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Анонс
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
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
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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).

22 лютого 2017 р. (Київ)
Міжнародний гранд форум BIT-2017.
В місті відбудеться головна подія вітчизняного ІКТ-ринку –
Міжнародний Гранд Форум «Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо КЦ.
Навколо IoT. PROмобільність» (або BIT-2017). Це унікальний галузевий
захід, що відрізняється комплексним підходом, якістю інформаційного
наповнення та неповторною атмосферою, традиційно збере кращих
представників ІКТ-спільноти та бізнес-середовища регіону.
Теми форуму:
 Навколо Хмари: сучасні хмарні рішення та сервіси
 Навколо Даних: зберігання даних та бізнес-аналітика
 Навколо КЦ: вирішення контакт-центром завдань бізнесу
 Навколо IoT: Інтернет речей та смарт-рішення для бізнесу
 PROмобільність: облаштування мобільного підприємства
 Agro BIT: впровадження IT в агросекторі
На заході будуть розкриті всі питання, що пов’язані з розгортанням
хмарних продуктів, впровадженням ефективних підходів зберігання і аналізу
корпоративних даних, Інтернетом речей і смарт-рішеннями, реалізацією
концепції мобільного підприємства за допомогою сучасних високих
технологій, а також з побудовою, модернізацією та імплементацією контактцентрів.
Експертні доповіді від гуру ІКТ-галузі, виставка сучасних рішень, гострі
дискусії на професійну тематику у форматі відкритого діалогу – до самого
закінчення заходу ми будемо підтримувати професійний інтерес кожного
учасника на максимальному рівні.
Детальніше: http://kyiv-bit-2017.ciseventsgroup.com/?utm_marker=BC17RS
(http://it-forum.com.ua/itforum/wiw_sobyt.php?ID=9495).
23-24 лютого 2017 р. (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро)
Тренінги «Відкриті дані для державних службовців».
Український освітній центр реформ та Український центр суспільних
даних, за фінансування Національного фонду на підтримку демократії (NED)
та підтримки Державного агентства з питань електронного урядування
України, розпочинають серію тренінгів та вебінарів з питань грамотності у
роботі з даними та відкритих даних для державних службовців, які
відповідають за збір даних та підготовку до їх публікації у форматі
«відкритих даних».
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В Україні, як і в усьому світі, стрімко розвивається сфера відкритих
даних, і підвищення кваліфікації державних службовців у цій сфері є дуже
нагальним.
Вміння грамотно працювати з даними, управляти даними, надзвичайно
важливі для державних службовців, працівників місцевого самоврядування –
адже лише на основі надійних і коректних даних можна приймати виважені і
ефективні управлінські рішення.
Ці тренінги орієнтовані на фахівців із сфери освіти, охорони здоров’я та
поліції, але в них можуть взяти участь і представники державних структур з
інших галузей.
Дводенні тренінги будуть відбуватися у 5 містах України – «кущовим»
способом, таким чином, взяти участь зможуть учасники з усіх обласних
центрів України. Організатори забезпечують проживання, харчування, а
також відшкодовують витрати на проїзд автобусом або потягом (за винятком
СВ).
Розклад тренінгів (у дужках вказано, для учасників з яких регіонів
відбудеться конкретний тренінг):
23.02 – 24.02.2017
м. Київ (Київ, Житомир, Рівне, Черкаси, Чернігів, Вінниця)
16.03 – 17.03.2017
м. Львів (Львів, Луцьк, Ужгород, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці)
6.04 – 7.04.2017
м. Одеса (Одеса, Миколаїв, Херсон, Хмельницький)
15.06 – 16.06.2017
м. Харків (Харків, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Полтава, Суми)
6.07 – 7.07.2017
м. Дніпро (Дніпро, Кропивницький, Запоріжжя)
Тематика:
 Концепція відкритих даних. Яким чином відкриті дані сприяють роботі
самого уряду.
 Як вміння управляти даними може допомогти держслужбовцям
підвищити показники та важливість своєї роботи, приймати виважені
управлінські рішення.
 Формати даних, машиночитані дані, структурування та очищення
даних.
 Обробка даних засобами електронних таблиць: практичні вправи.
 Основи статистики та аналізу даних.
 Підготовка даних до публікації у вигляді «відкритих даних».
 Мікродані та проблеми захисту персональних даних.
Кожен тренінг буде відбуватися за тією ж самою програмою. У той же
час, на кожному вебінарі буде розглядатися окрема тема.
Розклад вебінарів:
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2 березня 2017 – Концепція відкритих даних. Важливість якісного збору
та публікації даних для прийняття ефективних управлінських рішень.
30 березня 2017 – Формати даних, машиночитані дані, структурування
та очистка даних.
20 квітня 2017 – Обробка даних засобами електронних таблиць.
25 травня 2017 – Основи статистики та аналізу даних.
22 червня 2017 – Мікродані та проблеми захисту особистих даних
(http://www.prostir.ua/event/treninhy-vidkryti-dani-dlya-derzhavnyhsluzhbovtsiv).

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,
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
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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).

9 березня 2017 р. (Таллінн, Естонія)
Презентація сервіс електронних аукціонів e-Auction 3.0.
9 березня на Blockchain & Bitcoin Conference в Талліні представлять
сервіс електронних аукціонів e-Auction 3.0. Це проект українських
розробників, який дозволяє замінити чиновників на «прозорий» блокчейн. У
ньому видно умови, процес і результати аукціонів з оренди та продажу
державного майна.
e-Auction 3.0 – один зі знакових проектів у сфері державного
управління: він показав, що проблему суб’єктивних рішень і втручання в
торги можна усунути за допомогою програмного коду. Сервіс був
Анонс
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протестований в ряді українських міст і отримав підтримку окремих
адміністрацій.
Команді розробників допомагали великі українські банки, а також
компанія Microsoft.
На талліннській конференції розробник e-Auction 3.0 і учасник великих
блокчейн-конференцій Лаша Антадзе представить сервіс для електронного
урядування, вже добре відомий в Україні та Росії, і розповість про розвиток
проекту.
Як повідомили організатори, участь у події вже підтвердили провідний
інженер IBM Кароліна Марцантович, керівник e-Residency Каспар Кор’юс і
засновник Bitcoin Foundation Йон Матоніс (Блокчейн проти корупції. В
Естонії
представлять
систему
аукціонів
на
блокчейні
//
http://coinews.io/ua/category/1-kripto/article/242-blokchejn-proti-korupc %D1
%96 %D1 %97.-v-eston %D1 %96 %D1 %97-predstavlyat’-sistemu-aukc %D1
%96on %D1 %96v-na-blokchejn %D1 %96. – 2017. – 23.01).

Анонс
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Офіційна інформація
27 січня 2017 року відбулася І Всеукраїнська конференція «Цифрові
комунікації в глобальному просторі», присвячена PR та SMM роботі
громадських організацій, а також старту масового онлайн-курсу
«Цифрові комунікації у глобальному просторі». Безкоштовний онлайнкурс створено та впроваджено командою Prometheus.
Під час конференції, що була організована Національним технічним
університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» та Prometheus, своїм досвідом зовнішніх комунікацій
поділилися представники провідних українських громадських організацій:
фонду «Таблеточки», ЧЕСНО, Повернися живим, КримSOS, Захист Патріотів
та Prometheus.
Зокрема,
Ірина
Литовченко,
співзасновник
фонду
«Таблеточки», розповіла, як за допомогою цифрових комунікацій знайти
свою аудиторію та донести до неї важливу інформацію; digital-менеджер
ЧЕСНО Олександр Саліженко зробив акцент на чесних SMM-правилах для
НГО; PR-координатор ГО «Повернися живим» Віра Прохира привернула
увагу до актуальних тенденцій у медіа у 2017 році.
Надзвичайно змістовну доповідь про те, як громадська організація може
допомагати у кризових ситуаціях суспільству зробила спеціаліст зі зв’язків з
громадськістю ГО «КримSOS» Анастасія Медвідь. Координатор по роботі з
медіа ГО «Захист Патріотів» Маргарита Долгая поділилася секретами
офлайн-та онлайн комунікацій та медичного просвітництва.
Співзасновник
платформи
масових
відкритих
онлайн-курсів
«Prometheus» Іван Примаченко поділився практикою інформування про свій
проект 2 мільйонів людей за 2 роки без бюджету та зв’язків.
Особливу увагу на конференції було приділено новому безкоштовному
онлайн-курсу «Цифрові комунікації в глобальному просторі», який було
створено в межах грантової програми «Нарощування цифрового потенціалу
громадянського суспільства» за підтримки Відділу преси, освіти та
культури Посольства США в Україні. Курс було розроблено для
недержавних та волонтерських організацій, всіх, хто прагне підвищити свою
цифрову культуру, опанувати інструментарій соціальних мереж, навчитись
створювати власні веб-ресурси, уникати кіберзагроз.
Про це докладно розповіла автор ідеї та організатор онлайн-курсу,
кандидат наук із соціальних комунікацій Радміла Сегол
Онлайн-курс буде доступний для безкоштовного вивчення з 28 лютого
2017 року на платформі Prometheus (Провідні громадські організації
поділилися
досвідом
цифрових
комунікацій
//
http://www.prostir.ua/?news=providni-hromadski-orhanizatsiji-podilylysyadosvidom-tsyfrovyh-komunikatsij. – 2017. – 30.01).
Офіційна інформація
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Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України Геннадій Зубко:
В Україні необхідно створити єдину базу даних усіх електронних
реєстрів міністерств та відомств.
«Мова про впровадження електронних сервісів e-government у рамках
спільного з Естонією проекту EGOV4UKRAINE («Підтримка електронного
урядування для децентралізації в Україні»). Вони допоможуть, насамперед,
новими об’єднаним територіальним громадам скористатися реєстрами і
базами даних, які сьогодні ведуться в Мінюсті, МВС, ДФС, інших установах.
Аби інтегрувати ці реєстри, потрібно створити комунікацію між
міністерствами, з огляду на відсутність загальної бази даних в Україні».
Інформація на будь-який запит має надаватися державними
інституціями автоматично. «Важливим напрямком проекту є під’єднання
вже працюючих ЦНАПів до електронних реєстрів. Це дозволить навести лад
у веденні реєстрів та полегшить людям життя. Людина не має бігати
інстанціями і збирати довідки, які до завершення процедур часто вже
втрачають чинність».
Держагентством з питань електронного урядування України та
Академією е-урядування Естонії укладений меморандум щодо реалізації
проекту EGOV4UKRAINE, який доповнює українсько-європейську програму
з впровадження децентралізації U-LEAD, що стартувала в Україні у вересні
2016 року. Проект спрямований на покращення процесу надання
адміністративних послуг у місцевих громадах через інструменти еурядування (Сервіси e-government мають допомогти, в першу чергу,
новоствореним
ОТГ,
–
Геннадій
Зубко
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249691027&cat_id=24
4276429. – 2017. – 27.01).
Прем’єр планує зробити країну інституційно сильною завдяки тисячі
нових кадрів на держслужбі
Другий блок Середньострокового плану пріоритетних дій уряду до
2020 року стосувався реформування державного управління. Цей напрям
роботи складно оминути, адже без професійного корпусу державної служби
ефективно розвивати, приміром, електронне урядування, запроваджувати
середньострокове бюджетне планування та проводити стратегічне
планування неможливо.
На що може вплинути неякісна система ухвалення урядом рішень?
Абсолютно на все: від навантаження на бізнес до погіршення інвестиційного
клімату й позицій України у світових рейтингах конкурентоспроможності.
Саме тому урядовці намагатимуться надати системі держуправління ознак
демократичного врядування та закласти підгрунтя принципів верховенства
права.
Офіційна інформація
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Три рецепти успіху
Концепцію реформи державного управління схвалювали наприкінці
2016 року. У 2017-му Кабінет Міністрів сфокусується на трьох
питаннях. По-перше, слід створити умови для залучення на державну
службу висококваліфікованих працівників. По-друге, необхідно передати на
нижчі рівні повноваження, які стосуються ухвалення організаційнорозпорядчих рішень і запровадження сучасних методів формування
державної політики. Це все називається спрощенням роботи уряду. По-третє,
варто налагодити взаємодію між політичним керівництвом міністерств та
їхніми апаратами.
У підсумку сфера державного управління стане ефективною, тобто буде
здатна надавати якісні послуги суспільству. Тож пришвидшить розвиток
держави. Принаймні, в цьому переконаний Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман. До членів КМУ та експертів він звертався так: «Для нас дуже
важливо побудувати ефективну систему державного управління в країні. З
одного боку, постає система – вона має бути ефективною і оптимізованою. З
іншого – люди, які працюють у цій системі, мають бути професійно
підготовленими, отримувати необхідні знання, нормальне забезпечення».
Володимир Гройсман погодився з тим, що країна нині інституційно
слабка. Втім, із цієї кризи можна вийти з перепідготовленими кадрами в
держслужбі. Посадовці мають забезпечити якісну підготовку своїх підлеглих.
«Можливо, не все просто, не все вдається одразу, але ми стали на шлях
оновлення державної служби, державного службовця, системи державного
управління». Вступне слово він завершував тезою про електронне
урядування. На нього в Кабміні покладають великі надії. Головна мета цього
елемента реформи держслужби – за допомогою якісних сервісів зробити
так, щоб українці взагалі не контактували з посадовцями.
Володимир Гройсман висловив упевненість, що цьогоріч люди
користуватимуться якісними електронними послугами держави. Відтак
передав слово головному доповідачу – Міністрові Кабінету Міністрів
Олександру Саєнку. Він спершу означив експертам та іноземним гостям
головну мету реформи державного управління, а потім розповів, які є урядові
пріоритету на наступні три роки. Забезпечити нову якість роботи системи
управління державою урядовці планують за допомогою оптимізації
структури органів влади, вдосконалення ключових внутрішніх процедур та
процесів, модернізації підходів до навчання та підготовки кадрів,
переорієнтації системи оплати праці на результат роботи держслужбовців.
Документи, які вплинуть на це, незабаром подадуть на затвердження уряду.
А ще на стадії підготовки проект змін до Закону «Про державну службу».
Основну увагу там приділено вдосконаленню проведення кадрових
конкурсів.
До речі, у секретаріаті вже створено два нові департаменти, які
займаються аналізом політики та стратегічним плануванням, упроваджено
Офіційна інформація
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систему моніторингу та оцінки виконання рішень. А з середини серпня
минулого року відбувся повний перехід на електронний документообіг.
Тисяча нових думок
Чи не головним напрямом реформи держуправління визначено
посилення кадрового потенціалу органів влади. Щоб ця мета стала
реальністю, у міністерствах з’являться посади фахівців з питань реформ.
Вони й опікуватимуться втіленням нововведень. Про успішність роботи
можна буде говорити, якщо до кінця року сформується команда із
щонайменше тисячі таких фахівців.
Цей процес називають залученням фахівців з питань реформ. Він не
можливий без проведення нових конкурсів, встановлення чітких цілей у
роботі, запровадження нового рівня оплати праці.
Окрім цього, Міністр Кабінету Міністрів повідомив, що за такими
показниками, як ефективність роботи суспільних інституцій, прозорість
формування державної політики, ефективність урядування та публічного
сектору, Україна посідає в світовому рейтингу місце у другій сотні. Це
невтішних факт, оскільки показники ключові для впровадження реформ.
За приклад можна взяти Стратегію реформування державного
управління на 2016–2020 роки. Документ передбачав створення
Координаційної ради з питань держуправління та схвалення концепції
запровадження посад фахівців з питань реформ. Після того як норми цієї
стратегії почали виконувати, Україна змогла укласти угоду з ЄС про
бюджетну підтримку реформи державного управління й оновити структуру
Секретаріату КМУ. Цю підтримку оцінюють в 90 мільйонів євро. Ще 14
мільйонів євро – технічна допомога (Електронні послуги пришвидшать
розвиток // http://ukurier.gov.ua/uk/articles/elektronni-poslugi-prishvidshatrozvitok. – 2017. – 27.01).

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко під час
круглого столу з питань реформи державного управління в рамках
обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до
2020 року. Мета реформи державного управління – забезпечити нову
якість роботи системи управління державою.
В реформуванні держуправління Уряд планує діяти в кількох
напрямках: оптимізації структури органів влади, в першу чергу міністерств,
вдосконалення ключових внутрішніх процедур та процесів, модернізації
підходів до навчання та підготовки кадрів, переорієнтації системи оплати
праці на результат роботи держслужбовців. Низка документів, необхідних
для реалізації новацій, найближчим часом буде винесена на затвердження
Кабінету Міністрів. Окрім того, готується проект змін до Закону України
«Про державну службу», зокрема щодо вдосконалення проведення кадрових
конкурсів.
«Зміни розпочнуться з підвищення ефективності роботи самого
Секретаріату Кабміну, який виступить прикладом впровадження нових
Офіційна інформація
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процедур, формування оновленої структури, залучення професіоналів та
запуску електронного урядування». В Секретаріаті вже створено два нових
департаменти, які займаються аналізом політики та стратегічним
плануванням, запроваджено систему моніторингу та оцінки виконання
рішень, з середини серпня минулого року здійснено повний перехід на едокументообіг (Олександр Саєнко: Побудова ефективної та якісної
системи
державного
управління
–
пріоритет
Уряду
//
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249685122. – 2017. –
26.01).

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив під час
засідання круглого столу, присвяченого обговоренню пріоритетів
реформування державного управління в рамках Середньострокового плану
пріоритетних дій уряду на 2017-2020 роки.
Коштів, які були закладені в державний бюджет 2017 року на
впровадження електронного урядування, має вистачити, щоб зробити
серйозний крок уперед у цьому напрямку.
«На превеликий жаль, поки що серйозного прориву ми не маємо в
електронному управлінні, але ті параметри, які ми заклали в державний
бюджет 2017 року, дають нам можливість зробити серйозний крок вперед
щодо впровадження електронного урядування в країні».
На його переконання, надання електронних послуг громадянам є
важливим завданням, яке ще доведеться втілювати в життя.
«Я б хотів, щоб людині не довелося контактувати з чиновником. Я це
робив на муніципальному рівні і знаю, що це таке. І знаю, що ми можемо
зробити це на центральному рівні», («Поки що серйозного прориву ми не
маємо», – Гройсман про запровадження електронного врядування //
http://ua.censor.net.ua/news/424915/poky_scho_seryioznogo_proryvu_my_ne_m
ayemo_groyisman_pro_zaprovadjennya_elektronnogo_vryaduvannya. – 2017. –
25.01).
24 січня 2017 року в рамках Всеукраїнського форуму ІТ-керівників
місцевих органів влади представлено спільний проект Державного
агентства з питань електронного урядування та Академії е-урядування
Естонії EGOV4UKRINE. Протягом двох років буде вестись співпраця над
запровадженням системи електронного обміну даними, що дозволить
центрам надання адміністративних послуг по всій Україні надавати
населенню сучасні адміністративні послуги, обмінюючись для цього
інформацією з державними центральними реєстрами .
Проект впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу,
Уряду Швеції та Міністерства закордонних справ Естонії.
Голова державного агентства е-урядування Олександр Риженко:
«Ми розпочнемо з меппінгу існуючих і необхідних зв’язків між
державними реєстрами для впровадження електронного обміну даними, щоб
Офіційна інформація
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забезпечити Україні ефективний механізм надання адміністративних послуг,
в тому числі в електронній формі. Розвиток е-послуг допоможе уряду
України зменшити бюрократію: людям вже не доведеться повторно надавати
чиновниками одну і ту ж інформацію. Також знизиться ризик корупції,
оскільки обробка даних та інші державні справи стануть більш прозорими».
Впровадження
електронної
взаємодії
для
центрів
надання
адміністративних послуг є частиною реформи децентралізації, в рамках якої
центральні органи влади делегують деякі завдання місцевим органам
самоврядування. У 2020 році, коли проект буде завершено, Україна зможе
надавати сотні державних послуг повністю в електронному вигляді.
Директор з розвитку Академії е-урядування Ханнес Асток зазначив,
що Академія е-урядування підтримує е-урядування України з 2012 року.
«Даний проект найбільший за обсягом робіт для Академії е-урядування
Естонії, але ми використовуємо всі знання і дослід Естонії для успішності
проекту та розвитку адміністративних е-послуг України. Раніше наші
експерти сприяли підвищенню рівня адміністративної та комунікаційної
компетентності українського Агентства е-урядування, надавали допомогу в
складанні політичних документів, підтримували створення системи обміну едокументами, а також створили систему електронного документообігу для
органів місцевого самоврядування на Західній Україні» (Агентство еурядування україни розвиває електронну взаємодію для надання якісних
адміністративних послуг // http://www.dknii.gov.ua/content/agentstvo-euryaduvannya-ukrayiny-rozvyvaye-elektronnu-vzayemodiyu-dlya-nadannyayakisnyh. – 2017. – 24.01).

Українські громади задля покращення доступу населення до
адміністративних послуг отримали фінансування від Швеції та
Європейського Союзу у розмірі 800 тис. євро.
До програми фінансування залучились 14 українських громад.
24 січня представники 14 українських громад підписали меморандум
про співпрацю з SKL International, що реалізує початкову фазу проекту ULEAD component 2. Програма передбачає здійснення ремонту і надання
обладнання для Центрів адміністративних послуг (ЦНАП), навчання фахівців
та інформування населення про їхню діяльність.
Посол Швеції в Україні Мартін Хагстром:
«Ми сподіваємося, що наша підтримка України в цьому полі принесе
стійкі плоди і що сотні Центрів адміністративних послуг, які ми разом з
нашими українськими партнерами плануємо створити у громадах, покращать
обслуговування всіх зацікавлених сторін».
Також він відзначив успіхи децентралізації. Наразі вже є 366 громад зі
своїми бюджетами. Також Мінгареллі виразив сподівання, що у 2017 році
більше громад візьме участь у процесі об’єднання.
Зазначимо, що для надання такої допомоги в цьому році буде відібрано
ще 10 громад (Україна отримала від Швеції 800 тис. євро на центри з
Офіційна інформація
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http://tsn.ua/ukrayina/shveciya-dopomozheukrayinskim-gromadam-stvoriti-centri-z-nadannya-adminposlug-868403.html . –
2017. – 24.01).

Заступник голови Держагентства з питань електронного
урядування України Олексій Вискуб під час форуму на тему: «Запуск
проекту ЕGOV4UKRAINE: стан та перспективи розвитку електронного
урядування в Україні», повідомляє кореспондент Укрінформу.
В Україні до кінця 2017-року запровадять проект ідентифікації за
допомогою мобільного телефону з електронним підписом Mobile ID.
«Ряд кроків ми будемо реалізовувати щодо розвитку альтернативних
засобів ідентифікації. В першу чергу протягом 2017 року ми плануємо
запровадити повнофункціонально проект Mobile ID. Це по суті, можливо,
найбільш перспективна технологія сьогодні у світі щодо забезпечення з
точки зору доступності та зручності. Вона виконує дві функції: ідентифікації
та створення електронного юридичнозначимого документа, бо на вашій сімкарті буде розміщуватись мобільний електронний цифровий підпис».
Він додав, що до кінця цього року проект мають запровадити у
промислову експлуатацію, але для цього необхідно створити необхідну
законодавчу базу (Ідентифікацію через мобілки Україні обіцяють до кінця
2017 // https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2162575-identifikaciucerez-mobilki-ukraini-obicaut-do-kinca-2017.html. – 2017. – 24.01).
Президент Петро Порошенко у ході офіційного візиту до Естонської
Республіки, обговорив з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд питання
активізації економічної співпраці двох держав.
Петро Порошенко про підсумки переговорів під час спільної з
Президентом Естонії заяви для представників ЗМІ:
«Ми обговорили питання розвитку економічної співпраці між двома
країнами та питання покращення інвестиційного клімату в нашій державі.
Ми відзначили необхідність прискорення проведення засідання Міжурядової
українсько-естонської комісії з питань торгівельного, економічного та
науково-технічного співробітництва».
Глава Української держави подякував естонським партнерам за
допомогу у налагодженні електронного урядування в Україні. «Зусилля
Естонії вітаються в Адміністрації Президента, в Уряді. Завдяки підтримці і
співпраці значно просунулось електронне урядування в Україні».
Президент також наголосив на важливості потужної підтримки Естонією
позиції щодо надання безвізового режиму для українців, як і позиції щодо
прискорення ратифікації Угоди про Асоціацію Україна – ЄС та надання
Україні макрофінансової допомоги.
«Ми обговорили з пані Президентом і перші кроки та порядок денний
естонського головування в ЄС і готові здійснити певні кроки для того, щоб
зробити це якомога ефективнішим» (Глава держави: Україна та Естонія
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http://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-ukrayina-ta-estoniyaaktivizuvatimut-ekonomic-39682. – 2017. – 23.01).

//

Щоб покращити взаємодію органів влади з громадянами України,
Естонія допоможе реалізувати проект «Підтримки електронного уряду
для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE)». Відповідний
меморандум буде підписано між Держагентством з питань електронного
уряду України та академією е-уряду в Естонії.
Кошти будуть направлені на децентралізацію та розвиток місцевих
громад.
«Проектом EGOV4UKRAINE ми підсилюємо українсько-європейську
програму з упровадження децентралізації U-LEAD, яка стартувала в Україні
у вересні 2016 року. EGOV4UKRAINE спрямований на поліпшення процесу
надання адміністративних послуг у місцевих громадах через інструменти
електронного управління. Це розробка і упровадження універсальної та
ефективної ІТ-архітектури, інформаційних систем і технічних рішень для
ЦНАП (центрів надання адмінпослуг – ред.). Головне, що можливостями
проекту зможуть, у першу чергу, скористатися голови об’єднаних
територіальних громад».
Вартість програми становить 5,7 млн євро.
Зазначимо, що в Естонії електронне урядування розроблялось ще з 1997
року. Наразі рівень довіри до системи настільки високий, що понад 170 тис.
громадян скористалися нею для голосування на парламентских виборах.
Електронне урядування дає змогу отримувати довідки та подавати
декларації, оминаючи виснажливі кабінети з купою паперів за допомогою
єдиного електронного сайту (Естонія надасть 5,7 млн євро на розвиток еурядування в Україні // http://tsn.ua/ukrayina/estoniya-nadast-5-7-mln-yevrona-rozvitok-e-uryaduvannya-v-ukrayini-868054.html. – 2017. – 23.01).
З 18 січня 2017 року офіційний сайт ДП «Держінформресурс» було
перенесено на нову платформу. Інтерфейс став зручнішим та
приємнішим.
Незначних змін зазнала структура сайту. Переглянути усі новини
підприємства можна у відповідному розділі. Для перегляду тижневої
статистики обміну документами між користувачами СЕВ ОВВ та
актуального списку користувачів необхідно перейти в меню по пунктам
«Наші проекти»-> «СЕВ ОВВ»-> »Статистика СЕВ ОВВ» або »Користувачі
СЕВ ОВВ» (Оновлення офіційного сайту ДП «Держінформресурс» //
http://dir.gov.ua/2017/01/18. – 2017. – 18.01).
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у п’ятницю відвідав
державну установу «Урядовий контактний центр».
Під час візиту Глава Уряду прийняв дзвінки від громадян та відповів на
питання щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн.
Прем’єр-міністр зауважив, що не вперше відвідує контактний центр. За
його словами, це дозволяє отримати з першоджерела інформацію про
реальний стан справ з нарахуванням мінімальної заробітної плати в країні.
На «гарячу лінію» контактного центру почали надходити звернення
громадян щодо порушень трудового законодавства, пов’язаних з небажанням
виплачувати заробітну плату на рівні встановленої мінімальної заробітної
плати.
... Серед інших питань звернень громадян – субсидії, стан доріг,
неправильне нарахування тарифів на житлово-комунальні послуги. Ці
звернення мають отримати чітку реакцію з боку усіх органів влади як
обласного, районного, так і місцевого рівня. «Де потрібна реакція Уряду –
вона буде».
Глава Уряду обговорив із директором «Урядового контактного центру»
Валерієм Плохієм основні питання звернень і скарг громадян. Вони також
поспілкувалися про питання роботи урядових «гарячих ліній», регіональних
центрів. За результатами обговорення Прем’єр-міністр доручив Міністру
Кабінету Міністрів України Олександру Саєнку, Державному секретарю
Кабінету Міністрів України Володимиру Бондаренку, Міністру соціальної
політики України Андрію Реві, Голові Державного агентства з питань
електронного урядування України Олександру Риженку опрацювати план
заходів щодо розвитку контактного центру (Прем’єр-міністр відвідав
«Урядовий контактний центр» та відповів на звернення громадян щодо
проблем
з
отриманням
підвищеної
заробітної
плати
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249654817&cat_id=24
4274130. – 2017. – 13.01).

Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр
должников, в который вносятся данные о гражданах и компаниях,
признанных решением суда должниками и в отношении которых
открыто соответствующее исполнительное производство.
В реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, в отношении
которых открыто исполнительное производство.
Сведения о должниках должны быть открытыми и размещаться на
официальном сайте ведомства.
«Данный реестр является составной автоматизированной системы
исполнительного производства. Он создан с целью обнародования в режиме
реального времени информации о невыполненных имущественных
обязательствах должников».
Согласно действующему законодательству, исполнитель также обязан
внести в указанный реестр сведения относительно должников, имеющих
Офіційна інформація
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обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным
решениям и решениям других органов. При этом в Едином реестре
должников должна содержаться информация о должниках, в отношении
которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после
запуска данного реестра.
Не подлежат внесению в реестр сведения о должниках, являющихся
государственными органами или органами местного самоуправления, а
также о должниках, не имеющими задолженности по исполнительному
документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев. Также
не подлежат внесению в реестр сведения по судебным решениям
неимущественного характера.
«Сведения о должнике исключаются из реестра одновременно с
вынесением постановления об окончании исполнительного производства,
возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращении
исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем
факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о
взыскании периодических платежей» (Минюст запустил реестр
должников
//
http://lb.ua/news/2017/01/11/355661_minyust_zapustil_reestr_dolzhnikov.html.
– 2017. – 11.01).

Міністерством освіти затверджений План здійснення заходів щодо
запобігання корупції у відомстві. Відповідний наказ підписаний першим
заступником міністра Володимиром Ковтунцем.
Зокрема, план МОН передбачає впровадження ефективного державного
моніторингу та громадського контролю за земельними ділянками та
обʼєктами державної власності юридичних осіб, що належать до сфери
управління МОН, шляхом створення відкритої інформаційної інтерактивної
карти таких обʼєктів.
Також у відомстві планують запровадити кращий європейський досвід
для конкурсного відбору МОН проектів наукових досліджень та наукових
розробок, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів.
До кінця 2017 року буде спрощена процедура ліцензування освітньої
діяльності вищих навчальних закладів та переведення її в електронний
формат.
Ще одним кроком, направленим на запобігання корупції, стане сприяння
академічній доброчесності в Україні шляхом запровадження процедури
перевірки дисертацій на відсутність або наявність академічного плагіату. У
Міносвіти очікують, що такі дії підвищать наукову якість дисертацій та
сприятимуть уникненню ситуацій з ознаками корупційних діянь щодо
захисту дисертацій, які містять текстові запозичення без посилання на
джерело.
У планах МОН, повʼязаних із запобіганням корупції, також є перехід у
2017 році на систему електронного урядування, запуск нового офіційного
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сайту відомства та запровадження ефективного механізму інтерактивної
взаємодії з громадянами. У Міносвіти, зокрема, наголошують, що поточна
інфраструктура інформаційних систем відомства не дозволяє вирішувати
низку стратегічних завдань розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій та сервісів електронного урядування (В МОН затвердили план із
запобігання
корупції
//
http://time-ua.com/novini/osvita/25941-v-monzatverdili-plan-z-zapobgannya-korupc. – 2017. – 11.01).

З другої половини 2017 року Україні обіцяють запустити Mobile ID.
За словами експертів, сервіс дозволить віддалено отримувати довідки і
ставити цифровий підпис.
Головна перевага сервісу – зменшення контакту громадян з
чиновниками і в слідстві боротьба з корупцією.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з
представниками мобільних операторів:
«Ідентифікатор повинен забезпечити дистанційність, прозорість і
якісний сервіс, чого б це не стосувалося – банк, лікарня, освіта, соціальна
допомога, державна послуга, земля, будівництво, або щось інше. У людини
повинна бути можливість у своєму мобільному телефоні замовити і отримати
послугу від держави без контакту з чиновниками. Це буде велике досягнення,
в тому числі – в боротьбі з хабарництвом».
Як нам розповіли в «Київстар», для впровадження Mobile ID необхідно
на державному рівні розробити пакет законодавчих ініціатив, які дозволять
компаніям почати реалізовувати питання мобільного ідентифікації. Є всі
можливості, щоб запустити сервіс до другої половини 2017 року. Для того,
щоб скористатися Mobile ID, потрібно буде купувати іншу вдосконалену
SIM-картку, на яку будуть записані особисті дані і цифровий підпис. Для
підтвердження дій, пов’язаних з ідентифікацією в інтернеті на номер
абонента буде приходити смс, тільки після підтвердження запитувана
послуга стане доступною.
Директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Євген
Кражан:
«Для пересічного громадянина, бізнесмена – це величезна економія часу і
зусиль. Не потрібно витрачати час на поїздки в міністерства і відомства,
чекати в чергах, збирати довідки та виписки по кабінетах. Все, що
знадобиться – мобільний телефон з доступом в інтернет і спеціальна SIMкарта з цифровим підписом. Це величезна перевага, особливо для жителів
міст і сіл віддалених від центру».
За
словами
експерта
групи
«Електронне
урядування»
реанімаційному пакету реформ Олега Левченка, існує ризик, що особисті
дані українців – паспортні дані, номер ідентифікаційного номера та інша
інформація – опиняться під загрозою. Втім, такий ризик завжди пов’язаний
з будь-якими базами даними. Тому держава повинна взяти під контроль
захист особистої інформації українців (У 2017 році українці зможуть
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отримувати
довідки,
використовуючи
смартфон //
http://ukr.segodnya.ua/ukraine/v-2017-godu-ukraincy-smogut-poluchat-spravkicherez-telefon-783681.html. – 2017. – 03.01).
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Регіональні ініціативи
26 грудня, Степан Барна прозвітував про діяльність обласної
адміністрації у 2016 році на прес-конференції.
… Цьогоріч ми розробили концепцію створення Центрів підтримки
підприємництва в області, у тому числі консультаційних центрів в
об’єднаних територіальних громадах. Досягнуто попередньої домовленості з
Програмою «Польська допомога» щодо створення таких центрів та навчання
фахівців. Розпочалась також робота зі створення Агенції регіонального
розвитку.
Майже 150 тисяч послуг надано через ЦНАПи
– У 2016 році ми продовжили активно впроваджувати електронне
урядування, збільшили кількість та покращили якісь надання
адміністративних послуг, навчились значно економити завдяки прозорим
закупівлям.
У 21 ЦНАПі розширили спектр послуг – в результаті протягом січнялистопада 2016 року ми надали їх 148,8 тисячі, що на 45 % більше, ніж у
2015-ому. Розширюється спектр послуг – нині через ЦНАП можна отримати
до 140 послуг, до 23 послуг в електронному вигляді.
Система PROZORRO дозволила зекономити 17 млн. грн.
– Тернопільщина стала лідером у процесі електронного урядування.
Запровадження цієї системи змінює саму сутність відносин влади-бізнесугромадян та є одним із інструментів протидії корупції. Нині за допомогою
порталу Ternopil.igov.org.ua можна он-лайн отримати 103 електронні
послуги, серед яких і послуга «Захисти бізнес». Робота з електронізації
послуг триває й поширюється на всі сфери.
Значно спрощено доступ бізнесу до державних закупівель.
Тернопільщина активно долучилася до системи PROZORRO – з початку
запровадження системи зекономлено понад 17 млн. гривень. За аналітичними
даними даної системи, в області за допомогою системи електронних
закупівель станом на 13 грудня 2016 року 444 організаторів оголосили 4776
закупівель. Очікувана вартість закупівель – 2,8 млрд. грн…
Отож, вважаю, що рік був цілком успішним для нашого краю. Звісно,
були певні труднощі, але крок за кроком ми їх долаємо і впевнено рухаємося
вперед, адже кожна велика справа розпочинається з малих, але впевнених
кроків (Степан Барна: «Кожна велика справа має розпочатися з малого,
але впевненого кроку» // http://nova.te.ua/statti/stepan-barna-kozhna-velykasprava-maye-rozpochatysya-z-malogo-ale-vpevnenogo-kroku. – 2017. – 08.01).
25 січня відбулося чергове засідання постійної комісії
Кіровоградської обласної ради з питань власності під головуванням
заступника голови постійної комісії Володимира Арсірія.
Регіональні ініціативи

22

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

1 – 31 січня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
В ході засідання, депутати детально зупинилися на питанні щодо
програми
забезпечення
сучасними
інформаційно-комунікативними
системами територіальних громад Кіровоградської області, яке постійна
комісія, як суб’єкт подання, вносить на розгляд сесії обласної ради,
повідомляють на офіційній сторінці облради у Фейсбук.
Дана Програма спрямована на забезпечення території області якісним
зв’язком, що є фундаментом для побудови системи якісного надання послуг
населенню та модернізації органів місцевого самоврядування в умовах
впровадження комплексу реформ в Україні.
Програмою запропоновано створити мережу радіовеж (із прямою
видимістю), на яких буде розміщено обладнання стандарту WiMAX, що
дасть можливість забезпечити кінцевих користувачів доступом до мережі
Інтернет.
У подальшому використання створених базових станцій можливе для
створення систем ІР – телефонії, різноманітних радіосистем та ін.
Так, створення єдиної мережі допоможе забезпечити електронне
урядування й надання якісних адміністративних послуг шляхом розбудови
інфраструктури широкосмугового доступу до мережі Інтернет органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Кіровоградській
області.
Крім того, Програма спрямована на впровадження Інтернет-зв’язку для
сільського населення області.
Після розгляду члени депутатської комісії Програму підтримали та
винесли на розгляд сесії обласної ради (На Кіровоградщині обіцяють
забезпечити
територіальні
громади
інтернетом
//
https://gre4ka.info/suspilstvo/33909-na-kirovohradshchyni-obitsiaiutzabezpechyty-terytorialni-hromady-internetom-foto. – 2017. – 25.01).

24 січня, у Львові, запустили експеримент безготівкового
розрахунку в міському електротранспорті. Поки що такою можливістю
можна скористатися на трамвайному маршруті №8. Експеримент триватиме
до кінця року. При добрих результатах його вже цього року можуть
запровадити на постійній основі у сихівському трамваї та на інших
маршрутах. Найближчим часом таку ж систему оплати скоро запровадять в
тролейбусах №9 і 13.
Безготівковий розрахунок здійснюватиметься через систему Privat24.
Міський голова Андрій Садовий:
«Така система інстальована сьогодні в 250 тисяч мешканців, і ми
плануємо цю систему впроваджувати на весь громадський транспорт».
Начальник управління транспорту львівської міської ради Віктор
Щир:
Для цього потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток
Приват24 і сканувати QR-код, що зображено на спеціальних стікерах у
трамваї або на зупинці транспорту. Під час поїздки квиток потрібно буде
Регіональні ініціативи
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«закомпостувати» у тому ж таки в смартфоні та показати кондукторові чи
контролеру.
Також це є перший крок до впровадження в міському транспорті
електронного квитка.
Радник міського голови Львова Яніка Мерило:
«Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроект № 4121,
який дає можливість також запускати електронний квиток, який давно вже
готовий у Львові. Ми вже півтора року тому запустили карточку мешканця,
де також буде ця можливість».
Послугою вже скористалися перші пасажири. Студентка Роксолана
каже, що це дуже зручно, адже не потрібно передавати гроші через інших
пасажирів.
Керівник «Львівелектротрансу» Михайло Сидорович:
«Така система дасть можливість мобільно, швидко розраховуватися. Не
буде зловживань з повторним використанням квитків закомпостованих. І ми
думаємо над тим, щоб розширити функціонал цього проекту, щоб можна
було купувати місячний квиток з допомогою смартфонів, не йдучи до каси.
Контроль за безбілетний проїзд теж можна здійснювати з допомогою такого
проект».
Наступного тижня таку систему розрахунку планують запровадити у
тролейбусах №9 і 13, а пізніше – в усьому електротранспорті.
Посадовці зазначають, що також діятиме і паперовий квиток. Ця система
збережеться і після впровадження електронного квитка, щоб пасажир міг
обрати найбільш зручний для себе спосіб оплати (Вікторія Іваскевич У
львівських тролейбусах №9 і 13 запровадять безготівкову форму
розрахунку
за
проїзд
//
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvivskih_troleybusah_9_i_13_zaprovadyat
_bezgotivkovu_formu_rozrahunku_za_proyizd&objectId=1415895. – 2017. –
24.01).

У Київській міській державній адміністрації підсумували проекти
минулого року та поділилися планами на 2017 рік. Найбільшим
досягненням
16-го
року
стало
впровадження
програми
«Київсмартсіті». Серед нагальних питань згадали і сумнозвісний
дельфінарій «Немо», аварійні ліфти та платіжки від «Київенерго. Місто має
розвиватись.
«Київсмартсіті» – це сучасна модель управління містом з метою
створення комфортного середовища та успішного майбутнього киян. До
програми входять електронні петиції, бюджет участі, інформування киян та
електронні закупівлі.
Особливу увагу в адміністрації звертають саме на бюджет участі.
Завдяки ньому столиця реалізує мінімум 50 пріоритетних проектів. Попри
«пілотність» бюджету участі у минулому році кияни загалом ініціювали
майже пів тисяі проектів. Із них 320 пройшли оцінку та допущені до участі.
Регіональні ініціативи
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До голосування, що триватиме до 29 січня може залучитися кожен охочий.
Обрані проекти будуть реалізовані вже цього року.
Крім того у КМДА прокоментували найбільш ажіотажні ситуації Києва.
Як повідомляє керівник апарату Володимир Бондаренко, в листопаді
контракт з «Київенерго» продовжувати не будуть. Також через відсутність
належних документів дельфінарій «Немо» в обов’язковому порядку має бути
знесено
(Безпека,
медицина,
транспорт,
житлово-комунальна
інфраструктура та електронне урядування. Міська влада розповіла про
пріоритетні напрямки роботи у столиці на 2017 рік //
http://pravdatyt.com/news/38296-pitannja-zhitt-d-jalnost-stolic-na-2017-rk.html. – 2017. – 23.01).

Цьогоріч в усіх ЦНАПах Рівненщини запровадять електронний
документообіг.
Тож фахівці вдосконалюють свої знання з автоматизації.
Зокрема, керівники усіх ЦНАПів Рівненщини взяли участь у практикумі
«Актуальні питання надання адмінпослуг», що відбувся на базі Волинського
центру інновацій в електронному урядуванні.
Перед учасниками заходу виступили фахівці з адміністративних послуг
Західного регіону, зокрема Івано-Франківська та Луцька. Практичними
знаннями поділилися і експерти, що впроваджують в усіх ЦНАП Рівненської
області автоматизовану систему «Універсам послуг».
В рамках практикуму керівники рівненських ЦНАПів ознайомилися із
досвідом роботи волинських Центрів. У подальшому планується продовжити
застосування подібної практики проведення спільних заходів (У ЦНАПах
Рівненщини
оперуватимуть
електронними
документами
//
http://radiotrek.rv.ua/news/u_tsnapaha_rivnenshchyny_operuvatymut_elektronn
ymy_dokumentamy_foto_212338.html. – 2017. – 19.01).
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Експертний погляд
Дмитрий Котляр, эксперт проекта «Прозрачность и добродетель
публичного сектора» Программы развития ООН в Украине при
поддержке Министерства иностранных дел Дании:
Второй этап электронного декларирования, который стартовал с
2017 года, охватит еще более 700000 новых декларантов, в том числе
часть педагогов и врачей.
Согласно недавним социологическим исследованиям группы «Рейтинг»,
Украинцы считают е-декларирования одним из крупнейших успехов
Украины в 2016 году, после победы Джамалы на Евровидении, удачного
выступления паралимпийцев и повышения минимальной зарплаты до 3200
гривен.
Действительно, введение электронного декларирования заставило
чиновников продемонстрировать беспрецедентную в украинской истории
прозрачность в отношении своей собственности – ценных вещей, денег,
недвижимости и тому подобное. Обнародованные состояние поразили
и вызвали
множество
вопросов
относительно
законности
источников полученного богатства.
С другой стороны, реформа показала, что страна идет по пути
мировоззренческих изменений – от тени, прикрывающей «авгиевы конюшни»
коррупции, к прозрачности как необходимого условия для их вычищения.
Для международных партнеров Украины запуск новой системы
финансового декларирования также стал лучом надежды и важным
антикоррупционным шагом. «То, что происходит в Украине, является
настоящим прорывом в проведении реформ, особенно в чрезвычайно важной
борьбе против коррупции», – заявлял, в частности, Янтомас Химстра,
директор Программы развития ООН в Украине, которая поддерживала
внедрение в Украине этой новой системы.
Однако для большинства украинцев, которых затрагивает реформа, все
только начинается.
С 1 января 2017 стартовал второй этап, с которого электронные
декларации будут подавать все публичные служащие Украины.
В топ-декларантов и служащих среднего уровня с первой волны едекларирования, которая началась 1 сентября прошлого года, общим
количеством около 100 000 – сейчас должны присоединиться и подать свои
е-декларации за прошлый год еще около 700-800 тысяч служебных и
должностных лиц , которые работают в органах власти и местного
самоуправления, в государственных и коммунальных учреждениях,
заведениях и организациях.
В этом материале мы перечислим, кто именно попадает под
обязательное е-декларирование с 2017 года, с учетом последних изменений
Експертний погляд
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в Закон о предотвращении коррупции , кто будет подаваться уже второй раз,
а также в какие сроки отчитываться об изменении имущественного
положения.
Расширение круга декларантов от чиновников и политиков к сфере
образования, медицины и других бюджетников должно привлечь внимание
страны к ячейкам коррупции, которая прочно укоренилась в повседневной
жизни. Ранее те же категории лиц тоже должны были ежегодно подавать
декларации в бумажной форме по месту своей работы – но не все это делали
из-за нехватки контроля и внимания.
Теперь же электронного декларирования избежать будет гораздо
сложнее.
В общем, если учесть не только декларантов, но и членов их семей,
теперь уже более миллиона человек должны морально готовиться
обнародовать свои доходы. И, что немаловажно, регулярно отчитываться о
существенных изменениях в своем имущественном состоянии.
Учитывая такое количество декларантов, Национальное агентство по
предупреждению коррупции должно провести широкую информационноразъяснительную кампанию, чтобы разъяснить служащим новые требования
закона.
Кроме этого, общество должно требовать от НАЗК обеспечения
искусной работы электронного реестра при подаче деклараций без
технических сбоев. Ведь уже прошло достаточно времени после «первого
блина», во время которого министры и депутаты массово жаловались на
несовершенство программного обеспечения.
Отдельным вопросом эффективности новой системы является то, что
заработает механизм автоматического контроля и проверки достоверности
сведений в декларациях, сможет ли НАЗК наладить взаимодействие с
другими органами , получить доступ к внешним реестрам и эффективно
выявлять недостоверные сведения, чтобы привлечь к ответственности за
ложь в декларациях.
КТО ДОЛЖЕН ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЮ С
2017 ГОДА
К декларантам первого этапа с 1 января 2017 добавляются остальные
декларанты, в частности:
- Депутаты всех местных советов (сельские, поселковые, городские,
районные в городах, районные, областные советы)
- Государственные служащие категории «В» (например специалисты,
ведущие и главные специалисты в органах исполнительной власти, другие
должностные лица ниже руководителей структурных подразделений и их
заместителей)
- Должностные лица местного самоуправления категорий 4-7 (например
руководители управлений и отделов исполкомов, секретари городских
советов, мэры городов районного значения, сельские и поселковые головы и
тому подобное;
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- Военные должностные лица ВСУ, Госспецсвязи и других воинских
формирований;

- Все полицейские;
- Лица
рядового
или
начальствующего
состава
государственной уголовно-исполнительной
службы,
налоговой
милиции, подразделений гражданской защиты, ГБР, НАБУ;
- Должностные и служебные лица органов прокуратуры, СБУ, ГБР,
НАБУ, дипломатической службы, других государственных органов;
- Должностные лица юридических лиц публичного права – те, кто
выполняет административно-хозяйственные
или
организационнораспорядительные функции в государственных и коммунальных заведениях,
учреждениях или предприятиях, то есть не только руководители или их
заместители. Например: главные бухгалтеры и руководители подразделений,
заведующие отделов государственных и коммунальных учреждений,
заведений и организаций, главные врачи, руководители и заместители
Експертний погляд
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организаций и их структурных подразделений – начальники цехов,
заведующие отделов; лица, которые управляют участками работ – мастера,
прорабы, бригадиры и т.п.).
Еще раз подчеркнем: последние изменения в закон, которые
перечислены чуть ниже, никоим образом не выводят из-под декларирования
таких должностных лиц:
- Руководителей
учреждений
здравоохранения центрального,
областного, районного, городского (городов областного значения, городов
Киева и Севастополя) уровня;
- Руководителей высших учебных заведений и их заместителей;
- Президента, первого вице-президента, вице-президентов и главных
ученых секретарей Национальной академии наук Украины и национальных
отраслевых академий наук, руководителей научно-исследовательских
институтов и других научных учреждений;
- Всех должностных лиц государственных и коммунальных
предприятий.
Не являются субъектом ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НИ ОДНОГО ИЗ
ЭТАПОВ

1) работники государственных органов, выполняющих функции по
Експертний погляд
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обслуживанию (например, секретари, стенографисты, архивариусы,
делопроизводители, охранники, если они не выполняют организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции);
2) должностные лица частных предприятий, даже если в них есть доля
государственной или коммунальной собственности (время должностные лица
государственных и коммунальных предприятий подают декларации)
3) военнослужащие срочной службы;
4) частные и государственные нотариусы, адвокаты.
Накануне запуска второго этапа декларирования Верховная Рада
решила освободить от обязанности подавать декларации некоторые
категории бюджетников. Так, из числа декларантов, в частности,
исключаются:
- Должностные лица государственных и коммунальных учреждений
здравоохранения сельского и поселкового уровня, должностные лица других
учреждений здравоохранения, если они не являются руководителями этих
учреждений;
- Должностные лица государственных и коммунальных дошкольных и
школьных учебных заведений, должностные лица высших учебных
заведений ниже уровня руководителей и заместителей руководителей этих
учреждений;
Должностные
лица
учреждений
культуры
и
искусства
(государственных и коммунальных театров, музеев и т.д.);
- Должностные лица государственных или коммунальных учреждений в
других сферах (социального обслуживания населения; социальной и
профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной
защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции;
науки, восстановление и сохранение национальной памяти; физической
культуры, спорта, национально-патриотического воспитания).
Некоторые из этих исключений являются оправданными. Ведь понятие
должностных лиц достаточно широко, и декларантами считали не только
руководителей, но и всех работников с административными функциями в
школах, больницах, учреждениях культуры и т.д. любого уровня.
В то же время надеемся, что новые исключения не будут
распространяться на работников государственных органов (министерств и
других органов управления) в соответствующих сферах.
КТО ПОДАЕТ ДЕКЛАРАЦИИ УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ?
Напомним, в первый этап, который начался 1 сентября 2016 года,
попали около 100 000 человек. Все они в 2017 году будут подавать отчет о
состоянии и расходы уже во второй раз.
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В частности:
- Президент, премьер, члены правительства, заместители министров,
руководители государственных органов и их заместители;
- Народные депутаты Украины;
- Около 7000 судей; 10000 прокуроров; 11000 следователей;
- 300 госслужащих категории »А», в том числе: руководители ЦОИВ,
которые не входят в состав Кабмина, главы местных государственных
администраций, председатели аппаратов Конституционного Суда,
Верховного Суда и высших специализированных судов и тому подобное;
- 63000 государственных служащих категории »Б», в частности:
руководители структурных подразделений Секретариата Кабмина и их
заместители, руководители структурных подразделений министерств, других
государственных органов, их заместители, руководители территориальных
органов
государственных
органов
и
их
структурных
подразделений; руководители аппаратов апелляционных и местных судов,
руководители структурных подразделений аппаратов судов, их заместители;
- 500 должностных лиц местного самоуправления 1-3 категорий.
Какие документы подаются в электронную систему
С началом второго этапа декларирования в новую электронную систему
подавать все виды деклараций, а именно:
а) ежегодные декларации, должны быть поданы в период с 1 января по 1
апреля);
б) декларации перед увольнением;
в) декларации после освобождения (подаются до 1 апреля следующего
года)
г) декларации кандидатов на должности субъектов декларирования.
Експертний погляд
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Следует обратить внимание, что все те, кто претендует на какую-либо
государственную должность, должность в органах местного самоуправления
или в других юридических лицах публичного права, с 1 января должны будут
заполнять и подавать электронную декларацию по новой форме .
Кроме того, все те, кто в 2016 году уволился, то есть прекратил
деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного
самоуправления, – должны подать в 1 апреля 2017 декларацию за 2016 год.
Это касается всех лиц, которых считают субъектами декларирования,
даже тех, кто был освобожден до 1 сентября 2016 года.
СООБЩЕНИЕ О существенных изменениях в имущественном
положении
Также с 1 января на всех декларантов распространяется обязанность
подавать в электронную систему сообщения о существенных изменениях в
имущественном состоянии, если такие будут.
Такое сообщение подается, если декларант получил доход или приобрел
имущество на сумму более 50 прожиточных минимумов, установленных на 1
января соответствующего года.

То есть, в 2017 году это изменения на сумму более 80.000 гривен.
Сообщение должно быть подано в течение 10 дней после получения
такого дохода или приобретения имущества.
Это электронный документ, который подается отдельно от
декларации. Он предназначен для оперативного сообщения о полученных
Експертний погляд
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значительных доходах или приобретении имущества – с тем, чтобы
предотвратить или выявить возможный конфликт интересов или незаконное
обогащение.
Сразу после уведомления становится публичным на сайте НАЗК
(Вторая
волна.Являетесь
ли
вы
е-декларантом?
//
http://nikcenter.org/newsItem/34955. – 2017. – 26.01).

У квітні 2016 року в Україні презентували конкурс ІТ-проектів
з електронної демократії EGAP Challenge, організований Фондом Східна
Європа та Державним агентством з питань електронного урядування
за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації. Також конкурс
підтримав Прем’єр-міністр України.
Конкурс складається з двох циклів. 16 переможців першого були
оголошені у вересні 2016 року. Інші 12-16 проектів будуть відібрані у квітні
2017 року в рамках другого циклу конкурсу, але вже відомий список
потенційних переможців.
Метою EGAP Challenge є пошук ІТ-рішень, які сприятимуть
соціальним інноваціям в Україні. Це можуть бути мобільні додатки, сайти,
плагіни, боти, і тому подібні проекти, навіть на рівні ідей, які зроблять більш
комфортним життя у містах, спростять ведення бізнесу чи зроблять
прозорішою взаємодію з владою. Призовий фонд двох циклів – 4 мільйони
гривень. Крім фінансування, переможці отримують менторську та експертну
підтримку проектів.
Для участі у конкурсі потрібно було зареєструвати свою ідею
чи існуючий проект, який, наприклад, потребував масштабування. Ідеї міг
подавати будь-хто, не залежно від уміння писати код, адже організатори
допомагали у формуванні команд однодумців-розробників.
Головні критерію відбору: проект повинен мати соціальну значущість,
вирішувати певну проблему і ґрунтуватися на використанні відкритих даних.
Проекти обиралися у чотирьох сферах: екологія, інфраструктура,
агропромисловість та освіта.
Перший етап конкурсу – це реєстрація та відбір проектів. Під час
першого циклу зареєструвалося 70 проектів, а під час другого, який триває
ще досі, було зареєстровано 300. Другий етап – відбір проектів на хакатонах,
що проводилися у 4 містах: Одесі, Дніпрі, Вінниці, Луцьку. Учасники
презентували свої ідеї менторам та експертам конкурсу, які обирали
до 20 проектів на подальший етап – інкубацію. Остання фактично означала
доопрацювання проектів, кожен з яких отримував по 3 000 євро (це поза
призовим фондом) для покращення ідеї. Наступний етап – ідеатони, які
відбудуться у Києві 7 лютого – у сфері інфраструктури, 9 лютого – освіти,
14 лютого – екології, 16 лютого – агропромисловості. На ідеатонах
ще можливе дообрання учасників (для цього потрібно зареєструватися
на сайті конкурсу).
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Сьогодні у другому циклі беруть участь 17 проектів, але ідеатон
пройдуть не всі. Вони будуть доопрацьовувати проекти, аби у квітні
представити готові ІТ-продукти на Демо-Дей, під час якого між обраними
командами буде розділено призові 2 мільйони гривень.
Серед представлених ідей особливу увагу викликають проекти, які
дозволяють впливати на владу та контролювати її, тобто, є інструментами
електронної демократії. За допомогою цих сервісів журналісти та громадські
діячі матимуть візуалізовані відкриті дані, зведені у визначені системи,
що значно спростить та збільшить ефективність розслідувань діяльності
чиновників і місцевих депутатів.
Виборча Варта – ІТ-стартап, який створює візуалізацію та аналізує
відкриті дані виборів. Це інтерактивна платформа, яка показує підсумки
виборів на карті, дозволяє виявити «аномалії» під час голосування, різного
роду порушення, дізнатися історію кожного кандидата, віднайти
закономірності голосування по кожному окрузі у часовому розрізі. Сервіс
створений на основі відкритих даних Державного реєстру виборців.
MyRada. Ідея проекту виникла з проблеми відсутності єдиного порталу
для публікації документів рад. Звідси – відсутність прозорого механізму
контролю рішень влади. Стартап має за мету протидіяти корупції,
забезпечуючи відкритість рад від найменших населених пунктів
до найбільших територіальних громад. «Для прикладу, є рішення ради щодо
передачі земельної ділянки у 100 квадратних метрів. Це рішення прийняли
і розмістили чи на сайті громади, чи, взагалі, на дошці оголошень. Проходить
певний час і якимись не зовсім чесними домовленостями ця земельна ділянка
зростає втричі. Документ просто підробили, оновили і знову
перезавантажили на сайт і ніхто про це навіть не знає та не контролює.
Проект „MyRada» унеможливить фальсифікацію таких документів», – каже
його координатор Юрій Левченко.
Odessa Open rada. Проект покликаний усунути проблему
непоінформованості громадян про проекти рішень чи вже прийняті рішення
міської ради, результати поіменного голосування. За словами координаторів,
передбачається створення та підтримка спеціального додатка для сучасних
електронних пристроїв, завдяки якому всі зацікавлені громадяни разом
з журналістами, громадськими активістами та політиками зможуть
у комфортний та сучасний для себе спосіб отримати інформацію про
заплановані проекти рішень міської ради, ознайомитись з короткими резюме
по кожному проекту рішення та, при необхідності, прочитати його оригінал.
Крім того, Odessa Open rada планує створювати базу даних кожного депутата
з біографією, історією голосувань, згадуваннями у ЗМІ та контактами
у соціальних мережах та офіційних сторінках політика.
Паспорт доріг. Найбільшою проблемою у будівництві та ремонті доріг
є значний рівень корупції та схеми, спрямовані на розкрадання виділених
коштів. Проект «Паспорт доріг» передбачає розробку прозорого механізму
покращення стану доріг, прозорих закупівель та контролю витрачених
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коштів. За його допомогою можна буде проконтролювати, як місцева влада
витрачає гроші на ремонт, та подати пропозицію щодо того, які саме ділянки
потребують ремонту.
Edupay – сервіс, який дозволяє протидіяти корупції в освіті. За його
допомогою батьки можуть самі визначати, на що йдуть благодійні внески
у дитячих садках, і контролювати витрати. Учні та студенти зможуть онлайн
сплачувати за навчання, харчування, гуртки та факультативи у вишах.
Це позбавляє корупціонерів можливості брати до кишень, наприклад, кошти
за місця у гуртожитках.
Ефективні державні підприємства. Стартап, який збирає та аналізує
дані про підприємства: кому вони належать (отримання інформації з API
Єдиного державного реєстру), які ключові показники діяльності (прибуток,
оборот, ROI/ROE та інші) та транзакції (через казначейські рахунки API Еdata чи з порталу державних закупівель API Prozzoro). Сервіс призначений
для спрощення роботи з даними для журналістів, активістів, які займаються
антикорупційними розслідуваннями. Він дозволяє поєднати великі об’єми
даних та нечитабельних цифр у єдину візуалізовану картину зав’язків
підприємств з міністерствами та конкретними персонами.
E-vox – система голосування для місцевих рад, політичних партій
та громад,
яка
забезпечує
поіменне
голосування
та здійснює
автоматичне онлайн-оприлюднення результатів. За допомогою E-vox
можна вести пленарні засідання та голосувати з телефона чи комп’ютера.
Система створена на основі блокчейну – технології, яка зберігає дані
у відкритому реєстрі і захищає їх від будь-яких змін чи видалення (перша
відома blockchain система – це Bitcoin, що створена була для обігу
криптовалюти).
E-vox дозволяє створити персональний кабінет депутата з функціями
отримання повідомлень про сесії та розклад пленарних засідань, порядок
денний, зареєстровані пропозиції, проекти рішень; перегляду результатів
голосування, аудіозапису виступів. Отримати доступ до кабінету можна
за допомогою
цифрового
підпису,
ID-карти/паспорту,
банк ID,
мобільного ID, відбитків пальців. Першим містом для пілотного запуску
стартапу стала Балта в Одеській області (Анна Макота 7 ІТ-стартапів, які
дозволять
контролювати
владу
управління
//
http://mistosite.org.ua/uk/articles/7-іt-startapіv-yakі-dozvolyat-kontrolyuvatyvladu. – 2017. – 25.01).

Ростислав Чайківський, член CFA Україна:
За відсутності реальних реформ в країні Prozorro виступає для
чиновників одним з ключових прикладів позитивних змін.
Причому використовують це всі кому не лінь, починаючи
від президента та прем’єра. Проте, попри певний позитив, система ProZorro
має і багато недоліків.
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З прикладами того, що ProZorro не рятує від закупівель за цінами, що
значно
перевищують
ринкові,
можна
ознайомитись
у
моїй
попередній колонці, а також в недавньому дослідженні «Офісу з фінансового
та економічного аналізу у Верховній Раді України».
Автори цього дослідження в кінці прямо кажуть про суттєве
завищення реальної економії завдяки ProZorro: «вона поки що не така
значна, як її намагаються представити».
Тому не буду повторюватись. Поточна стаття присвячена
аналізу контраргументів, які застосовують члени команди ProZorro.
По-перше, відправною точкою у них є припущення, що стартова ціна
для аукціону – «очікувана вартість» – має пряме відношення до бюджету і
береться звідти.
По-друге, далі висловлюється припущення, що бюджет формується як
факт минулого періоду плюс інфляція. Хоча у них і є розуміння, що бюджети
неякісні.
По-третє, інше припущення стверджує, що повне використання бюджету
є ознакою зловживань та завищених цін при закупівлях.
По-четверте, таким чином, як наслідок змішування припущень,
наведених вище, формується фінальне припущення, що будь-яке зменшення
стартової ціни аукціону можна назвати реальною економією. Причому у них
є розуміння, що для окремих тендерів це не відповідає дійсності, але чомусь
приймається рішення, що в «середньому по лікарні» це працюватиме.
Отже, неправдивий піар щодо економії від ProZorro побудовано не на
реальних даних, а на низці сумнівних непідтверджених припущень, у чому
ми і переконаємось нижче.
Як працює система бюджетування у реальному житті
Щодо перших двох пунктів хочу зауважити, що бюджетування навіть в
приватному бізнесі ведеться по узагальнених категоріях і, крім деяких
ключових товарів, без кількості та цін. Хоча й для ключових товарів, де
бюджетування більш детальне, це мало що міняє щодо нашої проблематики.
Наведу реальний приклад з життя. Під час моєї роботи в галузі
виробництва та реалізації безалкогольних напоїв, ціна на один з ключових
інгредієнтів, цукру, не просто коливалась. Вона могла в один рік вирости в 2
рази порівняно з попереднім роком, а в іншому році в 2 рази впасти.
Тобто база попереднього року нічого не дає і також такі коливання
неможливо передбачити при бюджетуванні.
Тому, як можна автоматизувати контроль за закупівельниками, якщо в
першому випадку у них є реальні докази стрімкого росту ринкових цін, а в
другому випадку, без належного контролю, вони можуть закуповувати за
значно завищеними цінами, навіть демонструючи суттєву економію?
Крім того, далеко не всі товари закуповувались у минулому. Також вони
можуть відрізнятись специфікаціями, якістю, величиною замовлення,
умовами поставки та оплати, а також іншими критеріями, що суттєво впливає
на вартість товарів і робить їх непорівнювальними.
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От кожен може зайти на будь-який сайт порівняння цін та глянути на
розбіг цін на ноутбуки. І це лише частина критеріїв. Який в таких умовах
може бути зв’язок з минулими закупівлями/бюджетом? І це ще відносно
товарів, де хоч щось можна порівняти. А що робити з послугами?
Відносно третього пункту, то про який взаємозв’язок може йти мова між
відсотком виконання бюджету та ринковістю цін? Наприклад, давайте
глянемо на ремонт доріг. Бюджетів, які їм виділяються, недостатньо, щоб
відремонтувати все за один рік. Тому це витрачається повністю і не знімає
запитання – чи не могли вони в рамках цієї ж суми відремонтувати більшу
площу доріг, чи більш якісно, чи і те і друге.
Тобто повне використання бюджету взагалі нічого не каже про
ринковість цін. Навіть в приватному секторі часто таке відбувається. Всі
намагаються по максимуму «освоїти» бюджет.
І там проблемою керівництва навіть більше є не те, що закупівля
може пройти за завищеними цінами (закупівлями часто займається інший
департамент і внутрішній замовник є додатковим контролером), а те, що
при «освоєнні» бюджету можуть бути придбані не найбільш пріоритетні
речі для компанії, хоч і за ринковими цінами.
А тепер давайте це все розглянемо на конкретних прикладах з державної
сфери.
Фінансовий план державного підприємства (бюджет)
Формат та ступінь його деталізації затверджено законодавчо. Я навіть не
буду торкатись питання рівня підготовки цих документів, який є значно
нижчим за приватний сектор, у чому я мав можливість переконатись під час
роботи радником в Мінінфраструктури в 2015 році.
Крім того, я особисто надавав в 2015 році «реформаторській» команді
МЕРТу пропозиції щодо суттєвого покращення фінансових планів
держпідприємств (переважна кількість статей фінплану жодним чином між
собою не пов’язані і, в результаті, через відсутність перехресного контролю,
в деяких місцях часто трапляються довільні неправдиві значення) – але це їх
не зацікавило.
Ці фінансові плани не є публічними, але для прикладу вдалось
знайти фінансовий план ДП «Миколаївський морський торговельний порт»
на 2016 рік. Кожен бажаючий може спробувати свої сили і самостійно
переконатись, що неможливо звірити з бюджетом переважну більшість
реальних тендерів на ProZorro.
Але, поодинокі випадки знайти можна і це повністю спростовує
припущення команди ProZorro.
Ось, наприклад, на 2016 рік в капітальних інвестиціях є «Капремонт
автовагової» на 500 тис. грн. По цій статті ДП оголосило в 2016 році два
тендери: на 980 тис. та 200 тис. загальною сумою 1,18 млн, в результаті чого
підписало два договори на 790 тис. та 189 тис. відповідно на загальну
суму 979 тис., показавши економію 201 тис. грн.
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Причому на ці тендери вийшло лише по 1 учаснику, які і перемогли з
первинними пропозиціями. Цікаво, на якій підставі виникла економія? Де
зв’язок між очікуваною вартістю закупівлі як з бюджетом, так і попереднім
періодом? Тим більше, як він може існувати, якщо капітальний ремонт не
проводиться щороку?

Абсолютно схожа ситуація з будівництвом автостоянки. Бюджет 500 тис.
грн, очікувана вартість 950 тис., остаточна вартість 737 тис. і економія 213
тис. грн.

Ці два приклади представляють більше половини «економії» та
очікуваної вартості закупівель порту у ProZorro за 2016 рік. Таким чином, ми
з вами переконались, що нема жодного зв’язку між очікуваною вартістю (яку
легко суттєво завищувати) та бюджетами чи попередніми періодами.
А «економія» є фіктивною. І, як зазначалось у моїй попередній статті, це
відкриває широкі можливості для армії корупціонерів щодо брехні про свої
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успіхи і досягнуту величезну економію при одночасному проведенні
закупівель за потенційно завищеними цінами.
Висновки. Після моєї попередньої статті на тему ProZorro посипались
наступні звинувачення: «Всім легко критикувати. Запропонуйте, як це
зробити правильно».
Поділюсь своїм досвідом з приватного сектору. Автоматизувати
контроль за закупівельниками практично неможливо. Тому електронні торги
є, насправді, як і в приватному бізнесі, лише дуже дрібним допоміжним
інструментом, роль та можливості якого є сильно перебільшеними.
У справі контролю за закупками одним з ключових елементів є
постійний вибірковий контроль через порівняння з поточними ринковими
цінами і негайними санкціями до порушників. Причому умисел для
кримінальної відповідальності довести дуже важко, тому як мінімум повинно
відразу відбуватись негайне звільнення неефективних працівників.
Також потрібен контроль за фактичним надходженням товарів та
послуг, їх якості та кількості.
Закінчуючи статтю хочу зауважити, що певна користь від ProZorro є.
Особливо в тому, що є швидка та доступна інформація для поточного
суспільного контролю і порівняння з поточними ринковими цінами. Також
трохи полегшився доступ до участі в торгах для постачальників. Але це все.
Нема жодних підстав для чиновників, починаючи від президента,
розказувати народу про мегареформу і революцію в сфері державних
закупівель, що економить мільярди коштів.
Замість неправдивого піару їм потрібно нарешті зайнятись реальними
реформами. Наприклад, в сфері тих же державних установ та підприємств
покращити звітність, забезпечити прозорі та публічні конкурси на заміщення
посад
і
т.п.
(Міфи
про
ефективність
Prozorro
//
http://www.epravda.com.ua/columns/2017/01/25/618695. – 2017. – 25.01).

Яника Мерило, советник министра инфраструктуры и транспорта,
заместитель мэра Днепра и советник мэра Львова:
В последние дни поднялась новая волна в социальных медиа с
хештегами и фотками иностранных паспортов. Основная идея – «все
зрада», надо эмигрировать.
Всегда проще сдаться. Всегда труднее бороться. Что в данном случае
проще: остаться и бороться дома или эмигрировать в неизвестность, я даже
не знаю. Но я точно знаю, что есть много причин остаться.
1. Никто нас там особо не ждет
Да, я знаю, что это может звучать немного больно, но массовой
эмиграции никто в Европе особо не приветствует. Конечно, есть
специальности, которые всегда «в цене», но предполагать, что любой из нас
скажет, что «все, меня достала моя страна, где красная ковровая дорожка в
другой стране?» – не стоит.
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Многие страны Евросоюза защищают свой рынок, приглашая конечно
крутейших специалистов, но ставят для них коэффициенты на зарплату
эмигрирующей рабочей силы. «Да, конечно, мы ожидаем специалистов, но
умножьте зарплату на 1,24, например». В том числе и это заставляет
работодателей сравнивать и думать. А еще и не совсем совершенный язык...
А быть неоформленным эмигрантом в Европе не совсем то, что мы читаем в
газетах об «Американской мечте». Но стать высоко зарабатывающим
элитным специалистом к сожалению, не все могут. У всех развитых стран, и
европейских и не европейских, есть внутренняя и внешняя конкуренция – это
высокая конкуренция за рабочие места.
2. Адаптироваться не просто
Приехать в другую страну, где твои дети должны пойти в садик,
получать административные услуги, где нет бабушек и дедушек – не так
просто, как кажется. Кстати, вы свободно говорите на английском? Я ушла
жить самостоятельно на свою зарплату с 17 лет. Прожила из-за своей работы
в сфере IT и инвестиций в нескольких странах, но это во многом означает
начать все каждый раз заново. Построить эту надежную личную
инфраструктуру в незнакомой стране не так просто, как кажется, говорю на
своем опыте.
3. Единый налог – прецедент для Европы
Сколько бы мы не говорили, единый налог – это невероятный прецедент
и для Европы. Средняя ставка налогов на зарплату в Европе более 50 % и это
даже в Эстонии, которая является лидером в простоте оплаты налогов. А это
означает, что сумма, которую сотрудник получает «на руки» в корреляции с
затратами на жизнь, не факт, что всюду лучше. А как раз электронное
правительство гарантирует полную прозрачность, и предприятия не пойдут
на зарплаты в конвертах. А получать в Украине зарплату IT-специалиста,
часто с привязкой к доллару, украинскими ценами и единым налогом – не так
уж и плохо.
4. Страна возможностей
Например, для инноваторов и IT-специалистов Украина – это страна
невероятных возможностей. Сегодня есть историческая возможность
что-то создать. При этом создать именно новое, нужное, важное,
перенимая опыт других стран, но без исторического груза старых решений.
За последние два года создали крутейшую карточку жителя. Макс Нефьодов
и команда запустили передовой мирового уровня проект ПроЗорро,
запустили портал открытых данных, iGov и BankID ходят по земле. Я
невероятно горжусь, что Google и Financial Times выбрали меня одним из 100
инноваторов (NE100), которые меняют мир. Как часто есть у нас всех
возможность изменить мир? В Украине сегодня есть возможность, как
минимум изменить наш мир.
5. Кто, если не мы?
Что самое важное – кто, если не мы? Кто эти эфемерные «кто-то»,
которые должны поменять Украину к лучшему и создать ее страной нашей
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мечты? Пока мы там, где-то, как пел Leonard Cohen «ждем чуда» (waiting for
a miracle to come). Особенно экономическое чудо создается через работу,
труд и коллективный ум крутейших мозгов. Кто, если не крутейшие мы,
создадим страну для наших детей (В ожидании чуда или пять причин
остаться // http://biz.nv.ua/experts/merylo1/v-ozhidanii-chuda-ili-pjat-prichinostatsja-529951.html. – 2017. – 24.01).

Сергій Петухов, заступник міністра юстиції з питань європейської
інтеграції:
Мін’юст знову не зареєстрував БезПорядки НАЗК.
На жаль, дива за свята не сталося. НАЗК принесло на реєстрацію
БезПорядки, які не врахували більшість зауважень Мін’юсту.
Нагадаю, що попередня версія Порядків перевірки електронної
декларації та моніторингу способу життя не була зареєстрована, і НАЗК на
своєму засіданні минулого року їх скасувала.
Ми надіслали декілька сторінок пояснень до проекту.
Те, що ми отримали цьогоріч, не враховує наші найбільш суттєві зауваження.
Спробую пояснити на прикладах, про що йдеться.
1. Безмежні строки перевірки, або «полярна ніч НАЗК».
На відміну від попередніх Порядків, де строків повної перевірки не
було взагалі, тепер НАЗК встановила собі строки. Але вони тривають довше
ніж полярна ніч – 180 днів, що можуть бути подовжені ще на 180 днів, а у
певних випадках – тривати невизначений строк.
Така собі «непозбувна бентега НАЗК»...
Тут є дві проблеми. По-перше, можлива безвідповідальність НАЗК (А
що? ми ще перевіряємо його! У нас є ще рік, а там подивимося, може, щось і
знайдемо). По-друге, безправність особи, яка буде весь цей час знаходитися
під публічно оголошеною «підозрою» і не матиме можливості щось
заперечити чи пояснити до кінця перевірки.
2. Можливість почати перевірку будь-яким клерком НАЗК – або справа
про «лекції Лещенка».
Наразі БезПорядок передбачає, що будь-хто з працівників профільного
департаменту НАЗК може почати перевірку. До чого це може призвести,
видно по справі «про лекції Лещенка» (я, до речі, теж читаю лекції в
Могилянці, мені вже треба хвилюватися?).
Отже, якійсь клерк в НАЗК вирішив перевірити, чи не є це конфліктом
інтересів. Потім з рішенням невідомого клерка у Фейсбуці не погодився його
начальник член НАЗК Рябошапка. Потім з Рябошапкою у Фейсбуці не
погодилася Голова НАЗК Корчак. Потім Рябошапка у Фейсбуці не погодився
з непогодженням Корчак...
Цієї трагікомічної «Рєпкі» не сталося б, якби рішення про початок
перевірки приймав не невідомий клерк – а НАЗК чи уповноважений член
НАЗК (хоча з цією НАЗК нічого не можна виключати).
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3. БезПорядок описує лише перевірку достовірності задекларованої
інформації.
Водночас, там майже нічого немає про три інші напрямки перевірки,
передбачених законом, а саме: – точність оцінки, – наявність конфлікту
інтересів – та ознаки незаконного збагачення.
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Тобто, НАЗК надсилає сигнали в ефір корупціонерам: «Агов! Ми лише
перевіримо, чи ви правильно перерахували свої будинки, машини та кеш. А
звідки вони взялися, питати не будемо. Не хвилюйтеся».

Власне, десь так ми оцінюємо надіслані нам БезПорядки.
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Нам точно потрібно саме таке НАЗК? (Що не так з БезПорядками
НАЗК // http://www.pravda.com.ua/columns/2017/01/19/7132923. – 2017. –
19.01).

Иван Правдин, «Вектор ньюз»:
Электронный суд – это уже не фантастика. Шаг за шагом Украина
двигалась к его созданию долгие годы, однако качественный прорыв в
этом направлении удалось сделать даже не судебной администрации, а
энтузиастам и волонтерам, причем, не затратив ни единой копейки из
государственного бюджета.
Почему-то давно принято за аксиому, что во многих странах
электронные системы суда уже давным-давно функционируют. Это, мягко
говоря, не совсем так. Например, электронный суд в Польше – это
институция, функционирующая в польском законодательстве с января 2010
года. Основной целью, с которой основывался электронный суд, было
уменьшение дел, рассматриваемых в обыкновенном судебном производстве
и характеризуемых, как не сложные по их фактическим и юридическим
обстоятельствам. Но при этом электронный суд как таковой в Польше есть
только один, и это районный Суд города Люблин.
Истцы со всей Польши могут ходатайствовать о рассмотрении
электронным судом дел, допустимых законодательством. Процедура подачи
исков в электронный суд в Польше следующая: подать иск в электронный
суд может только лицо, у которого зарегистрирован свой профиль в судебной
электронной системе, а также имеется именной сертификат на электронную
подпись. Согласно действующему законодательству, каждое лицо может
подать иск в электронный суд, но необходимо помнить о том, что малейшая
ошибка приведет к тому, что иск будет перенаправлен из электронного
судебного производства в обыкновенное.
В Украине же государство еще не готово к полностью виртуальному
рассмотрению дел, но использует отдельные элементы электронного
документооборота, равно как и возможность удаленного участия в
процессе.
Во-первых, в законодательстве Украины уже предусмотрены основы для
ведения электронного документооборота. Это – действующие Законы
Украины «Об электронной цифровой подписи» и «Об электронных
документах и электронном документообороте». Также действует ряд
специфических предписаний, которые касаются подачи отчетности в
налоговые органы и оформлены в виде приказов Государственной
фискальной службы и нормативных актов Минфина.
Во-вторых, в уголовном процессе на данный момент есть возможность
проведения видеоконференции с участником судебного процесса, и эти
нормы УПК Украины уже начинают активно применяться.
Элементом «электронного суда» можно назвать также и систему
автоматизированного электронного распределения дел и обязательную
Експертний погляд
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публикацию судебных решений в Едином государственном реестре судебных
решений (работает в электронном виде и обеспечивает доступ к решениям не
только сторонам, но и другим субъектам). Среди электронных сервисов сайта
«Судебная власть Украины» есть возможность оплатить судебный сбор
онлайн, получить информацию о состоянии рассмотрения судебных дел,
дается описание услуг по отправке SMS-уведомлений (повесток) участникам
судебного заседания, отправке участникам процесса по электронной почте
процессуальных документов, получению доступа к информации по делам о
банкротстве.
Но вот что удивительно, до недавнего времени популяризацией идеи
электронного судопроизводства никто толком и не занимался. Так,
например, тот же сайт «Судебная власть Украины» известен только
адвокатам, судьям и в некоторой степени иным правоохранительным
органам, но никак не рядовым гражданам.
Все изменилось, когда за дело взялись волонтеры из проекта iGov,
которые создали свой Портал государственных услуг. На самом деле задумка
отечественных айтишников поражает своим размахом не только участников
судебных процессов, но и всех граждан Украины, поскольку позволяет не
только подать в режиме онлайн определенные документы в те или иные
государственные органы, но и выполнить сотни других действий, получив
детальные пошаговые стратегии по вопросам купли-продажи недвижимости,
получения водительских прав и паспорта, и так далее.
Не оставили без внимания в iGov и вопрос «Электронного суда», для
начала реализовав совместную работу с Высшим хозяйственным судом
Украины. Соответствующий меморандум о сотрудничестве по улучшению
процесса обмена электронными документами между судом и участниками
судебного процесса был подписан всего полгода назад. Но уже сейчас
преимущества такого сотрудничества очевидны и для других судов, а потому
в перспективе в 2017 году аналогичные проекты заработают в 8
апелляционных судах хозяйственной юрисдикции, 29 апелляционных судах
общей юрисдикции, 9 апелляционных судах административной юрисдикции,
и если все пойдет по плану – то и во всех судах первой инстанции.
Как работает Сервис сегодня?
Прежде всего Сервис позволяет подать документы в ВХСУ, сделав
несколько простых шагов.
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Вначале необходимо открыть официальный сайт ВХСУ и щелкнуть
мышкой на баннер с логотипом iGov. Затем следует загрузить сертификат
электронной цифровой подписи и поделиться необходимой персональной
информацией. Далее система должна идентифицировать участника судебного
процесса, поэтому представить что-то анонимно не получится. Нужно войти
через BankID (введя данные Интернет-банка, который подключен к системе)
или электронно-цифровая подпись (например, ЭЦП налоговой, Минюста и
др.). Когда же пройден и этот шаг, то можно заполнять форму для своего
обращения. Она включает в себя телефон, электронную почту (на этот e-mail
высылают результат обработки обращения), адрес регистрации. И, в конце
концов, можно будет загрузить документы, уже имеющие электронную
цифровую подпись, в завершении нажав кнопку «Заказать услугу».
Експертний погляд

46

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

Експертний погляд

1 – 31 січня 2017 року

47

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

1 – 31 січня 2017 року

В настоящий момент с помощью данного сервиса можно подавать в
ВХСУ ходатайства, объяснения, дополнения и прочие документы такого
характера. В ближайшем будущем перечень документов будет расширен.
Кроме того, в ВХСУ совместно с организацией iGov тестируют пилотный
проект по внедрению цифрового документооборота внутри самого Высшего
Хозяйственного Суда, который позволит свести к минимуму затраты из
госбюджета, связанные с поставками бумаги для документов, и
оптимизирует работу сотрудников службы.
Таким образом «Электронный суд» в рамках проекта iGov – это
классический пример правильного обучения студента юридического
факультета, который, быть может, еще не знает всего, но точно знает
учебник, в котором это написано. То есть знает, где найти правильный
Експертний погляд

48

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

1 – 31 січня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
ответ. Например, одна из услуг «Элетронного суда», это «Ведомости по
делам о банкротстве», но они содержат банальную гиперссылку на сайт
Высшего хозяйственного суда http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157 При этом
сайт ВХСУ работает с Сервисом вполне на паритетных основах – в правом
углу содержится баннер iGov, сразу переходящий на страницу «Подача
процесуальных документов в открытом кассационном производстве». В свою
очередь «Отправка процессуальных документов по электронной почте
участникам судебного процесса» или «Уплата судебного сбора онлайн» – это
прямые
ссылки
на
портал
«Судебной
власти
в
Украине»
http://court.gov.ua/emailec и http://court.gov.ua/sudytax/ Казалось бы, мелочь и
все просто, но ведь все собрано в одном месте, ничего не надо искать, а
время сегодня все так же дорого, как и тысячи лет назад.
Интересен и еще один немаловажный аспект, а именно финансовый.
Ведь государство также неоднократно декларировало заявления о том, что
«электронный суд – это будущее судопроизводства». Так, по мнению
заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова,
судопроизводство «необходимо максимально перевести в электронную
форму, чтобы в суде хранились только оригиналы документов, которые
необходимы для проверки достоверности тех или иных доказательств. В
идеальном варианте суд не будет заниматься бумажной работой вообще. Это
сокращает расходы, поскольку нужно меньше работников аппарата, нет
необходимости нести затраты на почту, бензин и транспортные средства,
чтобы возить дела между судами».
И именно поэтому 22 сентября 2015 года Киевский районный суд города
Одессы одним из первых презентовал внедрение проекта «Электронный
суд». Этот проект реализуется Государственной судебной администрацией
Украины совместно с Советом судей Украины при поддержке Проект
Агентства США по международному развитию «Справедливое правосудие».
Но вот только при этом интерфейс системы сервиса iGov намного проще
своего государственного аналога (как визуально, так и по алгоритму
действий), он не требует финансирования из госбюджета, поскольку
разрабатывается и внедряется за счет волонтеров и гражданских
организаций, а также обладает обширным ресурсом для популяризации за
счет широкого спектра государственных услуг разрабатываемых на
платформе iGov.
Таким образом, конкурентная борьба между волонтерами и
государством вновь оказывается не в пользу последнего. Что, конечно,
печально, поскольку применение электронного судопроизводства на
государственном уровне может не только обеспечить максимальную
прозрачность судебного процесса, но и существенно упростить его, а также
ограничить возможности для различного рода злоупотреблений (нет
возможности задержать передачу дела или выдачу судебного приказа,
потому что для любой стороны доступна информация о совершенных
процессуальных действиях с точностью до минуты).
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Но поскольку спасение утопающих – дело рук самих утопающих, будем
надеяться, что ребята из iGov доведут обещанное до конца, и вскоре подать
иск онлайн можно будет в любом районном суде Украины (Электронный
суд: как подать иск, сидя на диване // http://vnews.agency/exclusive/48536elektronnyy-sud-kak-podat-isk-sidya-na-divane.html. – 2017. – 10.01).
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Блоги та соціальні мережі
Антон Припіченко, керівник електронного торгового майданчику
SmartTender.biz:
Система ProZorro побудована таким чином, що для того, аби
уникнути монополії на видачу допусків до тендерів, реєстрацію і супровід
постачальників виконують торгівельні майданчики-партнери. Саме
зареєструвавшись на одному з таких майданчиків постачальник отримує
доступ до всіх існуючих державних тендерів. Майданчик також виконує
функцію технічної підтримки та консультації своїх учасників.
Проте доволі часто у нових учасників виникає проблема із пошуком
тендерів, і якщо на початку роботи ProZorro це було викликано тим, що
профільні для компанії тендери могли і не бути занесені у систему публічних
торгів, то зараз за будь-яким запитом можна знайти безліч тендерних
оголошень, з яких потрібно вибрати саме те, яке підходить відповідній
компанії.
Отже, технічна сторона питання є доволі простою: після реєстрації на
майданчику, користувач отримує на електронну пошту підтвердження і
може зайти у свій кабінет на майданчику. Після цього, користувач готовий
до того, аби подавати пропозиції чи оголошувати проведення тендерів. Щоб
компанії, яка займається постачанням, наприклад, меблів знайти відповідний
тендер, їй достатньо перейти на торгівельний майданчик і у вікні пошуку
просто написати слово «меблі», чи будь-яке інше ключове слово залежно від
її роду діяльності. Система одразу ж видасть усі наявні тендери, в яких є збіг
за ключовим словом пошуку.
Далі з великої кількості наявних тендерів, учаснику слід обрати саме той,
на який буде подано пропозицію. Для того, аби мати максимальні шанси
виграти тендер, постачальнику слід врахувати наступні критерії:
фактори, від яких залежатиме ціна його пропозиції
час, за який він зможе виконати замовлення і поставити товар
відповідність якості його товару вимогам постачальника
можливість виконання замовлення в повному обсязі
Всю цю інформацію можна знайти в описі тендеру, обравши його із
загального списку шуканих пропозицій.
Кожна тендерна пропозиція також має свій унікальний номер, і для того,
аби відшукати конкретний тендер, який складно знайти у загальному списку,
користувачу достатньо ввести цей номер у поле пошуку на майданчику, яке
одразу ж відправить його до необхідного тендеру.
Варто також нагадати, що добросовісність постачальника є одним з
головних критеріїв успішної роботи в ProZorro, і якщо постачальником
будуть вказані невірні дані щодо своєї продукції, чи в силу певних обставин
постачання не буде виконано вчасно або в повному обсязі, його репутація
Блоги та соціальні мережі
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може постраждати, і наступного разу ніхто не розглядатиме його
пропозицію, віддаючи перевагу надійним та перевіреним учасникам. Тому
кожному постачальнику слід добре оцінити свої можливості та реальну
здатність задовільнити умови конкретного тендеру.
При роботі із системою державних закупівель може виникнути багато
аспектів, проте абсолютно всі учасники відмічають її зручність та інтуїтивну
зрозумілість, а престижні міжнародні нагороди свідчать про високий якість
виконання нею своїх функцій. Я ж сподіваюсь, що цей матеріал допоможе
постачальникам швидше розібратись у роботі із системою електронних
закупівель ProZorro, і нові учасники якомога швидше долучаться до участі в
державних закупівлях, працюючи як на власний прибуток, так і на інтереси
держави
(Як
знайти
свій
тендер?
//
http://blog.liga.net/user/apripichenko/article/25866.aspx. – 2017. – 31.01).

Дмитрий Дубилет:
…С командой iGov недавно вышел на связь город Дрогобыч
(Львовская область). Городские власти выразили желание запустить
услуги, запущенные ранее в других регионах.
В итоге тайминг вышел такой:...
- Первый контакт произошел 9 января.
- 13 января мы согласовали список из 75 услуг для запуска.
- В течение недели раздавали права, обучали всех вовлеченных
госслужащих работе с системой.
- 24 января торжественно запустили сразу 40 (!!!) услуг для города. Еще
35 совсем скоро!
Перечислять услуги не берусь, но скажу, что это в основном самые
популярные услуги – от регистрации юрлиц и СПД до услуг с землей или
регистрацией места жительства.
Подытожим. Город получил множество электронных сервисов а) за пару
недель, б) совершенно бесплатно. А мэр, кстати, думаю, получит за это
дополнительную электоральную поддержку.
Если в вашем городе iGov почему-то не запускается, расскажите им о
городе Дрогобыч!(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 27.01).
Елена Трегубова, юрист:
Резонанс, вызванный в обществе первой волной электронного
декларирования, немного поутих и, наступил этап, когда поданные на
первом этапе декларации должны пройти полную проверку. Однако
сегодняшние реалии дают повод сомневаться не только в объективности
и глубине такой проверки, но и в том, что в Национальном агентстве по
вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приступят к еѐ
проведению в ближайшее время. В таком случае нормы Закона «О
предотвращении коррупции» о е-декларировании рискуют, по степени своей
неэффективности, повторить судьбу Закона «Об очищении власти», невзирая
Блоги та соціальні мережі
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на положения которого значительной части люстрированных чиновников
удалось восстановиться в должности, пройдя судебную процедуру.
Напомним, что согласно законодательству е-декларации чиновников,
занимающих ответственное и особенно ответственное положение, подлежат
полной проверке. Порядок проведения такой проверки должен
разрабатываться НАПК и утверждаться приказом Минюста. НАПК уже
несколько месяцев как разработало такой порядок, а вместе с ним и порядок
мониторинга способа жизни чиновников, однако в конце прошлого года
Минюст отказал в регистрации обоих документов, высказав свои замечания.
Последние были частично учтены НАПК, и 12 января этого года (исходя из
информации на сайте НАПК) антикоррупционное ведомство сделало вторую
попытку зарегистрировать подзаконные акты в Минюсте.
Как видим, на сегодня порядок проведения полной проверки остается
неутвержденным. При этом из заявлений должностных лиц НАПК в СМИ, а
также размещенного на сайте НАПК Протокола согласования позиций
относительно утверждения Порядка проведения контроля и полной проверки
декларации можно сделать вывод о существовании некоторых
принципиальных разногласий между НАПК и Минюстом, что ставит под
сомнение утверждение порядка в ближайшее время.
Из указанных источников, можно резюмировать такие точки
расхождений между Минюстом и НАПК:
1. Минюст усомнился в наличии у должностных лиц НАПК, кроме
Председателя и членов НАПК, полномочий на проведение полной проверки
е-деклараций, поскольку нормы Закона «О предотвращении коррупции»,
которыми определяются полномочия таких лиц, якобы не предусматривает
возможности проведения такой проверки. Следуя такой логике, проверить
более сотни тысяч деклараций могут лишь члены НАПК – 5 человек,
остальные же якобы попросту не уполномочены этого делать.
2. По мнению Минюста, в ряде случаев проведение полной проверки едеклараций должно осуществляться после принятия соответствующего
решения НАПК как коллегиальным органом. В ином случае, Минюст
усматривает коррупционный риск, вызванный тем, что должностное лицо
НАПК, фактически, самостоятельно будет определять, проводить ли полную
проверку в конкретном случае. Указанные доводы кажутся довольно
сомнительными, поскольку обязанность проводить полную проверку
декларации уже закреплена на уровне Закона «О предотвращении
коррупции», поэтому не совсем понятно, о какой такой нарушающей права
чиновников дискреции говорит Минюст.
3. Отсутствие в проекте порядка проверки четких сроков начала и
окончания проверки. Этот пробел, с точки зрения Минюста, может привести
к нарушениям прав чиновников и злоупотреблениям со стороны НАПК. В
свою очередь, в НАПК утверждают, что установление четких сроков
проверки во многих случаях может свести эффект от неѐ к нулю, поскольку
для проверки может понадобиться длительное время (учитывая сроки ответов
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на запросы НАПК, сложность установления бенефициаров оффшорных
компаний и т.п.).
На наш взгляд, по большинству пунктов преткновения позиция НАПК
выглядит более обоснованной. В любом случае, очевидно, что некоторые из
замечаний Минюста, если они будут учтены в полном объеме, сведут к нулю
весь эффект от е-декларирования. Так, например, если право проверять
декларации будет предоставлено только членам НАПК (5 человек, 4 из
которых курируют другие направления деятельности НАПК), само
применение такого инструмента в принципе теряет смысл. Кроме того,
удивляет, почему еще на этапе обсуждения норм Закона специалисты
Минюста, имея возможность высказать свое экспертное мнение, не обратили
внимания на такие, на их взгляд, принципиальные дефекты норм Закона,
которые по сути в значительной части блокируют его исполнение.
Таким образом, вполне возможно, что если указанные позиции не будут
согласованы, в ближайшее время НАПК не получит орудия для проведения
полной проверки деклараций в виде соответствующего порядка.
К слову говоря, даже если такой порядок и будет утвержден, реальная
возможность привлечения субъектов декларирования к юридической
ответственности на основании данных таких проверок невелика.
Практикующие юристы давно пришли к выводу, что норм действующего
законодательства явно недостаточно для эффективного проведения полной
проверки деклараций и тем более действенного мониторинга способа жизни
субъектов декларирования, и разработали механизмы и стратегии защиты
клиентов для любых ситуаций, связанных с декларированием.
Приходится резюмировать, что надежды общества на привлечение к
юридической и в частности уголовной ответственности нечистых на руку
чиновников, в ближайшее время могут не оправдаться. Вместе с тем,
удивительно, что в отдельных случаях ни несовершенства нормативной базы,
ни загруженность сотрудников НАПК не мешают последнему оперативно
реагировать на теоретически возможные нарушения со стороны субъектов
декларирования, явно несоразмерные по своей тяжести таким уголовно
наказуемым деяниям, как, например, незаконное обогащение в крупных и
особо крупных размерах (Почему НАПК так и не приступило к полной
проверке
е-деклараций
//
http://blog.liga.net/user/etregubova/article/25773.aspx. – 2017. – 24.01).

Сергій Сагун, керівник проекту Smart Sales, операційний директор
майданчику:
... Система электронных закупок ProZorro, созданная в результате
реформы государственных закупок в Украине, позволяет мониторить и
контролировать все государственные закупки, чтобы не допустить даже
малейшего проявления коррупции. Хитрые и уклончивые коррупционеры
изобретают новые и новые схемы нечестной игры, разгадка которых может
оказаться более сложной, чем поиски Святого Грааля. И для того чтобы
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сделать украинские государственные закупки честными и прозрачными, в
сфере закупок работают настоящие профессионалы, которые как и герой
«Кода да Винчи» читают между строк, добираясь до самой сути и разгадывая
запутанные схемы ради честной и открытой тендерной процедуры.
Например, легкий пример коррупционной схемы, которую довольно
просто обнаружить – когда организатор «не видит» документы участника,
отдавая
победу
«правильному»
поставщику.
Так,
Стрыйский
вагоноремонтный завод в конце декабря 2016 года проводил тендер на
закупку дезинфицирующих средств, и после проведения аукциона 10 дней не
мог найти документы участника-победителя, которые были загружены в
систему и видны всем. Тем не менее, сразу после дисквалификации участника
на 10-й день, организатор нашел нового поставщика, за 3 минуты проверив
всю необходимую документацию.
Более изощренные кейсы тоже имели место быть, и вызвали немалый
резонанс благодаря чуткому контролю и постоянному мониторингу
закупочных процессов.
Например, Углегорская тепловая электростанция, проводя закупку
трансформаторов на более чем 7 миллионов гривен по законодательству
должна была рассмотреть еще до аукциона квалификацию участников, в
честь чего вся информация кроме цены для организатора становится
открытой. Отбросив 4 из 6 участников, тендерный комитет допустил
компанию-победителя, но, видимо, ожидал другого результата, так как
отменил результат аукциона и захотел провести повторную квалификацию, в
ходе которой исключил участника, которого сам же и одобрил ранее.
Еще один пример того, как неадекватные требования закупки могут
подсказать, что тендер ориентирован на определенного участника был
проведен региональным филиалом ПАТ «Укрзалізниця», когда на небольшом
тендере в размере чуть более 50 тысяч на закупку освежителей воздуха
организатор потребовал еще до этапа квалификации предоставить образцы
продукции по определенному адресу в Днепре, что сильно ограничило круг
поставщиков – например, компаниям из других регионов выполнить это
условие будет намного сложнее.
В целом, примеров коррупции и неправильно оформленных тендеров
можно найти много, однако нельзя не отметить, что такие случаи
являются скорее исключением из общей прозрачной картины, которую
предоставляет система электронных закупок ProZorro. Но одним из
главных ее преимуществ является именно контроль гражданского общества –
неравнодушных граждан, участников закупок, журналистов. Именно умение
читать между строк, хорошие аналитические способности и логический
анализ помогают находить зашифрованный код коррупции в украинских
закупках и бороться с ней настолько эффективно, насколько это вообще
возможно. И если вы всегда хотели заниматься поиском скрытых смыслов,
возможно, вместо просмотра очередной экранизации произведений Дэна
Брауна вам следует уделить немного времени анализу тендеров на ProZorro –
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возможно, именно вы станете украинским Робертом Лэнгдоном в сфере
государственных закупок (Код ProZorro: госзакупки по мотивам Дэна
Брауна // http://blog.liga.net/user/ssagun/article/25758.aspx. – 2017. – 23.01).

Дмитрий Дубилет:
В декабре услуги через iGov заказали более 100.000 раз.
Сумасшедшая цифра, аж не верится.
И ведь это при том, что iGov прилично развит всего в нескольких
областях Украины! Можете себе представить, какой будет спрос, когда мы
нормально запустимся по стране? (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. –
2017. – 20.01).
Дмитрий Дубилет:
Вчера встречался с Borys Filatov и Jaanika Merilo, чтобы согласовать
развитие iGov в Днепре и по стране в целом.
Несколько ключевых тезисов:
- Главный KPI – не количество запущенных услуг, а количество граждан,
которые пользуются этими услугами. Потому в этом году делаем больше
акцент на маркетинге и рефакторинге самых массовых услуг...
- Мэр обозначил несколько направлений, в которых, по его оценке, есть
коррупционные риски (земля, реклама и др). Постараемся препарировать
бизнес-процессы и минимизировать эти риски в первую очередь. Мэр еще
рассказывал о проблемах города, связанные с закупками и крупными
строительными проектами, но здесь я сказал, что, к сожалению, помочь пока
не смогу, так как концентрируюсь на iGov.
- Буду добиваться того, чтобы все наработки Днепра – софт, железо,
юридические конструкции – бесплатно использовались и в других регионах
страны (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 18.01).
Олексій Щербатенко, партнер із розвитку бізнесу корпорації ITEnterprise:
… Государственные закупки в Украине стали примером успешной и
эффективной реформы, однако кроме эффекта в виде борьбы с
коррупцией, внедрение электронных закупок имеет еще один очень
важный эффект: одновременное снижение цены и повышение качества
товаров и услуг за счет увеличения конкуренции в закупках. Однако,
какой бы эффективной не была система, настоящей эффективности
можно достигнуть лишь при правильном, комплексном подходе.
Прежде всего, для эффективных закупок, руководители предприятия
должны понимать, что оформление тендера и выбор поставщика – это лишь
часть закупочного процесса, и основная масса работы должна быть сделана
задолго до этого.
Во-первых, собираясь провести закупку необходимых материалов, сырья
и услуг, предприятие должно проанализировать свои потребности
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максимально полным образом. Например, если на одном из филиалов
грузоперевозочной компании закончился запас бензина, вместо того, чтобы
объявлять тендер сразу, необходимо проанализировать запасы других
филиалов: возможно, запасы бензина заканчиваются и там, и логично будет
провести закупку сразу для нескольких филиалов, сэкономив время, сократив
количество бюрократических процессов и сэкономив деньги на оптовой
закупке.

Во-вторых, необходимо рассчитать сведенную закупку – если то же
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предприятие решит купить бензин для филиалов на год вперед,
транспортировка, хранение и сама покупка будут стоить ему немалых денег, в
то время как другие потребности компании также требуют
капиталовложений. Желание сэкономить на масштабе закупки не должно
становиться идеей-фикс, и между парой процентов скидки и рациональным
масштабом закупки рациональность должна преобладать.
В-третьих, проанализировав потребности предприятия, нужно оценить
существующие запасы и заменители необходимых средств или сырья.
Например, в случае с грузоперевозочной компанией, какой-то из
региональных филиалов может расходовать огромное количество бензина, в
то время как его филиал в соседнем регионе не имеет заказов и лишь
расходует средства на хранение топлива. В таком случае, перераспределение
существующих ресурсов будет куда более выгодным для предприятия, чем
проведение тендера на покупку необходимого бензина.
В-четвертых, предзакупочный анализ должен включать в себя уже
состоявшиеся тендеры и ожидаемые поставки, особенно в случае с
компаниями, имеющими свои структуры в разных регионах – вполне
возможно, что отдельный филиал (если он наделен такими полномочиями)
уже провел необходимые закупки для себя. Возвращаясь к примеру нашего
перевозчика, можем представить себе ситуацию, когда центральный офис
решил вдруг централизовать закупку бензина для нескольких филиалов, один
из которых уже самостоятельно провел тендер на топливо для своего
транспорта – лишняя трата средств и наличие чрезмерного количества
ресурсов вряд-ли станут фатальными, но и не принесут большей
эффективности в управлении и работе компании.
Пятый и чрезвычайно важный пункт выплывает из предыдущих четырех:
для эффективного процесса закупок необходимо составить комплексный,
продуманный закупочный план, включающий в себя потребности всей
компании, наличествующие ресурсы и их заменители, ожидаемые поставки и
масштабы закупок каждого отдельного товара. Конечно, составление
такого плана является сложным, трудоемким процессом, особенно если речь
идет о большом предприятии с региональными представительствами, однако,
выгода от такого подхода не поддается вопросам.
Признание закупок сквозным бизнес-процессом дает предприятию
возможность оптимизировать и рационализировать другие внутренние
процессы, чтобы сделать работу предприятия максимально гибкой
эффективной. В отдельных случаях, только такой подход к закупкам
способен принести хоть какой-либо значимый результат. Так, например,
«Укрзалізниця», имеющая очень сложную управленческую структуру и
представленная большим количеством различных филиалов по всей Украине,
не просто не сохранила бы свои средства, но и понесла бы косвенные убытки
слепо оформляя тендеры без внедрения комплексного подхода к закупочному
процессу. Та же ситуация касается и «Укроборонпрома» – сквозной характер
процесса закупок и комплексный подход дают ему возможность
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проанализировать свои запасы, оценить средства, требующие срочного
пополнения и не тратить деньги и усилия на то, чего и так хватает, и
учитывая важную роль этого предприятия в защите территориальной
целостности Украины, роль и значение такого подхода к закупкам тяжело
переоценить.
Конечно, эти предприятия имеют колоссальный потенциал и могут
позволить себе содержание специальных закупочных отделов, где настоящие
профессионалы смогут составить рациональный план закупок невзирая на
любые сложности, однако такой путь – не единственный. Многие
предприятия, включая некоторые компании концерна «Укроборонпром»,
используют для работы современные ERP-системы управления бизнеспроцессами, которые кроме анализа закупок обладают поистине огромными
возможностями оптимизации внутренних процессов для наиболее
эффективной работы компании. Но в конечном итоге, рациональность и
эффективность всего предприятия сводится к общему подходу его
руководства к оптимизации бизнес-процессов, будь то применение
современной ERP-системы для комплексного управления компанией или же
просто «принцип разумных закупок», включающий в себя 5 основных шагов
для оптимизации закупочного процесса (5 шагов оптимизации процесса
закупок // http://blog.liga.net/user/asherbatenko/article/25579.aspx. – 2017. –
10.01).

Роксолана Швадчак, юрист:
Сьогодні глобалізація та інформатизація суспільства диктує свої
правила гри не лише в галузі ІТ та великого приватного бізнесу.
Інформаційні технології поступово проникають абсолютно в усі сфери
нашого життя, починаючи від здійснення он-лайн покупок та оплати
комунальних послуг, і закінчуючи спілкуванням громадян із владою та
реальною можливістю впливу на певні вирішальні процеси. Віднедавна
столична громада, наряду з електронними петиціями та іншими
привабливими можливостями он-лайн інструментів, отримала ще одну
реально-віртуальну можливість впливу на міські справи.
22 грудня 2016 року на пленарне засідання Київської міської ради
було винесене на голосування рішення «Про затвердження Положення
про громадський бюджет міста Києва». Громадський бюджет в Україні (він
же – бюджет участі, партиципаторний бюджет) – явище відносно нове, проте
досить дієве. На період 2015-2016 рр. такий інструмент муніципального
громадського волевиявлення був запроваджений у більшості міст обласних і
районних центрів України.
В Україні бюджет участі найпершими запровадили у Чернігові, Черкасах
і Полтаві.
Основна ідея громадського бюджету – залучення мешканців міста до
співпраці, процесу формування міської казни, ознайомлення з основними
принципами планування та розподілу дохідної частини міського бюджету,
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навчання визначенню пріоритетних напрямів розвитку та вдосконалення
галузей, яких найбільше потребує громада, місто, район, мікрорайон, квартал,
вулиця та прибудинкова територія. Платники податків мають право
вирішувати на що витрачати їхні кошти, а кияни зі своєю активною
самоврядною позицією просто не можуть бути пасивними спостерігачами.
Сутність цього демократичного процесу доволі проста і зрозуміла: з
місцевого бюджету виділяється певна частина коштів на реалізацію ідей, що
пропонуються та обираються проактивною частиною населення шляхом
голосування. Проекти, що набирають найбільшу кількість голосів,
реалізуються та фінансуються за ці кошти в наступному після голосування
році. Таким чином, мешканці мають реальну можливість пропонувати
корисні ідеї та вирішувати яка саме галузь найбільше потребує розвитку,
паралельно вивчаючи матеріальний та фізичний потенціал міста щодо
реалізації тих чи інших проектів.

Механізм виділення коштів на громадський бюджет різниться у кожному
місті. У деяких містах він представлений певним відсотком від загальної суми
бюджету на відповідний рік, в інших – це фіксована сума коштів, яка щороку
може коливатися у той чи інший бік. Деякі міста розподіляють порівну кошти
на всі райони, інші ж забезпечують максимальну можливість прояву
змагальності – який із районів найбільш активний при подачі ідей і
голосуванні, той і отримує більше. Кожен з цих механізмів, безумовно, має
право на існування, адже кожна громада заслуговує на зворотній зв’язок і
реакцію від влади міста. Бюджет участі, напевне, один із найяскравіших
прикладів такої взаємодії, адже абсолютно завжди передбачає за собою
очевидний результат саме в такому вигляді, яким його бачить громада.
На відміну від інших міст України, громадський бюджет столиці
містить багато інноваційних механізмів, що в жодному місті не
практикувалися, тому в 2017 році велика надія покладається на розуміння та
співучасть киян – не здаватися, не критикувати, а конструктивно підходити
до проблемних питань і намагатися спільно їх вирішувати з метою
подальшого вдосконалення функціонування столичного громадського
бюджету.
Отже, варто почати з тих інновацій, яких немає в інших містах і якими
кияни зможуть невдовзі активно користуватися.
1. Громадська бюджетна комісія
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Наряду з виконавчими органами місцевого самоврядування, що
впроваджуватимуть громадський бюджет, у столиці з’явилася громадська
інстанція, що покликана вирішувати спірні питання, які однозначно будуть
виникати при реалізації бюджету участі – Громадська бюджетна комісія (далі
– ГБК). Згідно з Положенням, ГБК буде складатися суто з представників
громадськості та виконувати більшою мірою апеляційну функцію та функцію
громадського контролю. Наприклад, якщо автор проекту не буде
погоджуватися з негативним висновком чиновників щодо неможливості
реалізації своєї ідеї, він має змогу звернутися до ГБК, яка зобов’язана в
установлений термін розглянути скаргу, викликати на засідання автора,
чиновника, який надав негативний звіт, профільних експертів і з’ясувати, чи
була відмова обґрунтованою, чи дії чиновника стали наслідком його
недбальства. Тобто в авторів з’явилася реальна можливість поскаржитися,
отримати зворотній зв’язок і захистити свою ідею.
ГБК складатиметься з 40 представників різних громадських і
благодійних організацій, які формуватимуться шляхом рейтингового онлайн
голосування в електронній системі «Громадський проект». Автори
Положення передбачили чіткі критерії відбору таких представників. До ГБК
зможуть потрапити організації, що на момент формування комісії
зареєстровані у місті Києві понад 1 рік, що надали фінансову звітність за
минулий рік, мають власний інформаційний ресурс і є політично
незаангажованими.
2. Онлайн голосування на всіх етапах
Ще однією новацією цього Положення є те, що абсолютно всі види
голосувань, що стосуються громадського бюджету, відбуватимуться в
електронній системі. Це зроблено задля уникнення будь-яких паперових і
бюлетневих архаїзмів, яких мешканцям міста і без того вистачає раз на п’ять
років (а то й частіше).
Одразу запевняю, що мешканцям, які не матимуть технічної можливості
проголосувати онлайн, не потрібно хвилюватися, адже для таких випадків у
кожному районі будуть створені пункти супроводу громадського бюджету, у
яких будь-хто зможе подати проект, проголосувати за нього, ознайомитися з
усіма проектами та проконсультуватися з питань, що стосуватимуться
громадського бюджету. Як уже зазначалося, члени ГБК обиратимуться
шляхом електронного голосування. Засідання ГБК також можуть відбуватися
у формі онлайн конференцій.
У Положенні з’явився такий механізм, як збір голосів підтримки за
проекти, який також відбувається в електронній системі (на сьогодні це існує
у вигляді 20 підписів у паперовому форматі). Суть його полягає в тому, щоб
перевірити проект на так звану адекватність і вивчити попит киян на таку
пропозицію. Це робиться для того, щоб не перезавантажувати чиновників
абсолютно всіма проектами, що надходитимуть. Спочатку проекти повинні
будуть зібрати необхідну попередню кількість голосів підтримки (у 2017 році
– 50 голосів для малих проектів, 200 – для великих). Ці голоси підтримки
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мають бути зібрані протягом 20 днів від дня реєстрації проекту в електронній
системі. Лише після набрання необхідної кількості голосів проект
направлятиметься на фахову експертизу до чиновників.
3. Вимоги до проектів
Перелік вимог до проектів чітко представлений у Положенні. До них,
зокрема, відносяться наступні вимоги:
* питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції Київської
міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.
* реалізація проекту планується на території міста Києва, на території
будівель (приміщень) загального користування та об’єктів соціальнокультурної сфери комунальної форми власності, та/або об’єктах, що
перебувають у власності (користуванні) ОСББ, ЖБК.
* термін реалізації проекту не перевищує одного року.
* орієнтовний бюджет проекту включає всі витрати (розробка проектної
документації; закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та інших
витрат, що необхідні для його реалізації).
Основними підставами для відмови у подальшому проходженні проектів
є:
* наявність у проекті ненормативної лексики, наклепів, образ, закликів
до насильства, зміни конституційного ладу країни, повалення
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,
пропаганди війни, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі,
посягання на права і свободи людини.
* неналежність проектів до повноважень місцевої влади.
* суперечність проекту законодавству України.
* передбачення в рамках проекту виключно розробки проектнокошторисної документації.
* незавершений характер проекту (виконання одного із заходів в
майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів і/або потребуватиме
додаткового виділення коштів із бюджету міста Києва).
* суперечність проекту чинним програмам розвитку міста або
дублювання завдань, що передбачені цими програмами та плануються для
реалізації на відповідний бюджетний рік.
* планування реалізації проекту на землях або об’єктах приватної форми
власності (окрім проектів, реалізацію яких передбачено на території або
об’єктах, що перебувають у власності (користуванні) ОСББ, ЖБК).
* передбачення в рамках проекту річних витрат на утримання та
обслуговування в сумі, що перевищує вартість реалізації проекту.
* створення проектом нової бюджетної установи (організації) або
збільшення штатної чисельності працівників наявних бюджетних установ
(організацій).
У Положенні всі проекти поділяються на великі та малі в залежності від
суми, яку необхідно витратити на їх реалізацію. У 2017 році малим
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вважатиметься проект, вартість якого становитиме не більше 300000 грн,
великим – від 300000 грн і вище (загальна сума, яка буде виділена на
фінансування проектів, буде відомою в лютому 2017 року під час першого
коригування міського бюджету). Голосування за такі проекти
відбуватиметься окремо.
4. Проведення публічного обговорення проектів
Одним з етапів столичного громадського бюджету, згідно з Положенням,
є публічне обговорення проектів. Забезпечуватиме його проведення Київська
міська рада спільно з ГБК. Такий інструмент стане дійсно дієвою
платформою для так званої агітації за проекти, майданчиком для комунікації
авторів з проактивними киянами, іншими авторами, і, врешті-решт, з владою;
виховуватиме в мешканців відчуття відповідальності за свої ідеї та місто,
навички спілкування, налагодження порозуміння та колаборації з іншими
учасниками процесу.
5. Проходження проектів, поданих авторами петицій
У Києві, як відомо, активно набирає обертів розвиток інституту
електронної демократії, що проявляється, зокрема, у такій формі, як подання
електронних петицій. Громадськість вирішила, що цей механізм не може бути
викреслений з процесу партиципаторного бюджетування, навпаки, має бути з
ним пов’язаний, і зможе стати одним з реальних механізмів реалізації
петицій.
У 2017 році автори петицій, що наберуть понад 1000 голосів і на їх
основі розроблять проекти відповідно до вимог Положення, зможуть брати
участь у громадському бюджеті з «обходом» етапу по попередньому збору
голосів підтримки за проекти, адже 1000 і більше голосів за петицію вже
будуть доказом «притомності» ідеї та попиту на неї. Такі проекти відразу
направлятимуться на фахову експертизу до відповідальних структурних
підрозділів виконавчих органів.
6. Права авторів
Відповідно до Положення про громадський бюджет у м. Києві, автори
проектів наділяються широким спектром прав. По-перше, важливо знати, що
автором проекту може бути будь-яка особа (дієздатний громадянин України,
іноземець та особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання
на території України, та на момент подання проекту досягла 16-ти річного
віку). Тобто, потенційним автором проекту може бути будь-яка особа, яка
подала слушну ідею для покращення столиці.
Натомість існують обмеження для учасників голосування. Ними мають
бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що
мають дозвіл на постійне проживання на території України, що зареєстровані,
працюють, навчаються на території міста Києва та на момент голосування
досягли 16-річного віку (підтверджується онлайн авторизацією за допомогою
Картки киянина, Bank ID, ЕЦП, ID картки). Проголосувати можна не більше,
ніж за 5 проектів.
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По-друге, потенційним авторам проектів має бути відомо, що вже на
етапі розробки проекту вони мають право звернутися до відповідної районної
робочої групи з питань громадського бюджету за консультацією та
допомогою (наприклад, із питань формування кошторису, консультації з
приводу реалістичності втілення ідеї органами місцевого самоврядування й т.
д.). Завдяки існуванню такого права найбільше проявляється сервісна функція
чиновників і інституту громадського бюджету загалом.
По-третє, особа, яка подала проект, має розуміти, що вона не лише є
суб’єктом авторського права, але й одночасно несе відповідальність за
порушення авторських прав стосовно інших осіб. Проте, важливо
акцентувати увагу на тому, що така норма стосується лише захисту
авторського права від його порушення іншими особами. У Положенні чітко
вказано, що при подачі проекту автор дає згоду на вільне використання
Київською міською радою та її виконавчими органами проекту, ідеї, у тому
числі поза межами громадського бюджету. Тобто в цьому разі автор має
усвідомлювати, що після подачі проекту ідея стає суспільним надбанням, і,
якщо вона не набере достатньої підтримки з боку громадськості, то вона може
бути реалізована владою іншими способами.
По-четверте, за бажанням автора, він може бути залучений до реалізації
проекту на будь-якому етапі (авторський, технічний нагляд, здійснення
закупівель, тощо).
По-п’яте, модифікація проекту чи будь-які інші втручання не можуть
відбуватися без згоди автора ні в електронній системі, ні при погодженні чи
непогодженні його профільними структурними підрозділами виконавчих
органів. Те саме стосується й початку впровадження проекту. Жодні роботи з
реалізації не можуть бути розпочаті без погодження з автором. Це є гарантією
того, що проект у фінальному варіанті буде втілений у життя саме в тому
вигляді, у якому він був представлений автором і проголосований
громадськістю.
Але одним з найцікавіших і мотивуючих нововведень у Положенні є те,
що за бажанням автора, після реалізації проекту, на ньому може бути
зазначена інформація про автора (так зване «увічнення» автора чи інших осіб,
що були причетні до реалізації, на об’єкті, який був створений у рамках
громадського бюджету). Лише уявіть – як буде круто, коли вже через декілька
років Київ заповнять сотні реалізованих проектів із «увічненими» іменами
простих киян, а не тих, чиї імена всі вже і так звикли бачити щоденно не
лише по ТВ, а й на лавочках чи дитячих майданчиках.
7. Етапи громадського бюджету в 2017 році
У 2017 році процес громадського бюджетування зміститься на кілька
місяців, адже технічні можливості правильного налаштування електронної
системи потребують як часових, так і бюджетних затрат. Остаточний
календарний план реалізації Громадського бюджету в місті Києві буде
відомий також у лютому, при першому коригуванні міського бюджету.
Громадський бюджет у столиці буде представлений наступними етапами:
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1. створення Громадської бюджетної комісії (ГБК)
2. подання проектів
3. збір голосів підтримки за проекти (20 днів)
4. проведення публічного обговорення проектів
5. експертиза та доопрацювання проектів
6. голосування за проекти
7. визначення проектів-переможців
8. реалізація проектів-переможців
9. звітування виконавцями.
Наостанок хочу зазначити, що втілення громадського бюджету в столиці
має великі перспективи та шанси на успіх, бо це дійсно демократичний
інструмент, що створений для киян і для реалізації найкращих ідей. Бо те, що
йде від людей і для людей не може бути непотрібним чи безглуздим. Кожна
ідея має бути розглянута й почута, а найкраща – втілена в життя. Не треба
боятися подавати ідеї, не треба боятися обирати. Зробімо своє місто кращим –
таким, яким ми хочемо бачити його щодня, таким, якого ми варті
(Муніципальна е-демократія або вплив на життя міста по той бік
монітора // http://blog.liga.net/user/rshvadchak/article/25575.aspx. – 2017. –
10.01).
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Інфографіка

Max Nefyodov:
Команда DoZorro зробила крутезну штуку – звіт по Система
публічних електронних закупівель ProZorro за грудень! Обіцяють
робити такий кожен місяць + ще секторальний, наприклад, по медицині
чи освіті.
Тут немало цікавого – наприклад, «Найактивніші статисти» – компанії,
які дуже активно ходять на конкурси, однак чомусь ніколи не перемагають.
Або тендер із найзапеклішою конкуренцією – 17 учасників торгувались за
право поставити бланки посвідчень рятувальника для ДСНС України –
зекономили 83 %.
Сам звіт: http://ti-ukraine.org/…/upl…/2017/01/ti_report_web_12.16.pdf

(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2017. – 24.01).
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17 января во втором чтении депутаты приняли закон »О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в
городском пассажирском транспорте», или проще говоря, закон об
электронном билете.

(Электронный
билет.
Когда
появится
в
Днепре?
//
http://nf.dp.ua/2017/01/elektronnyy-bilet-kogda-poyavitsya-v-dnepre. – 2017. –
17.01).
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Зарубіжний досвід
В декабре 2016 года в Азербайджане е-услугами Министерства труда
и социальной защиты населения (МТСЗН) воспользовались 889 326 раз,
что на 56,1 процента превышает ноябрьский показатель. В целом, за
2016 год е-услугами Минтруда воспользовались 6 549 994 раза.
Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью
МТСЗН. Согласно сообщению, самым популярным на портале «Электронное
правительство» остаются е-услуга МТСЗН «Электронная регистрация
трудовых договоров и оповещение об этом работодателей». Так, в 2016 году
е-услугой воспользовались 1 971 872 раза. На втором месте «Обращение в
связи с адресной социальной помощью» – 1 835 235 раз.
Помимо этого, увеличилось число пользователей е-услугами
«Информирование работников о заключении трудовых договоров», «Справка
с места работы», «Предоставление информации о последнем обследовании,
проведенного медико-социальной экспертной комиссией», «Калькулятор
пенсии», «Социальный калькулятор расчета пенсий и социальных пособий»,
«Онлайн учет семейного крестьянского хозяйства», «Предоставление
информации пенсионерам», «Онлайн учет застрахованных лиц», «Онлайн
учет владельцев пригодных для крестьянского (фермерского) хозяйства
земельных участков», «Представление графика для пособия по временной
нетрудоспособности», «Представление графика для пособия по беременности
и по рождению ребенка», «Представление графика для пособия по уходу за
ребенком в возрасте до 3-х лет», «Предоставление информации
застрахованным», «Предоставление информации об учетном номере
застрахованного лица» и др.
Меры, которые осуществляются с 1 июля 2014 года, направлены на
формирование механизмов государственного контроля над оформлением
трудовых договоров. В то же время, электронная регистрация трудовых
договоров в ЭИС создаст условия для защиты прав трудящихся, увеличения
социальных взносов и налоговых поступлений в будущем.
Каждый заключенный трудовой договор вступает в законную силу
после регистрации в ЭИС формы уведомления о трудовом договоре.
Процедура внесения форм уведомления о трудовых договорах в ЭИС
осуществляется через портал «Электронное правительство» (https://www.egov.az). Кроме того, обеспечивается безопасность данных, внесенных в
систему (В 2016 году е-услугами Минтруда воспользовались около 6 550
000
раз
//
http://azertag.az/ru/xeber/V_2016_godu_e_uslugami_Mintruda_vospolzovalis_o
kolo_6_550_000_raz-1030072. – 2017. – 26.01).
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Перспективы развития цифровой экономики и информационного
общества Республики Беларусь обсудили в Совмине.
Премьер-министр
Республики
Беларусь
Андрей
Кобяков
акцентировал внимание на недостаточном использовании современных
технологий специалистами разных сфер. Объем корреспонденции,
передаваемой в цифровом варианте, не достигает сегодня и половины от
общего числа документов. В регионах этот показатель – менее 30 %.
Цифровая трансформация экономики, или информатизация – одно из
важнейших слагаемых в формуле роста конкурентоспособности экономики
нашей страны. Промежуточные результаты нашей работы в сфере
информатизации достаточно высоко оценены мировой общественностью. По
развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна
занимает достаточно высокое 31 место среди 175 стран, за год улучшив
свою позицию на пять пунктов. Отдельно стоит подчеркнуть, что среди
стран СНГ здесь мы первые.
В целом программой социально-экономического развития страны в
сфере информатизации поставлена цель решить 12 ключевых задач.
Создание полноценного электронного правительства как раз среди них. Все
базы и административные услуги должны быть в электронном виде.
К этому же времени альтернативной бумажным рецептам в лечебных
учреждениях должны стать цифровые аналоги. Они уже есть во всех
поликлиниках столицы. Постепенно к этому присоединяются регионы.
Планируется, что полная информатизация поликлиник будет закончена к
2020 году (Полноценное электронное правительство будет создано в
Беларуси // http://www.ctv.by/polnocennoe-elektronnoe-pravitelstvo-budetsozdano-v-belarusi. – 2017. – 25.01).

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана
подключился к системе предварительного информирования о
прилетающих в страну пассажирах.
Глава аналитического отдела ГТК Вугар Алиев в своем выступлении
на заседании коллегии государственного таможенного комитета по итогам
2016 года:
Система предварительного информирования позволяет оценить риски
и обеспечить эффективный контроль над товарами, провозимыми
физическими лицами через таможню.
«Информация фиксируется в системе авиакомпаний, как только
пассажиры регистрируются при вылете из страны или при прибытии в
Азербайджан. После завершения регистрации информация о пассажире
отправляется в таможенный орган той страны, куда он направляется».
С целью обеспечения прозрачности и сведения к минимуму контактов
граждан с сотрудниками таможенных органов, расширяется применение ИКТ
в деятельности таможенного комитета. Комитетом ведутся работы по
увеличению числа оказываемых электронных услуг посредством портала
Зарубіжний досвід
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«Электронное правительство» (e-gov.az). В настоящее время число
оказываемых е-услуг ГТК посредством портала составляет 12 единиц
(Гусейн Велиев Азербайджанская таможня получила доступ к базе
данных авиакомпаний // http://www.trend.az/business/it/2712250.html. – 2017.
– 23.01).

Правительство Китая учредило государственный фонд в 100
миллиардов юаней (14,6 миллиарда долларов) для инвестиций в
интернет-компании, а также возглавит процесс технологических
инноваций и экономической трансформации в стране в так называемую
«эру Интернет плюс».
Китайский фонд интернет-инвестиций (The China Internet Investment
Fund), запущенный в Пекине в понедельник, финансируется госбанками и
госкомпаниями под контролем Государственной канцелярии по делам
интернет-информации (на английский переводят как «Cyberspace
Administration of China», CAC. – ред.) и министерства финансов.
В первом раунде финансирования привлечено 30 миллиардов юаней (4,4
миллиарда долларов), также 150-миллиардная (22 миллиарда долларов)
кредитная линия предложена Сельскохозяйственным банком Китая,
Китайским банком развития и Индустриально-коммерческим банком Китая.
Помимо кредитов, Индустриально-коммерческий банк вложит 10
миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов) напрямую в фонд, что сделает
его крупнейшим стратегическим инвестором в первом раунде, заявил банк.
Задача фонда – инвестировать в равных долях в китайские интернеткомпании, чтобы сделать их «больше и крепче». Также фонд должен
обеспечить поддержку стратегии «Интернет плюс» (премьер-министр Ли
Кэцян (Li Keqiang) – автор стратегии), призванной оживить китайскую
экономику путем применения Интернета и других связанных с IT инноваций
в традиционных индустриях.
В сообщении Синьхуа не указано, будет ли фонд вкладываться в
крупные китайские негосударственные компании, такие, как Baidu, Alibaba
или Tencent.
Китай – крупнейший в мире рынок е-коммерции, с оборотом онлайнторговли 3,8 триллиона юаней (554 миллиарда долларов США) в прошлом
году (данные iResearch Consulting Group). Государство хочет
капитализировать этот рынок, поставив цель достичь торгового оборота в 40
триллионов юаней (5,8 триллиона долларов) и создать 50 миллионов рабочих
мест в этой сфере к 2020 году. Четверть от этих показателей должна
приходиться на онлайн-ретейл, согласно тринадцатому пятилетнему плану
правительства (2016-2020).
В ноябре 2016 агентство писало, что за первые три квартала 2016 года
добавленная стоимость отраслей, связанных с информационной экономикой,
составила 272,8 миллиарда юаней, увеличившись на 14,1 % по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года.
Зарубіжний досвід
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В январе 2017 Китай заявил, что вложит 1,2 триллиона юаней в развитие
информационной инфраструктуры в 2016-2018 годах (Вика Рябова Китай
инвестирует в цифровую экономику $14,6 млрд // http://d-russia.ru/kitajinvestiruet-v-tsifrovuyu-ekonomiku-14-6-mlrd.html. – 2017. – 23.01).

Открытый исходный код – это актуальный мировой тренд. В
настоящее время госорганы развитых стран переходят к использованию
технологических решений в своей работе именно с открытым кодом.
Некоммерческий фонд Open Project Foundation создал онлайнинструмент, благодаря которому можно управлять проектами с открытым
исходным кодом.
Фонд предоставляет услуги по хостингу, установке, обслуживанию,
консультированию как для организаций, так и для частных пользователей
OpenProject.
Раздел сайта, посвященный возможностям OpenProject, включает
подробное описание доступных элементов, а раздел Open Source содержит
всю необходимую информацию по установке и использованию онлайнинструмента (Онлайн-инструмент для работы над проектами с
открытым исходным кодом // http://open.gov.ru/infopotok/5515732. – 2017.
– 19.01).
Дмитрий Маркушевский, академический директор Школы
молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA):
Под эгидой правительства Республики Беларусь началась
подготовка
международного
специализированного
форума
по
телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям
«ТИБО-2017». Среди основных вопросов форума – электронное
правительство, «которое мы всячески продвигаем».
Вопросы электронного государственного управления неизменно
находятся в центре внимания как правительства, так и бизнеса, граждан и
исследователей.
И все-таки чувствуется необходимость снова подчеркнуть, что
электронное правительство имеет смысл и ценность, когда информационные
технологии и инфраструктура содействуют успешному сотрудничеству
между государственными органами, бизнесом и гражданами в целях
развития.
Внедрение ИТ без понимания этого принципа может даже нести ущерб
обществу. В то же время имеются многочисленные примеры того,
насколько высокоэффективным может быть применение цифровых
технологий и переход от наращивания мощностей электронного
правительства к построению открытого правительства.
В исследовании PricewaterhouseCoopers, проведенном по заказу
Европейской комиссии, представлен обзор практик, показывающих, как
Зарубіжний досвід
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цифровизация создает новые лучшие возможности для всех и окупает
себя.
Во-первых, межведомственную открытость увеличивают сами
власти, стремясь повысить свою эффективность и снизить издержки.
Например, принцип «одного раза», в соответствии с которым люди и
организации лишь раз предоставляют информацию в органы
государственной власти, снижает затраты за счет автоматизации обмена
данными между ведомствами.
Так, власти Испании сэкономили около 3 млн евро, создав систему
взаимосвязи регистров. Аналогично в Нидерландах, органы власти и
управления обмениваются данными из 12 базовых регистров, что помогает
ускорить административные процессы.
Во-вторых, открытость властей по отношению к бизнесу и гражданам
позволяет им участвовать в принятии решений, а самим властям –
повысить свою оперативность.
Например, платформа Vouliwatch дает возможность грекам общаться с
парламентариями, оценивать их работу и выражать свое мнение по
волнующим вопросам. Аналогичные платформы работают в Ирландии,
Люксембурге, Тунисе, Германии, Франции и Австрии. Представленный на
минском GovTech хакатоне проект Deputy.by, по мнению ряда менторов,
включая автора этой статьи, также имеет большой потенциал.
Жители всѐ большего числа городов могут видеть и решать, как тратятся
их деньги. Например, жители Мадрида решают онлайн, на что потратить 2 %
городского бюджета, а жители Парижа напрямую распоряжаются 5 %.
Портал OpenSpending, собирает данные о расходах государственных
администраций в 76 странах, чтобы граждане могли видеть, как власти тратят
деньги налогоплательщиков. Помимо этого портал позволяет правительствам
экономить значительные средства, просто сравнивая рынки различных услуг.
Похожую работу делает портал PriceOfTheState (а в Беларуси – проект
«Кошт урада»), параллельно занимаясь повышением финансовой
грамотности населения.
Надо отметить, что функциональность этих порталов и полнота
представленных данных, а следовательно и общественная польза, напрямую
зависят от открытости государственного и местных бюджетов.
Открытое правительство может создать дополнительные условия для
экономического роста. Например, голландский топографический регистр
TopoGPS предоставляет свободный доступ к данным, на основе которых
любой может разработать свои GPS-приложения с экономическим
потенциалом в 9 млн евро. Аналогично британская платформа TransportAPI
предоставляет пользователям и разработчикам доступ к данным,
касающимся общественного транспорта.
Множество инициатив помогает уязвимым группам, например, людям с
инвалидностью, предоставляя данные о доступности зданий и сооружений,
или беженцам, способствуя их социальной интеграции.
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Эксперты Датского института по правам человека, известного
передовыми
исследованиями
в
сфере
использования
открытых
детализированных данных для постановки задач и оценки прогресса в
достижении целей устойчивого развития, указывают на необходимость
создания «плюралистической экосистемы данных», дополняющей
национальную статистику и помогающей не оставить никого позади, как это
заявлено в Повестке дня ООН 2030.
В целом открытое правительство – следующий этап развития
электронного правительства – притягивает к себе умы и сердца людей в
разных странах и дает надежду на построение такого [цифрового]
общества, в котором в процессах управления учитываются взгляды,
потребности и права всех граждан.
В своей деятельности открытое правительство основывается на
широком общественном участии посредством использовании цифровых
технологий и качественных, доступных, актуальных данных. Важно не
забывать, что «самые современные трафики» – это не главное, и что
цифровизация является не целью, а средством (Как обустроить Беларусь.
Цифровизация
//
http://naviny.by/article/20170117/1484644185-dmitriymarkushevskiy-kak-obustroit-belarus-cifrovizaciya. – 2017. – 17.01).

Аналитическая компания Gartner назвала главные технологии,
необходимые для качественной работы госсектора.
«Стоит воспринимать этот список, не как направление наибольших
затрат времени и бюджетных средств, а как перечень технологий, для
освоения которых в 2016 году должен быть план» – так пояснила компания,
назвав при этом такого рода технологии трансформационными.
«Если в государстве оказываются цифровые услуги, правительству
следует делать стратегические инвестиции в информационные технологии. В
противном случае оно рискует выстроить неэффективные модели, которые в
долгосрочной перспективе приведут к финансовой нестабильности», –
прокомментировали в компании.
Итак, первые две технологии обозначены так – рабочее место и
многоканальное вовлечение граждан.
В распоряжении чиновников современные технологии, которые
позволяют повысить продуктивность, вовлеченность в работу, дают
возможность использовать мобильные устройства для работы. Социальные
коммуникации позволяют взаимодействовать с гражданами, адекватно
оценивать их потребности.
Открытые данные и электронная идентификация играют ключевую
роль в выстраивании эффективной системы государственного управления.
Открытыми данными могут пользоваться субъекты, которым это позволено
делать, без получения разрешений и идентификации при доступе к данным.
Также важное значение имеет наличие соответствующих открытых
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интерфейсов программирования (API), которые позволяют организациям
черпать данные в автоматическом режиме.
Под электронной идентификацией аналитики понимают набор
процессов и технологий, позволяющих гражданам с помощью
централизованных инструментов получать доступ к ключевым ресурсам и
услугам.
Правительства должны предоставлять возможность онлайновой
идентификации и аутентификации гражданам, так как персональная явка уже
относится к прошлому веку.
Эксперты не обошли вниманием и такие понятия как повсеместная
аналитика, умные машины и интернет вещей. Повсеместная аналитика
подразумевает постоянный сбор и анализ данных, которые могут
способствовать повышению эффективности госструктур. «Умные машины» –
те технологии, которые позволяют заменить человека при решении
определенных задач – это нейронные сети, автономные транспортные
средства, виртуальные ассистенты и «умные помощники».
В свою очередь, интернет вещей эффективен в решении вопросов на
уровне федерального правительства и муниципалитетов. Так, датчики
используются при расчете налогов, при сборе отходов и подаче такси.
Еще одна технология – это создание цифровых государственных
платформ.
Это могут быть системы обработки платежей, идентификации и
верификации, уведомлений (например, посредством SMS) и т. д. Ряд стран
уже продвигает такие платформы – они упрощают процессы, улучшают
взаимодействие с гражданами и сокращают расход бюджета (Аналитики
назвали
самые
главные
технологии
для
госсектора
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515724. – 2017. – 16.01).

Алматинский адвокат Джохар Утебеков, выступая на заседании
дискуссионного клуба в Астане:
«Электронная регистрация могла бы быть хорошим выходом, но
мы знаем, что больше половины людей, пришедших в ЦОНы в эти дни,
пришли за постоянной регистрацией. Возможность получить постоянную
регистрацию онлайн существует давно, они могли зарегистрироваться. Но
проблема в том, что у большого количества населения либо нет
информированности об этой услуге, либо они не вовлечены в электронное
правительство, у них нет электронной цифровой подписи, либо возможности
обращаться с ней. Кроме того, ЭЦП должна быть у обеих сторон – и у
арендатора и у арендодателя. Если у кого-то из них нет ЭЦП – они «выпали».
Адвокат считает, что в Казахстане нужен кардинально новый закон о
миграции населения, разработанный с привлечением общественности,
юристов, правозащитников, с использованием новых подходов к
миграционному законодательству, в интересах народа.
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Ранее на том же заседании глава МИК РК Даурен Абаев заявил, что
временная регистрация через портал eGov.kz может быть запущена до конца
текущей недели.
Также министр сообщил, что на сегодня зарегистрировано порядка 250
тыс. человек, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года
(Электронная временная регистрация может не сработать – Утебеков //
http://dknews.kz/e-lektronnaya-vremennaya-registratsiya-mozhet-ne-srabotatutebekov. – 2017. – 16.01).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиѐев на заседании Кабинета
министров:
«Наша неотложная задача, актуальная сегодня и на перспективу –
обеспечить эффективное функционирование всей системы «Электронное
правительство».
«Пока она задействована не в полном объеме, а в отдельных ведомствах
к ней либо не подключены, либо, откровенно говоря, даже не знают, что с
ней делать».
«Можете сами сделать вывод из следующих фактов за 2016 год. Из 534
тысяч обращений граждан и юридических лиц, поступивших в систему
Единого портала государственных услуг, более 6 тысяч или не рассмотрены,
или по ним своевременно не даны ответы».
«В системе опубликовано всего около тысячи проектов нормативноправовых актов из 4 тысяч зарегистрированных. В большинстве
хокимиятов городов и районов эта система функционирует неэффективно».
«Не проявляют должной инициативы по внедрению информационнокоммуникационных
технологий
даже
остро
нуждающиеся
в
совершенствовании технологических процессов и системы управления
крупные предприятия, организации и хозяйственные объединения».
В их числе также есть компании «Узбекнефтегаз» и «Уздонмахсулот»,
концерн «Узфармсаноат», ассоциация «Узбекчармпойабзали», АО
«Узстройматериалы», подчеркнул Мирзиѐев.
«Разве при таком поверхностном подходе мы сможем решить многие
наши проблемы? Поэтому считаю необходимым в ближайшее время
обсудить состояние данной работы и доложить о принятых мерах по
эффективности реализации уже утвержденной Национальной программы, а
также задачах в этой важнейшей сфере на перспективу», – отметил
Президент (Президент: Система «Электронное правительство»
задействована не в полном объеме // http://www.uzdaily.uz/articles-id31156.htm. – 2017. – 16.01).
Следуя просьбам сообщества специалистов, в марте 2016 года
информационный директор США Тони Скотт (Tony Scott) обнародовал
планы администрации президента по предоставлению всеобщего
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доступа к исходному коду программного обеспечения, разрабатываемого
для нужд органов власти.
По мнению г-на Скотта, открытие исходного кода стимулирует
инновации и предпринимательский дух граждан.
Публикация кода упрощает обмен открытыми данными, улучшает
государственные инструменты и сервисы и удовлетворяет нужды
налогоплательщиков.
В марте 2016 администрация открыла для комментариев первую версию
официальных правил Federal Source Code Policy, которые содержат правила
публикации и доступа к исходному коду федерального программного
обеспечения.
В июле 2016 общественное обсуждение закончили, и вышла
окончательная версия документа, чѐтко устанавливающая, в каком объѐме и
на каких условиях будут публиковаться коды программ, разработанных
сотрудниками федерального правительства или сторонними подрядчиками
по заказу правительства.
В ноябре 2016 года состоялся официальный запуск государственного
портала Code.gov
–
центрального
хранилища
государственного
программного обеспечения США. Таким образом, часть ПО американские
правительства могут использовать все желающие, в том числе и
правительства других стран (Американские власти раскрыли 20 % кода
государственного
программного
обеспечения
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515714. – 2017. – 09.01).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Абдуджабборов М. А. Демократизация и трансформация политических
отношений в условиях развития электронного правительства в Республике
Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. Серия
социально-экономических и общественных наук. – 2016. – № 2-5 (207). – С.
280–286. Автором рассматривается процесс демократизации и трансформации в
условиях информатизирующегося таджикского общества и в этом контексте применение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе государственного
управления, являющегося одним из наиболее эффективных механизмов осуществления
данного процесса. Акцентируется внимание на том, что процесс обновления системы
государственного управления неосуществим без использования средств, направленных на
достижение информационного общества, в том числе электронного правительства.
Отмечается, что реализация идеи электронного правительства с учетом растущего спроса
на электронные услуги является потребностью времени и характеризуется
необходимостью
формирования
структуры
нового
общества
(образование
информационного общества).

Аванесян Н. Л. Национальные концепции создания и функционирования
электронного правительства // В сборнике: Потенциал современной науки
материалы Международной (заочной) научно-практической конференции.
Научно-издательский центр «Мир науки». – 2016. – С. 143–151. Статья
посвящена рассмотрению четырех основных концепций построения электронного
правительства, выявлению их особенностей и результатов внедрения.

Волох О. К. Електронне урядування як форма публічного
адміністрування // Юридичний науковий електроний журнал. – 2016. – № 6. –
С. 140–143.
Ганчеренок И. И. От электронного к нано-правительству или
человекомерный подход в управлении // В сборнике: Актуальные вопросы
экономики, права и образования в XXI веке Материалы II международной
научно-практической конференции [Электронное издание]. Ответственный
редактор И.А. Тихонова, А.А. Цененко; Московский университет им. С.Ю.
Витте; Филиал Московского университета им. С.Ю. Витте в г. Рязани. – 2016.
– С. 211–214.
Глушненкова Л. Т. Открытость власти: какой результат? // В сборнике:
Современные тенденции, перспективы развития экономики и управления в
странах АТР. Материалы III евразийской научно-практической конференции
с международным участием. Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Приморский филиал. – 2016. –
С. 69–72. В статье рассматриваются этапы решения задачи повышения открытости
Бібліографія
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власти через создание и информационное наполнение сайтов органов государственной
власти и местного самоуправления и возможность ее решения.

Колосок С. І. Аналіз ефективності впровадження системи електронного
урядування в Україні на прикладі єдиної системи місцевих петицій міста
Суми // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12
травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2016. –
Т.2. – С. 194–196. Сьогодні в Україні є постає завдання трансформування відносин між
урядом та громадянами, урядом та бізнесом, а також підвищення загальної ефективності
роботи уряду. На виконання цих завдань було прийнято ряд нормативно-правових актів:
Закони України «Про адміністративні послуги», «Про інформацію», Розпорядження
Кабміну України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в
Україні», Постанова Кабміну України «Про заходи щодо створення електронної
інформаційної системи «Електронний Уряд» Накази Держкомзв’язку України «Про
порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної
інформаційної системи «Електронний Уряд», «Про затвердження Порядку формування й
користування інформаційним фондом Реєстру інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери їх управління» та ін.

Корюкаев А. В. Теоретическое обоснование процессов информатизации
управления предоставлением муниципальных услуг // Экономика и
предпринимательство. – 2016. – № 12-1 (77-1). – С. 228–237. Задачи
совершенствования управления современным муниципалитетом в рамках сервисной
модели требуют модернизации системы предоставления муниципальных услуг на основе
современных ИКТ. Целью настоящей статьи является уточнение сущности и содержания
процес сов управления предоставлением муниципальных услуг на современном этапе
развития публичного управления. С позиции системного подхода представлены основные
составляющие процесса оказания муниципальных услуг. Проанализировано содержание
этапов производства муниципальных услуг. Раз работаны рекомендации по
совершенствованию бизнес-процессов предоставления электронной услуги в аспекте
развития и повышения качества муниципального сервиса.

Нарадько А. В. Електронний документ у системі електронного
урядування // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації:
стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. Інтернетконф., м. Полтава, 23 листопада 2016 р. / редкол. : І. Г. Передерій, А. А.
Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 108–109.
Цюй С. Региональные аспекты развития электронного правительства в
Китае // В сборнике: Информационные технологии в управлении (ИТУ-2016).
Материалы 9-й конференции по проблемам управления. Председатель
президиума мультиконференции В. Г. Пешехонов. – 2016. – С. 500. Выявление
особенностей (аспектов) развития электронного правительства в Китае, причин и
факторов, влияющих на динамику значений интегрированных показателей развития
электронного правительства в Китае по годам.
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Черевко О. Л., Жигадло А. В. Роль інформаційно-комунікаційних
технологій в розвитку національної економіки // Вісник Житомирського
державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. №
4 (78). – С. 202–210. Стаття присвячена дослідженню впливу інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) на розвиток національної та інформаційної економіки
України. Визначено основні ІКТ-чинники економічного розвитку, наведена їхня коротка
характеристика та результат дії. Розглянуто вплив інформаційних технологій на перехід
до нової стадії розвитку та формування інформаційної економіки й інформаційного
суспільства. Проаналізовано сучасний стан ІКТ в Україні та позицію країни в світових
рейтингах, за основними показниками розвитку ІКТ у світі. Визначено основні причини
низьких позицій України в світових рейтингах за розвитком інформаційних технологій.
Зазначено основні шляхи вдосконалення рівня функціонування ІКТ, а також нормативні
документи та державні програми, що регулюють розвиток інформаційних технологій та
розбудову інформаційного суспільства в Україні. Обґрунтовано важливість повноцінного
введення в дію електронного урядування, що дозволить покращити існуюче становище
ІКТ в країні та спростити процес комунікації громадян та органів влади.

Чукут С. А., Полярна В. Л. Кращі європейські практики впровадження
електронного урядування: досвід Данії // Інвестиції: практика та досвід. –
2016. – № 24. – С. 140–145. У статті досліджено особливості впровадження та основні
стадії розвитку електронного урядування в Королівстві Данія. Проаналізовано сучасний
стан та визначено перспективи е-урядування в цій країні. Досліджено основні урядові
програми, зокрема «Програма формування Електронного Уряду на 2002–2007 роки» та
«Об’єднана громадська цифрова стратегія: цифровий шлях до майбутнього процвітання
2011–2016 рр.», а також основні нормативно-правові акти з питань електронного
урядування. Розкрито три основних напрями впровадження електронного урядування в
Данії: перехід до електронного документообігу; електронний добробут і налагодження
електронної співпраці між громадянами, органами державної влади на всіх рівнях та
органами місцевого самоврядування. Розглянуто механізми онлайн участі громадськості в
прийнятті урядових рішень. У висновках відзначено відповідність досвіду розвитку
електронного урядування Данії сучасним світовим тенденціям та надано рекомендації
щодо можливості застосування досвіду е-урядування Данії для України.
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