстония приняла в конце октября
2014 года. Закон вступил в силу с 1 декабря 2014, а с 8 декабря иностранные
граждане получили возможность ходатайствовать о получении цифрового
удостоверения личности электронного резидента во всех пунктах
обслуживания департамента полиции и погранохраны.
Получив ID-карту, жители других стран становятся фактически
электронными гражданами Эстонии они могут пользоваться электронными
услугами в полном объеме; в том числе, дистанционно регистрировать свои
компании в прибалтийском государстве, подписывать официальные
документы и т.д.
Президент Керсти Кальюлайд считает, что теперь, когда интерес к
проекту подтвердился, нужно решить вопрос «с большим вовлечением
общественности и частного сектора в процесс создания новых услуг»,
чтобы привлечь еще больше электронных граждан. Наиболее интересной
для потенциальных виртуальных резидентов может стать возможность
дистанционного открытия банковского счёта (Более 15 тыс иностранцев
стали электронными гражданами Эстонии за два года // http://drussia.ru/bolee-15-tys-inostrantsev-stali-elektronnymi-grazhdanami-estonii-zadva-goda.html. – 2016. – 02.12).
В этом году Белый дом опубликовал руководство для ведомств с
призывом повысить прозрачность деятельности власти.
В основу меморандума для руководителей исполнительных
департаментов и учреждений, выданной Бюро управления и бюджета и
Офисом по технологической политике США, легла программа президента
Зарубіжний досвід
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США Барака Обамы. Данная программа с 2009 года призывает федеральные
агентства поставить прозрачность своей деятельности «во главу угла», а
также актуализировать свои планы по открытому госуправлению каждые два
года.
Руководство предоставляет агентствам доступ к информации о
передовых практиках прозрачности, подотчетности, сотрудничества и
обратной связи с общественностью. В обычную практику должны войти
отчеты о деятельности, расширение массива открытых данных, постановка
задач по повышению прозрачности деятельности (США призвали
агентства раскрывать больше данных и подключаться к обратной связи
с общественностью // http://open.gov.ru/infopotok/5515637. – 2016. – 02.12).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Архипова З. В. Трансформация «электронного правительства» в
«цифровое правительство» // Известия Байкальского государственного
университета. – 2016. – Т. 26. № 5. – С. 818–824. Информационные технологии
становятся необходимым условием существования современного государства. В России
на сегодняшний день реализуется концепция «электронного правительства», в то время
как мировое сообщество рассматривает переход к концепции «цифрового правительства».
Поскольку информационные технологии меняются очень быстро, появление таких
трендов, как «облачные технологии», «большие данные», мобильные и социальные
коммуникации, «интернет вещей», а также повышение требований к безопасности данных
повлекло за собой необходимость корректировки долгосрочных проектов. В статье
рассматриваются и сравниваются понятия «электронного» и «цифрового» правительства,
представлен анализ реализации концепции «электронного правительства» в России и
уровня «цифровой» грамотности населения. Несмотря на положительные результаты по
ключевым направлениям создания «электронного правительства», в целом уровень
показателя его развития остается низким. Анализируются причины недостаточного
уровня развития «электронного правительства», предлагаются проекты и мероприятия по
их устранению. Рассматриваются мотивы перехода к концепции «цифрового
правительства» с учетом современных трендов развития информационных технологий и
обосновывается необходимость этого процесса.

Вітер, М. Б., Засадна Х. О. Моделювання єдиного простору
інформаційної взаємодії органів державної влади [Електронний ресурс] //
Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.5. – Режим доступу:
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_5/47.pdf.
Описано
особливості
функціонування сучасного інформаційного простору. Сформульовано основні
характеристики єдиності інформаційного простору. Побудовано простір інформаційної
взаємодії державних органів як структурний елемент інформаційного простору в
державному управлінні. У просторі інформаційної взаємодії державних органів виділено
вертикальний і горизонтальний рівні взаємодії. Наведено конкретні приклади вказаних
взаємодій. Описано нормативно-правовий, функціональний та телекомунікаційний види
інформаційної взаємодії суб’єктів простору інформаційної взаємодії державних органів.

Доценко Е. А. Электронное государство // Вестник Международного
юридического института. – 2016. – № 3 (58). – С. 82–89. EGDI представляет
собой комплексное мероприятие электронного правительства, а именно: предоставление
услуг в интерактивном режиме, подключение к телекоммуникациям, и человеческого
потенциала.

Коновал В. О. Методологічні засади електронного урядування на
місцевому рівні: поняття, принципи, моделі та передумови [Електронний
ресурс] // Теорія та практика державного управління. – 2016. – №2 (53). –
Режим
доступу:
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/20162/doc/1/111.pdf. Розглянуто сутність та зміст поняття «електронне урядування».
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Проаналізовано моделі електронного урядування за типами взаємодії між зацікавленими
суб’єктами, визначено місце та роль електронного урядування на місцевому рівні в
загальній системі E-government. Окреслено передумови та принципи упровадження
електронного урядування на місцевому рівні.

Кордецька М. Г. Електронне урядування як інструмент управління праці
та соціального захисту населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://elibrary.kubg.edu.ua/14655/1/M_Kordecka_19_05_2016_konf_IS.pdf.
Корнієнко В. О. Підлубний В. А. Проблеми та перспективи впровадження
електронного управління в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13464. Розглянуто сутність та зміст
поняття «електронний уряд». Окреслено проблеми та перспективи впровадження системи
електронного урядування як способу організації державної влади за допомогою систем
локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі.

Криворучко В. А., Каппасова Ж. Б. Онлайн-услуги центров
обслуживания населения в Казахстане // Уральский научный вестник. – 2016.
– Т. 12., № -2. – С. 263–267. В статье рассмотрены проблемы внедрения онлайн-услуг
в Казахстане посредством портала электронного правительства. Проведен опрос граждан
по определению активности пользователей портала онлайн-услуг. По результатам опроса
разработана структура разработки мобильного справочника по государственным услугам
для эффективного использования возможностей портала электронного правительство.

Лейбин В. М. Концептуальные основы понятийного аппарата и
принципов организации электронного правительства // ВосточноЕвропейский научный вестник. – 2016. – № 2 (6). – С. 44–46. В статье
исследуются состояние, процесс и перспективы электронного правительства.
Формулируются принципы электронного правительства, включая ориентацию на
пользователя, экономическую и социальную эффективность, системность, безопасность и
доверие пользователей, гибкость и адаптивность, ориентацию на данные, непрерывность
функционирования.

Орлов, О. В., Кобзев І. В. Електронне урядування, WEB 2.0 та соціальні
мережі [Електронний ресурс] // Теорія та практика державного управління. –
2016. – №2 (53). – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/tpdu/2016-2/doc/1/104.pdf. Розглянуто перспективи інтеграції соціальних мереж
та державних інформаційних систем. Виявлено основні переваги й обмеження
використання соціальних мереж у реформуванні державного управління на основі
інформаційних технологій, а також досвід використання їх у державних відомствах деяких
країн.

Павлютенкова М. Ю. Электронное правительство как вектор
инновационных государственных преобразований // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2016. – № 4. – С. 121–
129. В статье рассматриваются значимые концептуальные и управленческие аспекты
электронного правительства, прослеживается трансформация трактовки термина от
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«использования информационных технологий в деятельности органов государственной
власти» до «совместного публичного управления». Показывается, что в России,
находящейся в условиях экономического кризиса и сложной внешнеполитической
обстановки, усиленной введенными против нее санкциями, решения «электронного
правительства» могут стать существенной частью стратегии инновационных
государственных преобразований. Новизна работы заключается в том, что впервые дается
углубленный анализ трактовок термина «электронное правительство» из различных
международных источников, а также электронное правительство рассматривается как
механизм государственного управления, основанного на парадигмах «совместного
публичного управления» (collaborative public governance) и «всеохватывающего
правительства» (whole-of-government).

Руденко А. Ф. Теоретичні засади осмислення феномену електронного
врядування // Гилея: научный вестник. – 2016. – № 109 (6). – С. 331–335.
Рассматриваются основные научные концепции интерпретации феномена «электронного
правительства». Внимание сосредоточено на взаимосвязи демократического процесса и
функционировании электронного правительства. Автор имел целью выяснить
концептуальные предпосылки становления феномена «электронного правительства» и
определить основные подходы к его интерпретации. Актуальность исследования
обусловлена ролью информации в современном обществе. Э-демократия предназначена
для расширения участия граждан в управлении на всех уровнях. Концепция электронной
демократии и электронного правительства тесно связаны с теорией постиндустриализма и
теорией транзитологии. Внимание было также уделено анализу основных подходов к
определению электронного правительства. Понятие концепции «электронного
правительства» предлагает новые инструменты прямой демократии, а также возможность
постоянного диалога с гражданами на общественном уровне. Таким образом, эта статья
является шагом на пути к пониманию феномена э-правительства.

Чукут, С. А., Дмитренко В. І. Смарт Сіті чи Електронне місто: сучасні
підходи до розуміння впровадження е урядування на місцевому рівні
[Електронний ресурс] // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. –
Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2016/17.pdf. У статті
досліджуються сучасні підходи до розуміння сутності понять «смарт-сіті» (розумне місто)
та електронне місто (е-місто) в контексті розвитку електронного урядування на місцевому
рівні. Зазначається, що існує два основних підходи до вживання поняття «розумне місто»:
перший – переважно використовується великими ІТ компаніями для просування своїх
продуктів на місцевому рівні і має на меті автоматизацію всіх процесів життєдіяльності
міста; другий – в контексті сталого розвитку, застосовується для підкреслення важливості
використання ІКТ в усіх сферах функціонування міста для поліпшення якості життя його
мешканців. До загроз надмірного захоплення і запровадження різноманітних технологій
смарт-сіті належить ризик за хисту приватності, тотальний контроль над громадянами і
знецінення участі громадян у процесі прийняття управлінських рішень. Наведено
приклади сучасного зарубіжного і вітчизняного досвіду розвитку електронного
урядування на місцевому рівні. Зроблено висновки щодо основних проблем, які
гальмують розвиток електронного урядування на місцевому рівні в Україні та
зазначаються можливості їх подолання.
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