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Анонс
03 листопада 2017 р. (Київ)
Kyiv Smart City Forum ‘17.
Місце проведення: НСК Олімпійський
Захід об’єднає ключових інтеграторів, кращих урбаністів, провідних
інфраструктурних експертів зі всієї України, близького і далекого зарубіжжя.
Цільове ядро Форуму складе активна, ідейна спільнота в особі кожного хто
вже зробив свій внесок у побудову цифрових міст в Україні і далеко за її
межами або планує стати частиною цього незворотного процесу в
майбутньому.
В рамках Kyiv Smart City Forum 2017 відбудуться панельні дискусії за
наступними темами:
- безпечне місто, безпечні дороги, транспорт та ІКТ міста;
- креативна економіка та культура міста;
- відновлювальна енергетика та енергоефективність міста;
- Е-демократія та відкритий уряд (www.forum.kyivsmartcity.com).
08 листопада 2017 р. (Київ)
E-Service Conference – 2017.
8 листопада 2017 вперше в Україні лідери бізнесу, провідні ІТ-експерти,
представники банків та державної влади зберуться разом, аби обговорити
перспективи розвитку інноваційних е-сервісів для взаємодії між бізнесом і
державою.
На E-Service Conference – 2017 учасники поділяться кращими
практиками автоматизації бізнес-процесів, презентують успішні кейси,
передові ІТ-рішення в е-сервісах і майбутні інновації в е-урядуванні.
Організаторами події виступлять E-COM – провідний провайдер
електронного та юридично значущого документообігу – та інформагентство
Mмedia.
І потік «E-services for business & government» буде присвячений
питанням розвитку проекту е-урядування, розгляду процесу цифрової
трансформації країни, перспективам розвитку державного внутрішнього та
зовнішнього е-документообігу та е-сервісам для ефективної взаємодії.
Учасники:
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань еурядування;
Антон Коков, директор департаменту з розвитку сервісів едокументообігу E-COM;
Олександр Россол, директор InBase;
Віктор Носулько, начальник управління організації документування
управлінської інформації НБУ;
Анонс
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Юрій Козлов, директор департаменту з питань надання послуг ЕЦП ДП
«Національні інформаційні системи»;
Роман Проскуровський, заступник начальника управління безпеки
інформації ДБ НБУ.
В ІІ потоці «Banking e-services & E-DOCs» учасники заходу знайдуть
відповіді на питання щодо спрощеної процедури E-DOCs між банком і
бізнесом, розглянуть roadmap впровадження e-services для B2B-клієнтів.
У цьому потоці Олександру Риженку, Віктору Носульку і Юрію Козлову
складуть компанію наступні учасники:
Святослав Комаха, СЕО Portmone;
Тетяна Плешкунова, віце-президент, директор по роботі з
підприємствами торгівлі і сфери послуг Альфа-Банк Україна;
Руслан Співак, директор департаменту корпоративних продуктів і
продажів Райффайзен Банк Аваль.
У ході ІІІ потоку «Retail & Supply chain» учасники конференції
обговорять реалії співпраці держави та бізнесу у межах національної
транспортної стратегії до 2030 р., розкажуть про сучасні технології у рітейлі
та поділяться експертизою ефективного управління бухгалтерського та
фінансового обліку підприємства.
У межах цього потоку виступатимуть:
Олексій Сумароков, директор з розвитку SystemGroup;
Леся Карпович, заступник головного бухгалтера ТОВ «Глобинський
м’ясокомбінат»;
Олексій Дорошенко, президент Української асоціації постачальників
торгівельних мереж;
Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України та ін.
Партнери конференції: СУП, НБУ, УкрСоцБанк, РНБА, Portmone,
Альфа-Банк Україна, InBase, Intecracy Group, SystemGroup, Райффайзен Банк
Аваль, E-DOC, АЦСК МінЮст, Digital Ukraine, Українська Логістична
Асоціація, Аксьонова та партнери, TaxLink, Jurimex, SmartPress, AgroNews
тощо (https://ecom.ua/ua/e-service-conference-2017-2. – 2017. –11.10).

08 листопада 2017 р. (Київ)
Blockchain And The Future Of GovTech.
Сегодня бизнес и госструктуры возлагают большие надежды на
блокчейн-технологии, признавая будущее за мгновенным обменом
информацией, платежами и юридическими документами. Вокруг темы
блокчейна поднят ажиотаж, идея всеобщего перехода на этот протокол
преподнесена на настолько высоком уровне, что кажется безапелляционно
правильной. Однако необходимо отделить разговоры маркетингового
характера от вопросов технологического применения. А случаев
практического применения блокчейна пока в Укранине немного. На лекции
детально разберемся в необходимости использования блокчейн технологии в
госсекторе.
Анонс
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Вопросы:
- о применении технологии в госструктурах
- системы голосования, тендеры и закупки
- какие еще процессы требует дополнительной прозрачности и доверия
- как предотвратить растраты бюджета
О спикерах:
Volodymyr Flonts – разработчик Система публічних електронних
закупівель ProZorro, основатель ГО «Електронна демократія», ИТ-евангелист
eGov.
Gleb Palienko – Lead of Government Practice в The Bitfury Group
(http://bit.ly/BlockchainGovTech).

10 листопада 2017 р. (Київ)
Ukrainian Software Development Forum 5.0.
Ukrainian Software Development Forum об’єднає понад 300 учасників, 50
спікерів топ-рівня з міжнародного бізнесу та уряду для обговорення світових
тенденцій
економічного
та
технологічного
розвитку,
ключових
індустріальних трендів та можливостей, які стоять за ними, їх впливу на
розвиток та процвітання країни.
Детальна программа http://outsourcingforum.org.ua/uk.
Ключові спікери:
• Юрій Антонюк – ЕРАМ Україна, керуючий директор
• Патрік Коркоран – Luxoft, Global Director, External Relations
• Майк Хінчі – президент IFIP (International Federation for Information
Processing)
• Чіраг Рават – Avasant, керуючий консультант
• Валерій Куций – генеральний директор Miratech
• Еран Лассер – співзасновник DAN.IT education
• Максим Нефьодов – перший заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
• Олександр Данченко – голова Комітету Верховної Ради України з
питань інформатизації та зв’язку
• Віктор Галасюк – голова Комітету Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва
• Олексій Скрипник – співзасновник компанії ELEKS, заступник голови
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
• Ярослав Притула – Український Католицький Університет, декан
факультету прикладних наук
Отримайте цінні знання та досвід від провідних міжнародних експертів
та тих, хто рухає країну на шляху до економічних трансформацій
(http://outsourcingforum.org.ua/uk).
30 листопада 2017 р. (Львів)
Міжнародний форум BIT-2017 у Львові
Анонс
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Місто зустріне головну подію вітчизняного ІКТ-ринку – Міжнародний
Форум «Бізнес та ІТ. Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо IoT. Навколо
IP» (або BIT-2017). Цей унікальний галузевий захід, що відрізняється
комплексним підходом, якістю інформаційного наповнення та неповторною
атмосферою, традиційно збере найкращих представників ІКТ-спільноти та
бізнес-середовища регіону.
У програмі заходу:
Бізнес та ІТ: підвищення ефективності бізнесу за допомогою IT
Навколо ЦОД: побудова та модернізація центрів обробки даних
Навколо Хмари: сучасні хмарні рішення та сервіси
Навколо IoT: Інтернет речей та смарт-рішення для бізнесу
Навколо IP: корпоративні комунікації на базі IP
На заході будуть розкриті всі питання, що пов’язані з розгортанням
хмарних
продуктів,
побудовою
та
модернізацією
дата-центрів,
впровадженням сучасних інфокомунікаційних сервісів, Інтернету речей та
смарт-рішень, а також практичним використанням ІТ у бізнес-процесах.
Відвідувачі заходу – ІКТ-фахівці, дизайнери та інженери, керівники
середньої і вищої ланки, директорат. Тобто всі, хто готує пропозиції,
здійснює вибір і приймає остаточне рішення.
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 (https://lviv-2017.ciseventsgroup.com).

Анонс
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Офіційна інформація

ПАТ «Укрзалізниця» з листопада 2017 року впроваджує програму
харчування для клієнтів нічних потягів, з грудня – розпочне
впровадження нової програми стандартів сервісу для обслуговування
пасажирів. А з 2018 року пасажирам запропонують ряд нових
електронних сервісів.
Про це на засіданні уряду сказав т.в.о. голови Укрзалізниці Євген
Кравцов:
«З грудня цього року ми запускаємо нову програму стандартів сервісу
обслуговування пасажирів за трьома категоріями: потяги стандартів
«комфорт», «стандарт» та «економ». Це дасть чітку відповідь, що Українська
залізниця, зважаючи на поточний технічний стан, може запропонувати і за
які кошти».
За його словами, буде покращена робота з клієнтами.
«Це стосується бронювання квитків з пересадкою, безготівкових
розрахунків за всіма напрямками роботи. Ми вже з наступного місяця
плануємо запустити нову програму харчування у нічних потягах».
З наступного року може з’явитися велика кількість електронних
сервісів.
«Це онлайн продаж квитків на всі сполучення з ЄС, впровадження
електронного квитка на регіональних потягах, онлайн бронювання
додаткових послуг Укрзалізниці».
Крім того, планується, що буде запущено єдиний квиток з автобусним
трансфером для УЗ (Пасажирам УЗ запропонують нові електронні сервіси
// https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2331209-pasaziram-uz-zaproponuutnovi-elektronni-servisi.html. – 2017. –25.10).
Правительство утвердило порядок предоставления информации из
Единого государственного демографического реестра, выдачи справки о
внесении сведений в базу данных, а также процедуру осуществления
идентификации и верификации лиц при занесении информации в
реестр.
Демографический реестр ведется с целью идентификации личности для
оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству,
признания недействительными и уничтожения документов, а также для учета
информации о регистрации места жительства или места пребывания лица.
Информация в реестр вносится в случае:
 оформления документов, если данных нет в реестре или они
изменились;
 регистрации места жительства или места пребывания;
 регистрации актов гражданского состояния;
 по желанию лица, если сведения о нем не внесены в реестр.
Офіційна інформація
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Согласно принятому ранее закону, появившаяся в реестре информация
является конфиденциальной и ее неразглашение гарантируется государством.
Предоставление данных из реестра осуществляется в случаях,
предусмотренных законом, и только в интересах национальной безопасности,
экономического благосостояния и прав человека или с согласия самого лица.
При этом каждый гражданин, чьи персональные данные внесены в
реестр, имеет право на бесплатное получение справки о размещении
информации, а также на уведомление о каждом случае обращения для
передачи сведений о нем из реестра.
Стоит отметить, что это очередной этап подготовки к внедрению
новой
системы
координации
между
всеми
существующими
государственными реєстрами (Сергей Курган Систему электронного
взаимодействия между реестрами запланировано внедрить до конца
этого года // http://fakty.ua/248753-sistemu-elektronnogo-vzaimodejstviyamezhdu-reestrami-zaplanirovano-vnedrit-do-konca-etogo-goda. – 2017. – 24.10).

Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку
електронного управління в Україні на період до 2020 року, яка
передбачає введення системи мобільної ідентифікації MobileID до кінця
2017 року. Технологія передбачає взаємодію між різними мережами
мобільних операторів та центрами сертифікації ключів.
Глава Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко:
«До кінця 2018 року ми введемо онлайн всього близько 100
найпопулярніших послуг для громадян і бізнесу».
Сервіс MobileID дозволить зберігати всі дані про громадянина –
електронний цифровий підпис, ідентифікаційний код, паспортні дані тощо –
на SIM-картці. Цей сервіс вже успішно працює в 28 країнах Європи.
Зокрема, за допомогою технології Mobile ID користувачі смартфонів
зможуть ставити електронні підписи до документів. Власники мобільного
зможуть оплачувати послуги та отримувати доступ до захищених документів
(В Україні до кінця року запрацює система мобільної ідентифікації
MobileID // https://ukr.media/business/327841. – 2017. –23.10).
За кілька тижнів Державне агентство з питань електронного
урядування завершить важливий етап впровадження Єдиної системи
електронної взаємодії між державними реєстрами.
Вона почне діяти в Україні ще до кінця 2017 року.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
«Система створена на основі одного з кращих світових рішень –
розробленої та вже понад 15 років успішно працюючої в Естонії ефективної
та безпечної програми інтероперабельності».
«Впровадження системи дозволить забезпечити дистанційний та
оперативний доступ громадян до якісних адміністративних послуг. Тож
Офіційна інформація
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українцям втричі менше доведеться звертатися до державних органів влади і
бігати по кабінетам, щоб зібрати необхідні довідки».
Система електронної взаємодії також дасть можливість державним
інституціям швидко та безпечно обмінюватися необхідними даними, що
стане дієвим запобіжником корупції.
«До кінця року ми забезпечимо е-взаємодію між 10-15 основними
державними реєстрами України. Зараз ведеться доопрацювання технічних
деталей.
Ще одне важливе завдання – відбір найбільш влучної назви, що стане
символом е-реформи в Україні. І до цього процесу може долучитися кожен
охочий»
(Незабаром
запустять
електронну
взаємодію
між
держреєстрами // http://www.pravda.com.ua/news/2017/10/20/7159065. –
2017. –20.10).

Кабмін створив систему аукціонів із використанням технології
блокчейн, унеможлививши маніпуляції даними.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
«Ми запровадили прозору систему аукціонів блокчейн. Ця платформа не
дає можливості маніпулювати цифрами та даними. Сьогодні багато
державних сервісів уже підключаються до цієї системи. Це означає, що ніхто
не зможе щось підтасовувати в державних даних».
Блокчейн (ланцюжок блоків транзакцій) – розподілена база даних, що
підтримує постійно зростаючий перелік записів (блоків). Базу захищено від
підробки та переробки, кожен блок містить часову мітку та посилання на
попередній блок. Технологію блокчейн закладено в основу криптовалют.
В Україні відкрито відомості про всіх власників усіх компаній.
«Ми розкрили всіх реальних власників усіх компаній. У жодній країні
світу такого немає – в Україні це є. Ми можемо за назвою компанії або за
прізвищем людини дізнатися, чим ця людина володіє в країні. Це дуже
міцний антикорупційний крок» (Уряд захистив електронні аукціони
технологією блокчейн і розкрив власників усіх компаній //
https://espreso.tv/news/2017/10/18/uryad_zakhystyv_elektronni_aukciony_tekhn
ologiyeyu_blokcheyn_i_rozkryv_vlasnykiv_usikh_kompaniy. – 2017. –18.10).
У жовтні 2017 року Державний земельний кадастр переведений на
інноваційну технологію Blockchain, яка представляє собою розподілену
базу даних. Постанову про перехід Держгеокадастру на Blockchain
прийняли 21 червня 2017 року.
Голова міжнародної антикорупційної організації Transparency
International Ukraine Ярослав Юрчишин:
Такий перехід обумовлений проведенням у недалекому майбутньому
земельної реформи.
Blockchain як цифровий реєстр являє собою безперервний ланцюжок
послідовно розташованих інформаційних блоків. Така система має низку
Офіційна інформація
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незаперечних переваг, до яких належить захист спочатку наведених даних від
зовнішнього втручання і доступність інформації, розміщеної в базі, для всіх
учасників системи. У разі вторгнення в один із блоків ланцюга всі її
користувачі будуть сповіщені про цю подію. Таким чином, забезпечується
збереження даних і коректність поводження з ними.
Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства
Максим Мартинюк:
Технологія Blockchain сприятиме підвищенню довіри до надійності
державних реєстрів та сервісів в цілому, котра нині невисока, і не лише в
Україні, також він відзначив важливість такої інновації для захисту від
земельних рейдерів, яка забезпечується Blockchain шляхом відстеження всіх
виконуваних транзакцій із земельними ділянками.
Важко переоцінити вагомість надійного захисту державних реєстрів
землі, майна й персональних даних. Несподівана кібератака здатна завдати
непоправної шкоди, призвести до втрати даних, які практично не підлягають
відновленню. Саме тому Україна своєчасно вибрала для себе життєвий шлях
криптографічного захисту даних», – говорить він.
Недоліком технології Blockchain є неможливість перевірки спочатку
внесених у базу даних, які вона тільки захищає. Це може призвести до
нашарування в реєстрі земельних ділянок. Цією проблемою зараз займається
Держгеокадастр, який виправляє помилки, отримані під час внесення даних
про півтора мільйона ділянок.
Перехід Держгеокадастру на Blockchain стався без залучення коштів з
боку держави.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко повідомив, що для переходу були використані
трудогодини співробітників Держгеокадастру і технічна допомога компанія
Bitfury – лідера Blockchain-тренду (Мартинюк охарактеризував технологію
Blockchain
в
Україні
//
https://agropolit.com/news/6161-martinyukoharakterizuvav-tehnologiyu-blockchain-v-ukrayini. – 2017. – 17.10).

З наступного року лікарі виписуватимуть хворим рецепти на
комп’ютері.
Міністерство охорони здоров’я України у 2018 році планує запровадити
електронний рецепт, який не можна буде підробити.
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на засіданні уряду.
«У 2018 році ми плануємо запровадження електронного рецепта, що
значно спростить маршрут пацієнта і дозволить ефективно відслідковувати
статистику пацієнтів».
Лікарі будуть виписувати електронні рецепти, які не можна ні
підробити, ні загубити.
Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило перелік послуг,
який включає гарантований пакет первинноїмедичної допомоги (МОЗ планує
запровадити
електронні
рецепти
//
Офіційна інформація
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http://kurs.if.ua/news/moz_planuie_zaprovadyty_elektronnyy_retsept_58681.htm
l. – 2017. –09.10).

Завершив роботу ІІ Всеукраїнський форум фахівців у сфері
урядових
комунікацій
#Єдинийголос.
Форум,
організований
Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю СКМУ, що
відбувся у Києві 6-7 жовтня, модератором виступив лідер
#Єдиногоголосу, радник Прем’єр-міністра Дмитро Столярчук.
Протягом двох днів #Єдинийголос став мотиваційною надихаючою
площадкою для фахівців з урядових комунікацій органів державної влади,
включаючи регіональні. На цій площадці своїм досвідом ділилися спікери з
Європейського Союзу, Великобританії, НАТО, України з питань побудови
комунікаційних кампаній, стратегічних планів, цифрових, антикризових
комунікацій, брендингу та медіа, соціальних мереж та ін.
Учасники форуму отримали практичні поради як державним органам
говорити простою, зрозумілою мовою, зокрема про реформи, організовувати
правильно участь урядовців у ЗМІ, застосовувати інструменти сторітелінгу,
як мотивувати себе на більше тощо. Також комунікаційними ознайомилися з
успішними кейсами співпраці Уряду та громадських організацій у
комунікації реформ, зокрема швейцарсько-українськими проектами з
підтримки реформи децентралізації в Україні DESPO та електронної послуги
з призначення допомоги по народженню дитини EGAP.
Форум відкрив 6 жовтня Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман, який наголосив на важливості донести до громадян суть кожного
урядового рішення, кожної ініціативи, що ухвалюються задля успіху та
перетворень у країні. У цьому зв’язку, на сьогодні зростає роль і
відповідальність комунікаційних платформ та фахівців-комунікаційників.
Він підкреслив необхідність забезпечення конструктивного діалогу влади та
суспільства за допомогою сучасних комунікацій та закликав спільно
будувати сильну Україну. «Давайте, спільно зробимо Україну сильною!».
Спеціальний гість Форуму – керівник Офісу урядових комунікацій
Великобританії Алекс Ейкен підкреслив, що побудова надійної урядової
комунікації, а відтак і правильної стратегії спілкування між владою та
суспільством – завдання, яке вимагає одразу декількох навичок та вмінь,
ключовим з яких є уміння та можливість говорити «єдиним голосом».
«Саме тому комунікаційник має бути не тільки майстром написання
прес-релізів за стандартною схемою – лід, основна частина, кульмінація та
висновок – це ще й психолог, здатний проаналізувати подію, її причини й
наслідки в контексті розвитку суспільства та поведінки окремо взятого
громадянина». Наступним важливим кроком є формула побудови успішної
інформаційної кампанії, правильний підбір спікерів та меседжів, які будуть
надихати, додавати впевненості й заряджати силою.
Голова державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко відзначив важливість урядових комунікацій та
Офіційна інформація
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інформаційних технологій, зокрема і е-урядування, у впровадженні якісних
урядових реформ. «Без урядових комунікацій, як і без інформаційних
технологій, – здійснювати якісні й ефективні реформи або не можливо, або
дуже важко. Ваша роль, наша роль – дуже важлива і від неї залежить те, що
буде змінюватися». Крім того, Олександр Риженко закликав урядових
комунікаційників доносити громадянам інформацію про електронні послуги,
які запускаються на сайтах органів виконавчої влади.
Громадська активістка, артистка Руслана наголосила, що на
сьогодні, в умовах інформаційної війни, «комунікації зі світом є набагато
важливішими, ніж внутрішні комунікації». За її словами, за кордоном про
нашу країну мало інформації, тому #Єдиномуголосу потрібно говорити
більше «коротко, якісно і по суті», бо «вкрай важливо, щоб світ розумів, що
таке Україна».
Темі брендингу, промоції України присвятили свої виступи Державний
секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко та
виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коаліції Максим Лазебник.
Артем Біденко розповів про розробку бренду України як країни
можливостей та повідомив, що на сьогодні багато професійних команд
працює над розробкою ідей з промочування України. «Це буде промочування
для всіх структур Уряду, які комуні кують з іноземцями. Це така амбітна
мета, яка також знаходиться у сфері роботи урядових комунікацій
#Єдиногоголосу: продавати Україну всім разом як класну країну, безпечну
країну, цікаву країну».
Координатор кризових комунікацій урядових кампаній з Центру
протидії тероризму Алекс Федорчіо поділився досвідом з координації та
побудови ефективних комунікацій під час кризи і також відзначив, що
«#Єдинийголос – це приклад зміцнення країни» (Завершив роботу ІІ
Всеукраїнський форум фахівців у сфері урядових комунікацій //
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250331411. – 2017. –
07.10).

Завдяки прийняттю Закону «Про довірчі послуги» Україна має
шанс зробити ривок у своєму розвитку та перетворитися на країну
цифрових технологій.
Міністр юстиції Павло Петренко, виступаючи в рамках Київського
міжнародного економічного форуму:
«Парламент прийняв надзвичайно важливий для подальшого розвитку
країни Закон «Про електронні довірчі послуги». Це закон, який створює в
Україні всі можливості для того, щоб зробити якісний ривок і перетворити
Україну на країну цифрових технологій».
Прийнятий парламентаріями документ забезпечує законодавче підґрунтя
для запуску в нашій країні найбільш прогресивних технологій, починаючи
від транскордонних електронних договорів і закінчуючи ідентифікацією
українців через BankID чи MobileID.
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«Це нова реальність, яка запускає в Україні повноцінне електронне
урядування і зачіпає всі сфери життя – бізнесу, управління державою,
комунікацій. Це реальність, яка дає можливість через смартфонотримати всі
послуги держави, яка прибирає маніпуляції і побутову корупцію, яка дає
можливість бізнесу створювати нові конкурентні продукти».
Міністерство юстиції майже 4 роки запроваджує новації, які вже
наблизили країну до цифрового майбутнього. Зокрема, Мін’юст повністю
перейшов на цифровий документообіг. Відомство першим у країні запустило
он-лайн сервіси, якими користуються мільйони українців без черг, хабарів і
необхідності спілкування з чиновниками.
«Ми так само першими запровадили систему захисту даних Blockchain в
нашій системі он-лайн торгів арештований майном OpenMarket. Далі ми
переведемо на цю систему всі наші реєстри. Мін’юст готовий і надалі бути
провідником цифрового майбутнього України» (Прийняття Закону «Про
довірчі послуги» – шанс для країни зробити якісний ривок у своєму
розвитку, – Павло Петренко // http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article
?art_id=250325183. – 2017. – 05.10).

Верховна Рада ухвалила у повторному другому читанні і в цілому
законопроект №2126а про основні засади забезпечення кібербезпеки
України. Його підтримали 257 народних депутатів.
За допомогою документу у законодавство ввели ряд понять: кібератака,
кібербезпека, індикатори кіберзагроз, критично важливі об’єкти
інфраструктури тощо. Окрема стаття присвячена тому, що кібербезпека не
має означати «утиски в мережі». Наприклад, законопроет не поширюється на
дані, що передають в комунікаційних чи технологічних системах, а також
соцмережах, блог-платформах, відеохостингах тощо.
Об’єктами кіберзахисту визначено комунікаційні системи, кому б вони
не належали, в яких обробляються національні інформаційні ресурси та/або
які використовуються в інтересах органів держвлади, правоохоронців і
військовиків, а також об’єкти критичної інфраструктури, комунікаційні
системи, які використовуються для електронного урядування, електронної
комерції чи документообігу (Роман Ганкевич Парламент схвалив
законопроект
про
національну
систему
кібербезпеки
//
https://zaxid.net/parlament_shvaliv_zakonoproekt_pro_natsionalnu_sistemu_kib
erbezpeki_n1438142. – 2017. – 05.10).
Під час міністерської зустрічі щодо цифрової економіки у Таллінні
були визначені ключові пріоритети цифрової спільноти Україна-ЄС.
Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, який також
брав участь у зустрічі, підтвердив пріоритетність цифровізації України як
частини її інтеграції до Європейського Союзу.
«Цифрова економіка була і залишається пріоритетом для України. Це
рушійна
сила
економічного
зростання
і
підвищення
Офіційна інформація
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конкурентоспроможності. Тому Україна зацікавлена у поглибленні і
розширенні співпраці з ЄС у цифровій сфері та максимальному використанні
можливостей Угоди про Асоціацію з Євросоюзом».
Найбільш важливими напрямками співпраці у цифровій сфері для
України є розвиток широкосмугового доступу до Інтернету та технологій 4G
і 5G, кібербезпека, розвиток інновацій та розбудова інноваційної екосистеми,
електронна ідентифікація, електронне урядування та розвиток електронної
торгівлі.
Україна зацікавлена у посиленні двостороннього цифрового діалогу з
ЄС і розглядає його як логічне продовження Угоди про вільну торгівлю.
«Ми готові до діалогу з ЄС щодо можливих напрямків і форматів
співпраці у цифровій сфері. Зокрема, необхідно розглянути питання тарифів
на міжнародний роумінг та нашої співпраці для їх поступового зниження.
Також, нам потрібна експертна допомога та досвід ЄС для розробки плану
розвитку широкосмугового доступу до Інтернету у зонах цифрової
нерівності».
За результатами зустрічі сторони схвалили спільну декларацію, у якій
визначили 6 ключових напрямків спільної роботи у цифровій сфері та
деталізували плани щодо реалізації пріоритетних дій до 2020 року (У
Таллінні визначили 6 пріоритетів для створення цифрової спільноти
Україна-ЄС // http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/5/7071918. –
2017. – 05.10).

4 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій зробила
потужний крок вперед на шляху до реалізації затвердженої Урядом
Концепції розвитку електронного урядування в Україні. Адже відбулася
урочиста церемонія підписання Меморандуму про співпрацю між ДСНС,
Державним агентством з питань електронного урядування України, Фондом
«Євразія» та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»
в галузі електронного урядування.
Участь у заході взяли Голова ДСНС України Микола Чечоткін, Голова
Державного агентства з питань електронного урядування України
Олександр Риженко, Заступник директора проекту міжнародної технічної
допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»,
фонд «Євразія» Леся Чміль, Президент міжнародної благодійної організації
«Фонд Східна Європа» Віктор Лях, керівники структурних підрозділів та
представники апарату ДСНС України.
Микола Чечоткін, голова ДСНС України:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій однією з перших
підписує Меморандум про співробітництво у цій галузі.
«На цей час нами вже мінімізовано кількість адміністративних послуг,
що надаються ДСНС та її територіальними підрозділами, а також суттєво
спрощено процедуру їх отримання. Водночас підписання Меморандуму про
Офіційна інформація
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співпрацю допоможе зменшити корупційні ризики при отриманні цих послуг
за рахунок відкритості та прозорості».
Сьогодні Державною службою України з надзвичайних ситуацій
здійснюються важливі для бізнес-клімату в Україні послуги, які потребують
якнайшвидшої трансформації в електронну форму. Це подання та реєстрація
декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання до вимог законодавства з питань пожежної безпеки, а також
ліцензування господарської діяльності з виконання робіт та надання послуг
протипожежного призначення.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко подякував учасникам зустрічі за політичну
волю та підтримку в реалізації проекту співпраці в галузі електронного
урядування, який у підсумку має призвести до зменшення бюрократії в
України.
Водночас Заступник директора проекту міжнародної технічної
допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах» Фонду «Євразія» Леся Чміль висловила слова підтримки
органам державної влади, які стають чемпіонами у боротьбі з корупцією, а
також наближують надання послуг громадянам та бізнесу у найбільш легкій
та зручній формі.
У заключному слові Президент міжнародної благодійної організації
«Фонд Східна Європа» Віктор Лях зазначив, що електронне урядування –
це ключ до реформ.
Вже найближчим часом сторони розпочнуть реалізацію завдань,
визначених Меморандумом щодо запровадження електронних інструментів
управління в адміністративних процесах Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, що дозволить як спростити процес надання послуг,
так і реалізувати цілі Концепції розвитку електронного урядування в Україні
(У ДСНС підписано Меморандум про співпрацю в галузі електронного
урядування // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2503221
15&cat_id=244277212. – 2017. – 04.10).

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення розвитку
електронного урядування в сфері надання адміністративних послуг.
Відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 4 жовтня 2017 року.
Згідно з текстом постанови, яким володіє агентство «ІнтерфаксУкраїна», головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем відповідної бюджетної програми є Міністерство економрозвитку
і торгівлі.
Кошти, згідно з порядком, використовуються з метою надання
адмінпослуг в електронній формі та доступу суб’єктів звернення до
інформації про адмінпослуги шляхом розширення функціоналу й
забезпечення функціонування Єдиного держпорталу адмінпослуг.
Офіційна інформація
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Зазначені бюджетні кошти повинні використовуватися на: інтеграцію
порталу в систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
інтеграцію інформсистем надання адмінпослуг держорганів і органів
місцевого самоврядування з порталом; створення комплексної системи
захисту інформації.
Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів,
робіт і послуг, не пов’язаних з вищевказаними цілями.
«Прийняття зазначеної постанови дозволить збільшити ефективність
системи державного управління, полегшить доступ громадян до
адміністративних послуг, підвищить якість і прозорість надання послуг,
зменшить корупційну складову», – зазначають автори документа (Кабмін
затвердив порядок використання коштів на електронне урядування в
сфері
надання
адмінпослуг
//
https://news.finance.ua/ua/news//411864/kabmin-zatverdyv-poryadok-vykorystannya-koshtiv-na-elektronneuryaduvannya-v-sferi-nadannya-adminposlug. – 2017. – 04.10).

Незабаром українці зможуть отримувати ліцензії на алкоголь і
тютюн не виходячи з дому.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко:
Уряд схвалив концепцію розвитку електронного урядування в країні до
2020 року. Цей документ визначив головні цілі, пріоритетні напрями та
заходи розвитку на найближчі три роки.
Зокрема, він передбачає реалізацію заходів за трьома ключовими
напрямками: модернізація публічних послуг, модернізація публічного
управління і розвиток електронного урядування.
«До кінця цього року ми ще плануємо реалізацію семи електронних
послуг – це реєстрація дитини при народженні, ще одна важлива послуга –
дозвіл і ліцензія на перевезення зі створенням кабінету перевізника, це
ліцензія на алкоголь і тютюн».
Зовсім недавно – на минулому тижні – була автоматизована послуга з
оформлення довідки про несудимість, яку щорічно отримують близько 800
тис. чоловік.
Українцям ліцензія на продаж алкоголю обходиться дорожче, ніж
європейцям. При цьому, якісний алкоголь в ЄС є доступнішим, ніж в Україні.
«Якщо порівняти доходи громадян в ЄС і в Україні – то різниця
очевидна, і вона не в нашу користь. Але якщо порівняти співвідношення
вартості алкоголю в країнах ЄС до доходів, то вийде, що ми живемо
«багатше» наших західних сусідів. Різниця зіставленої ціни алкоголю,
мінімум в 4 рази. Це означає, що в перерахунку вартості алкоголю до
середнього рівня доходу, для українців алкоголь дорожче в рази, ніж для
європейців.
Генеральний директор компанії «Eastern Beverage Trading»
О.Івушкіна:
Офіційна інформація
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Це наслідок непродуманої податкової політики, що в подальшому
провокує покупця на економію, а значить – на покупку сурогатного
алкоголю» (Петро Івасюк Ліцензії на алкоголь планують видавати через
Інтернет // http://www.unn.com.ua/uk/news/1690901-litsenzii-na-alkoholplanuiut-vydavaty-cherez-internet. – 2017. – 02.10).
print
поділитись
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Регіональні ініціативи
Використання сучасних технологій для якісних змін в сфері
транспорту є одним з пріоритетних напрямків реалізації концепції,
покликаної трансформувати Київ в «розумне» місто.
Переможцем тендеру на закупівлю обладнання, необхідного для
впровадження е-квитка в наземному пасажирському транспорті Києва, стало
ТОВ «Амріта Комплексні Рішення».
До участі в конкурсі були допущені дві компанії – ТОВ «АЙТІСолюшнс» і ТОВ «Амріта Комплексні Рішення». Очікувана вартість
закупівлі склала 460 млн 360 тис 194 грн. Остаточна пропозиція «Амріта
Комплексні Рішення» виявилася нижче, ніж у «АЙТІ-Солюшнс», і склала 365
млн 2 тис 368 грн. Таким чином, КМДА заощадила на закупівлю близько
96 млн грн. У своїй роботі переможець тендеру буде використовувати
технології провідної естонської компанії з оплати проїзду і надання послуг
пасажирам в реальному часі – Ridango. Відзначимо, що введення
електронного квитка в наземному пасажирському транспорті Києва
відбувається згідно з концепцією «Kyiv Smart City 2020».
У Києві проект введення електронного квитка буде реалізований в
два етапи:
Закупівля 500 комплектів для автоматичної оплати проїзду. Його
планується завершити до кінця 2017 року.
Закупівля ще 1000 комплектів і повноцінний запуск системи. За
календарним планом, цей етап буде завершено в березні 2018 року.
ТОВ «Амріта Комплексні Рішення» засноване в 2015 році. Компанія має
значний досвід в сфері смарт-систем і спеціалізується на їх інтеграції в
рамках «розумного» міста. На рахунку компанії 50 успішних реалізованих
проектів. Зокрема, компанія займалася модернізацією залу Верховної Ради,
залу Кабінету міністрів, які стали частиною розвитку концепції e-урядування
в рамках «Kyiv Smart City 2020» і переходу органів влади на електронний
документообіг (Катерина Буяльська У Києві визначили компанію, яка
запровадить електронні квитки в громадському транспорті //
https://nachasi.com/2017/10/24/obladnannya-dlya-e-kvytka. – 2017. –24.10).
20 жовтня експерти проектного офісу при Міністерстві охорони
здоров’я та професійних організацій навчали лікарів Полтавщини
роботі з eHealth.
Електронна система охорони здоров’я стане обов’язковою з 2018 року,
але готуватися до її впровадження заклади області почали ще минулого літа.
На сьогодні до eHealth приєдналися 9 закладів Полтавської області.
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Система стане основою для нової системи виплат «гроші ходять за
пацієнтом»: коли держава платитиме певну суму за кожного пацієнта, що
уклав з лікарем спеціальну угоду – декларацію.
Впровадження eHealth, насамперед, спрямоване на підвищення
якості медичних послуг. Система стане основою для нової системи виплат
«гроші ходять за пацієнтом»: держава платитиме певну суму за кожного
пацієнта, що уклав з лікарем спеціальну угоду – декларацію. А пацієнти
обиратимуть самі, послугами якого лікаря первинної медичної допомоги
користуватися. Таким чином гарні лікарі, що насправді ефективно лікують
своїх пацієнтів, від цього виграють – зможуть отримувати чесну, достойну
зарплатню. Тоді як до недобросовісного лікаря пацієнти не підуть.
Головні лікарі спілкувалися з розробниками – командою проектного
офісу при Міністерстві охорони здоров’я – про те, якою вони б хотіли бачити
систему в майбутньому. Тестова експлуатація eHealth – спеціальний етап для
виявлення та усунення максимуму недоліків.
Світлана Котляревська, координатор навчальних програм
проектного офісу eHealth:
«Ми були приємно вражені обізнаністю лікарів Полтавщини.
Зворотній зв’язок допомагає робити eHealth кращим, практичнішим,
тому запитання, знання та досвід лікарів для нас – на вагу золота».
Своїм освітнім туром проектний офіс планує охопити всі регіони
України (крім тимчасово окупованих територій). Місто Полтава стало третім
пунктом цього туру. Раніше команда проектного офісу вже відвідувала
Бахмут та Харків. Тур відбувається за підтримки проектів U-LEAD з
Європою: Програми для України з розширення прав і можливостей на
місцевому рівні, підзвітності та розвитку та EDGE.
Розробку системи eHealth ініціювали громадські організації –
міжнародна антикорупційна Transparency International Україна та найбільше в
країні об’єднання пацієнтів – Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІД. Згодом проект знайшов підтримку керівництва МОЗ та
міжнародних донорів.
Сьогодні на розробку системи не витрачено жодної гривні бюджетних
коштів чи кредитних засобів. Після того, як розробку буде завершено й
систему буде досліджено щодо інформаційної безпеки, її отримає на баланс
спеціально створене для цієї мети державне підприємство.
Реєстрацію медичних установ у eHealth головні лікарі розпочали у
червні. Протягом трьох місяців до системи підключились 8 медичних
інформаційних систем для доступу до центрального компоненту системи.
Презентації системи для лікарів пройшли у Вінниці, Харкові, Полтаві, Сумах,
Краматорську, Миколаєві, Білій Церкві, Кропивницькому та Києві (Лікарі
Полтавщини освоюють роботу з електронною системою охорони
здоров’я eHealth // http://np.pl.ua/2017/10/likari-poltavschyny-osvoyuyutelektronnu-systemu-ehealth/?BPCTRY=1. – 2017. –22.10).
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18 жовтня, виконувачка обов’язків заступника міського голови
Дніпра Яніка Мерило зустрілася з запорізькими колегами, аби
поділитися досвідом у сфері електронних технологій.
Яніка Мерила представила представникам міськради Запоріжжя
результати роботи Дніпра у сфері електронного уряду та презентувала
Дніпровський портал відкритих даних.
Окрім того, гості відвідали перший медичний центр, де наприкінці
вересня почала працювати електронна реєстратура та запис до лікаря через
мережу Інтернет. Наразі в цьому центрі в онлайн-режимі записуються 36 %
пацієнтів.
начальник відділу впровадження електронних сервісів КП «Центр
управління інформаційними технологіями» Запорізької міської ради
Олена Боровська:
«Обмін досвідом з використання сучасних технологій для нас – це шлях
удосконалення та важливий майданчик для успішного втілення електронного
урядування в нашому місті. Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю
з вашою професійною командою і дуже вдячні за змістовну та корисну
зустріч».
У Дніпрі не раніше Нового року запустять електронний квиток на єдиній
всеукраїнській платформі (Іван Мураха Відкрите місто: Дніпро поділився з
Запоріжжям
досвідом
впровадження
е-технологій
//
http://dniprograd.org/2017/10/19/vidkrite-misto-dnipro-podilivsya-zzaporizhzhyam-dosvidom-vprovadzhennya-e-tekhnologiy_61506. – 2017. –
19.10).

4 жовтня, виконавчий комітет погодив проект міської цільової
Програми «е-Місто» на 2018-2020 роки. Ініціатор розроблення проекту
Програми – управління розвитку інформаційних технологій
Житомирської міської ради. Головною складовою побудови «е-Міста» є
електронне урядування – єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої
інформаційної взаємодії міської ради, комунальних підприємств, громадян і
суб’єктів господарювання.
Метою даної Програми є формування ефективної системи
муніципального управління та вдосконалення процесу надання публічних
послуг на основі впровадження електронного урядування для зростання
ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян та суб’єктів
господарювання.
Очікувані результати – підвищення ефективності управління у
результаті
спрощення
управлінських
процедур,
скорочення
адміністративних витрат, застосування сучасних методів управління;
оперативне та якісне надання адміністративних і соціальних послуг
населенню; підвищення якості адміністративних послуг та їх доступність;
забезпечення необхідних матеріально-технічних ресурсів і ефективне їх
використання.
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Реалізація Програми забезпечить ефективний оперативний контроль
діловодства щодо інформування керівництва, строків виконання документів,
прийняття рішень на основі повної інформації про хід виконання документів;
зменшить кількість рутинних і ручних операцій, підвищить швидкість
обробки документів. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для
реалізації програми становить 6 386,0 тис. грн.
Після погодження проект міської цільової Програми «е-Місто» на 20182020 роки буде направлено на затвердження міської ради (У Житомирі
погодили проект програми «е-Місто», головна складова якої – електронне
урядування
//
http://www.1.zt.ua/news/misto/u-zhitomiri-pogodili-proektprogrami-e-misto-golovna-skladova-yakoyi-elektronne-uryaduvannya.html.
–
2017. – 04.10).
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Експертний погляд
Роман Греба, заступник міністра освіти і науки України:
Демократія без прозорості – це як будинок без вікон: довіри не викликає.
А держава – це будинок, побудований для і на кошти громадян.
Тому громадяни, по-перше, мають право «зазирнути у вікно» й бути в
курсі всього, що в ньому відбувається. А по-друге, повинні мати не лише
можливість слідкувати за тим, як йдуть справи у власному «будинку», але й
змогу впливати на його устрій та внутрішні процеси управління у різний
спосіб – починаючи від консультацій і закінчуючи виборами.
Обидва ці стовпи, на яких тримається демократія, можна посилити за
допомогою сучасних електронних технологій. Таким чином, ми отримуємо
електронне врядування, що не тільки покращує взаємодію держорганів між
собою, а й спрощує спілкування громадськості, преси і юридичних осіб з
державою та надає їм вільний доступ до спільного «будинку».
Уряд минулого місяця схвалив Концепцію розвитку електронного
врядування в Україні-2020. Це було зроблено для того, щоб узгодити цілі
впровадження електронного врядування та механізми їх досягнення
шляхом багаторівневої співпраці.
Це не перша спроба розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Запровадження цієї політики почалося ще 2003 року, й більшість законів, на
яких вона ґрунтується, датуються саме цим роком.
Останню урядову Концепцію розвитку електронного урядування
схвалено ще 2010 року. З того часу, коли в Україні востаннє масштабно
планували інформатизацію, у нас з’явилося 3G покриття, відкрилися
численні ІТ-кластери, сучасні ЦНАПи, відкриті бази даних. Необхідність
нової Концепції полягала саме в актуалізації наявної нормативно-правової
бази.
Концепція охоплює широкий спектр напрямків, що мають на меті дві
цілі: модернізація публічного управління та модернізація публічних послуг.
Що стосується сфери освіти, перш за все планується розвиток
інфраструктури та використання актуальних технологій у діяльності органів
влади. У нещодавно ухваленому законі «Про освіту» зазначається, що
«Кожен має право на доступ до публічних освітніх, наукових та
інформаційних ресурсів».
Один з базових принципів реформованої освіти в Україні – «інтеграція у
міжнародний освітній та науковий простір», що досягається
впровадженням відповідних інструментів та розвитком інфраструктури
електронного врядування.
Щоб українській освіті та науці бути на високому рівні та займати гідне
місце у світі, необхідно щонайменше мати доступ до електронних ресурсів.
З метою цифровізації освіти Міносвіти планує рухатися в такому
напрямку:
Експертний погляд
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– створення Єдиної освітньої платформи та довідкової системи;
– створення інформаційно-ресурсного центру з упровадження ІКТ у
сферу освіти;
– розробки сховища для електронних навчальних ресурсів та їх
інтероперабельність з освітнім процесом;
– розвиток і поширення цифрових ресурсів та е-сервісів;
– полегшення та організація доступу до відкритих освітніх ресурсів і
підтримка інтерактивних освітніх можливостей;
– запровадження системної інтероперабельності інформаційних
технологій в освіті, що підтримують процеси навчання, наукових досліджень
та організаційного управління;
– побудови і розвиту єдиного освітнього інформаційного простору;
– розроблення та впровадження інноваційних комп’ютерних,
мультимедійних та комп’ютерно орієнтованих засобів навчання та
обладнання для створення цифрового навчального середовища (науковотехнічні (STEM) лабораторії, інклюзивні класи, класи змішаного навчання
тощо).
Усі ці заходи спрямовані на те, щоб зробити освіту цікавою для
молодого покоління. Це покоління вже неможливо привабити нинішніми
засобами навчання в Україні. Найчастіше це – дошка, крейда і паперовий
підручник.
Сучасний учень не бачить свого майбутнього без електронних девайсів.
Якщо увага учня прикута до електронних засобів, то і знання слід доносити
до нього звідти, із віртуального світу. Це зробить навчання цікавішим та
доступнішим, а молодь ростиме як digital native, тобто буде з технологіями на
«ти».
Однією з форм освіти, яка є пріоритетною для розвитку, є дистанційна
освіта, що також базується на інформаційно-комунікаційних технологіях.
Середня школа має розвивати у дітях інноваційність та інформаційнокомунікативну компетентність. Оновлення методів навчання та формування
єдиного освітнього середовища є неможливим без осучаснення шкіл та
автоматизації їхньої роботи.
Від сільської школи до Кабміну – інформатизація, що окреслена в
Концепції-2020, оптимізує внутрішню роботу державних установ на всіх
рівнях. Розвиток систем електронного документообігу, внутрішнього та
міжвідомчого, запровадження електронних архівів та загальна автоматизація
внутрішніх процесів зроблять діяльність держави ефективнішою та
економнішою.
Більше того, життя звичайних громадян та ведення бізнесу вже стає
легшим. Адже ті документи, по котрі раніше доводилося їхати до РАЦС чи
різних інспекцій, тепер можна отримати онлайн, не встаючи зі свого
робочого місця.
Ні ефективна держава, ні цифрова економіка неможливі без
електронного врядування. А загальнодержавне впровадження електронного
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врядування, у свою чергу, неможливе без конкретного плану дій,
обов’язкового для всіх.
Не маючи карти, навряд чи досягнеш пункту призначення. Концепція
розвитку електронного врядування-2020 стане тим орієнтиром, який приведе
Україну до функціонуючого інформаційного суспільства (Концепція-2020:
Як
побудувати
інформаційне
суспільство
в
Україні
//
http://www.pravda.com.ua/columns/2017/10/31/7160084. – 2017. – 31.10).

Яніна Ткачук, автор «Інтернет-свобода»:
Замовити паспорт, отримати витяг з кадастру, зареєструвати документи
– все це сьогодні можна зробити в Україні онлайн. Переваги електронного
врядування – саме так називаються відповідні державні сервіси в мережі
інтернет – очевидні. Але лобісти реформи діджиталізації стверджують:
головний камінь спотикання – користувачі.
Діджиталізація українського уряду і влади
Керівник проекту Є-Data.gov.ua, засновник ресурсу 007.org.ua
Олександр Щелоков:
розвиток цифрових технологій – це природній процес для сучасного
світу. Технології проникають до кожного сегменту людського існування – від
складних програмних комплексів у медицині до найпростіших мобільних
додатків для пошуку побутових товарів. Український уряд залучений до
даного процесу з двох сторін: по-перше, це спрощує взаємодію влади-бізнесу
та громадськості, по-друге – існують міжнародні стандарти та вимоги, які
Україна має виконувати, щоб інтегруватись до світової спільноти.
Зі зробленого головне – це наявність в Україні мінімально достатньої
законодавчої бази для розвитку цифрових технологій у державному секторі:
Закон про доступ до публічної інформації, про відкритість використання
публічних коштів тощо. Важливим є поява державних порталів з відкритими,
або умовно відкритими даними, на базі яких громадськість та бізнес можуть
робити е-сервіси. Далі – тільки питання часу та якості управління,
– відзначив Щелоков.
Експерт групи «Електронне врядування» Реанімаційного пакету
реформ Олег Левченко:
Україна вперше отримала орган, який займається розвитком і
архітектурою цієї есфери – Державне агентство з питань електронного
урядування України.
Вдалося скоординувати між собою декілька речей, які раніше не
компонувались. Міністерства, відомства, регіональні органи раніше робили
свої системки. Зараз є намагання і спроба скоординувати ці речі в одну
систему. Створена координаційна рада, і це дуже великий політичний крок.
Продовжується робота над ключовими документами, які сформують
архітектуру і раціоналізування. Основні – це національний демографічний
реєстр або його аналоги, електронна ідентифікація, bank-ID або mobile-ID, і
інтероперабельність – система взаємодії між всіма системами, які є в Україні,
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це так званий міст, через який проходять усі дані, розповів Левченко. За його
словами, сьогодні підходить до завершення розробка і прийняття ключових
документів, зокрема, закон про реєстри. Буде підтверджена архітектура і
базові підходи до цього моста. А bank-ID та mobile-ID зараз на етапі
погодження як регулятора, так і на рівні парламенту. Частина готова до
імплементації, частина – вже в роботі.
Відповідно, вже є електронні сервіси, які працюють на сьогодні:
дозвільні документи ДАБІ, отримання витягів з Держкадастру, отримання
довідки про несудимість та інші. Після впровадження трьох базових
«стовпів» урядування можна буде говорити, що кількість сервісів зросте в
рази.
Окремою частиною є поняття відкритих і великих даних. Відкриті дані
– це окремий підхід, на основі якого будуть формуватися і державні публічні,
і місцеві публічні, і бізнес-сервіси, які зможуть покращити життя громадян.
Сьогодні в цьому напрямку зроблено дуже багато – і з формування навиків, і
зі створення законодавства.
Крім того, значна робота проведена у системі підтримки і захисту
безпеки продуктів загальних систем. Держспецзвязок, СБУ, поліція мають
повноваження, але від якісної архітектури залежить можливість захистити
системи.
Ще один важливий компонент – підхід до будівництва функціональних
архітектур. Є електронні продажі, електронна освіта тощо. Це ціла мережа
продуктів, які потім мають створити монолітні, постійно діючі і оновлювані
системи, на основі реєстрів доступу, ідентифікації, взаємодії тощо.
І сьогодні найбільше проблем у цьому, тому що це питання грошей. Але
інвестиції в цю сферу окупаються дуже швидко. Ми маємо окремі сервіси,
які є тільки на папері, але вони, ці галузеві сервіси, дуже важливі, тому що в
них потім додаються дуже багато можливостей для людей, користувачів.
Сьогодні той етап розвиту відкритих даних, е-урядування чи е-сервісів,
коли важливо не давати оцінки «добре» чи «погано», перемога чи зрада. Ми
тільки на початку шляху до всього, що має на початку букву «е-», відзначив
Олександр Щелоков.
Сьогодні важливо створити стандарти, стандарти інтегровані до
міжнародних систем. Тоді ми отримаємо доступ до великих даних світової
економіки, а не лише свого міста, міністерства чи країни. Важливо не йти на
компроміси з «швидкими перемогами», а діяти стратегічно, комплексно,
системно. Інакше більшу частину програмних рішень з часом прийдеться
адаптувати, конвертувати та переписувати.
Головна проблема у секторі, де працює наша команда (це сектор
публічних фінансів), що часто дані відкриваються державою не у форматі
відкритих даних, а як вийде, як легше, чи для «галочки». Забивати урядові
веб-ресурси «сміттєвими» файлами чи надавати е-сервіси на базі неякісних
реєстрів – от це зовсім неправильно точно. Особливо, коли є технології,
професійні команди та фінансування, щоб зробити це правильно відразу.
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Задайте питання топ-менеджерам міністерств чи е-агентств, чому вони не
використовують успішний досвід, а продовжують відкривати сумнівні
проекти на IT роботи для держави?
Олег Левченко розповів про своє бачення перепон на шляху до
діджитацізації української держави. І на його думку фінансування – тільки на
третьому місці. Бо є питання інертності законодавців, які формують
загальну базу для України. І там основне питання, яким задаються
зацікавлені, дещо інше – хто буде головний. А ідея якраз не в цьому, а в
гармонізації, і формування всього у вигляді єдиної системи.
Важливою є позиція ключового інженера, який не володітиме системою,
не даватиме на неї гроші, а буде визначати, узгоджуючи з галузевими
сферами, майбутнє розвитку системи. Частково зараз функцію такого
«інженера» виконує Держагентство, але певних повноважень і статусу немає.
Є боротьба за бюджети і донорські кошти, але основним мало би бути те, хто
визначає речі, пов’язані з формуванням системи розвитку інфраструктури.
Наша головна проблема – готовність клієнта до користування.
Ми можемо створити цілу купу сервісів, класних і важливих, але ними
не будуть користуватися. Це залежить від людей, які мають усвідомити
вигоду від користування послугами електронного врядування.
Якщо людина старшого віку хоч раз скористалася відео месенджером
для спілкування з внуками – вона усвідомила його корисність. Так само,
через усвідомлення переваг спілкування у соцмережах – реєструється там.
Так само має бути і з послугами e-gov.
Олександр Щелоков теж вважає, що проблема не в уряді, а в нас.
Громадськість у своїй масі надпасивна. Людей, які в темі або можуть
якість використовувати цифрові технології з боку громадських організацій чи
територіальних громад, дуже мало. 86 % опитаних українців не знають що
таке «е-урядування». Плюс навіщо довіряти урядові рішення електронним
роБотам, коли легше дати хабаря лікарю, поліцейському, чиновнику і не
перейматись реформами та IT рішеннями.
Найбільше заважає відсутність протяжності державних проектів. Кожна
зміна уряду веде за собою зміну «близького оточення», яке забуває, закриває
або не розвиває вже діючі проекти. «Сьогодні державна система, нажаль, ще
базується на персонах, а не на бізнес-процесах, чи бімодальних моделях
управління. Та очевидно, що значні зміни вже почали відбуватись і в
найближчі чотири роки ми побачимо цікаві зміни на корись України.
Казати, що «ми збудували», не можна буде ніколи, вважає Олег
Левченко. Бо питання розвитку і наближення до ідеалу вічне. Є світовий
рейтинг електронного врядування, найкращі в ньому – Південна Корея. Там
головне – не тільки поширеність сервісів, а й вміння і можливості
користування людей.
Однак у Держагентстві написали «Концепцію розвитку електронного
урядування в Україні до 2020 року».
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Щодо фінансування е-врядування, то галузь фінансується: «Цей рік
перший, коли з’явилися досить великі гроші. На наступний рік – так само, і є
донорська підтримка. Але ніколи не буде достатньо грошей. Маємо
враховувати війну сьогодні також».
Однак експерт пояснив: для економіки України діджиталізація – це один
із ключових драйверів. Як часто люблять повторювати, головна проблема
України – у корупції. А електронне врядування – це одиничка і нулик, якими
кодуються всі бажання, потреби тощо. Їх можна відслідкувати. Тому це –
вирішення проблеми корупції в тому числі. Коли можна буде оцифрувати і
побачити всі доброчесні дії. І це дає можливість верифікувати і чиновника, і
діяльність влади в цілому (Електронний уряд в Україні: вся держава в один
клік // https://24tv.ua/internet_svoboda_tag5723?utm_source=seocopy. – 2017. –
25.10).

Переход на электронное правительство является положительным из
многих аспектов: это не только быстрое оформление документов, а
также отсутствие коррупции. Чтобы к этому прийти, при самых
благоприятных условиях, нам понадобится минимум пятнадцать лет.
Советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило:
«Законопроект о электронные услуги мы принимали три года. У меня
нет столько времени ждать, чтобы ждать на внесение правок. Можно же
создать
благоприятные
условия
«сверху»,
то
есть
поправить
законодательство и стандарты. В то же время каждый день надо работать
«снизу», показывая, что города становятся успешными».
«Я верю в позитивную конкуренцию. Два города Украины стали
лауреатами первого всеукраинского форума развития и применения
открытых данных Open Data Forum 2017 – это Львов и Днепр. У них очень
разные стадии развития. В первом городе мы думаем, как развивать
стартапы, экосистему, новшества. В Днепре нас немного напугала ситуация.
Там не было ничего электронного, нам дали бумаги с названиями улиц и
нумерацией домов», – объясняет советник.
Ежедневно примерно 1 800 человек работает над электронным
реестром Днепра, и чтобы его полностью заполнить, понадобится
несколько лет.
«Там нет никакого реестра: ни жителей, ни имущества. То есть, мы сами
все создаем. Чтобы полностью заполнить электронный реестр Днепра, нужно
несколько лет. Не все местные жители сразу приходят, потому что не имеют
просьб к государству».
В Эстонии переход на электронное декларирование занял пятнадцать
лет.
«Государство делало все возможное для этого. То есть, законы
принимались, была полная поддержка, предприятия, которые создавали
решения. И при этих условиях переход к электронному декларированию
занял у нас пятнадцать лет. В Украине, при самых благоприятных условиях,
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это также может произойти в такой срок», – отмечает советник министра
инфраструктуры Украины (Для перехода на полное электронное
управление Украине нужно минимум 15 лет, – Мерило //
http://zik.ua/ru/news/2017/10/24/dlya_perehoda_na_polnoe_elektronnoe_upravl
enye_ukrayne_nuzhno_mynymum_15_let_1192033. – 2017. – 24.10).

Realist подводит итоги масштабного рейтинга цифровых побед
Украины – в голосовании приняли участие тысячи читателей и ведущие
эксперты рынка. Список лучших позволил не только определить
лидеров, но и обозначить цифровую траекторию, по которой следует
двигаться Украине. Цифровизация украинской экономики – дело рук
нескольких
прогрессивных
чиновников,
смелых
менеджеров
и
инновационных компаний, в то время как сфера все еще ждет от государства
конкретных решений и условий для развития рынка. Несмотря на это,
Украине уже есть чем и кем гордиться.
Цифровой реформатор
В номинации «Цифровой реформатор года» экспертное жюри и
читатели Realist’а оценивали работу власть имущих, которые внесли
наибольший вклад в цифровизацию Украины. В список номинантов попали и
чиновники, и парламентарии, которые не побоялись принять важные для
страны решения, внедрили новые цифровые продукты и пролоббировали
принятие важных законопроектов. И чиновники, и эксперты давно
согласились: за «цифрой» – будущее экономики. Но для внедрения новых
подходов необходимо волевое решение власти.
Как показали результаты голосования, первое место в этой номинации
занял народный депутат Александр Данченко. Парламентарий
номинирован на звание «Цифрового реформатора» за активную
законодательную деятельность, популяризацию цифровизации, участие в
разработке «Цифровой адженды-2020», активную международную работу.
Напомним, Александр Данченко, в прошлом руководитель крупнейшей
телекоммуникационной компании
«Датагруп»,
сейчас
возглавляет
профильный комітет ВР по вопросам информатизации и связи. Он является
соавтором важных для цифровизации законопроектов, в том числе и «Об
электронных коммуникациях».
Цифровой лоббист
В этой номинации оценивалась работа общественных деятелей и
лидеров мнений, которые активнее всего продвигали интересы сферы и
популяризировали цифровизацию экономики. Опыт развитых экономик уже
давно показал: главный капитал любой страны – это не земля, металл или
полезные ископаемые, а – прежде всего «мозги», т. е.человеческий капитал.
Для примера: одна цифровая компания Google зарабатывает больше, чем вся
аграрная сфера Украины. Эстония, которая пошла по пути цифровизации,
привлекла в страну миллиардные инвестиции, в этой стране разработали
приложение Skype, которым пользуются миллионы людей по всему миру.
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В номинации «Цифровой лоббист» победу одержали сразу двое
активистов: Александр Щелоков, руководитель проекта Є-data, и Яника
Мерило, заместитель мэра Днипра и советник нескольких
высокопоставленных чиновников.
Щелоков возглавил команду Є-data, с нуля создавшую крупнейший
портал публичных финансов. «Є-data превратила бумажные платежные
документы Казначейства в е-формат, доступный каждому. Ежедневно
Государственная казначейская служба передает на портал e-data.gov.ua более
100 тыс. трансакций. Кроме того, на портале в цифровом виде хранится более
20 млн договоров, актов выполненных работ и отчетов об использовании
бюджетных средств. «Главная заслуга портала в том, что мы смогли
разработать формат е-документов и не позволили публиковать ни одного
документа не в машиночитаемом формате».
Яника Мерило имеет огромный опыт работы в инвестиционных фондах
в мире, в Украине занимается проектами электронного государства,
лоббирует внедрение инновационных проектов на уровне городов и страны.
В 2015 году была выбрана Google и Financial Times одним из 100 новаторов,
инновации которых меняют мир.
Цифровое событие года
В этой номинации эксперты и читатели оценивали достижения в сфере
украинской цифровой экономики. Этот год оказался насыщенным
переменами,
давшими
импульс
в
развитии
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и внедрении принципов цифровой
экономики. Разработана стратегия развития в цифровом пространстве
(«Цифровая адженда Украины-2020»), приняты законы «О доступе к
инфраструктуре» и «Об электронных доверительных услугах», запущены IDкарты, открыт инновационный проект UNIT.city.
Эксперты цифровой сферы и читатели единогласно назвали самым
крупным событием этого года принятие «Цифровой адженды Украины2020». Это документ, в котором прописана стратегия развития цифровой
экономики.
В «Цифровой адженде» эксперты разработали несколько сценариев
развития. Если в Украине и в дальнейшем цифровизация и развитие
человеческого капитала будут считаться неприоритетными сферами
(условный «базовый сценарий»), то это приведет к трудовой миграции
«мозгов», неэффективной экономике и низкой конкурентоспособности
нашей страны. Позитивный же для Украины вариант развития цифровой
сферы можно реализовать только после ликвидации законодательных и
фискальных преград, активной стимуляции цифровизации экономики
(условный «форсированный сценарий»).
Отрасли, которые используют новейшие технологии, растут в 2−4 раза
быстрее, чем те, которые усредненно используют традиционные методы.
Сферы жизнедеятельности (образование, медицина, транспорт и т. д.),
модернизируемые благодаря цифровым технологиям, становятся гораздо
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эффективнее и создают новые ценность и качество, которые очень часто
приводят к полной трансформации старой системы, отмечают авторы
адженды.
«Цифровую адженду Украины-2020» разрабатывали ОО «Хайтек Офис
Украины», Государственное агентство по вопросам электронного
управления, ГС «Центр развития инноваций» и эксперты частных компаний.
На момент голосования и подготовки рейтинга закон «Об электронных
доверительных услугах» не был принят ВРУ, поэтому в рейтинге участия не
принимал.
Лучший цифровой продукт
В этой номинации эксперты и читатели оценивали продукты и
цифровые решения, которые, по их мнению, стали лучшими за последний
год. Причем, учитывались как инициативы со стороны бизнеса, так и
государственные проекты. Несмотря на то, что систему госзакупок ProZorro
запустили еще несколько лет назад, проект продолжает развиваться и
приносить плоды. Жюри и читатели практически единогласно признали его
лучшим цифровым продуктом в Украине.
ProZorro – своеобразный «мостик» между бизнесом и заказчиками услуг.
Электронная система позволяет автоматически определять лучшее
предложение по тендеру и сводит на нет «откаты» и махинации. ProZorro –
обладатель международной премии в сфере публичных закупок Public Sector
Procurement Award.
В создании продукта участвовали Министерство экономического
развития и торговли, частные компании, организация Transparency
International.
Социальный проект года
В этой номинации оценивались проекты, которые изменили жизнь
украинцев к лучшему. Это и образовательные проекты, и Telegram-бот для
поиска и мониторинга железнодорожных билетов, и проекты, занимающиеся
разработкой инновационных решений в разных сферах жизни.
Эксперты и жюри признали лучшим проектом в этой номинации Radar
tech. Это совместное детище UNIT. city и Киевстар. Акселератор объединяет
крупный бизнес, стартапы, учебные заведения и государство. Одна из
ключевых задач проекта – остановить «утечку мозгов» из Украины в сфере
IT. UNIT.city – инновационный парк, где бизнес может получить толчок в
развитии благодаря IT-стартапам и образовательным проектам.
Стать участником-акселератором могут предприниматели, стартапы,
продуктовые команды, а также представители малого и среднего бизнеса.
Команда должна состоять минимум из двух человек, один из которых –
гражданин Украины, проживающий на ее территории.

Цифровой город
Для любого города цифровизация открывает новые перспективы.
Инновационные технологии уже давно коснулись всех сфер жизни
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современного горожанина: это и транспорт, и ЖКХ, и образование, и
медицина, и взаимодействие с органами местной власти. Для примера:
цифровые решения для многоэтажного дома – система «умный дом» с
автоматической регулировкой тепла – позволяет сократить потребление на
30−40 %.
В будущем, уверены эксперты, можно будет не только записаться на
прием к врачу с помощью компьютера, но и получить по интернету
результаты своих анализов, рецепт от врача. Оцифровка кардиограмм, УЗИ и
других необходимых обследований позволит передавать результаты
высококвалифицированным врачам в любую точку мира, что даст
возможность получать дистанционные консультации.
Кроме того, постепенно все взаимодействия с органами власти уйдут в
онлайн. Для получения справок и разрешений не придется больше стоять в
очередях. И все это перспектива ближайших лет. Для примера: еще совсем
недавно украинские бухгалтеры привозили отчеты и налоговые декларации в
бумажном виде, стояли в очередях в налоговых. Сейчас же практически все
отчеты отправляются в электронном виде. Более того, есть специальные
программы, которые помогают бухгалтерам заполнять отчеты и даже находят
ошибки.
В номинации «Цифровой город» эксперты и читатели выбирали
украинский город, которые быстрее всего движется на пути к цифровизации,
активно использует новые инновационные решения. И победителем в этой
номинации стал Киев.
Первый замглавы КГГА Геннадий Плис:
«Проекты, которые мы сейчас реализовываем в рамках инициативы Kyiv
Smart City, направлены на цифровизацию. Это значит, что все ключевые
направления жизнедеятельности киевлян так или иначе будут связаны с
информационно-коммуникационными технологиями. Например, услуги,
которые ранее можно было получить в муниципальных учреждениях, теперь
можно заказать через интернет. На геоинформационной карте «Майно»
можно посмотреть информацию о законном/незаконном строительстве, о
платежах за парковки, разрытиях, рекламе и пр.».
Доходы и расходы бюджета Киева можно отследить в «Открытом
бюджете» на портале КГГА. Там же доступны е-петиции, бюджет участия,
контактный центр 1551. Сейчас, по словам Плиса, городская власть создает
сетевую инфраструктуру, которая включает объединение в единую сеть
структурных подразделений Киевской горадминистрации, создание
сервисной сети для обслуживания городских сервисов.
«Мы построили систему видеонаблюдения, в которой сейчас более 4200
камер следят за порядком на улицах столицы, в школах и садиках, в
больницах. Все эти проекты направлены на обеспечение комфорта и
безопасности киевлян и гостей города, на облегчение управления городом,
повышение уровня доверия граждан к власти через открытость действий».
E-service года
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В этой номинации эксперты и читатели определяли цифровой сервис,
который оказал наибольшее позитивное влияние на жизнь украинского
общества. Среди номинантов оказались как онлайн-магазины, так и такие
серьезные проекты, как Онлайн дом юстиции и iGov. Однако победителем
единогласно признали Приватбанк.
По мнению экспертов, именно этот банк наиболее активно внедряет
цифровые технологии. Большую часть банковских операций можно
совершить с помощью сайта или приложения Приват24. Кроме того, на сайте
банка можно приобрести билет на поезд, оплатить коммуналку, открыть
депозит, сделать пожертвование и т. д.
Лучший менеджер года
В этой номинации оценивалась работа украинских менеджеров, которые
сумели внедрить в разных компаниях инновационные подходы.
Единогласно лидером голосования стал Дмитрий Дубилет, бывший ITдиректор Приватбанка, который на данный момент занимается развитием
портала госуслуг iGov.
Главное достижение Дубилета на данный момент, уверены эксперты, –
цифровые продукты Приватбанка. Это и банковское приложение, и
возможность получить услуги онлайн. К слову, Дмитрий Дубилет учился в
Лондонской школе бизнеса, работал в компаниях MasterCard и Infosys.
Экспертное жюри «DIGITAL VISION. Рейтинг цифровых побед
Украины»: глава совета Телекомпалаты Татьяна Попова, исполнительный
директор Hi-tech Office Ukraine Андрей Бирюков, эксперт Агентства по
вопросам электронного правительства Украины Яника Мерило,
представитель компании «Укртелеком» Роман Аулов, известный украинский
IT-инвестор
Илья
Кенигштейн,
вице-президент
Ассоциации
правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная, вице-президент
Ассоциации «IT Ukraine», CEO Alcor Дмитрий Овчаренко, основатель ITкомпании «Телесенс» Эдуард Рубин, руководитель Ассоциации
инновационного и цифрового образования Мария Богуслав, руководитель
Интернет-ассоциации
Украины
Татьяна
Попова,
представитель
Министерства финансов Александр Комареус и исполнительный директор
«Хай-тек» Андрей Бирюков (Цифровое будущее Украины: итоги рейтинга
DIGITAL VISION // https://realist.online/article/cifrovoe-budushee-ukrainyitogi-rejtinga-digital-vision. – 2017. – 24.10).

Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного
розвитку і торгівлі України:
У світі не існує єдиного, ідеального методу продажу для всіх видів
активів.
На кінцевий результат і ціну впливають безліч факторів: різний ступінь
конкуренції, різна поінформованість покупців про активи, а також різна
повторюваність торгів.
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… Тут ми безпосередньо підійшли до відповіді на питання, чим
Нобелівський лауреат Роджер Майєрсон так зацікавився в Україні, що навіть
приїжджав до нас із лекцією у червні. І ця відповідь – дизайн нових
аукціонів у ProZorro.Продажі.
Що ж у них такого особливого? Зараз ProZorro.Продажі використовує
звичайні, англійські аукціони з підвищенням ціни. Але вже згодом, у тому
числі для проведення малої приватизації, почнуть використовувати
четвертий тип аукціонів – голландські. Головна їх особливість – це гра на
зниження ціни. Продавець встановлює високу початкову ціну, яка з часом
автоматично знижується, поки хтось не купить актив.
ProZorro.Продажі поєднали голландський аукціон із стандартним
англійським. Перша частина є суто голландською – ціна на актив
автоматично знижується, аж поки хтось із учасників не зафіксує її.
Відбувається гра нервів, адже ніхто із покупців не знає, коли хтось зупинить
зниження ціни. Це створює емоційну напругу і підігріває конкуренцію.
Другий етап аукціону – це подача закритих пропозицій. На цьому етапі
кожен з покупців може запропонувати ціну, вищу, ніж була зафіксована в
першому раунді. Це допомагає ще підвищити ціну продажу. Але при цьому
той покупець, який зафіксував ціну протягом голландця, має право дати
остаточну ціну, а отже має перевагу. Таким чином ми стимулюємо покупців
під час голландця раніше фіксувати ціну.
Голландські аукціони дуже ефективні для продажу проблемних активів.
Наприклад, прав вимоги по кредитах. Для таких товарів краще створити
певний тиск на покупця, адже якщо актив просто перевиставляється кілька
разів, і кожного разу ціна знижується лише трохи, всі потенційні покупці
чекають. Але якщо продавати ці активи на голландському аукціоні, то
покупці знають, що ціна може впасти значно і в будь-який момент цей актив
може купити їх конкурент.
Таким чином, механізм із голландськими аукціонами має значно
скоротити загальний час продажу активів. А сьогодні саме тривалість
продажу є критичною у питанні продажі активів неплатоспроможних банків.
Скоро добіжить кінця термін ліквідації деякіх з банків, і саме їх активи
будуть виставлені на перші голландські аукціони в ProZorro.Продажі.
Хороший дизайн аукціону дозволяє продати активи якомога вигідніше
для всіх сторін, тоді як поганий може завдати істотних збитків у першу чергу
продавцю. Так, наприклад, сталося в Новій Зеландії у 1990 році, коли
держава виставила на продаж телевізійні частоти. Вирішили проводити
аукціони закритих пропозицій. Одна з компаній зробила ставку на пакет
частот у розмірі 7 млн новозеландських доларів, а заплатили всього 5 тисяч –
саме такою була друга найбільша ставка. Скандал був масштабний.
Щоб такого уникнути, дизайн аукціонів у ProZorro.Продажі продуманий
дуже детально. У голландських аукціонах ми запроваджуємо механізми, які
розроблені Фондом гарантування вкладів (ФГВФО) та професорами
Київської школи економіки (КSE). Для їх обговорення в Україну якраз і
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приїжджав раніше згаданий Роджер Майєрсон. Передбачається, що
розроблений дизайн аукціонів дасть найкращий результат, адже Нобелівську
премію просто так не вручають.
Водночас дизайн аукціонів доволі зрозумілий для їх учасників, адже ми
хочемо, щоб довіра бізнесу до держави продовжувала зростати, як власне і
конкуренція за активи. Зараз ми розпочинаємо пілотне тестування
голландських аукціонів, які згодом можуть стати інструментом, в тому числі,
малої приватизації. Крім того, дуже важливо, що наша діяльність створює
запит на розробку нових наукових напрямків у теорії аукціонів. І я був би
дуже радий, якби українські професори та студенти змогли додати щось до
напрацювань ФГВФО, КSE і Майєрсона (Особливості «дизайну» нових
аукціонів // http://biz.nv.ua/ukr/experts/nephodov/osoblivosti-dizajnu-novihauktsioniv-2083878.html. – 2017. – 24.10).

Експертка Держагентства із питань електронного урядування
України, радниця мерів Дніпра і Львова Яніка Мерило:
Про здобутки електронного урядування
Дехто ігнорує зміни. Закон говорить, що усі тендери мають бути
електронними. Але є такі міста, що проводять їх по-старому. Просто не
хочуть – і це продовжується.
В Естонії це також було, але за 15 років у країні змогли створити
повноцінне електронне урядування. Теперішній український уряд набагато
кращий, ніж був попередній. Я боюся, що він кращий, ніж буде наступний.
Якщо подивитися на соціологію і подумати, який уряд ми отримали б, якби
вибори були завтра? Це непогана можливість зробити щось вже сьогодні.
Вікно можливостей є, але повної політичної волі у країні немає. Закон,
що можна надавати послуги за допомогою мобільного телефона, ми
приймали три роки. Хоча всі казали, що вони за. Це новий тренд:
стверджувати, що щось дуже потрібно – і не голосувати за це.
Але за ці два роки ми вже створили деякі механізми для надання
електронних послуг. Гадаю, що закон про електронні ID є великою
перемогою. Раніше нічого не можна було робити з електронними підписами.
Перемогою є Prozorro. Хоча і тут є багато «зради», про яку ми ще не знали.
Бюджет участі є вдалим проектом. Він не масштабний, не є повноцінною
електронною демократією. Але це інструмент прямого впливу. Перемогою є
відкриті дані. Тепер потрібно почати ними користуватися.
Є ще над чим працювати. В Естонії колись створили центр кібербезпеки.
Зараз ми зробили маленький прототип у Дніпрі. Має бути розуміння, що
кібервійна тільки починається. В Естонії вона вже була: 2007 року відбулася
перша атака на електронне урядування. Хотіли зламати реєстри, щоби
послуги не працювали.
У нас можна голосувати на виборах через інтернет. Щоразу під вибори
хтось обіцяє, що зламає принаймні один голос, щоби показати, що цей
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механізм не працює. Жодного разу це не вдалося, адже Естонія вкладає
ресурси і свідомість у кібербезпеку. Цього поки немає в Україні.
Є також перехід до електронної демократії: петиції. Це поки працює не
дуже ефективно, адже до кінця не зрозуміло, як влада має реагувати на такі
звернення. Чи вона повинна їх виконувати, чи повинна просто розглядати? Є
проблема із розумінням громадськості петицій. Наприклад, згадайте
найперші прохання: дозволити носіння зброї та відправити Юлію Тимошенко
посланницею до Гондурасу. Обидва проекти Президент не підтримав.
Якщо резюмувати: чимало електронних інструментів в Україні є, але
вони поки неповноцінно працюють.
Про швидкість запровадження електронного урядування
Щоби ці інструменти швидше впроваджувалися, потрібно насамперед
ходити на вибори, свідомо вибирати і робити висновки із того, що ви
вибрали. Але це тільки початок.
Потрібен позитивний тролінг політиків. Ви уявляєте, що п’ять років
тому ви пишете щось у Facebook Азарову або Арбузову, а вони вам
відповідають? Я знаю, що Володимир Омелян, Арсен Аваков, Макс
Нефьодов вечорами самі відповідають на запитання і критику у Facebook.
Тобто, громадськість довела, що треба враховувати її думку. Поки вони
виходять на зв’язок, не треба припиняти позитивний тролінг.
Також потрібно створювати позитивну конкуренцію. Зараз якщо у
якомусь місті запроваджується успішна ініціатива, то жителі іншого питають
у свого керівництва: чому у нас такого немає. Геннадій Кернес за одним
опитуванням був мером, який найбільше гальмує електронні нововведення.
Так він образився і питав, що треба робити, щоби інновації швидше
запроваджували у Харкові.
Про спротив інноваціям
Є традиційний набір відмовок тих, хто не хоче змін:
1) «не на часі»;
2) «у нас все інакше»;
3) «ми не готові»;
4) «це ж Україна».
Думаю, що якби сьогодні була можливість не стояти в черзі та не давати
хабарі, більшість це робила би. У цьому відповідь на запитання, готові ми чи
ні до електронного урядування. Зрозуміло, що для цього потрібно провести
велику роботу.
Коли Естонія створювала електронний світ, то вона проводила
масштабну інтернетизацію країни. Інформаційна мережа стала таким же
соціальним правом, як вода та електрика. Коли Україна продавала 3g і 4g
ліцензії, то в умовах потрібно було вказати, що провайдери мають робити не
лише те, що комерційно вигідно, а також мають діяти соціально
відповідально. Вони повинні були б провести 3g і 4g до маленьких містечок і
селищ, де бізнесу не завжди вигідно працювати, але потрібен інтернет.
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Є багато технічної роботи, але ментально ми готові до електронного
урядування. Пригадую, коли ми робили паралельно електронний підрахунок
голосів на виборах мера у Дніпрі та Львові. Тоді збігалася кількість голосів,
але не зовсім збігалися результати із даними ТВК. Представники однієї партії
сказали нам, що це підтверджує неготовність до електронних виборів.
Бразилія готова, Киргизстан готовий, Росія готова – а ми не готові?
Можливо, політики і не готові. Ми вже можемо це робити.
Про майбутні нововведення
Я очікую, щоби скасували довідки як такі. У мене є дві «улюблені»
довідки: про несудимість і про склад родини. Я знаю, чи мене судили. Я
знаю, хто мій чоловік і діти. Навіщо мені потрібна довідка, щоби дізнатися
про це? Якщо якомусь держоргану хочеться це знати, нехай він запитає в
іншого держоргана, а не у мене.
Зараз у Дніпрі створюють реєстри мешканців для різних служб. Якщо
треба буде оформити субсидію, то відділи соцзахисту просто питатимуть
дані в інших відділів. Мешканці дозволяють дивитися ці дані.
Першим кроком була електронна черга. Далі треба скасувати половину
чи більше довідок. Далі – забути про них взагалі. Треба відкрити усю
інформацію, яка не є державною чи комерційною таємницею, не особисті
дані. І треба дати усім службам доступ до всього.
Зрозуміло, що із довірою до влади є певний нюанс: держава може
використовувати наші дані для обмеження свободи. Але вдалим є приклад
Естонії. Там є своєрідний кабінет громадянина: він бачить, хто і коли
запитував його особисті дані. Естонець має право дізнатися, навіщо
запитували дані.
Одного разу трапився випадок. Співробітниця дорожньої поліції мала
доступ до бази даних служби. Її подруга попрохала знайти чоловіка, якийсь
кудись поїхав і не платив аліменти. Та знайшла його у базі. Він це побачив.
Але чоловік подав до суду і виграв, адже ця співробітниця поліції не мала
права з’ясовувати такі дані – у неї не було підстав.
Про технології і старше покоління
У мене є подруга, «напарниця електронної революції». Їй 65 років, вона
головна лікарка одного медичного центру Дніпра. Із її центру почали
запускати електронну медицину, тому що вона завжди була реформаторкою.
Більше 40 % її працівників – люди похилого віку. Реєстратура – уся похилого
віку.
За місяць від впровадження електронної реєстрації, 40 % усіх пацієнтів
почали записуватися на прийом онлайн, половина лікарів стала записувати на
наступний візит через комп’ютер. Усі ці люди навчають інших, як запускати
електронну революцію.
Зараз ми хочемо запровадити електронний рецепт. Починатимемо із
цього центру.
Я думаю, це міф: людей похилого віку неможливо навчити
користуватися електронними послугами. Звісно, хтось не зможе цього
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зробити. Але для них лишаються старі умови. Статистика говорить, що
більше й більше людей користуються онлайн-медициною (Михайло Драпак
Треба забути про довідки взагалі, – Яніка Мерило про успіхи електронного
урядування в Україні // http://dyvys.info/2017/10/22/treba-zabuty-pro-dovidkyvzagali-yanika-merylo-pro-uspihy-elektronnogo-uryaduvannya-v-ukrayini.
–
2017. –22.10).

В Україні можуть з’явитися криптобіржі, а за рахунок
крипторинків наповнюватимуть Пенсійний фонд. Україна взяла курс на
легалізацію віртуальних грошей – в Раді зареєстрували вже два
законопроекти про обіг криптовалюти.
Найпопулярніша зараз криптовалюта – біткоіни – з’явилася 2008 року.
На той час назріла необхідність в універсальних інтернет-грошах, які не
підвладні ніякому центробанку або державі. При їх створенні і розподілі
використовуються спеціальні криптографічні (шифрувальні) протоколи, які
нікому не вдавалося зламати. Майнити (від англ. To mine – добувати. – Авт.)
криптовалюту може будь-яка людина, встановивши спеціальну програму на
комп’ютер. Вона реєструє переведення криптовалюти у всьому світі,
створюючи особливу базу даних – блокчейн. Внесення до цієї бази всіх
операцій називається майнінг, і саме за нього користувачі отримують
винагороду віртуальними грошима. Юрстатус біткоіна залежить від країни.
Так, в квітні цього року Японія офіційно визнала його платіжним засобом, а в
Німеччині подібний статус він отримав ще 2013-го. А ось в РФ його
використаннярозглядають як ознаку незаконних операцій.
У нашій країні юрстатус біткоіна обговорюється. Так, наприкінці
вересня заступник голови Нацбанку Олег Чурій заявив, щоце точно не
валюта і не платіжний засіб». Однак минулого тижня представник НБУ Емал
Бахтарі сказав, що Нацбанк орієнтуватиметься на провідні центробанки
світу, щоб зрозуміти, як ставит це точно не валюта і не платіжний засіб» ися
до криптовалют. Тоді ж група нардепів від НФ і БПП подала до парламенту
законопроект про обіг криптовалют в Україні. Він визначає, що
криптовалюта – це «програмний код, який може виступати засобом міни».
Передбачається
створити
криптовалютні
біржі
(організації,
які
забезпечуватимуть обмін цифровими грошима), а з боку держави
контролюватиме обмін Нацбанк.
У другому законопроекті, який подав до ВР голова комітету з питань
фінполітики Сергій Рибалка, дається інше визначення криптовалюти:
«Цифрове вимірювання вартості, засноване на математичних обчисленнях».
Вони зможуть виступати як засіб обміну і вважатимуться фінансовим
активом. Прописано там і створення криптобіржі – нею може стати будь-яка
фінансова установа, статутний капітал якого не менше 5 млн грн (зараз – 35,7
біткоіни). Засновниками кібербірж, згідно із законопроектом, можуть стати
держоргани, пересічні українці і навіть іноземці. При цьому мінімум 51 %
статутного капіталу повинно належати громадянам України. Для управління
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ринком цифрових грошей пропонується створити окремий державний орган,
який видаватиме ліцензії криптобіржам і криптообмінникам, а також
регулюватиме їх роботу.
У документі йдеться про створення загальнодержавних, регіональних і
місцевих програм розвитку та підтримки ринку криптовалют. Таким чином,
держава виділятиме гроші на інноваційні проекти щодо майнінгу і
запроваджуватиме пільгові тарифи на електроенергію для тих, хто видобуває
цифрові гроші. Пропонується, щоб продавці криптовалюти платили внески
до фондів пенсійного держстрахування в розмірі 2 % від суми. За незаконну
діяльність з видобутку криптовалюти хочуть штрафувати на суму до 170 тис.
грн. (1,2 біткоіна).
У світі вже більше 2000 видів криптовалют. Друга за популярністю
після біткоіна – ефіріум. Вона становить 20 % ринку криптовалют (біткоін
займає 45 %), може добуватися в будь-яких обсягах (тоді як біткоінів не
може бути випущено більше 21 млн одиниць). Сьогодні один ефір варто
299,05 долара. На третьому місці – криптовалюта ріпл: у неї 5 % ринку, а
вартість однієї одиниці – 0,226 долара. На відміну від біткоіна, ріпли не
можна майнити – всі вони належать одній компанії, яка сплачує ними за
оренду комп’ютерів для обробки інформації. Ще одна криптовалюта –
лайткоін. Він коштує 55,38 долара за одиницю. Лайткоін запущений 2011
року, його випуск обмежений 84 мільйонами одиниць. Зростає популярність і
криптовалюти деш: запущена 2014-го, вона пропонує повну анонімність всіх
транзацкцій і зараз коштує 283,5 долара за одиницю. Обмін на звичайні
валюти може відбуватися через онлайн-сервіс обміну цифрових валют, інші
платіжні системи або обмінні пункти. Біткоіни можна отримати на
спецсайтах, що платять ними за прості операції на кшталт кліка на
рекламний банер або перегляд веб-сторінки певну кількість часу.
Криптовалюти продовжують впроваджуватися в життя звичайних
українців. Вже працюють цілі сайти, де зібрані місця, в яких можна
розраховуватися біткоінами. Наприклад, цифровими грошима можна
заплатити за проживання в хостелі в Одесі, купити техніку в інтернетмагазині, розрахуватися за обід в столичній кав’ярні. Можна оплатити товари
в еколавці, доставку квітів, ремонт смартфона, послуги друкарні та юристів.
З вересня в Києві запрацювали перші шість криптоматів – терміналів, де
можна міняти гривні на біткоіни. Крім того, криптовалюти стали
використовувати при купівлі-продажу квартир і машин. Наприклад, у вересні
так вперше офіційно продали квартиру в Києві – власник отримав за неї
приблизно 212,5 ефіра (60 тисяч доларів). А за ділянку в 15 соток під
Львовом просять трохи менше ніж один біткоін (близько 4 тисяч доларів).
Експерти – про криптовалюту: небезпеки і податки
Голова комітету з питань фінполітики Сергій Рибалка:
«За оціночними даними, минулого року, коли криптовалюта не мала
правового статусу, її переведення в національну валюту становило понад 775
млн грн, а введення національної валюти на біржі криптовалюта – більш 856
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млн грн. Таким чином, додаткові надходження до Пенсійного фонду могли б
становити понад 32 млн грн».
Нацбанк не зможе виступити регулятором ринку криптовалют: «Ми з
групою експертів вважаємо криптовалюти фінансовим активом. І
регуляторами тут може бути Нацкомфінпослуг і Нацкомісія з цінних паперів
та фондового ринку». У разі ухвалення його закону, система запрацює вже
через півроку, і саме тоді криптобіржі отримають статус фінансових установ.
У свою чергу, член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов вважає, що на
роль регулятора більше підходить Нацкомісія з цінних паперів та фондового
ринку: «Криптовалюти – це скоріше розряд сурогатних фінансових
інструментів, а наша комісія все ж займається фінансовими послугами.
Відповідно Комісія з цінних паперів займається інструментами і підходить на
цю роль краще».
Юрист Наталя Мисик називає спробу регулювати криптовалюти в
будь-якому вигляді утопією. «Сама суть криптовалют в тому, що вони не
повинні підкорятися ніякому регулюванню. Будь-який закон, ухвалений в
цьому полі, не матиме сенсу. Звичайно, бажано, щоб держава на рівні НБУ
прийнялапостанову, де скасувала б попередні заяви, якими фактично визнала
криптовалюту поза законом. Цього було б цілком достатньо, щоб операції з
обміну і створення криптовалют були врегульовані. І навіть якщо з’явиться
подібний закон – він буде ухвалений на території України, а біткоінами ми
можемо розплачуватися по всьому світу без конвертації».
Протилежної точки зору – фінаналітик Ерік Найман. Він вважає, що
постанови НБУ буде мало – потрібен окремий закон. Експерт пояснює:
криптовалюти не існує фізично і це може відкрити вікно для махінацій.
Наприклад, без офіційного закону про визнання біткоіна платіжним засобом
в Україні, продавши квартиру в нашій країні за криптовалюту, продавець
може потім сказати, що його обдурили і шахрайським шляхом виманили
житло. Якщо ж існування криптовалюти закріплять на законодавчому рівні,
нею можна буде без побоювання розплачуватися: купувати нерухомість,
товари, послуги і навіть пенсії. Нагадаємо, що, згідно з пенсійною реформою,
кожен українецьможе докупити кілька років пенсійного стажу. Так, один рік
обійдеться приблизно в 17 тис. грн (0,12 біткоіна). «А ось з оподаткуванням
криптовалют все непросто – технічно сьогодні це зробити можна, нехай і
складно, але, як мені здається, це буде зайвим».
Радник голови Держагентства з питань електронного урядування
України Костянтин Ярмоленко ініціативу парламентаріїв вітає, однак і
зауваження щодо законопроектів у нього теж є. Він наводить висновок
Bitcoin Foundation Ukraine, першої української громадської організації з
підтримки криптовалютної індустрії і технології блокчейн. «Мусимо
зазначити значну сирість обох законопроектів, неповноту застосовуваної
термінології, а найважливіше – непрозорий характер їх створення. До
розробки законопроектів в належній мірі не було залучене експертне
середовище. Найголовніше, що в них відсутнє – це мета прийняття. З
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сформульованих положень неможливо зрозуміти, на який соціальний ефект
розраховують депутати» (До Ради внесли закони про криптовалюти //
https://ukr.media/business/327325. – 2017. – 19.10).

Ухвалений парламентом закон про кібербезпеку має стати основою
для розбудови державної системи захисту від мережевих загроз. Що слід
про нього знати?
Коли наприкінці червня низку комп’ютерних систем сколихнула одна з
найбільших в історії України хакерських атак, вірус Petya, експерти знову
заговорили про те, що, якби в Україні була належна нормативна база, то
захистити передусім стратегічно важливі об’єкти було б простіше. Тепер
основу цієї базі закладено: 5 жовтня Верховна Рада 257-ма голосами «за»
нарешті остаточно ухвалила законопроект «Про основні засади забезпечення
кібербезпеки України» – робота над ним тривала понад два роки.
«Закон є надзвичайно важливим з точки зору створення
системи забезпечення кібербезпеки держави в цілому», – вважає Віктор
Жора, співзасновник компанії InfoSafe, яка здійснювала захист серверів
ЦВК під час кібератак у 2014 році. Досі питання кібербезпеки в Україні
регулювали лише затверджена Радою нацбезпеки і оборони (РНБО) в 2016
році «Стратегія кібербезпеки», три укази президента та рішення РНБО щодо
боротьби із кіберзагрозами. Ухвалений ВР закон має стати «відправною
точкою» для подальших значно конкретніших кроків у цій сфері. Тепер має
бути написана ціла низка підзаконних актів, які детальніше регулюватимуть
заходи з кібербезпеки, наголошує експерт.
Після неодноразових доопрацювань законопроект у результаті став
удвічі лаконічнішим та структурованішим. У ньому визначено, кого і що
мають захищати від кібератак та хто це має робити. Під захист потрапляють
комунікаційні системи, якими, зокрема, користуються органи влади і
правопорядку, та ресурси у сферах електронного урядування і комерції. Крім
того, захищеними мають бути «критично важливі об’єкти інфраструктури»,
під якими законодавці розуміють цілу низку підприємств і установ,
наприклад, у галузі енергетики, інфраструктури, банківського сектору,
стратегічних підприємств. Проте список цих підприємств ще належить
створити, що також передбачено законом. Цим має зайнятися уряд, а в межах
банківської системи – НБУ.
Такий крок експерт з кібербезпеки Микита Книш вважає логічним та
правильним. «Досі в нормативно-правових актах України використовували
поняття «критичних об’єктів інфраструктури». Прекрасно, що тепер нарешті
їх вирішили все ж внести до якогось реєстру. Це запізніле, але абсолютно
правильне рішення».
Перевіряти дотримання інформаційної безпеки на таких критичних
об’єктах будуть за допомогою незалежного аудиту, що має проходити за
стандартами ЄС та НАТО. «Особисто мене дуже радує, що ми не будемо
«винаходити черговий велосипед» в плані аудитів, а візьмемо те, що вже
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використовують інші країни, і спробуємо це поліпшити». Але при цьому він
зазначає, що із закону незрозуміло, хто проводитиме аудит таких відомств, як
поліція, СБУ чи міністерство оборони, де є інформація з обмеженим
доступом.
Новий закон запроваджує таке поняття як національна система
кібербезпеки. Основними її суб’єктами, тобто тим, на чиї плечі ляже
відповідальність
за
гарантування
кібербезпеки,
мають
стати
Держспецзв’язку, нацполіція, СБУ, міністерство оборони, генштаб ЗСУ,
розвідка та НБУ. Первинне реагування на кіберінциденти закон покладає на
створену ще в 2007 році урядову команду реагування на комп’ютерні
надзвичайні події України CERT-UA. Ця структура діє при Державній службі
спеціального зв’язку та захисту.
Крім цього, у законі йдеться про так звану «державно-приватну
взаємодію» у сфері кібербезпеки. Документ зобов’язує держустанови,
підприємства і навіть окремих громадян сприяти органам держбезпеки,
повідомляючи, наприклад, про кіберзагрози.
Важливим у цьому законі є й те, що він запроваджує відповідальність, у
тому числі кримінальну, за злочини, вчинені саме в кіберпросторі. А також –
тлумачаться
самі
поняття
«кібербезпеки»,
«кіберзахисту»
та
«кіберзлочинності», які вже понад десятиліття використовують у
юридичній практиці, у тому числі у зв’язку із вчиненими в мережі
злочинами, але які досі не були ніде закріплені в документах.
Раніше висловлювались побоювання, що закон про кібербезпеку може
відкрити можливості для зловживань, наприклад, блокування «незручних
сайтів». За словами юриста Анатолія Грабового, СБУ справді матиме
можливість обмеження та блокування доступу до ресурсів, які
використовуються для цілей кібертероризму. «Але така можливість є майже
у всіх державах. Тому ситуація вже буде залежати не від закону та «правил
гри», а від сумлінності самої СБУ в цілому і її співробітників».
Отже, новий закон встановлює правила гри на полі кіберзахисту і
містить дуже багато планів та намірів. Експерти загалом схвально
відгукуються про його ухвалення – як базового документу, хоч у ньому й є
ціла низка недопрацювань. Водночас на думку аналітиків, ще зарано
говорити про ефективність цього закону для підвищення рівня кібербезпеки.
«Поки не будуть сформовані суб’єкти, які безпосередньо займатимуться
оперативним реагуванням на кіберінциденти, поки в цих суб’єктів не буде
належної технічної бази та висококваліфікованих спеціалістів, що в свою
чергу потребує належного фінансування, – всі заявлені в законопроекті
положення так і залишаться на папері». Закон про кібербезпеку набере
чинності через шість місяців з дня його опублікування (Наталія Мехед Кого
і як має захистити в Україні закон про кібербезпеку //
http://www.dw.com/uk/. – 2017. – 06.10).
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Блоги та соціальні мережі
Державне агентство з питань електронного урядування України:
26 жовтня відбувалася історична подія для України. Марі Педак,
представник E-Governance Academy, керівник міжнародного проекту
EGOV4UKRAINE передала Державне агентство з питань електронного
урядування України права на систему електронної взаємодії X-Road,
адаптовану до вимог, стандартів безпеки і криптоалгоритмів України. То
ж від цього дня починається впровадження єдиної системи обміну
даними між державними реєстрами.
Система електронної взаємодії між державними реєстрами – це
автоматичний доступ та обмін даними між ключовими держреєстрами
України, що дозволяє значно спростити надання адмінпослуг українцям.
Aleksey Vyskub, перший заступник голови Державного агентства
електронного урядування:
«Тобто більше не доведеться збирати довідки по держустановам, щоб
отримати необхідну адмінпослугу. У більшості випадків достатньо буде
пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а решта даних
буде автоматично отримано з інших реєстрів, підключених до системи
взаємодії». Переважна кількість адмінсервісів стануть доступними
дистанційно, через Інтернет. Бігатимуть дані, а не люди!)
У засіданні також взяли участь представники МВС України, Державна
Міграційна Служба України, Фонд Східна Європа, програми Програма
EGAP, TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та
послугах (https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine. – 2017. – 26.10).
Станіслав Куценко, керівник столичної юстиції:
Із моменту впровадження ID-карток уже понад мільйон українців
оформили нові документи. Запровадження біометричних паспортів –
тривалий процес, що відбуватиметься природнім шляхом упродовж
найближчих кілька років.
ID-кaрткa містить усю необхідну вам інфoрмaцію щoдo сoціaльних
виплaт, а в мaйбутньoму її мoжнa буде підключaти дo реєстрів бізнесу і
нерухoмoсті. Тому не буде потребиу збиранні довідок для Пенсійного фонду
або якогось іншого дозвільного органу. Уся інфoрмaція прo вaс і вaші
персoнaльні дaні будуть «зaшиті» в чіп ID-кaртки.
На початковому етапі нові електронні документи видавалися лише
підліткам як перший паспорт. А зараз ID-картки видаються в усіх випадках,
коли потрібна заміна паспорта – втрата, псування, зміна персональних даних
особи. Паспорти зразка 1994 року в Україні не видаються.
Перехід на цей вид документа в усіх державах світу проводиться з метою
запровадження електронного урядування, тобто переведення усіх державних
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послуг в онлайн-режим. Це надає можливість отримати вільний доступ до
державних послуг у мережі Інтернет замість оббивання порогів і очікування в
чергах. Такий спосіб організації державної влади покликаний зробити
взаємодію між державою та суспільством прозорою, простою, без зайвих
затрат часу та бюджетних коштів.
Оформлення паспорта громадянина України у формі картки
здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби, в
яких встановлено відповідне обладнання та які забезпечені матеріальнотехнічними ресурсами, необхідними для цієї процедури.
Багато українців непокояться, що біометричні дані, які зніматимуть при
видачі паспортів нового типу, потраплять не в ті руки (від злочинців до
маркетологів). Оскільки раніше виготовленням паспортів займалася приватна
структура, експерти не виключали такої можливості. Але зараз друк повністю
передали держпідприємству. Крім того, Кабінет Міністрів України
постановою від 18.08.2017 № 628 внесли зміни до порядок роботи з
відбитками, згідно з яким біометричні дані отримує посадова особа
підрозділу Держміграційної служби, після чого вони передаються шляхом
віртуальнихзахищених каналів зв’язку в обчислювальний центр МВС, де,
власне, і формуються набори даних для друкарського обладнання. Потім
інформація з відомчої інформаційної системи автоматично вилучається і
знищується.
Для того щоб Україна повністю перейшла на паспорт європейського
зразка, потрібно в усіх державних та приватних структурах установити
зчитувальні пристрої.
Так із 23 жовтня поточного року відділи Державної реєстрації актів
цивільного стану міста Києва, Державні нотаріальні контори та Державна
виконавча служба столиці першими в Україні у своїй роботі почали
використовувати зчитувачі ID-карток. Це насамперед спростить як роботу
державному органу, так і полегшить отримання послуг для громадян.
Згідно з Законом України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус» до завершення строку дії документів старого
зразка їхня заміна на біометричні не є обов’язковою. Тож ніякої обов’язкової
заміни старих паспортів на нові українська держава не вимагає. Але в разі
виходу старого документа з ладу, зміни імені або досягнення віку «коли
потрібно вклеювати фото» будьте готові до того, що вам доведеться звикати
до пластикової ID-картки. До того ж новий документ мають отримувати
українські громадяни, які досягли 14 років, у цьому випадку ID-картка буде
дійсною протягом чотирьох років. Неповнолітні для оформлення документа
мають надати свідоцтво про народження і ксерокопії документів батьків
(Система дії ID-карток та як працюватиме електронне урядування //
https://lb.ua/blog/stanislav_kutsenko/380286_
sistema_dii_idkartok_yak.html. – 2017. – 26.10).
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Jaanika Merilo:
О реформе медицины и электронную медицину
Сегодня во втором чтении приняли медреформу, точнее законопроект о
медреформе. И сейчас начнется самое трудное – воплощение ее в жизнь.
Важной составляющей этой реформы – это электронные решения.
Чтобы создать прозрачность, исключить коррупционные схемы и
минимизировать человеческий фактор, надо как можно больше процессов
автоматизировать. В рамках данной реформы будут создаваться
централизованные реестры при МОЗе, т.е. реестры пациентов, врачей и
рецептов. Через это будет создаваться возможность оплаты врачам за реально
предоставленные услуги и деньги за их предоставление, или как говорят,
деньги будут ходить за пациентом.
На сегодня уже активно работает рабочая группа eHealth при МОЗе и в
нее входят создатели решений электронной медицины. Уже пару недель назад
мы внесли из Днепра первого пациента через систему Helsi и в тестовый
реестр МОЗ.
Очень ждем государственных стандартов АПИ, чтобы начинать
создавать полноценные реестры (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. –
2017. – 19.10).

Галина Мельник, юрист Юридической Фирмы «Ильяшев и
Партнеры»:
Bitcoin и прочие виды криптовалюты активно завоевывают
мировой финансовый рынок, в связи с чем актуализируется вопрос о
том, как встроить криптовалютные отношения в правовую систему
Украины.
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, которая
создается за счет использования специфических методов шифрования
информации в компьютерной сети. Эта валюта не регулируется на
централизованном уровне, фактически, она представляет собой некие
цифровые учетные единицы, которые находятся в свободном обращении.
Криптовалюта базируется на системе блокчейн – это цепочки транзакций в
данной валюте, которые происходят в рамках одной цифровой системы.
Система учитывает все транзакции и хранит сведения о них без возможности
внести изменения о свершившихся транзакциях.
Не удивительно, что столь нетипичный метод создания расчетных
единиц был воспринят регуляторными органами Украины с подозрением.
Так, в 2014 году Национальный банк Украины издал несколько писем, в
которых категорически порицал криптовалюту, приравнивая ее к
финансовым пирамидам.
Тем не менее, в 2016 году в Украине было вынесено два судебных
решения по делу № 820/5120/16, в которых первая и апелляционная
инстанции признали незаконной индивидуальную налоговую консультацию,
согласно которой операции с криптовалютой (E-dinarcoin) облагаются НДС.
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Фактически, данными решениями опосредованно была признана
возможность/законность
использования
криптовалют
в
Украине.
Примечательным в данном споре является то, что суды учитывали решение
Европейского суда по правам человека от 2015 года по делу Хедквист против
Швеции. В этом деле было установлено, что биткойны и прочие виртуальные
валюты на территории ЕС не облагаются НДС, то есть, фактически,
приравниваются к традиционным валютам для целей налогообложения. Как
известно, решения Европейского суда по правам человека являются
источником права в Украине, то есть, выводы этого суда должны учитываться
при определении статуса криптовалюты.
В сентябре 2017 года по итогам заседания Совета финансовой
стабильности Украины было решено, что правовой статус так называемой
«криптовалюты Bitcoin» в Украине будет определен до конца сентября при
взаимодействии Национального банка Украины, Минфина и Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тем не менее, какого-либо
официального регуляторного документа по данному вопросу нет и по сей
день. При этом представители Нацбанка и Нацкомиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку единогласно заявляют, что криптовалюта не может
быть признана валютой и, соответственно, не может считаться
платежным средством в Украине.
Тем временем, в начале октября 2017 года в Верховной Раде Украины
были зарегистрированы два законопроекта, которыми предлагается
урегулировать статус криптовалюты в Украине.
Первый законопроект (№ 7183) определяет криптовалюту как
программный код, который является объектом права собственности и может
использоваться путем мены на любые иные объекты (другую криптовалюту,
электронные деньги, валютные ценности, ценные бумаги, товары и услуги).
Законопроект № 7183 прямо указывает, что операции с использованием
криптовалюты следует квалифицировать как договор мены. При этом обмен
криптовалюты на электронные деньги, валютные ценности и ценные бумаги
может осуществляться только через криптовалютную биржу.
Согласно Законопроекту № 7183 все риски, связанные с майнингом и
обращением криптовалюты, возлагаются на лиц, которые осуществляют
операции с криптовалютой, государство не дает никаких гарантий, связанных
с этими операциями.
Также законопроект предлагает возложить на криптовалютную биржу
функции по идентификации участников криптовалютных операций и
мониторингу всех транзакций в криптовалюте. Принятие детальных
регуляторных актов в сфере обращения криптовалюты законопроект
возлагает на НБУ.
Также законопроектом предусмотрено, что майнингом (генерированием
криптовалюты с помощью вычислительных операций) могут заниматься
любые физические и юридические лица, при этом полученная вследствие
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майнинга криптовалюта считается доходом майнера и подлежит
налогообложению.
Таким образом, данный законопроект в целом тяготеет к пониманию
криптовалюты как некоего программного продукта, обращение которого
возможно путем обмена на другие активы.
Второй законопроект (№ 7183-1) приравнивает криптовалюту к
финансовому активу, тем самым распространяя на операции с ней действие
Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании
рынков финансовых услуг». Соответственно, регулирование и контроль
операций с криптовалютой законопроект предлагает возложить на
Нацкомфинуслуг.
Данный проект более жестко ограничивает деятельность на рынке
криптовалют в сравнении с законопроектом № 7183. Так, проект детально
регулирует вопросы деятельности криптовалютной биржи, на которую
возлагается функция по открытию счетов в криптовалюте (с проведением
финансового мониторинга, идентификации и верификации клиентов), и
которая должна получить специальную лицензию. Майнинг разрешается
осуществлять только субъектам хозяйственной деятельности. При этом
законопроект предлагает льготные тарифы на электроэнергию для тех, кто
занимается майнингом, а также предусматривает внедрение налоговых льгот
для майнеров.
В целом, законопроект делает акцент на том, что операции с
криптовалютой принадлежат к сфере финансовых услуг.
Как видим, оба законопроекта следуют подходу, ранее высказанному
регуляторными органами, согласно которому криптовалюта является неким
суррогатом, а статус единственного законного средства платежа все же
сохраняется за валютой в ее классическом понимании (Криптовалюта:
попытка
законодательного
урегулирования
//
https://lb.ua/blog/galina_melnik/379478_kriptovalyuta_popitka.html. – 2017. –
17.10).

Павел Роднин, лідер Громадська ініціатива «Розвиток Середнього
класу»:
…Ісландія – одна з перших сучасних держав, яка продемонструвала
всьому світу можливості ПРЯМОЇ НАРОДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ.
Це, з одного боку, лякає сьогоднішню політичну номенклатуру в
багатьох країнах світу, з іншого боку, дає приклад для наслідування народам
цих країн, що дозволяє їм самим стати реальними управлінцями своїх держав.
Україна, в нинішніх політичних і соціальних умовах, може стати ще
одним, дуже важливим, прикладом в світі, де механізми прямого
народовладдя стануть платформою для зміни сучасних засад політикосоціальних підходів в управлінні державами.
Сьогодні, в нашому світі розвинутих інформаційних технологій, вже
не потрібно придумувати механізми прямої демократії. Вони вже
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існують. Це – блокчейн-технології, що дозволяють кожному громадянину
своєї країни безпосередньо брати участь в управлінні своєю
територіальною одиницею, і державою в цілому.
Ідея технології блокчейн максимально проста – це величезна база даних
загального користування, яка функціонує без централізованого керівництва.
Тобто, кожен учасник цієї бази, має можливість аналізувати всю інформацію,
що знаходиться в цій базі, і може бути активним учасником її змін. Причому,
інформацію, занесену в базу, ні знищити, ні змінити, заднім числом, не
можна.
Вибори депутатів до місцевих та до Верховної Ради – немає проблем, –
голоси всіх повноважних виборців будуть зафіксовані, їх змінити, або
анулювати, вже неможливо. І, в будь-який момент, будь-який громадянин
може перевірити правильність підрахунків голосів.
Ми мучимося з виборністю суддів, не довіряємо Системі, яка висуває і
стверджує суддів різних рівнів. Будь ласка, технологія блокчейн дозволить
робити це нам самим.
Вибори мерів, Президента країни. Ми не знаємо, – чи правда те, що за
них проголосувало вказана кількість виборців. Ми не впевнені в
справедливості дуже тенденційних і суб’єктивних комісій підрахунку голосів.
Технологія блокчейн дозволяє здійснити перерахунок голосів кожному з нас,
і в будь-який момент.
Більш того, будь-який обраний функціонер, будь-який призначений
чиновник, може бути знятий зі своєї посади нами, досить того, що б за це
проголосувало в базі, припустимо, 50 % від числа його виборців.
Більш, більш того, із застосуванням загальнодержавної бази блокчейн, до
якої підключений кожен громадянин нашої країни, можна багато, стратегічно
важливих для держави рішень, приймати всім народом. Ось вам –
загальнонародний референдум.
Ось це – дійсно пряма демократія.
І грошей витрачати на кожні вибори, як це відбувається сьогодні, стільки
не потрібно.
Інформацію в системі блокчейн неможливо підробити. Тому, що
інформаційна база знаходиться у кожного її учасника. І, тому, ця технологія
може стати унікальною для розвитку нових (старих) принципів управління
державою
(Блокчейн-демократія
в
Україні
//
http://blog.liga.net/user/prodnin/article/28412.aspx. – 2017. – 12.10).

Дмитрий Дубилет:
Потенциально хорошие новости для развития iGov в вашем регионе.
Кабмин разрешил оказывать услуги в ЦНАПах, которыми управляют
органы самоуправления:
- Выдавать водительские права.
- Регистрировать транспорт.
- Регистрировать акты гражданского состояния.
Блоги та соціальні мережі

48

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

1 – 31 жовтня 2017 р.

<
20-28 лютого
2015
- Выдавать трудовые разрешения иностранцам.
Уважаемые руководители администраций всех уровней, а также
волонтеры! Это значит, что теперь вы не связаны неповоротливостью органов
центральной власти для запуска этих услуг в более удобной для граждан
форме.
Все эти услуги мы прорабатывали в рамках пилотов, и вместе с iGov вы
легко
сможете
их
запустить
бесплатно
в
ваших
регионах
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 12.10).

Олена Сукманова, заступник міністра юстиції з питань державної
реєстрації:
Наприкінці вересня Мін’юст зробив ще один крок до максимальної
прозорості й відкритості у діяльності. Ми почали публікувати прізвища
реєстраторів та нотаріусів, яким анульовано або обмежено доступ до
державних реєстрів. Однак цей наш крок був досить неоднозначно
протрактований ЗМІ. У гонитві за сенсацією відразу з’явились гучні й
клікабельні заголовки про те, що Мін’юст оприлюднив список «чорних
реєстраторів», а деякі експерти почали заявляти, що це переділ ринку й
репресії щодо нотаріусів. Коротше кажучи, всі почали шукати чорну кішку в
темній кімнаті, якої, як відомо, там немає.
Хочу всіх заспокоїти: публікація списків – це просто публікація списків.
Тому давайте відкинемо емоції та детально розберемося, чому і для чого це
було зроблено.
Ще кілька років тому реєстрацією в країні займалася підпорядкована
Мін’юсту Державна реєстраційна служба. Однак після початку
децентралізації реєстраційні функції передали майже 10 тисячам нотаріусам і
реєстраторам на місця. Та делегування повноважень не означало, що Мін’юст
самоусунувся від контролю за їхньою діяльністю. Таким механізмом
контролю стали камеральні перевірки. Фактично, це аудит – безвиїзні
перевірки правильності дій реєстратора на основі реєстру. Накази про їх
проведення Мін’юст вивішує на своєму сайті. Там вказано прізвище
реєстратора чи нотаріуса, щодо якого розпочата перевірка. Донедавна на
цьому все і закінчувалося. Результатів перевірки не оприлюднювали. Зараз ми
цю незавершеність процесу виправили. Тепер завдяки публікації
вищезгаданого списку доступний повний масив інформації: і про початок
перевірки, і про те, які санкції застосовано проти реєстраторів, у роботі яких
знайшли порушення.
Чомусь багато реєстраторів сприймають камеральну перевірку як спосіб
покарання, тиску чи репресій. Це не так, оскільки це всього лиш механізм
моніторингу їхньої діяльності. У багатьох випадках перевірка не виявляє
порушень. Тому реєстраторам, які чесно виконують свої обов’язки, боятися
нічого. Окрім того, тимчасове відключення від реєстру на незначний термін
не означає, що реєстратор є непрофесійним і що він не повинен у подальшому
працювати. Це означає тільки те, що він допустив у своїй роботі, можливо,
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технічну помилку, за яку й отримав санкцію. Сподіваюсь, що із
впорядкуванням реєстраційних процесів кількість таких помилок і
тимчасових відключень значно зменшиться.
Для тих, хто виступає проти оприлюднення прізвищ реєстраторівпорушників, хотіла б нагадати, що вони надають публічні послуги, тому
інформація про обмеження для них доступу до реєстру також повинна бути
публічною. Нагадаю, що рекомендацію публікувати дані про результати
перевірок Мін’юсту надала Рада бізнес-омбудсмена у своєму системному
звіті щодо протидії рейдерству.
Тепер кожен перед тим, як звертатися до конкретного реєстратора,
може перейти за посиланням https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not і
перевірити, чи має той доступ до реєстру. Це убезпечить людей від
потрапляння у неприємні ситуації.
Зараз важливо, щоб списки відключених постійно скорочувались. Щоб
одного дня ця таблиця на нашому сайті стала порожньою, без жодного
прізвища. Для досягнення саме такого результату Мін’юст налагодив плідну
співпрацю з Нотаріальною палатою України. Ми активно працюємо над
формуванням прозорих правил гри і підвищенням професійності реєстраторів
(Не шукайте чорну кішку в списках реєстраторів, відключених від реєстру
// http://blog.liga.net/user/osukmanova/article/28397.aspx. – 2017. – 11.10).

Jaanika Merilo:
На сессии горсовета Днепра приняли порядок выдачи картки
днепрянина и назначили ответственным за программу и выдачу картки
Департамент административных услуг. Это вполне логично, т.к.
департамент также ведет реестр жителей и предоставляет административные
услуги.
Дальше работаем над наполнением картки, т.е. прописываем точный
перечень услуг и механизм – как и какие услуги будут предоставляться через
картку Основная функция картки, которая думаю, что ежедневно будет нужна
– это электронный билет. Как уже раньше писала, жители смогут сами
выбрать или они хотят получить не персонализированную картку
электронного билета для проезда, или получить картку жителя, через которую
постепенно можно будет и упростить получение разных справок и услуг
(пока их не отменяли), и в будущем записаться и к врачу, и увидеть свою
карту пациента.
Карта будет как можно многофункциональной, чтобы к ней можно было
бы прикрепить самого разного вида услуги: от оплаты проезда и паркинга –
до получения услуг голосования в бюджете участия и получения скидок у
наших партнеров, например, в аптеках.
Для интеграции разных систем поддерживаем и классический Mifare и
идентификатор, который будет зашит и в штрих-код и в QR код. Также в
планах, что карту могли бы выдавать партнеры-банки, которые
соответствуют прописанным требованиям, т.е. человек сам может выбрать
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или он сможет получить карту от партнера-банка или от города без
банковской функциональности, но об этом всём немного позже…
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2017. – 11.10).

Христина Венгриняк, Head of legal ІТ компанії Intecracy Deals:
На сьогодні бізнес подає податкову звітність в електронному
вигляді, але первинну документацію веде на папері. Проте й останню
можна оформляти в електронному вигляді. Для цього є всі законні
підстави, про що свідчить позиція податкових органів, яка виражена у
відповідних офіційних документах.
Ще в 2011 році Державна податкова служба України своїм листом №
10406/7/18-4017 від 26.12.2011р., адресованим Державним податковим
адміністраціям, надала роз’яснення щодо визнання органами ДПС
електронних первинних документів. В листі зазначається, що чинним
законодавством України передбачено створення та обіг первинних
документів у електронному вигляді. При оформленні таких документів для
цілей оподаткування слід дотримуватися вимог: Податкового кодексу
України, Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг», Закону України «Про електронний цифровий підпис»,
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
В той же час наказом Міністерства фінансів України № 1040 від
20.11.2015 р. затверджено «Порядок подання платником податків заяви про
проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та
прийняття рішення контролюючим органом про проведення такої перевірки».
В документі зазначається, що електронна перевірка проводиться на підставі
заяви платника податків про проведення електронної перевірки, в якій, крім
загальних облікових даних, в обов’язковому порядку зазначається інформація
про:
1) податкові періоди господарської діяльності, що підлягають
електронній перевірці;
2) систему оподаткування, що застосовується платником податків;
3) перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної
перевірки;
4) ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку;
5) ведення в електронному вигляді первинних документів, які
підтверджують правомірність ведення бухгалтерського обліку;
6) надання платником податків разом із Заявою до контролюючого
органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до
Податкового кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів.
Також на сьогодні чинний Лист Міністерства фінансів України від
24.11.2009 р. № 31-34000-20-17/31818 щодо первинних документів в
електронному вигляді. В цьому листі говориться, що первинні документи в
електронному вигляді створюються відповідно до Закону «Про електронні
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документи та електронний документообіг» та Закону «Про електронний
цифровий підпис». Юридична сила електронного документа не може бути
заперечена виключно через те, що він має електронну форму.
При цьому існує ряд листів Державної фіскальної служби України в яких
роз’яснюється, з цитуванням відповідних норм чинного законодавства,
питання можливості ведення первинної документації в електронному вигляді.
Листом ГУ ДФС в м. Києві від 07.04.2016 р. № 2849/К/26-15-13-02-15
прямо передбачається, що якщо первинний документ, зокрема акт
приймання-передачі, оформлено відповідно до вимог чинного законодавства,
то такий створений в електронному вигляді документ буде мати юридичну
силу. Невиконання платником податку зазначених у законодавстві вимог до
первинних документів та інших документів, пов’язаних з обчисленням та
сплатою податків і зборів, що ведуться в електронному вигляді, необхідних
для їх визнання територіальними органами ДФС України, є підставою для
невизнання їх підтверджуючими документами такими органами.
У Листі ГУ ДФС у м. Києві від 03.03.2017 р. № 4451/6/99-99-14-03-03-15
щодо використання документів, створених в електронному вигляді та в Листі
ДФС від 04.01.2017 р. № 30/6/99-99-15-02-02-15 щодо можливості ведення
платниками податків виключно в електронному вигляді документів з обліку
доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів
оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів
бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з
обчисленням та сплатою податків і зборів, використання документів,
створених в електронній формі, порядку використання електронного
цифрового підпису, а також вимог до електронних документів та порядку їх
зберігання, платникам податків надається наступне роз’яснення.
П. 2 статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон N 996)
визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені
у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов’язкові реквізити,
визначені цим пунктом, а саме:
- назву документа (форми);
- дату складання;
- назву підприємства, від імені якого складено документ;
- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської
операції;
- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення;
- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу,
яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у
бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про
електронні документи та електронний документообіг.
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Також пунктом 6.4 Положення про документальне забезпечення записів
у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 24.05.95 № 88, передбачено, що первинні документи, облікові
регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного
документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що
дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не
повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів
на папері.
Статтею 1 Закону «Про електронний цифровий підпис» визначено, що
електронний цифровий підпис є різновидом електронного підпису,
отриманого за результатом криптографічного перетворення набору
електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним
поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати
підписувача.
Отже, електронний документ, який складено відповідно до вимог
чинного законодавства та який містить усі необхідні реквізити, має таку ж
юридичну силу, як і документ, складений у паперовому вигляді.
Обов’язковість друку
У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів
бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення
інформації підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на
паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також
правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень,
передбачених законами (пункт 6 статті 9 Закону «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні»).
Крім того, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка
проводить перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право
отримувати від платника податків або його законних представників копії
документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути
засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені
печаткою (за наявності) (пункт 85.8 статті 85 Податкового кодексу).
Отже, платники податків, які здійснюють ведення документів з обліку
доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів
оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів
бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з
обчисленням та сплатою податків і зборів у електронному вигляді,
зобов’язані при проведенні перевірок надати посадовим особам
контролюючого органу на їх вимогу копії документів, що належать до
предмета перевірки.
При цьому копією документа на папері для електронного документа є
візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в
порядку, встановленому законодавством (стаття 7 Закону «Про електронні
документи та електронний документообіг»). Порядок засвідчення наявності
електронного документа (електронних даних) на певний момент часу
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затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №
680. Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом
перевірки електронного цифрового підпису відповідно до статті 12 Закону
«Про електронні документи та електронний документообіг».
Як бачимо, ДФС визнає ведення бізнесом первинної документації в
електронному вигляді, та посилається на чинні норми законодавства, які
дозволяють це робити (Цілком законно: первинні документи в
електронному
вигляді
//
http://blog.liga.net/user/kvengrinyak/article/28364.aspx. – 2017. – 09.10).

Дмитрий Дубилет:
Хочу поздравить всех волонтеров iGov с победой – электронная услуга
по заказу справки о несудимости стала работать по всей стране. Ранее,
напомню, она работала на iGov только в Днепропетровской и еще паре
областей.
Правда, услуга была запущена с некоторыми национальными
особенностями.
Заказ этой дурацкой справки стал первой услугой, которую мы
реализовали на iGov более двух лет назад. Тогда услуга работала в ручном
режиме (ее обрабатывали сотрудники милиции и отправляли назад по емейлу
с наложенной ЭЦП или отдавали в бумажном виде). Мы планировали, с
одной стороны, помочь МВД автоматизировать её, с другой стороны –
распространить на всю страну.
Была проведена большая работа по интеграции с реестром МВД, все
торжественно готовилось к запуску, но потом что-то пошло не так.
Государство решило, что запускать услугу слишком быстро да еще и
бесплатно – как-то не по-украински.
Поэтому на внедрение услуги были потрачены грантовые деньги, а также
деньги из бюджета (если считать зарплаты чиновников), и услугу запустили
осенью 2017 года, а не 2015, как могли бы…
С одной стороны, мне, как налогоплательщику, это претит. С другой
стороны, какая-никакая, а все-таки это победа. Причем победа, в первую
очередь, iGov, ведь если бы не мы, эти горе-технологи в Киеве до сих пор
проводили бы круглые столы на эту тему.
А тем временем iGov продолжает развиваться, к нему подключаются все
новые области и города. Если ваш населенный пункт еще не подключился,
приглашаю
вас
стать
нашим
волонтером
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 02.10).
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Інфографіка

Jaanika Merilo:
Горсовет Днепра по исследованию ЕЙДОС и РПР соответствует самому
большому количеству лучших практик по открытости горсоветов:

(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2017. – 07.10).
На даний час довідка про склад сім'ї, є найбільш популярною в
Острозькому районі. Адже для призначення субсидії, селянин повинен зайти
до сільської ради повідомити про зміну складу сім'ї, після чого сільський
голова проводить перевірку, і видає довідку приблизно у 3 екземплярах.
З цією довідкою людина йде до соцзахисту і стоїть в черзі декілька
годин, потім в газову дільницю, і стоїть декілька годин.За один день
впоратися просто не можливо.
Але є можливість скоротити цей процес, коли сільські ради зможуть
вносити інформацію в відповідну базу, з якої всі інші органи вже самі
друкують довідки, якщо відбуватимуться зміни у складі сім'ї.
Але для впровадження такого нововведення потрібне схвалення жителів
Острожчини.
В разі, якщо громадськість підтримає таку ініціативу Острозький район
буде включено в програму електронного урядування яка розрахована на 4
роки.
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(Жителям Острожчини більше не треба буде бігати по довідки про склад
сім`ї // http://ostrog.rayon.in.ua/news/42050-zhiteliam-ostrozhchini-bilshe-netreba-bude-bigati-po-dovidki-pro-sklad-simyi. – 2017. – 01.10).
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Зарубіжний досвід
Директором
Центра
развития
системы
«Электронное
правительство» Узбекистана назначен Зафар Рахматуллаев, который
ранее работал на должности директора Центра обеспечения
информационной безопасности.
Прежний руководитель Центра Шерзодходжа Хабибуллаев покинул этот
пост ранее в этом году.
Организация была создана постановлением Кабинета Министров № 250
от 16 сентября 2013 года. Основными задачами Центра являются:
Выработка стратегических направлений дальнейшего развития и
совершенствования системы «Электронное правительство», в том числе на
основе анализа и исследования мировых тенденций и опыта зарубежных
стран.
Обеспечение единого технологического подхода в формировании
системы «Электронное правительство», предусматривающего согласованный
механизм проектирования, разработки и интеграции информационных
систем, информационных ресурсов и баз данных, используемых в
государственных
органах,
организацию
нормативно-методического
обеспечения реализации проектов системы «Электронное правительство».
Организация проведения системной реорганизации функциональных и
операционных процессов деятельности государственных органов, подготовку
предложений по оптимизации, совершенствованию и внедрению
инновационных механизмов управления бизнес-процессами, связанных с
оказанием государственных услуг.
Проведение системного мониторинга, оценки состояния внедрения и
развития информационно-коммуникационных технологий, в том числе
изучения эффективности внедрения информационных систем и ресурсов,
ведения системы рейтинговой оценки эффективности внедрения
информационно-коммуникационных
технологий
в
деятельности
государственных органов в рамках системы «Электронное правительство»
(Татьяна Костылева В Узбекистане назначен директор Центра
развития системы «Электронное правительство» // http://d-russia.ru/vuzbekistane-naznachen-direktor-tsentra-razvitiya-sistemy-elektronnoepravitelstvo.html. – 2017. – 31.10).
Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии изучит
возможности технологии распределенного реестра для сферы
государственных закупок.
Пилотное тестирование решений на базе блокчейна продлится до марта
2018 года. В настоящее время ведомство отбирает заявки компаний,
желающих поучаствовать в тендерах.
Зарубіжний досвід
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Согласно исследованиям, проведенным Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), ежегодный объем государственных
закупок в Японии составляет $600 млрд (16,2 % от ВВП страны или 38,3 % от
всего объема государственных расходов).
В 2018 году правительство Японии намерено разработать дорожную
карту по внедрению блокчейна в сферу e-government, а также применять
возможности данной технологии в различных сферах и ключевых
инфраструктурных проектах. Кроме того, власти намерены перевести
госреестр недвижимости на блокчейн (Япония применит блокчейн в
госзакупках // http://open.gov.ru/infopotok/5516434. – 2017. – 30.10).

Департамент внутренней безопасности США (The Department of
Homeland Security, DHS) выпустил директиву, направленную на
усиление защиты федеральных агентств в процессе использования
электронной почты и веб-серфинга.
Документ требует, чтобы агентства в течение 30 календарных дней
утвердили свои планы по внедрению DMARC (Domain-based Message
Authentication, Reporting and Conformance) – технической спецификации,
предназначенной для снижения количества фишинговых и спам-писем.
Спецификация основана на идентификации почтовых доменов отправителя
на основании правил и признаков, заданных на почтовом сервере получателя.
DHS хочет с помощью DMARC уменьшить количество случаев подмены
адреса электронной почты (спуфинга) и отсечь сообщения с фальшивыми
адресами еще на почтовом сервере – чтобы они не доставлялись в почтовые
ящики сотрудников агентств.
Также агентства должны представить планы по переводу своих ресурсов
на защищенные протоколы – Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) и
HTTP Strict Transport Security (HSTS): через 120 дней после публикации
директивы все публичные веб-сайты агентств и веб-сервисы должны
работать через них
На сегодня DMARC и защищенные протоколы уже внедрили несколько
штатов (например, Нью-Йорк) и множество компаний. Также шаги по
внедрению DMARC и HTTPS в прошлом году предприняло правительство
Великобритании (Вика Рябова Американским госструктурам велели
повысить безопасность их сайтов и электронной почты // http://drussia.ru/amerikanskim-gosstrukturam-veleli-povysit-bezopasnost-ih-sajtov-ielektronnoj-pochty.html. – 2017. – 30.10).
Некоммерческая
организация
из
Сан-Франциско
под
названием Bayes Impact решает социальные проблемы с помощью
технологии machine learning (т.е машинного обучения).
Большие данные и машинное обучение помогают организации создавать
ПО для решения задач по трем направлениям – проблемы в здравоохранении,
борьбы с криминалом и безработицей.
Зарубіжний досвід
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Что касается здравоохранения, проблема медицины в США – ее
недоступность для некоторых категорий населения. Кроме того, в Америке
часто происходят повторные госпитализации.
Чтобы избавиться от этой проблемы и существенно снизить затраты,
активисты решили выявлять пациентов с высоким риском повторной
госпитализации. Тем самым врачи смогли бы организовать специальный
уход и предостеречь пациента от повторной госпитализации.
Именно для решения этой задачи и применяются технологии машинного
обучения. В настоящее время организаций занимается созданием моделей
прогнозирования совместно с сетью крупнейших клиник в Калифорнии.
Команда изучает данные электронных регистратур. Итогом работы станет
создание программного обеспечения, которым могут пользоваться клиники
по всей стране.
Автор проекта – молодой ученый Пол Дуан (Paul Duan), назвавший
проект в честь теоремы (или формулы) Байеса: одной из основных теорем
элементарной теории вероятностей.
Как указано на сайте, задачей проекта является построение социальных
служб будущего. Команда считает, что «новые технологии могут сделать
больше, чем просто приносить прибыль. Программное обеспечение и
алгоритмы – невероятные рычаги для изменений».
В настоящее время Bayes Impact организует хакатоны и активно
разрабатывает программы с открытым исходным кодом (Решение
социальных проблем стало возможным с помощью машинного обучения
// http://open.gov.ru/infopotok/5516432. – 2017. – 26.10).

В Євросоюзі вперше в історії легалізували електронним підписом
правовий акт щодо юридичних зобов’язань.
У Європарламенті в Страсбурзі голова асамблеї Антоніо Таяні та
постійний представник Естонії при ЄС Матті Маасікас від Ради ЄС та країниголовуючого ЄС підписали в електронному вигляді переглянуте положення
«Про безпеку газопостачання». Електронний підпис відкриває шлях до
набуття чинності цього документа.
«Ця подія знаменує собою перший публічний крок на рівні ЄС у процесі
впровадження електронного підпису», – наголошується у повідомленні.
Естонія, яка в цьому півріччі в порядку ротації головує в ЄС, поставила
в центр уваги свого семестру головування все, що пов’язане з переходом до
цифрової економіки та електронного урядування. Глава Європарламенту
Антоніо Таяні зазначив, що в ЄС Естонія перебуває в авангарді переходу до
цифрової епохи. «Ми повинні використовувати імпульс, даний естонським
головуванням (в ЄС), для подальшого просування цифрових методів», –
наголосив він, нагадавши, що в травні Європарламент у своїй доповіді
закликав інститути ЄС подати приклад електронного уряду.
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Між тим, Матті Маасіка запевнив, що за такого перебігу справи скоро
всі правові акти ЄС можуть підписуватися в електронному вигляді, тому що
«електронний підпис економить папір, час і гроші».
Додамо, що в Європі кваліфікованй електронний підпис має таку ж
юридичну силу, як рукописний, у веденні бізнесу, виконавчих процедурах
або прийнятті зобов’язань (Роман Ганкевич Правовий акт ЄС вперше
підписали в електронному вигляді // https://zaxid.net/pravoviy_akt_yes_
vpershe_pidpisali_v_elektronnomu_viglyadi_n1439901. – 2017. – 25.10).

В 2018 году в Узбекистане заработает единый электронный реестр
лиц с инвалидностью. Кроме того, власти предоставят гражданам
возможность подать заявку на назначение инвалидности через Единый
портал интерактивных государственных услуг.
Цифровой реестр граждан с инвалидностью будет фиксировать данные о
размерах и видах денежных выплат, выданных технических средств
реабилитации и протезно-ортопедических изделий, лекарственных средств,
представленных социальных услугах и льготах.
Реестр позволит госорганам оперативно получать информацию и
обмениваться данными, предупреждая факты злоупотреблений и нецелевого
расходования бюджетных средств (Узбекистан представит единый реестр
лиц
с
инвалидностью
в
следующем
году
//
http://open.gov.ru/infopotok/5516425. – 2017. – 25.10).
Предложение о возможности подачи заявки на регистрацию
автомобиля в электронном виде вынесено на рассмотрение
межведомственной комиссии под руководством заместителя премьерминистра Казахстана Аскара Жумагалиева.
Председатель государственной корпорации «Правительство для
граждан» Аблайхана Оспанова:
Онлайн-заявка, как планируется, поможет сократить время на
регистрацию транспорта с двух часов до 20 минут.
Сейчас, покупая автомобиль, необходимо вместе с продавцом прийти в
специализированный ЦОН (центр обслуживания населения), пройти
проверку машины в ангаре, уплатить штрафы и задолженности (если они
имеются), сдать документы на снятие и постановку на учет авто и ожидать
изготовления нового номера около двух часов. Внесенное в комиссию
предложение предполагает подачу заявки на портале электронного
правительства.
«Сначала вы подаете заявку на портале электронного правительства, где
сразу проходите проверку на неуплаченные штрафы, налоги, выбираете
госномер, далее продавец подтверждает сделку и вы отправляетесь на сверку
кузова в любой пункт техосмотра или ангар в спецЦОНе (при этом уже идет
процесс изготовления нового техпаспорта). После прохождения сверки
транспорта, сотрудник полиции завершает регистрацию и вы можете
Зарубіжний досвід
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получить уже готовый номер и техпаспорт в спецЦОНе или заказать его
доставку по удобному адресу через «Казпочту» (Вика Рябова
Казахстанское «Правительство для граждан» выдвинуло предложение об
онлайн-регистрации
автомобіля
//
http://d-russia.ru/kazahstanskoepravitelstvo-dlya-grazhdan-vydvinulo-predlozhenie-ob-onlajn-registratsiiavtomobilya.html. – 2017. – 18.10).

Сумма платежей через «электронное правительство» Казахстана за
все время его работы составила 41,5 млрд тенге (7,1 млрд рублей), при
этом основная доля платежей приходится на оплату штрафов за
нарушение правил дорожного движения.
Только за девять месяцев текущего года казахстанцы перечислили через
платежный шлюз 12,5 млрд тенге (2,2 млрд рублей), что в целом
приближается к значению показателя за весь 2016 год – 14,2 млрд тенге (2,4
млрд рублей).
«Чаще всего в режиме онлайн оплачивают штрафы за нарушение
правил дорожного движения, на их долю (за 9 месяцев 2017 г.) приходится
84 % платежей или более 10,5 млрд тенге (1,8 млрд рублей)», – говорится на
сайте ведомства.
Другими востребованными назначениями платежей в eGov являются
налоги, пошлины и сборы – на их долю приходится порядка 11 % объема
всех перечислений. Еще 4 % суммы перечислений составляют пополнения
счетов в Жилстройсбербанке Казахстана и только 0,3 % – оплата за
коммунальные услуги, долги коллекторам и услуги сотовой связи.
Для улучшения сервиса платежей, платежный шлюз был интегрирован в
банковскую систему Казахстана – к нему подключено 32 банка второго
уровня и почтовый оператор «Казпочта». Всего с помощью сервиса
«электронного правительства» можно оплатить 46 услуг различных услуг
(Казахстанцы оплачивают штрафы через «электронное правительство»
// https://regnum.ru/news/2335057.html. – 2017. – 16.10).
Проект «Содействие в развитии эффективного государственного
управления и цифровой трансформации» запустили Министерство по
развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и
ПРООН.
Инициатива направлена на содействие правительству в реформировании
государственного управления, развитии электронного правительства и
предоставлении качественных государственных услуг.
Срок действия проекта – с октября 2017 года по декабрь 2020. Бюджет
составит 1,2 млн долларов.
Ключевыми направлениями проекта определены:
- Содействие в подготовке информационно-аналитических материалов в
сфере эффективного государственного управления и электронного
правительства;
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- Улучшение доступа к правовой информации и государственным
услугам;
- Развитие национального потенциала в сфере информационных
технологий, инженерных наук и электронного правительства.
Планируется информационно-аналитическая поддержка реформы
госуправления,
институциональная
поддержка
мозговых
центров,
укрепление потенциала Мининфокома в области госуправления и
электронного правительства.
Проект предусматривает совершенствование портала правовой
информации Lex.uz, создание корпоративной информационной системы
агентства «Узархив», улучшение системы сбора и анализа статистики
электронных услуг и обращений.
Проект будет вести работу по стимулированию интереса к точным,
инженерным и связанным с ИКТ наукам, укреплению национального
кадрового потенциала в области ИКТ и электронного правительства, а также
мер по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции и услуг в сфере
ИКТ.
Проект будет вовлекать в работу как национальных партнеров – Центр
развития системы «Электронное правительство», Университет Инха в
Ташкенте, Мирзо-Улугбекский инновационный центр, так и международных
– Делегацию Европейского союза, Всемирный банк, Азиатский банк
развития, KOICA, Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане и других
(Запущен проект по развитию э-правительства и госуправления //
https://www.gazeta.uz/ru/2017/10/16/project. – 2017. – 16.10).

В Узбекистане обсуждают важнейшие направления дальнейшего
совершенствования электронного правительства и реформирования
системы оказания электронных государственных услуг.
В проекте постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
«О мерах по дальнейшему развитию электронного правительства и
совершенствованию оказания электронных государственных услуг» названы
пять проблем электронного правительства в стране.
Первая – не принимаются действенные меры по совершенствованию
административных процедур, упрощению систем оказания государственных
услуг, коренному сокращению излишней бюрократизации процессов
взаимодействия с заявителями на всех уровнях государственных органов.
Вторая – несмотря на принимаемые меры по широкому внедрению
принципа «одно окно» при оказании государственных услуг, до сих пор
имеют место факты требования от заявителей информации и документов,
имеющихся в распоряжении других государственных органов, а также
неудовлетворительным остается качество обслуживания граждан в
государственных органах.
Третья – отсутствует системный подход в обеспечении открытости и
прозрачности деятельности государственных органов, все еще проявляется
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культура информационной закрытости и формального диалога с населением
в отдельных государственных органах.
Четвертая – наблюдается нерегулируемый рост объемов цифровых
данных о гражданах и деятельности организаций в информационных
системах и базах данных государственных органов, что в условиях
отсутствия эффективных механизмов контроля их использования и защиты
создает серьезную угрозу информационной безопасности и нарушения прав
человека.
Пятая – усиливается цифровой разрыв между городским и сельским
населением страны в доступе к современным информационным технологиям,
распространении навыков использования компьютерных и мобильных
технологи.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление,
согласно которому в Республике появится единый интегратор по созданию и
поддержке государственных информационных систем на базе Министерства
по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Согласно тексту документа, единый интегратор будет разрабатывать и
внедрять программные продукты для системы «Электронное правительство»
и информационных технологий в отраслях экономики.
Также интегратор станет контролировать и совершенствовать
предоставление электронных государственных услуг населению и субъектам
предпринимательства.
Кроме того, новая структура займется привлечением отечественных
предприятий и организаций для реализации проектов системы «Электронное
правительство» (Пять проблем электронного правительства в
Узбекистане
//
http://ru.sputnik-tj.com/asia/20171013/1023599713/pyatproblem-elektronnogo-pravitelstva-uzbekistan.html. – 2017. – 13.10).

Онлайн-сервис Pol.is позволяет властям понять, что волнует людей.
Сервис гораздо удобнее, чем сбор мнений через комментарии в
социальных сетях. Он изучает общественное мнение с помощью
визуализации данных и краудсорсинга. При этом вся работа
автоматизирована, а результаты представлены в виде интерактивной карты.
Возможности у сервиса куда шире, чем у обычного онлайн-опроса.
Пользователи могут не только ответить, согласны они или нет, но и
прокомментировать заявленную проблему. Все ответы заносятся в
диаграмму или интерактивную карту. С ее помощью можно увидеть, в каких
вопросах граждане сходятся во мнении.
С помощью машинного обучения создателям удалось полностью
автоматизировать сбор данных, ведь обработка и анализ комментариев
вручную – весьма трудоемкий процесс. В режиме реального времени Pol.is
проводит статистический анализ голосования, создает группы мнения и
ключевые позиции (Онлайн-инструмент для анализа общественного
мнения // http://open.gov.ru/infopotok/5516376. – 2017. – 11.10).
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Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс перечень
принципов своей иммиграционной реформы, включающий, в том числе,
требование для всех компаний использовать при приёме работников
систему E-Verify.
Трамп заявил, что компании, не вводящие такую практику, подвергнут
серьёзным штрафам, ответственные лица в госструктурах будут нести
административную ответственность вплоть до от отстранения от
профессиональной деятельности.
E-Verify – онлайн-сервис, бесплатно предоставляемый в США
государством для организаций. Сопоставляет информацию о миграционном
статусе соискателя работы, предоставленную им самим, с федеральной базой
данных.
Система разработана в 1997 году в качестве пилотного проекта с целью
не допустить к трудоустройству в США лиц, не имеющих права или
разрешения на работу. С августа 2007 года всем компаниям-поставщикам по
госзаказам предписано использовать E-Verify.
Ранее в сентябре группа республиканцев уже внесла в Конгресс
законопроект Legal Workforce Act, обязывающий всех соискателей работы в
США проходить проверку в E-Verify.
На сегодняшний день лишь несколько штатов (Алабама, Аризона,
Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, а также Северная и Южная
Каролина) требуют, чтобы компании проверяли новых сотрудников через EVerify. Однако в отчёте Института Катона от 3 октября говорится, что в 2015
году в штатах, где все соискатели, по закону, должны были проходить
проверку, через E-Verify прошли лишь 57,6 % новых работников (Вика
Рябова США: работодатели должны применять государственный есервис для проверки иммигрантов на благонадёжность // http://drussia.ru/ssha-rabotodateli-dolzhny-primenyat-gosudarstvennyj-e-servis-dlyaproverki-immigrantov-na-blagonadyozhnost.html. – 2017. – 10.10).
OpenStreetMap – проект, представляющий собой альтернативу
коммерческих карт, основанных на открытой лицензии.
Digital Globe – американская компания, коммерческий оператор
нескольких гражданских спутников дистанционного зондирования Земли,
крупный поставщик результатов спутниковой съемки и геопространственных
данных (в частности для Google Maps и Google Earth).
Компания сделала свои снимки, поступающие со спутников
сверхвысокого разрешения (до 50 метров) доступными для пользователей
OpenStreetMap.
Теперь все желающие смогут использовать свежие фотографии
поверхности планеты в хорошем разрешении, чтобы делать карты
неохваченных ранее территорий. По условиям использования, снимки нельзя
скачивать и использовать для иных целей, кроме как их обрисовки для
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OpenStreetMap
(OpenStreetMap:
подробные
снимки
http://open.gov.ru/infopotok/5516374. – 2017. – 10.10).

Земли

//

Постоянный обмен решениями по делам о нарушении общих правил
конкуренции, результатами исследований рынков и научных
исследований необходим для защиты конкуренции в сфере e-commerce.
Об этом заявили в Коллегии по конкуренции и антимонопольному
регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Рынки в сфере
цифровой экономики имеют глобальный характер, поэтому расследование и
пресечение антиконкурентных практик возможно только в результате
международного сотрудничества антимонопольных органов (Евразийское
экономическое сообщество выступает за стандартизацию по вопросам
e-commerce // http://open.gov.ru/infopotok/5516366. – 2017. – 09.10).
Руководитель Государственной службы по организации выборов
Эстонии Прийт Винкель:
Электронное голосование на местных выборах стартовало успешно
и без сбоев.
Доступ в интернет-среду открылся в 9 часов утра и имеющие право
голоса жители Эстонии активно приступили к голосованию.
«За первые два часа голосования в интернете проголосовали в общей
сложности 5670 человек. То есть, люди очень интенсивно приступили к
голосованию. Эта цифра более или менее сравнима с общим количеством
голосующих в первый день и в первые часы и в прежние годы. Она не
больше и не какая-то особенная и вполне характерна для начала
голосования».
К 13:30 число проголосовавших электронным путем достигло уже 11
588 человек.
Сбоев и прочих технических проблем не возникло, а если у кого-то из
пользователей возникнут сложности, организаторы голосования без помощи
его не оставят.
«Система никак не связана с определенными браузерами. Достаточно в
любом браузере скачать нужную программу. После этого уже в самом
компьютере активизируется специальная программа, никак не связанная с
браузером. Если ее скачать, дальше все пойдет легко».
«Но если кто-либо столкнется с трудностями в своем компьютере, либо
возникнут прочие вопросы, можно обратиться за помощью по телефону 631
6633 или направив письмо по электронному адресу abi@valimised.ee».
Прийт Винкель отметил, что пока технически сложно определить, какие
города или уезды отличились особой активностью в голосовании, эти данные
можно будет проанализировать позднее, как и сведения о том, сколько
человек, имеющих право голоса, воспользовались возможностью
проголосовать, находясь за рубежом.
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Премьер-министр Юри Ратас на пресс-конференции правительства
призвал всех имеющих право голоса на местных выборах не оставаться в
стороне.
«Я призываю всех жителей Эстонии обязательно воспользоваться этим
правом и отдать свой голос за того или иного кандидата, список той или иной
партии, избирательный союз или за независимого кандидата, за тех, кого вы
считаете самым достойным. Я рад тому, что на этот раз свой вклад в
проведение местных выборов могут впервые внести 16 и 17-летняя молодежь
и я очень надеюсь, что в этой возрастной группе голосование будет хоть и
самым первым, но достаточно активным» (Избирком: электронное
голосование
стартовало
в
Эстонии
без
сбоев
//
http://rus.err.ee/634477/izbirkom-jelektronnoe-golosovanie-startovalo-v-jestoniibez-sboev. – 2017. – 05.10).

Мобильное приложение OpenTrial (дословно «Открытый суд»)
предоставит пользователям доступ к местной судебной системе. Малави
стало первым государством в мире, реализовавшим подобную
инициативу.
В приложении OpenTrial есть три функции – информирование граждан
об их основных правах в суде; чек-лист для проверки законности задержания
родных и близких, и правомерности действий со стороны суда; а третья
функция – возможность обратной связи, например, в случае если чьи-то
права были нарушены.
Приложение поможет сделать систему малавийского правосудия
максимально прозрачной и понятной для общества. В результате, как
надеются разработчики, это повысит целостность, независимость и
беспристрастность судебной системы страны.
Приложение доступно на двух официальных языках Малави – ньяджа и
английском и бесплатно для установки на устройства на базе Android.
Приложение будет проходить пилотные испытания при поддержке таких
ассоциаций, как «Адвокаты без границ», Transparency International,
«Международные мосты к правосудию» и Гаагский институт
международного права (Малави предоставило своим гражданам доступ к
судебной системе // http://open.gov.ru/infopotok/5516345. – 2017. – 04.10).
Власти Республики Белорусь утвердили положение о порядке
получения уникального идентификатора личности.
Электронный ID – это средство идентификации гражданина при
осуществлении административных процедур в электронной форме через
личный электронный кабинет, в отношении которых законодательством об
административных процедурах установлена такая форма их осуществления.
Он включает в себя логин и пароль.
Правительством Белоруссии определен порядок получения уникального
идентификатора в целях обеспечения доступа к единому порталу
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электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении
административных процедур, получения административных решений
(уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва)
административных жалоб в электронной форме (В Белоруссии определили
порядок выдачи электронных ID // http://open.gov.ru/infopotok/5516343. –
2017. – 03.10).

Политические партии в Чехии рассказывают, какую пользу могут
принести государству информационные технологии и дают обещания на
эту тему.
Партии в Чехии перед выборами обещают избирателям бесплатный
интернет и министерство информатики. Так называемая цифровая
пропаганда звучит в республике сейчас так громко, как никогда раньше.
Больше всего внимания на информационные технологии обращает
внимания Чешская партия пиратов, которая обещает создать электронное
правительство. Она поддерживает учреждение министерства информатики,
которое бы занималось вопросами информатизации во всех сферах.
Партия выпустила плакаты с надписями «Почему мы стоим в очередях в
учреждениях, если у нас есть интернет?» и «Технологии должны помогать, а
не тиранить». Пираты предлагают сделать все учреждения доступными
онлайн, так как «бегать должны данные, а не люди по учреждениям». Партия
также говорит о введении open source и открытых данных, а также
сохранении нейтралитета сети.
Чешские коммунисты также признают, что сейчас на дворе цифровой
век. Первоочередной задачей партия видит обеспечение доступа к уже
работающим электронным гражданским сервисам.
Андрей Бабиш пошел еще дальше. Он считает, что электронизация
государства – само собой разумеющееся дело. Услуги учреждений должны
быть доступны онлайн, с любым чиновником должна быть возможность
провести видеоконференцию. Движение ANO пошло еще дальше и
предложило сверхскоростной интернет для всех безплатно (Политики
обещают
сделать
из
Чехии
цифровой
рай
//
http://420on.cz/news/politics/54838-politiki-obeschayut-sdelat-iz-chehiitsifrovoy-ray. – 2017. – 02.10).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Астахова И. Ф., Сысоева Е. А. Электронное правительство //
Современные методы прикладной математики, теории управления и
компьютерных технологий (ПМТУКТ-2017). Сборник трудов X
международной конференции. Министерство образования и науки РФ,
Воронежский
государственный
технический
университет,
СанктПетербургский государственный университет, Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова, Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронежский государственный
университет, Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Пермский национальный исследовательский политехнический
университет. – 2017. – С. 62–65.
Гурковский В. И., Мезенцев А. В. Международный опыт применения
системы электронной идентификации граждан как технологической основы
электронных петиций: организационно-правовые аспекты // Публічне
урядування. – 2017. – №1 (1 квартал). – С. 63–73. У багатьох країнах світу широко
застосовується новітня форма колективного звернення – електронна петиція, яка
подається громадянами до органів влади шляхом використання інформаційнокомунікаційних тех- нологій. У статті розглядається поняття «електронна петиція»,
аналізується міжнародний досвід застосування та пропонуються рекомендації щодо удосконалення системи електронної ідентифікації громадян як технологічної основи
електронних петицій.

Гурковський В. І. Електронні петиції в Україні як елемент сучасної
демократії: перспективи та шляхи удосконалення // Науковий вісник Полісся.
– 2017. – № 2 (10), ч. 2. – С. 24–30. З розвитком ін- формаційного суспільства все
більшої актуальності набуває питання вдосконалення шляхів комунікації влади та
громадянина, зокрема йдеться про таку нову форму звернення громадян до влади, як
електронна петиція. Постановка проблеми. Згідно з Законом України від 2 жовтня 1996 р.
«Про звернення громадян» (зі змінами) [2] визначена можливість подання електронних
петицій до органів влади та органів місцевого самоврядування, але необхідна деталізація
та конкретизація механізмів електронної ідентифікації громадян та реалізації цих норм.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан- ням комунікації між громадянами та
владою в умовах розвитку інформаційного суспільства присвячені роботи зарубіжних
дослідників К. Дойча, П. Лазарсфельда, У Липпмана, українських дослідників А.
Семенченко, І. Клименко, Г. Почепцова, В. Цимбалюка, Є. Романенка, Ю. Козлова.
Виділення недосліджених частин загальної про- блеми. Стаття спрямована на
узагальнення міжнарод- ного досвіду застосування електронної ідентифікації громадян,
вдосконалення механізмів електронної іден- тифікації громадян в Україні. Постановка
завдання. Обґрунтування визначення поняття «електронна індентифікація», узагальнити
міжнародний досвід провідних країн світу, щодо підходів до електронної індентифікації,
оцінити стан впрова- дження цього інструменту в Україні, запропонувати шляхи
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вдосконалення механізмів функціонування елект- ронної ідентифікації в Україні. Виклад
основного матеріалу. Інформаційний роз- виток суспільства вимагає вдосконалення
методів і форм провадження комунікації з органами державної вла- ди та органами
місцевого самоврядування. Зокрема, у світовій практиці широко застосовується така
форма колективного звернення як електронна петиція, що подається шляхом застосування
новітніх телекомуніка- ційних засобів, передбачає особливу процедуру реагуван- ня
адресата та підтверджує свою дієвість як механізм систематичного суспільного діалогу. В
статті з’ясовано сутність поняття, вдосконалено категорійно-понятійний апарат з питань
електронної ідентифікації, оцінено стан впровадження цього інструменту в Україні,
запропоновано шляхи вдос- коналення механізмів функціонування електронної ідентифікації в Україні, а саме налагодження взаємодії сис- теми електронної ідентифікації з
реєстром виборців України, з Єдиним державним демографічним реєстром громадян.

Дидоренко И. А. Государственное управление и информационные
технологии // Право, политика и государство: гипотезы и прогнозы. Сборник
научных трудов по материалам I Международного юридического форума
молодых ученых. – 2017. – С. 85–95. Интернет – это современная и активно
развивающая площадка, где могут совместно взаимодействовать как гражданин, так и
чиновник. Для достижения повышения эффективности взаимодействия между
государственными органами и населением не так давно стали использоваться
правительственные интернет – порталы. Электронное правительство используется для
четкости, прозрачности и простоты в ежедневных вопросах государства и гражданина. На
сегодняшний день, электронное правительство – это инновационная технология,
позволяющая посредством коммуникационных средств связи удовлетворить социальные
проблемы общества, повысить уровень информативности, усилить обратную связь с
правительственными структурами. Используя в современном мире информационные
технологии, позволяет повысить конкурентоспособность экономики и эффективность
работы органов государственной власти и местного самоуправления. Поэтому одной из
задач руководства нашей страны является информатизация органов государственной и
муниципальной власти.

Киздермишов А. А. Аутентификация на порталах государственных и
муниципальных услуг в России, Европе и США // Дистанционные
образовательные технологии. Материалы II Всероссийской научнопрактической интернет-конференции. – 2017. – С. 336–342. Статья посвящена
вопросам создания и применения единых учетных записей и единых точек доступа к
порталам государственных услуг, дано краткое описание единых точек доступа созданных
в Российской Федерации, Великобритании, США, проведен сравнительный анализ
принципов функционирования ЕСИА (Российская Федерация), GOV.UK Verify
(Великобритания) и Login.gov (США), рассмотрены вопросы о безопасности информации
размещенной в базах данных ЕСИА и его аналогов, возникающие у экспертов и
пользователей, а именно «насколько надежно защищены мои данные и будут ли мои
данные передаваться в коммерческие организации (чаще всего имеются ввиду банки и
микрофинансовые учреждения) для использования в целях навязывания услуг или
товаров? Отмечено, что рассматриваемые системы разрабатываются под контролем
государственных органов, обладают достаточной степенью защиты от незаконной
регистрации, подлога и несанкционированного пользователем применения его
регистрационных данных недобросовестными банками и финансовыми учреждениями.
Рассмотрены возможные причины того, что единые точки доступа к порталам
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государственных услуг созданы только в трех странах Российской Федерации,
Великобритании и США. Рассмотрен альтернативный подход к решению задачи
применный во Франции. Так же рассматриваются вопросы внедрения технологий
электронных правительств, порталов государственных услуг, в заключение
высказываются пожелания к разработчикам ЕСИА: обеспечить гарантированное
подтверждение личности пользователя без его явки в центр обслуживания ЕСИА и ввести
еще один уровень идентификации специально для тех пользователей, которые планируют
использовать учетную запись ЕСИА для банковских и финансовых операций.

Ляшенко Е. А., Шведов В. В. О вопросах совершенствования
электронного правительства // Информационные технологии: проблемы и
пути их решения. Сборник статей Всероссийской научно-практической
конференции. – 2017. – С. 132–138.
Павлютенкова М. Ю., Гердичук Ю. В. Электронное правительство в
реализации политики устойчивого развития // PolitBook. – 2017. – № 2. – С.
6–21. В статье демонстрируется, что использование технологий электронного
правительства способно обеспечить комплексный и всеобъемлющий подход к реализации
целей устойчивого развития, предоставить необходимые инструменты для осуществления
интегративной политики не только в экономической, социальной и экологической сферах,
но и между различными государственными секторами и подотраслями. Реализация
интегративной политики повлечет за собой учет взаимосвязей между различными
областями политики, поскольку интеграция, по сути, подразумевает формирование такой
политики, которая в любой области учитывает эффекты, оказываемые на нее в других
секторах и сферах. Такой комплексный подход также может помочь разрозненным
государственным учреждениям объединить усилия для достижения общих целей.
Технологии электронного правительства предоставляют возможности не только для
оптимизации оказания государственных услуг, но и для интегрирования политикогосударственных задач путем объединения государственных служб и сервисов. Это стало
возможным благодаря тому, что электронное правительство технически упрощает и
снижает стоимость институциональной координации между учреждениями, способствует
улучшению связи и обмену информацией, данными, операциями и процедурами. В то же
время, цели устойчивого развития порождают необходимость принятия инновационных
политических решений, осуществления комплексной политики, а также создают условия
для консолидации усилий по продвижению электронного правительства и
сосредотачивают их на главной цели – улучшении жизни всех людей и мира в целом.

Пясецкая Е. Н. Электронное правительство и электронная демократия:
институциализация политики информационного развития // Научнометодический электронный журнал Концепт. – 2017. – № 9. – С. 98–105. В
статье рассматривается развитие концепции и механизмов электронного правительства в
России от приоритетов предоставления государственных услуг в электронном виде к
вовлечению граждан в процессы открытого государственного управления. Приводятся
примеры, как практика онлайн-коммуникации с сообществом влияет на процессы
легитимации и институциализации эффективного электронного взаимодействия общества
и власти.
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Саралинова Д. С. Обеспечение коммуникации органов государственной
власти с общественностью // Вестник Чеченского государственного
университета. – 2017. – № 2 (26). – С. 137–140. Главная функция связей с

общественностью – обеспечить коммуникацию, то есть социальное взаимодействие и
общение между властью и гражданами: установить контакты и конструктивный диалог с
населением и его представителями.

Степанова А. М. Методические аспекты информационно-аналитической
оценки проектов электронного правительства // Потенциал российской
экономики и инновационные пути его реализации. Материалы
международной научно-практической конференции студентов и аспирантов,
проводимой в рамках III международного конгресса молодых ученых по
проблемам
устойчивого
развития,
регионального
форума
предпринимательства «Свое дело – твой успех». – 2017. – С. 463–468.
Проведен сравнительный анализ методов оценки электронного правительства за рубежом
и в России. Выявлена необходимость разработки методики, позволяющей проводить
мониторинг проектов электронного правительства регионов.

Тордия И. Г. Электронное правительство как инструмент
государственного управления // Актуальные проблемы и перспективы
развития государственного и муниципального управления. Сборник научных
статей IV Международной научно-практической конференции. – 2017. – С.
297–301. Статья посвящена проблеме развития системы информационного обеспечения
предоставления электронных государственных и муниципальных услуг. В статье
рассматриваются вопросы развития системы информационного обеспечения
предоставления электронных государственных и муниципальных услуг, повышения
качества и доступности государственных и муниципальных услуг для населения
посредством
развития
необходимой
коммуникационной
инфраструктуры,
организационного и информационного обеспечения. Особое внимание автор уделяет
основным направлениям развития современных информационных технологий, с помощью
которых осуществлена оптимизация предоставления услуг путем их перевода в
электронный вид и обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия между
органами федерального и муниципальных уровней. Предлагаются статистические данные,
а также подведены предварительные итоги внедрения IT-технологий в сферу
предоставления услуг населению.
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