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Анонс
04 грудня 2017 р. (Київ)
TOP FORUM UKRAINE.
4 грудня 2017 року у Hilton Kyiv відбудеться TOP FORUM Ukraine.
Майбутнє оподаткування в Україні, тонкощі міжнародного оподаткування,
майбутнє криптовалюти і блокчейн – головні теми заходу.
Головні дискусії:
Держсекретар Міністерства фінансів, перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі, народні депутати, топ-податкові експерти
розкажуть про податкову політику України 2018-2019, вплив міжнародних
тенденцій на податкову систему та до чого готуватися бізнесу.
Найвідоміші податкові консультанти розкажуть про актуальні тренди в
міжнародному оподаткуванні, вихід українських компаній на міжнародні
ринки, трансфертне ціноутворення, про можливості та ризики фінансової
прозорості, про BEPS і багато іншого.
Як Україна буде регулювати ринок криптовалют? Перспективи і ризики
використання криптовалюти в Україні, – обговорять представники НБУ,
парламентарі, автори законопроектів про криптовалюту та експерти.
Як Блокчейн змінить роботу державних установ та приватних банків в
найближчі роки, – обговорять заступник Міністерстра юстиції, перший
заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування
України, голова парламентського комітету з питань інформатизації
та зв’язку, радник
Адміністрації
Президента
і
фахівці
(https://topforum.info/ukraine).
07 грудня 2017 р. (Київ)
Anticorruption Open Data Boost.
«Тексти» запрошують аналітиків та активістів, які працюють у сфері
протидії корупції, взяти участь у тренінгу «Anticorruption Open Data Boost».
Тренінг має на меті розвиток навичок роботи з відкритими даними у
сфері боротьби з корупцією в Україні.
Тренінг буде цікавий активістам, які працюють з даними в
антикорупційній сфері та прагнуть зменшити витрати часу на обробку даних
«вручну» і автоматизувати частину процесів. Також він стане в пригоді
фахівцям, які хочуть посилити свої навички роботи із даними публічних
закупівель, електронних декларацій та бюджетних транзакцій.
«Anticorruption Open Data Boost» відбудеться 7 грудня 2017 року у Києві,
в офісі Prozorro (вул. Бульварно-Кудрявська, 22). Тренінг присвячений
Міжнародному дню боротьби з корупцією, який відзначається з ініціативи
ООН.
Під час тренінгу учасники:
Анонс
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- ознайомляться із доступними наборами даних, які стосуються
антикорупційної діяльності: дані транзакцій публічних коштів (Є-Data),
публічні закупівлі (Prozorro), майнові декларації;
- з’ясують, які аналітичні завдання можна вирішувати за допомогою
наявних і доступних реєстрів;
- попрактикують використання програмування для опрацювання таких
даних.
Тренінг буде корисним:
- антикорупційним активіст(к)ам, які працюють з відкритими реєстрами
і потребують навичок автоматичної обробки даних;
- аналітикам(-иням) антикорупційних громадських організацій, які
бажають опанувати тему використання ІТ-технологій у боротьбі з корупцією.
Програма навчання розрахована на повний робочий день. Участь у
тренінгу безкоштовна.
Програму проводить ГО «Агенція журналістики даних» за сприяння
Державного агентства з питань електронного урядування України в рамках
проекту USAID/UK aid та Фонду Євразія «Прозорість та підзвітність у
державному
управлінні
та
послугах»
(https://www.facebook.com/events/338213133318329).

15 грудня 2017 р. (Київ)
VI международная Blockchain Conference Kyiv.
Начиная с 2015 года, на конференции собираются топовые специалисты
Blockchain сферы, за это время мероприятие вышло на международный
уровень и стало самой известной крипто-площадкой не только в Украине, но
и далеко за ее пределами.
В этом году организаторы решили не останавливаться на достигнутом и
обновили формат мероприятия, который позволит осветить и обсудить еще
больше «горячих» тем и эксклюзивных инсайтов Blockchain-мира. В 2017
году конференция побьет все рекорды, в мероприятии примут участие более
30 спикеров и 1000 участников со всего мира.
Гостей ожидает 3 отдельных зоны с презентациями и воркшопами для
специалистов, разработчиков, а также всех тех, кто хочет узнать и
разобраться в теме криптовалют и технологии децентрализованной передачи
данных. Фокусом предстоящей конференции являются наиболее
перспективные ICO и специфика программирования умных контрактов.
MAIN STAGE
- Актуальная информация о рынке криптовалют, жизнь после Segwit;
- Особенности майнинга и трейдинга криптовалют;
- Аналитика и прогноз развития сферы Blockchain;
- Сферы применения Blockchain для бизнеса;
- Специфика проведения собственного ICO.
DEVELOPER STAGE
- Разработка приложений на Blockchain;
Анонс
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- Запуск проектов на Ethereum;
- Варианты и сценарии масштабирования криптовалют;
- Особенности создания смарт-контрактов;
- Tokenization workshop: как создать свой токен.
START UP ZONE
Демо-зона, где на протяжении всего конференц-дня Blockchain-стартапы
представят свои разработки (http://blockchainconf.org).

Анонс
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Офіційна інформація
Навчання у Відкритому Університеті Реформ триває. Чергову
лекційну суботу (25.11) було присвячено темі участі громадськості в
урядуванні та реформі держслужби.
Євгенія Поремчук, голова ГО «Розумне місто» та експерт eDem Lab
ЦРІ НаУКМА:
«Реалізувати цю ідею ми вирішили в 2014 році – подивилися на сайті
Білого Дому петиції до Президента США і вирішили: чим ми гірші? А якщо
петиція не набирає потрібну кількість голосів, то вона перетворюється на
звернення громад».
Ще однією темою стала робота порталу державних послуг IGOV.
У другій лекції йшлося про бюджети участі на місцях. Євгенія
Поремчук розповіла як це працює: генеруємо ідею – пишемо проект –
збираємо голоси – виграємо та реалізуємо проекту. На всіх етапах має бути
залучена громада, бо це робиться для них.
Про реформу державного управління говорив Ігор Коліушко, голова
Центру політико-правових реформ. Він пояснив, які завдання має реформа
виконавчої влади (запровадження державної політики), державної служби
(створення умов для реформи влади та місцевого самоврядування (створити
систему, яка вирішує повсякденні питаня на місцях. Також йшлося про
інститут держсекретарів
«Реформа спрямована на те, щоб дати нашому уряду інструменти
ведення осмисленої політики. Державний секретар в міністерстві – водій.
Міністр – той, хто каже куди їхати».
А з лекції Івана Хілобока, старшого проектного менеджера Офісу
реформ КМУ, ВУРівці дізналися про спроможні міністерства, зміни в
державному управлінні та чому у владному ланцюжку «ПроцедуриСтруктури-Люди» треба змінювати не одну ланку, а одразу все.
«У наукових колах була ідея взяти бізнес-підходи і перенести на
держуправління. Як виявилося, ця схема не діє. Адже в бізнесі ти працюєш
на акціонерів, а у державному управлінні – заради якості життя громадян»
(ВУР 6.0 провів лекції про е-урядування та реформу держслужби //
http://cedem.org.ua/news/vur-6-0-proviv-lektsiyi-pro-e-uryaduvannya-tareformu-derzhsluzhby. – 2017. – 27.11).
Державна цільова програма будівництва (придбання) доступного
житла буде реалізовуватися на засадах цілковитої відкритості й
прозорості для суспільства.
Зокрема, вирішено впровадити відкриту електронну чергу для учасників
програми. Вона відображатиметься на сайтах регіональних управлінь Фонду,
які працюють у кожній області України.
Офіційна інформація
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Уряд змінив порядки забезпечення громадян доступним житлом і
використання коштів, передбачених у держбюджеті для надання державної
підтримки будівництва (придбання) доступного житла. Розподіл між усіма
областями нашої держави коштів у розмірі 30 млн грн будуть спрямовані з
держбюджету на реалізацію програми будівництва такого житла. При цьому
є декілька основних нюансів. Зокрема, згідно з оновленим законодавством, у
програмі на більш вигідних умовах можуть брати участь учасники АТО та
вимушено переміщені особи. Ці категорії громадян отримуватимуть від
держави підтримку у вигляді компенсації не 30 %, а 50 % вартості свого
майбутнього житла.
Крім того, частково скасована вимога щодо перебування учасників
програми на квартирному обліку. Також оновлено перелік документів для
низки категорій громадян та розрахунок розміру державної підтримки. Варто
нагадати, що діють понад 30 місцевих програм щодо житлового будівництва.
У відповідності до них молоді громадяни України мають можливість
придбати житло шляхом отримання державної підтримки. Вона полягає у
сплаті державою від 30 % до 50 % від вартості будівництва квартир
(Катерина Буяльська Програми доступного житла для молоді матимуть
електронну чергу // https://nachasi.com/2017/11/23/programy-dostupnogozhytla-dlya-molodi-matymut-elektronnu-chergu. – 2017. – 23.11).

Громадяни України зможуть дізнатися, хто з чиновників, коли і з
якою метою цікавився їхніми персональними даними. Процедуру
уможливить впровадження системи електронної взаємодії між державними
реєстрами «Трембіта».
Проект «Трембіта», створений за естонським зразком, буде запущений
найближчими місяцями. Він покликаний спростити і прискорити взаємодію
громадян з держорганами, а також знизити рівень бюрократії. Завдяки цій
системі 98 % держпослуг можна буде оформити через інтернет. Наприклад,
процедура оформлення соціальної допомоги при народженні дитини
займатиме один день замість десяти. Зазначається, що подібна система
працює в 60-ти країнах світу.
«Трембіту» запроваджує консорціум з Естонії та України у співпраці з
Державним агентством України з питань електронного урядування.
Фінансову підтримку надав Євросоюз, а також уряди Естонії та Швеції.
Керівник
проекту
EGov4Ukraine,
співробітниця
Академії
електронного управління Естонії Марі Педак:
«Реалізація електронної системи, до якої Україна йшла довгих два роки,
дозволить громадянам стати справжніми власниками інформації про себе».
У другій половині 2017 року Естонія головує в Раді Євросоюзу. Один із
пріоритетів країни полягає в тому, щоб підштовхнути Європу до розвитку
цифрових технологій. Серед країн ЄС Естонія посідає перше місце за рівнем
цифрової сфери держпослуг (Українці зможуть дізнатися, хто з
чиновників
цікавився
їхніми
електронними
даними
//
Офіційна інформація
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https://www.unian.ua/society/2248356-ukrajintsi-zmojut-diznatisya-hto-zchinovnikiv-tsikavivsya-jihnimi-danimi.html. – 2017. – 17.11).

Кабінет міністрів зобов’язав Національне агентство із запобігання
корупції вдосконалити Єдиний реєстр електронних декларацій про
доходи й здійснити аудит його роботи до вересня 2018 року включно.
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №787-р від 8 листопада.
Ним затверджено план впровадження системи проведення логічного та
арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного
комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний
реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування».
У листопаді НАЗК має погодити техзавдання на доопрацювання (за
кошти міжнародної технічної допомоги) та розширення можливостей
системи контролю декларацій, вдосконалити систему відповідно до
технічного завдання, а також забрати у Програми розвитку ООН на свій
позабалансовий облік програмне забезпечення системи.
Крім того, НАЗК має підготувати документи для експертизи програмних
засобів технічного захисту інформації, що міститься в системі, та подати їх
до адміністрації Держспецзв’язку.
До грудня включно ці установи мають узгодити питання розміщення ПЗ
системи у захищеному середовищі та завантаження до неї даних із реєстру eдекларацій.
НАЗК, Мін’юст, адміністрація Держспецзв’язку і Державне агентство з
питань електронного урядування мають розробити й затвердити протоколи
автоматизованого обміну між Реєстром і низкою інших баз даних: реєстром
підприємців і громадських формувань, реєстром речових прав на
нерухомість, реєстром обтяжень рухомого майна, реєстром актів цивільного
стану громадян, реєстром довіреностей, спадковим реєстром, базами МВС і
ДФС тощо.
Термін виконання цих завдань різний, залежно від реєстру.
До травня 2018 року включно мають привести комплексні системи
захисту інформації у відповідність із нормативними документами у сфері
захисту інформації, забезпечення автоматизованого обміну інформацією з
Реєстру шляхом внесення відповідних змін та/або створення комплексних
систем захисту інформації.
До наступного вересня включно мають провести аудит роботи Реєстру з
залученням незалежних фахівців, його модернізацію та розширення
прикладного програмного забезпечення, у тому числі розробити необхідну
документацію, вжити заходів до автоматизованого обміну з іншими
державними реєстрами та інформаційними базами даних.
До грудня наступного року НАЗК і адміністрація Держспецзв’язку
мають створити та провести атестацію комплексної системи захисту
інформації, що міститься в Реєстрі (Олена Рощенко НАЗК зобов’язали
Офіційна інформація
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http://www.pravda.com.ua/news/2017/11/10/7161363. – 2017. – 10.11).

//

Уряд ухвалив Концепцію електронної демократії в Україні. Згідно з
цим документом, до 2020 року має бути створена вся нормативно-правова
база для практичного впровадження е-демократії. Концепція містить мету,
основні цілі та досягнення, що викладені у 53 комплексних заходах.
Дмитро Маковський, директор Департаменту електронного
урядування та розвитку інформаційного суспільства Державного
агентства з питань електронного урядування України, під час пресбрифінгу в Українському кризовому медіа-центрі%
«Електронна демократія для простого громадянина – це можливість, не
виходячи з дому, впливати на формування та реалізацію державної політики.
Не треба ходити до приміщень та стукати у двері. Все дуже просто. Ви
заходите в онлайн – і впливаєте».
Реалізація
Концепції
передбачена
на
трьох
рівнях
–
загальнонаціональному, регіональному та місцевому. На національному рівні
передбачено створення Фонду розвитку е-демократії, вдосконалення
механізму подання та розгляду петицій, масштабне впровадження мережі
бюджетів участі тощо. «Також буде створена спеціальна мапа контролю, яка
аналізує стан впровадження інструментів. Це – додатковий контроль, щоб
публічна влада виконувала ці програми», – зауважила Анна Барікова, експерт
Центру політико-правових реформ з інформаційного права.
Концепція е-демократії – єдина урядова концепція, яка має план
реалізації з чіткими кроками виконання Концепції, зауважила Ганна Асєєва,
співзасновниця ГО «Електронна демократія». Також вона розповіла, що
станом на сьогодні в Україні вже провели 5 онлайн-голосувань на
державному рівні, серед яких – обрання Наглядової ради Українського
культурного фонду. «Це було перше е-голосування з використанням
електронного підпису та системи блокчейн». Задля поширення е-демократії
по всій території України, Концепцією передбачена широка інформаційнопросвітницька компанія, спрямована на підвищення рівня обізнаності
громадян як у сфері е-демократії та е-урядування, так і у комп’ютерній
грамотності.
Сергій Лобойко, керівник Центру розвитку Інновацій НаУКМА:
За оцінкою ООН, Україна протягом останніх двох років піднялася у
рейтингах розвитку е-демократії на 45 сходинок та зайняла 32 місце. «Це
настільки надихає і об’єднує прогресивну частину громадськості та
реформаторів в уряді, що сам процес розробки концепції теж став
інноваційний. Концепція була розроблена не вузьким колом експертів – вона
пройшла не лише етапи публічних обговорень в різних містах України, але й
електронне обговорення». Протягом онлайн-обговорення будь-хто міг взяти
участь у дискусії, після чого всі коментарі були розглянуті та опрацьовані
робочою групою.
Офіційна інформація
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Софія Сакалош, керівник Лабораторії електронної демократії ГО
«ПАРР»:
«Ми намагаємося донести до кожного громадянина, що саме він може
впливати на політику та своє життя вже сьогодні» (До 2020 року має бути
створена вся нормативно-правова база для практичного впровадження едемократії // http://uacrisis.org/ua/62177-e-democracy. – 2017. – 09.11).
В Україні запроваджуються електронна ідентифікація, електронний
підпис та електронна печатка.
Про це йдеться у законі «Про електронні довірчі послуги», який
сьогодні підписав президент Петро Порошенко, передає прес-служба глави
держави.
«Документ спрямований на реформування національної нормативної
бази у сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації
законодавства Євросоюзу, розбудову єдиного простору довіри на основі
системи електронних довірчих послуг».
Закон також полегшує транскордонне використання онлайн-послуг,
«створює умови для безпечної електронної ідентифікації і автентифікації, а
також взаємного визнання ключових компонентів транскордонних цифрових
послуг, таких як електронна ідентифікація, електронні підписи, електронні
документи та послуги, визначає основні принципи державного регулювання
у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації».
Закон №2155-VIII, ухвалений Верховною Радою 5 жовтня 2017 року,
набуває чинності через рік з дня його опублікування, окрім статті 10, яка
набирає чинності з дня опублікування цього закону.
Стаття 10 закону присвячена повноваженням центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації та
електронного урядування (Порошенко підписав закон про електронні
підписи
та
ключі
//
https://espreso.tv/news/2017/11/06/poroshenko_pidpysav_zakon_pro_elektronni_
pidpysy_ta_klyuchi. – 2017. – 06.11).
В Україні запрацювала IT-система, яка може розв’язати проблему
черг до чиновників, позбавить країну від «коридорної» корупції і втричі
знизить кількість довідок.
Україна отримала електронну систему, яка здатна фундаментально
змінити життя всієї країни. 98 % держпослуг через інтернет, вибори онлайн і
0 % корупції в держпослуг – так живе Естонія завдяки цій системі.
Система називається X-Road, це естонська розробка. Головна її
цінність у тому, що вона забезпечує обмін даними між електронними
державними реєстрами різних держорганів у режимі реального часу. Система
впроваджена в тому чи іншому вигляді в 60 країнах світу.
Офіційна інформація
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Естонія передала X-Road Держагентству з питань електронного
урядування 27 жовтня. Після інтернет-опитування 2 листопада
Держагентство присвоїло українській версії X-Road назву «Трембіта».
Ця система – ключ до проведення глобального реінжинірингу всіх
адміністративних процесів країни і де-факто держави. Система стане
головним інструментом реформ у багатьох сферах життя.
Сьогодні в державі тисячі адміністративних процесів. Взаємодія органів
влади між собою, з громадянами, бізнесом. Більшість таких процесів
неефективні. Вони зарегульовані, в основному паперові, вимагають багато
ресурсів і викликають незручності у громадян.
Система дозволить замінити старі неефективні процеси новими,
якісними процесами, які будуть базуватися на IТ.
ПРИКЛАД РЕІНЖИНІРИНГУ
«Раніше для оформлення допомоги при народженні дитини сім’я
подавала в Мінсоцполітики пакет документів. В пакеті було свідоцтво про
народження дитини. Дані свідоцтва про народження дитини зберігає
Міністерство юстиції. Мінсоцполітики має отримувати ці дані у Мін’юсту і
не вимагати копію свідоцтва у громадян.
Однак було навпаки. Це створювало незручності для громадян і
призводило до зловживань з боку співробітників Мінсоцполітики. Є
приклади, коли їх ловили на видачі величезної кількості допомоги за
підробленими копіями свідоцтв.
На впровадження електронної послуги оформлення допомоги при
народженні дитини пішло сім місяців. У територіальних відділеннях
Мінсоцполітики заявник тільки вказує номер свідоцтва. Відбувається
автоматичний запит з Мінсоцполітики в електронний реєстр Мін’юсту.
Інформація миттєво перевіряється і на цій підставі призначається виплата.
Тепер оформити допомогу на дитину можна онлайн. Процес займає
один робочий день замість десяти. Послуга стала набагато зручнішою для
громадян, а зловживання стали неможливими».
98 % ДЕРЖПОСЛУГ МОЖУТЬ БУТИ ДОСТУПНІ ОНЛАЙН
В Естонії X-Road працює 16 років. Сьогодні 98 % всіх послуг держава
надає громадянам і бізнесу в електронному вигляді. Однак у людей є вибір.
Вони можуть подати документи і в паперовій формі.
Завдяки системі Естонія стала першою країною в світі, де існує інтернетголосування. Громадянин Естонії може голосувати по інтернету з будь-якої
точки світу. Цю можливість використовує приблизно 30 % населення.
Ми думали, що цією можливістю користуватимуться молоді люди.
Однак виявилося навпаки. По інтернету голосує старше покоління, а
молодим людям цікаво прийти на виборчі дільниці і подивитися, що там
відбувається.
Олексій Вискуб. перший заступник голови Державного агентства з
питань електронного урядування України: «У нас всі мої персональні
дані містить тільки реєстр населення. Всі держоргани зобов’язані брати мої
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персональні дані тільки з цього реєстру. Взяти ці дані може тільки той, хто
має повноваження. Коли хтось бере мої дані з реєстру, залишається слід.
Якщо ця людина не мала підстав переглядати мої персональні дані, вона буде
звільнений з держслужби.
У 2015 році в Естонії поліцейський з досвідом роботи 12 років
переглянув персональні дані людини, не маючи на те підстав. Він був відразу
звільнений».
«Коли ми почали працювати з е-держреєстрами, до нас почали
звертатися багато органів влади. НАЗК, НАБУ таі інші говорили: «Нам для
перевірки декларацій, для нашої роботи потрібні дані з реєстрів».
Їх підхід був такий: ми, Держагентство, приносимо їм жорсткий диск з
е-держреєстрами, а вони їх собі переписують. МВС хотіло вивантажувати
собі дані демографічного реєстру, щоб їх «аналізувати». МВС навіть
намагалося прийняти для цього спеціальні нормативні документи.
Ми провели багато семінарів, на яких пояснювали, що таке точковий
запит. Це запит на підставі конкретного факту, на підставі повноважень.
Якщо людина звернулася до вас за субсидією, ви маєте право уточнити
тільки певну інформацію і тільки щодо цією людини. Цей запит прив’язаний
до конкретної справи, конкретного запиту людини.
Найголовніше – ця система фіксує, хто, коли і яку інформацію
запрошував про людину. Система не зберігає саму інформацію, вона фіксує
тільки запит».
Марі Педак, керівник проекту EGov4Ukraine: «В Україні немає
системи захисту персональних даних. У Естонії працює Інспекція з питань
захисту персональних даних. Інспекція незалежна від уряду. Вона наділена
особливими повноваженнями. Співробітники інспекції мають право
перевіряти всі органи державної влади на предмет дотримання правил
захисту персональних даних.
Якщо персональні дані вже зберігаються в одному реєстрі, держорган не
має права їх вимагати від громадянина. Держорган також не має права
створювати реєстри з даними, які вже зберігаються в інших реєстрах.
Інспекція за цим строго стежить».
Олексій Вискуб: «Наші реєстри роками накопичували дублюючі дані.
Наприклад, реєстр актів громадського стану (народження дитини, шлюб,
смерть) і демографічний реєстр за структурою дублюють один одного на 80
%. Що з такими реєстрами робити? Закрити поля з даними, які не належать
до компетенції держоргану, що веде реєстр.
Як це швидко зробити? Ми поки пішли шляхом закону. У нас
підготовлений законопроект на базі литовського закону. Він пройшов
обговорення в парламентському комітеті з бізнесом і громадськістю.
Без цього закону ми не наведемо порядок в реєстрах по всій країні. Зараз
ми відпрацьовуємо реєстри точково, але ніхто не заважає держорганам
створювати нові реєстри. Я, наприклад, не можу прийти до Центральної
виборчої комісії та запитати у них, навіщо вони збирають такі дані.
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Згідно із законом ми зможемо очистити дублювання. Сьогодні у вас у
реєстрі 40 полів, а ви повинні ввести 16 полів. Це поле отримуєте в
демографічному реєстрі, це поле – в реєстрі актів громадського стану.
Марі Педак: Ми розраховуємо, що законопроект буде внесений до
парламенту групою депутатів в кінці осені 2017 року.
«Купівлю і впровадження системи взаємодії реєстрів фінансують три
донори: Європейський Союз через програму U-LEAD, Швеція через
Шведське бюро міжнародного розвитку та уряд Естонії через Міністерство
закордонних справ Естонії.
Проект називається EGOV4UKRAINE. Його вартість – 1,5 млн євро.
Донори фінансують проект у рамках міжнародної технічної допомоги. Це не
кредит».
«Згідно з постановою Кабміну №606 від 8 вересня 2016 року, права на
українську конфігурацію системи будуть належати Держагентству.
Адміністратором системи держагентство визначить одне з держпідприємств.
Держагентство отримало виключну майнову ліцензію на право
використання продукту на території України для всіх держорганів. Ліцензія
передбачає право підключення до системи зовнішніх контрагентів на запит
інформації, наприклад, банків або бізнесу, але не в комерційних цілях.
Оцінити витрати на утримання системи поки складно. На відміну від
подібних корпоративних класичних шин тут центральний компонент
мінімальний, тому що через нього не проходить обмін. Зараз я не готовий
назвати конкретні цифри, тому що вони на стадії вивчення». Олексій Вискуб
«У нас обслуговуванням центрального компонента X-Road займаються
тільки три людини в складі держоргану».
Олексій Вискуб: «Постанова Кабміну №606 визначила 20 базових
реєстрів для взаємопідключення. Зараз у нас на узгодженні з усіма
центральними органами влади новий проект постанови уряду. Він
затверджує конкретні терміни підключення кожного реєстру.
У нас в роботі 16 базових реєстрів. З ними можна налаштовувати багато
взаємодій, тому що в залежності від послуги запитується різна інформація.
Пік у нас буде в 2018 році, але до кінця 2017 року ми розраховуємо
налаштувати якусь частину взаємодій».
Перелік пріоритетних державних електронних інформаційних
ресурсів для впровадження електронної взаємодії (постанова № 606)
1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань.
2. Державний реєстр майнових прав на нерухоме майно.
3. Державний реєстр актів громадського стану громадян.
4. Єдиний реєстр довіреностей.
5. Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
6. Державний земельний кадастр.
7. Єдиний державний демографічний реєстр.
8. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків.
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9. Реєстр платників податку на додану вартість.
10. Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають права на
пільги.
11. Державний електронний інформаційний ресурс Міністерства
внутрішніх справ, в якому обробляється інформація з питань втрачених
паспортів.
12. Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ щодо
зареєстрованих транспортних засобів та їх власників.
13. Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
14. Державний реєстр виборців.
15. Автоматизована інформаційна система Державної казначейської
служби з обліку доходів і витрат бюджетів всіх рівнів.
16. Єдиний державний реєстр судових рішень.
17. Реєстр вилучених водійських посвідчень.
18. Єдиний реєстр документів, які дають право на виконання
підготовчих і будівельних робіт, свідчать про прийняття в експлуатацію
закінчених об’єктів будівництва, про повернення на доопрацювання, відмову
у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
19. Єдиний реєстр об’єктів державної власності.
20. Реєстр пацієнтів (Всеволод Некрасов Прощайте, черги і
«коридорна» корупція! Як одна IT-система змінить Україну //
https://news.finance.ua/ua/news/-/414066/proshhajte-chergy-i-korydornakoruptsiya-yak-odna-it-systema-zminyt-ukrayinu. – 2017. – 06.11).

Нацбанк України готує низку змін, завдяки яким відкриття
банківських рахунків в Україні відбуватиметься онлайн і за короткий
проміжок часу, без потреби відвідувати відділення чи заповнювати
паперові форми і договори.
Станом на осінь 2017 року більшість банків в Україні вимагають для
відкриття рахунку надання копій паперових документів, особисті дані та
видають договір чи відкривають користування банківським продуктом після
того, як клієнт відвідає відділення особисто. В НБУ пропонують для вже
чинних клієнтів будь-яких банків надати можливість відкриття нових
рахунків в будь-якому банку простим заповненням онлайн-форми. Загальна
процедура триватиме декілька хвилин.
З технічної точки зору це працюватиме як комбінація BankID, звернення
до держреєстрів за інформацією про користувача та використанням
технології електронного цифрового підпису. Надані через форму
реєстраційні дані та електронний цифровий підпис будуть передані до
держреєстру. Після валідації клієнт отримуватиме підтвердження чи відмову
у відкритті рахунку. Жодних відвідин відділення із документами та
додаткових витрат часу.
Офіційна інформація
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Поки що представники Нацбанку не називають конкретних строків
запуску нової можливості. Крім того, спочатку треба буде прийняти низку
законодавчих актів та постанов, які дадуть змогу реалізувати усі ці зміни.
Механізм онлайн-відкриття рахунків не стане обов’язковим для банків, а
лише рекомендованим (Олександр Мельник НБУ запропонує відкриття
банківського рахунку онлайн // https://nachasi.com/2017/11/02/nbuzaproponuye-vidkryttya-bankivskogo-rahunku-onlajn. – 2017. – 02.11).
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Регіональні ініціативи
Вже до кінця 2017 року в’їзди до столиці планують облаштувати
«розумними» камерами відеоспостереження, які можуть розрізняти види
транспорту та відстежувати щільність дорожнього руху.
Начальник
управління
інформаційних
технологій
КП
«Інформатика» Микола Пихтін:
На обладнання дороги «розумними» камерами відеонагляду планується
виділити 15 млн грн.
Планується встановити камери відеонагляду, які могли б керувати
світлофорами в залежності від дорожньої ситуації. Таке технологічне
рішення, на думку спеціалістів, має допомогти в уникненню заторів.
Нагадаємо також, що місто закупило 3 дрони, що будуть літати під час
громадських заходів. Вся інформація у випадку надзвичайної ситуації буде
надходити не лише з камер відеонагляду, які встановлені у місті, але й з
дронів.
Ми хочемо, щоб Київ став повністю керованим автоматично. До кінця
2017 року плануємо закупити 139 камер 3-х видів: оглядові, номерні і камери
інтеллектуально-транспортної системи. Вони будуть щільно встановлені на
46 в’їздах-виїздах Києва (Катерина Буяльська В’їзди до Києва хочуть
обладнати «розумними» камерами // https://nachasi.com/2017/11/23/v-yizdykyyeva-hochut-obladnaty-rozumnymy-kameramy. – 2017. – 23.11).
Експерти проектного офісу при Міністерстві охорони здоров’я та
професійних організацій навчали лікарів з усієї Закарпатської області
роботі з eHealth. Електронна система охорони здоров’я стане обов’язковою з
серпня 2018 року, але готуватися до її впровадження заклади краю почали ще
минулого літа.
Вже сьогодні до eHealth приєдналися 7 медичних установ Закарпаття
(Виноградівська районна лікарня, Воловецький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги, Рахівський центр первинної медико-санітарної
допомоги, Ужгородський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги, Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Мукачево,
Закарпатський обласний медично-інформаційний центр, Комунальний заклад
Чопської міської ради).
Впровадження eHealth, насамперед, спрямоване на підвищення якості
медичних послуг.
Система стане основою для нової системи виплат «гроші ходять за
пацієнтом»: держава 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
Регіональні ініціативи
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виграють – зможуть отримувати чесну, достойну зарплатню. Тоді як до
недобросовісного лікаря пацієнти не підуть.
Начальник
управління
лікувально-профілактичної
роботи
департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Ольга Чемет:
«Така система дуже потрібна, бо вона встановить чесні стосунки між
лікарем і пацієнтом. Громадяни нарешті зможуть отримати якісну і
безкоштовну медичну допомогу, а праця лікарів буде справедливо
винагороджена. Зі свого боку місцева влада повинна потурбуватися про
виділення медичним закладам коштів на обладнання та забезпечити доступ
до інтернет мережі».
Під час семінару 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 Закарпаття. Зворотній
зв’язок допомагає робити eHealth кращим, практичнішим, тому запитання,
знання та досвід лікарів вашої області для нас – на вагу золота».
Своїм освітнім туром проектний офіс планує охопити всі регіони
України (крім тимчасово окупованих територій). Ужгород став сьомим
пунктом цього туру. Далі команда проектного офісу помандрує до Львова та
Івано-Франківська. Тур відбувається за підтримки проекту EDGE, що
фінансується Урядом Канади, та проекту U-LEAD.
Розробку системи eHealth ініціювали громадські організації –
міжнародна антикорупційна Transparency International Ukraine та найбільше в
Україні 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
(На Закарпатті незабаром запрацює електронна медицина //
http://zakarpattya.net.ua/News/175926-Na-Zakarpatti-nezabarom-zapratsiuieelektronna-medytsyna-FOTO. – 2017. – 08.11).

Kyiv Smart City Forum, который прошел 3 ноября в Киеве, уже
второй раз представил общественности и экспертам передовые
стратегии интеграции инновационных smart решений в городскую
инфраструктуру.
Так, на форуме были рассмотрены вопросы развития информационнокоммуникационной инфраструктуры городов, в том числе и столицы. Также
были рассмотрены успешные кейсы внедрения технологий, каким образом
Регіональні ініціативи
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происходит развитие smart city в мире, какие проблемы стоят перед
городами, и как их следует решать.
Мэр Киева Виталий Кличко:
«Мы внедряем новые технологии, которые делают Киев комфортным,
безопасным и технологическим вот уже более двух лет. И если раньше мы
начинали с нескольких городских сервисов, то сейчас их десятки. И
количество это будет только увеличиваться. Я рад, что город активно
приобщается к глобального сообщества smart city и уверен, что в следующем
году мы поразим всех присутствующих еще больше. Все будет smart!».
Также особое внимание на форуме было уделено развитию креативной
экономики в городах. Речь шла о том, каким образом городская власть может
поддерживать и развивать креативную экономику, как мы должны оценивать
творческий потенциал города и получать данные для дальнейшего
развертывания проектов и городских программ (В Киеве прошел форум
столичных
инноваций
KYIV
SMART
CITY
FORUM
//
https://newsone.ua/ru/v-kieve-proshel-forum-stolichnyx-innovacij-kyiv-smartcity-forum. – 2017. – 05.11).

В Солом’янському районному РАЦСі Києва відбулася презентація
використання зчитувачів ID-паспортів громадян України. Це –
інноваційні документи з безконтактним носієм.
Зчитувач ID-карток містить безконтактний електронний носій – чип, на
якому, крім даних про власника документа, записано біометричні дані
(кольорова фотографія, інформація про місце проживання та сімейний стан).
Дані про поточний сімейний стан буде зашито в чип ID-картки.
Начальник Головного територіального управління юстиції у місті
Києві Станіслав Куценко зазначив, що перехід на такий вид документа у
всіх державах проводять для запровадження електронного урядування.
Відділи державної реєстрації актів цивільного стану Києва першими в
Україні починають використовувати зчитувачі ID-карток у роботі. Це
спростить роботу державного органу і доступ до отримання державних
послуг для громадян.
На електронний носій буде внесено ту саму інформацію, яку можна буде
побачити на картці. Щоправда, ще додаватимуть змінні дані – події, які
стаються у житті людей, проте не є сталими. До змінної інформації належить
реєстрація місця проживання, сімейний стан та відомості про дітей. Переїзд в
інше помешкання чи місто України, одруження або розірвання шлюбу,
народження дітей додаватимуть на електронний носій у хронологічному
порядку. Це не потребуватиме зміни документа.
Документи, що посвідчують зміну сімейного стану чи народження дітей,
видають органи юстиції, вони є в кожного. Однак інформація щодо місця
проживання буде лише на електронному носії картки. Допоки повноцінно не
запрацює електронне урядування, Державна міграційна служба видаватиме
громадянам не лише ID-картку, а й виписку про реєстрацію місця
Регіональні ініціативи
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проживання (Катерина Буяльська У Києві з’явилися зчитувачі ID-карток
// https://nachasi.com/2017/11/03/u-kyyevi-z-yavylysya-zchytuvachi-id-kartok. –
2017. – 03.11).

У Вінниці в рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» у
2018 році реалізують 13 проектів. На 7 малих та 6 великих ідей, за які
проголосували вінничани, із бюджету міста виділено 7 млн грн.
Переможців оголосили 26 жовтня у вінницькій міській раді.
Заступник міського голови Владислав Скальський:
Активні вінничани віддали 10 529 голосів – за великі, та 8 643 – за малі
проекти. В паперовому вигляді маємо 81 % голосів, в електронному – 19 %.
Недійсними визнали 1375 голосів.
Минулого року масштабним стало явище, особливо під час
електронного голосування, коли намагались підтасувати результати.
В цьому році голосування онлайн проходило із залученням зовнішнього
ресурсу, який був створений за сприяння Фонду Східної Європи в рамках
реалізації проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі
громади». Цього року можна було проголосувати ще й у міських бібліотеках.
Також цього року представники громадських організацій та автори
проектів могли перевірити правильність підрахунку голосів. Відповідне
оголошення було розміщене на сайті міськради. Виявили таке бажання 15
осіб. Вони й перевірили 19 жовтня результати підрахунків. І було вирішено
запропонувати Координаційній раді конкурсу визначити недійсними понад
тисячу голосів.
Секретар міської ради Павло Яблонський:
проект «Бюджет громадських ініціатив» у 2016 році ініціював мер
Сергій Моргунов. Це європейська практика.
Формат унікальний тим, що громада сама формує проекти і підтримує їх
на загальноміському голосуванні.
Автори ж ідей, які реалізовували у місті цього року, отримали сувенірні
подарунки.
Проекти, які реалізовуватимуть у рамках «Бюджету громадських
ініціатив», у 2018 році:
Великі проекти:
№38 – «Облаштування зони відпочинку на вулиці Волошковій»
№37 – «Створення Вінницького молодіжного центру»
№11 – «Бібліотека здатна дивувати»
№7 – «Створення зони безпеки та комфорту частини вулиці Гоголя»
№32 – «Благоустрій парку Інтеграл – мікрорайон Тяжилів»
№52 – «Чужих дітей не буває»
Малі проекти:
№34 – «Читай улюблене місто»
№13 – «Створення ресурсного центру інформаційно-комунікативних
технологій для реабілітації дітей з порушенням зору на базі ДНЗ»
Регіональні ініціативи
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№39 – «Благоустрій природного джерела питної води на вул. СергєєваЦенського»
№40 – «Облаштування зони відпочинку біля озера на вул. Гладкова»
№68 – «Відродження літнього театру у Тяжилові»
№65 «SMILE CITY» Вінниця-місто усміхнених дітей»
№33 – «Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (собак) міста
Вінниця» (Інна МАРТ Визначили переможців проектів «Бюджет
громадських ініціатив» // http://misto.vn.ua/news/item/id/11068. – 2017. –
01.11).
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Експертний погляд
Довідас Віткаускас, керівник проекту ЄС «Підтримка реформ у
сфері юстиції в Україні»:
Переведення реєстрації фізичних і юридичних осіб в електронний
формат для повного виключення паперового документообігу – один з
основних трендів у країнах Європейського Союзу.
Україна зараз перебуває тільки на початковому етапі створення
повноцінного електронного уряду. Один з його ключових компонентів –
розробка єдиного реєстру адрес.
Створення подібного реєстру має низку причин. В першу чергу, Україні
потрібна електронна система, яка сприятиме чіткості та передбачуваності
процесів реєстрації об’єктів нерухомості. Це – дуже серйозний важіль для
більш зрозумілої і прозорої реєстрації майнових прав.
Реєстр адрес допоможе уникнути проблем з ідентифікацією нерухомості
в ситуаціях, коли є де-факто один об’єкт, але при цьому власність
зареєстрована на кілька юридичних адрес. Як відомо, подібні схеми дають
підґрунтя для шахрайства.
Новий сервіс відкриє можливості для надання безлічі комерційних послуг
в режимі онлайн, наприклад – укладення будь-якого договору про комунальні
послуги.
Також він буде корисним і для адміністративної організації країни.
Наприклад, реєстр можна буде використовувати при проведенні виборів.
Інформація про реєстрацію громадян дозволить запобігти махінаціям у
процесі голосування.
Для успішного впровадження реєстру адрес та інших електронних
послуг кожен громадянин України також повинен отримати унікальний
персональний код і можливість ідентифікації в системі за допомогою
мобільного підпису. Ці процеси теж почалися, але заберуть певний час.
Допомогу Україні у створенні якісних та ефективних електронних
сервісів сьогодні надає низка міжнародних донорів, включно з Європейським
Союзом. Основний акцент на даному етапі має бути на поліпшенні
нормативної бази – адже без неї неможливо розпочати створення
програмного забезпечення.
В першу чергу, потрібно фокусуватися на стратегії, де буде чітко
окреслена роль Міністерства юстиції України та інших відомств. І тільки
потім регулювати питання про надання сервісів і управління реєстрами.
Це досить «тонке» завдання, яке залежить від політичних рішень.
Сьогодні Мін’юст в Україні відповідає за понад двадцять реєстрів.
Серед них: реєстр нерухомості і реєстр юридичних осіб, від ефективності
яких залежить дуже багато правових відносин.
Одне відомство не може повністю відповідати за складний ланцюг
послуг. Наприклад, Мін’юст може визначати методологію і стратегію
Експертний погляд

22

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

1 – 30 листопада 2017 року

<
20-28 лютого
2015
розвитку сервісів, а базою даних реєстру адрес може займатися Служба
держгеокадастру. Право на внесення даних можна надати органам місцевого
самоврядування.
Саме тому до роботи над реєстром потрібно підключати і Міністерство
регіонального розвитку.
Реєстр адрес буде створюватися на основі вже існуючих геопросторових
даних – потрібно лише зробити прив’язку бази даних Служби
держгеокадастру до інформації, яку внесуть до нового реєстру. При цьому
важливо вже сьогодні почати працювати над проблемою не пов’язаних між
собою даних.
Держгеокадастр містить інформацію про власність на землю, а реєстр
нерухомості – про кінцевих власників об’єктів. Таким чином, дані про землю
і дані про об’єкти нерухомості в Україні розділені. Хоча з правової точки
зору ця інформація має бути консолідована.
Зараз українським колегам допомагає група експертів литовського
державного підприємства «Центр реєстрів». Це підприємство вже 20 років
забезпечує технічні рішення й здійснює управління інтегрованою системою
реєстрів Литви.
У 2017 році литовський реєстр нерухомості посів третє місце в світі в
рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу.
Завдяки чому вдалося досягти такого успіху? І що варто перейняти
Україні?
Зареєструвати фізичну або юридичну адресу в Литві можна повністю в
режимі онлайн, а потім також електронним способом підписувати різні
договори. Система автоматично перевірить дані про власників приміщень.
Якщо приміщення належить особі, яка реєструє компанію, то дані
можна вводити самостійно. Якщо ж компанія буде реєструватися в об’єкті
нерухомості, що належить іншим особам, то система в реальному часі
запросить від власників підтвердження через мобільний підпис. Право
мобільного підпису найближчим часом матимуть більше половини громадян
країни.
До речі, в Литві свого часу вирішили розділити реєстр адрес з реєстром
нерухомості, оскільки вони мають різні цілі. Перший має більш широке
призначення. Другий же відповідає за прозорість інформації про власників
об’єктів нерухомості.
Всі електронні послуги в Литві – платні як для фізичних, так і для
юридичних осіб (включаючи держструктури). Це створює атмосферу
відповідальності за надання цих послуг державою.
«Центр реєстрів» щороку заробляє на цьому мільйони євро і вкладає
гроші в нові технічні розробки. При цьому вартість послуг часто істотно
нижча тієї суми, яку платять в Україні, поки проходять весь шлях, щоб
зібрати потрібні документи й довідки (Електронний реєстр адрес: що
Україні
варто
перейняти
у
Литви
//
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http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/11/30/7074367.
30.11).

–

2017.

–

Степан Кубів, перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного
розвитку і торгівлі України:
Цифрова сфера може формувати понад 300-400 тис. нових робочих
місць по усій країні, міста стануть зручнішими, перейшовши на цифрові
платформи управління інфраструктурою і сервісом.
У Брюсселі на саміті Східного партнерства Порошенко наголосив:
працюємо над єдиним цифровим ринком з ЄС. Адже саме у цифровій
економіці можна реалізувати безліч нових можливостей для країни, бізнесу,
суспільства та окремих громадян. Та і світ визнає надзвичайний людський
потенціал України для високотехнологічного цифрового розвитку.
Як кажуть: фінансові ринки розташовані у США/Європі, виробництво у
Китаї, таланти – в Україні.
Ми регулярно потрапляємо до рейтингів найкращих ІТ-шників Європи
та світу. Але тільки 17 % українських виробництв використовують інновації,
тоді як у ЄС цей показник сягає близько 49 %. Ми втрачаємо або марнуємо
власний потенціал через низьку ефективність виробництва.
Навіть в українському АПК, який традиційно має один з найвищих
внесків у ВВП, бачимо найнижчу продуктивність праці: один працівник в
Україні формує додану вартість меншу за $7 тис, а у ЄС – понад $26,5 тис.
У промисловості ефективність ще менша. При її частці у ВВП України
близько 14 %, (у ЄС в середньому 15,8 %), продуктивність праці на одного
працівника близько $10 тис. в Україні і понад $75,8 тис. у ЄС. Можна
поступово це виправити: модернізувати обладнання, трансформувати
неефективні виробничі та управлінські процеси, зменшити зловживання
тощо.
Але ключ до рішення проблеми можна знайти інакше і значно швидше,
зробивши ставку на майбутнє у «цифрі».
Для прикладу, «цифрове» робоче місце дозволить керувати
виробництвом з іншого кінця планети. А ще отриманням довідок і
документів, замовленням товарів на Amazon чи Alibaba, навчанням новим
компетенціям для себе та працівників. Та й загалом – заощаджувати час.
Ось наприклад, маленьке доповнення у «ProZorro» дозволяє учасникам
держтендерів надавати довідку про відсутність податкової заборгованості в
електронній формі. І наче маленька зміна у програмі, а дозволяє бізнесу
уникнути зайвої паперової тяганини.
Думаю, це взагалі нормальний стан речей, коли держава замість
вимагати від громадян збирати одні й ті самі довідки самостійно завантажує
їх через цифрові сервіси. Особливо, якщо розпорядником такої інформації
виступає інший державний орган. Деякі країни пішли далі і законодавчо
закріпили принцип єдиноразового збору даних. Так в Естонії держоргани
самостійно надсилають запити на документи в інші організації і просто
Експертний погляд
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видають людині потрібний документ. Через інтернет! Ніякого «принесіть нам
одну довідку звідти і таку саму довідку звідси»! У цей бізнес і громадяни
працюють, заробляють більше і сплачують податки. І навіть це відбувається
автоматично.
Звісно, окремі цифрові рішення в Україні функціонують давно. Однак
зосереджені вони переважно у великих містах. І лише там, де існує якісне
інтернет-покриття. Тож цифровий розрив в Україні полягає, передусім, у
нерівних можливостях доступу до інтернету на усій території.
Цей недолік треба якнайшвидше усунути!
Вирішити цю проблему можна кількома способами: через забезпечення
широкосмугового доступу до інтернету по усій країні, а також через
запровадження технологій 4G. До речі саме зараз триває збір заявок на участь
у тендері на 4G, який запланований на 23 січня 2018 року.
Чим більшим буде охоплення інтернетом, тим краще можна буде
скористатися цифровими можливостями у різних сферах. Наприклад в
Естонії, про яку я вже казав, після цифровізації бази даних вакансій на 15 %
більше безробітних знайшли роботу.
Уся економіка суттєво зміниться на краще.
Широке розповсюдження інтернету по Україні дозволить поширити
використання цифрових сервісів на багато сфер. Так, збільшення кількості
користувачів з 5 млн у 2016 році до 15 млн уже у 2021 дозволить 95 % усіх
магазинів, салонів, сервісів проводити розрахунки безготівково. Це зменшить
витрати на друк паперових грошей і сприятиме виходу економіки з тіні.
Зросте продуктивність праці і доходи громадян. Рівень корупції значно
зменшиться, бо переважна більшість транзакцій буде проходити в
електронній формі і автоматично у кількох реєстрах.
Велика кількість змін потребує визначення пріоритетів, які дадуть
найбільших «цифровий ефект».
На жаль, сьогодні в Україні відсутня єдина візія переходу на цифрову
економіку. І це є основною причиною різноспрямованих зусиль та низької
результативності України у цифровій сфері.
Є окремі проекти, рішення і технології, над якими працює Уряд,
держагенства, представники окремих організацій та компаній, навіть окремі
люди. 4G, ProZorro, «розумні-міста», електронна митниця, електронна
медкарта (e-Нealth), електронне урядування тощо.
Вкрай потрібна єдина стратегія цифрової економіки, щоб загострити
фокус та спрямувати зусилля на ключові пріоритети. Виходячи з потреб, з
урахуванням наявних можливостей, аналізу сильних і слабких сторін.
Бо нещодавно навіть виявилося, що розвиток інновацій та цифрова
економіка як поняття взагалі відсутні у переліку повноважень профільного
економічного міністерства! Тому ініційовано спільну роботу між Міносвіти
та Мінекономрозвитку, аби визначити чіткі межі між суто академічними
науковими дослідженнями та пошуком інновацій для реального сектору
економіки. Уряд навіть вперше заклав у проекті бюджету 2018 року 50 млн
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грн на фінансування підтримки інновацій. У результаті зможемо більш
ефективно впливати на перетворення результатів наукових досліджень у
практичні рішення для розвитку інновацій та цифрової економіки в Україні
(Цифрова економіка. Про нові можливості для України //
http://nv.ua/ukr/opinion/kubiv/tsifrova-ekonomika-pro-novi-mozhlivosti-dljaukrajini-2282520.html. – 2017. – 29.11).

Юрій Бугай, керівник проектного офісу eHealth, Transparency
International:
Здавалося б, досвід розробки ProZorro мав переконати скептиків,
що реалізація IT-продуктів для держави у трикутнику партнерства
«громадськість-держава-бізнес» – найефективніший і найшвидший
шлях.
Скільки б не лунало нарікань на недосконалість процесів у
держзакупівлях, але про випадки «падіння» системи чи витік даних ми, на
щастя, жодного разу не чули. Більш того: ProZorro отримала чимало
міжнародних нагород і була запущена в продуктив у найкоротші терміни.
Але чомусь така сама модель, що реалізується для підтримки реформи
охорони здоров’я, викликає відчайдушні суперечки. Чи то реформа для
суспільства більш «чутлива», чи то справді в цій сфері «пороблено», але
Проектному офісу eHealth щоденно доводиться відповідати на найабсурдніші
звинувачення. Тому спробую в цій колонці дати відповідь на всі поточні
питання та окреслити плани на найближче майбутнє.
Отже, модель розробки системи eHealth в рамках незалежного
проектного офісу була необхідним компромісом, з яким погодились всі
учасники процесу: громадські організації TI Ukraine та ЛЖВ, МОЗ,
Агентство електронного урядування та МІС (медичні інформаційні системи –
бізнес). Причому з самого початку йшлося про розробку MVP, запуск
системи у тестовому режимі з обмеженим функціоналом та подальшу
передачу eHealth державі в особі певного державного підприємства
(існуючого чи новоствореного). Команда проектного офісу не планувала (та
й не мала такого права) будувати повноцінну eHealth систему, що передбачає
зберігання медичних даних, не маючи відповідного законодавчого
регулювання, сертифікату КСЗІ та повноцінного адміністратора.
Звичайно, для успіху реформи в цілому необхідно говорити про ті
переваги, які отримає пацієнт із введенням повноцінної eHealth системи. Це
й електроні рецепти, і онлайн медична картка, і можливість звернутись до
лікаря в будь-якій точці країни та надати йому повну картину свого здоров’я.
Але ми усвідомлюємо, що створення такої системи – справа не одного і
навіть не двох найближчих років. Команду Проектного офісу важко назвати
мрійниками, які не розуміють, у що вони вплутались і через це взяли на себе
нереальні зобов’язання. В 2017 році ми погодили з Робочою групою МОЗ
чотири основні процеси, які має забезпечувати eHealth-система для
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запуску реформи (а саме – для зміни принципів фінансування на первинному
рівні):
- реєстрація центрів первинної медичної допомоги;
- реєстрація лікарів;
- укладення декларацій з пацієнтом на надання первинної медичної
допомоги;
- можливість формувати «червоні» та «зелені» списки для виплат
лікарям.
Сьогодні саме цей функціонал ми презентуємо лікарям «первинки» по
всій Україні та закликаємо їх реєструватись, незважаючи на те, що система
формально працює в тестовому режимі. Тому що розуміємо, що рівень
комп’ютерної підготовки у країні дуже різний і багатьом доведеться
опановувати «з нуля» не лише нову систему, але й роботу з комп’ютером в
принципі.
Допомогу в цьому нам надають існуючі на ринку медичні інформаційні
системи. Всього в країні їх близько 30-ти, до центрального компоненту
системи eHealth наразі підключено 6. І нікого з них ми не обирали
спеціально, ні з ким не вели окремих перемовин – підключитись може будьяка МІС, яка поділяє наші ціли та принципи і проходить програму
тестування.
А от далі нам, звичайно, потрібна легалізація. І, всупереч чуткам, ми
активно драйвимо цей процес, допомагаємо з розробкою необхідних
підзаконних актів, намагаємось прискорити процес передачі системи
державі. Тому що подальший розвиток системи і заведення до неї медичних
даних потребують особливо зваженого підходу.
При цьому ми усвідомлюємо, що повноцінна eHealth-система, яка б
задовольняла вимогам як лікарів, так і пацієнтів – це не лише ті модулі, які
сьогодні потрібні МОЗ, аби ефективно запустити реформу. Але саме їх слід
розробити в першу чергу, аби здвинути ситуацію з мертвої точки. Саме тому
команда Проектного офісу продовжує працювати згідно затвердженого
плану, готує своє бачення подальшого розвитку eHealth та очікує на
легалізацію вже зробленого. Ми віримо, що лише спільними зусиллями у нас
знову вийде зробити ефективне IT-рішення в максимально реальні строки
(Розвиток
eHealth:
про
що
мовчать
критики
//
http://biz.nv.ua/ukr/experts/bugay/rozvitok-ehealth-pro-shcho-movchat-kritiki2253180.html. – 2017. – 24.11).

Какие возможности для Украины откроет цифровизация и что
нужно изменить?
Яника Мерило, заместитель мэра Днипра (номинация «Цифровой
лоббист»):
Я уже, наверное, более трех лет «рекламирую» электронное
правительство, т. к. верю, что это реальная возможность убить коррупцию в
бюрократии. Компьютер денег не берет, и мы не имеем права требовать
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наших жителей тратить свое время на дурную бюрократию. Государство
должно от людей требовать минимальное количество ненужных им справок
и самостоятельно оцифровывать информацию, состыковывать реестры.
Параллельно с электронными услугами и внедрением новых решений
города могут стать более прозрачными в своих затратах и в процессе
принятия решений. В идеале умный город – это минимальное количество
взаимодействий чиновников и жителей и полная прозрачность денег и
процессов во внедрении новых технологий – от энергоэффективности до
решений на транспорте.
Геннадий Плис, первый замглавы КГГА (номинация «Цифровой
город»):
Задача «умного» цифрового города – изменять к лучшему сами
городские процессы. Снижение уровня коррупции, повышения доверия к
власти в целом, снижение уровня преступности, открытость и прозрачность
все процессов управления. И главное – это определенный набор
инструментов для взаимодействия с городом. Который не только помогает
жителям чувствовать себя максимально комфортно, безопасно, но и влиять
на те решения, которые принимает городская власть…
То, что происходит в городах, сразу же отображается на всей стране.
Ведь города – это и есть страна. И чем больше правильных инициатив и
технологий начнет функционировать на городском уровне, тем качественнее
будут происходить все национальные процессы.
Конечно, тут возникают вопросы государственной регуляции,
деятельности Кабмина. Но все это работает в рамках опыта, уже успешно
полученного на уровне города. И многие из тех решений, которые были
внедрены в Киеве, могут быть масштабированы на уровень государства.
Александр
Щелоков,
руководитель
проекта
e-data.gov.ua
(номинация «Цифровой лоббист»):
Работа с бумажными носителями, сложные процедуры получения
документов, большое количество согласований, месяцы работы по поиску и
проверке информации и т. п. – все это остаточные явления прошлого века.
Динамика развития мира такова, что промедление с цифровыми
технологиями не только сдерживает развитие Украины, мы можем просто не
успевать идти в ногу с мировой экономикой. Процесс цифровизации очень
прост: утвердить единые стандарты данных – дать доступ к данным в
машиночитаемой формате – пройти этап проверки и повышения качества
данных – использовать современные технологии и е-инструменты для
принятия решений.
Перспективы для Украины выглядят так: оптимизация бизнеспроцессов, ускорение развития бизнеса, повышение эффективности
экономики, прозрачность управления государственными финансами.
Александр Данченко, глава профильного комитета ВР по вопросам
информатизации и связи (номинация «Цифровой реформатор»):
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Во-первых, руководству Кабмина пора услышать «цифровых
евангелистов» и провести административную реформу. У нас очень любят
писать бюджеты налогового давления, но не хватает политической воли на
то, чтобы дать возможность инновационным отраслям развиваться. И до тех
пор, пока не появится «цифровой министр» (название должности тут не
принципиально), ситуация будет повторяться каждый год.
Во-вторых, все уже давно придумано до нас и рассказывать о
сложностях в организации и проведении цифровых реформ не нужно. Есть
успешный опыт Польши, Эстонии, Южной Кореи, Китая, Сингапура, да и
местные цифровые реформаторы готовы делиться своим опытом. Я только
что вернулся из Кореи, которая стала для меня открытием с точки зрения
цифровизации. Корейские, как, кстати, и китайские коллеги готовы
проводить экспертизу, помогать выстраивать систему приватногосударственного партнерства, но опять-таки – задают вопрос: «кто
ответственный», «где команда», «с кем работать»? Пришлось разводить
руками и обещать, что мы очень скоро вернемся к этому вопросу.
В-третьих, это борьба с бюрократизмом и коррупцией. Да, инноваторы
в этом вопросе не исключение, ибо часто наши намерения упираются именно
в эти проблемы. Пример – это закон «Об инфраструктуре», который очень
нужен рынку ИКТ, для того чтобы без препятствий и цивилизованно
развивать инфраструктуру внутри страны. Мы же хотим иметь систему
электронной медицины, центры государственных е-услуг в каждом районном
центре и т. д. Все это без современной телекоммуникационной
инфраструктуры невозможно. А операторы не могут в своей работе
опираться на современный закон, потому что отсутствуют подзаконные акты,
подготовка которых входит в зону ответственности министерств и ведомств.
В каждом из них есть чиновник, который найдет 1000 и 1 причину, чтобы
заблокировать работу закона, убивающего коррупцию на местах. Круг
замкнулся.
Что уже удалось достичь на пути к цифровизации?
Яника Мерило, заместитель мэра Днипра (номинация «Цифровой
лоббист»):
Даже за эти последние два года мы создали много инструментов,
которые уже на сегодняшний день работают и которые даже Эстония
приводит как пример. Так, масштабное внедрение ProZorro. Кроме того, мы
за последние два года вышли на один уровень рейтинга с одним из лидеров
Эстонии по открытым данным. Также есть отличные инструменты
электронной демократии, как проект бюджет участия. Нет такого, что
сегодня 0 %, а завтра 100 %. Переход проходит пошагово и постепенно, хотя
еще очень много надо сделать. Уже есть реальные и всеми признаваемые
победы, хотя для 100 % электронного правительства еще надо пройти долгий
путь.
Несомненно, самый ощутимый и измеряемый результат – это
ProZorro, которое, в самом прямом смысле, помогает бороться с коррупцией
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и создавать прозрачность. Успешно также начинает внедряться проект
бюджет участия – например, в Днипре 4 % жителей проголосовали на
бюджете участия, что, по любым международным меркам, очень хороший
результат для такого большого города. Также я рада, что наконец приняли
законопроект «Об электронных доверительных услугах», т. е. существует
надежда, что можно будет запустить возможность получения электронных
услуг и через интернет-банки и мобильные телефоны, а это однозначно
ускорит масштабирование электронных решений.
Геннадий Плис, первый замглавы КГГА (номинация «Цифровой
город»):
Киев уверенно развивается как «умный» город – инновационный и
ориентированный на нужды горожан. Мы первыми в Украине ввели
открытый бюджет и электронные закупки. И только за 2017 год сэкономили
на них более 1 млрд грн.
Мы создали и поддержали эффективные инструменты электронной
демократии. С ноября 2015-го до голосования были допущены 4300 петиций
в Киевский городской совет. 600 000 киевлян голосуют за те петиции,
которые считают важными и нужными. В этом году на бюджет участия было
выделено 100 млн грн, вдвое больше чем в прошлом. И эта сумма, надеюсь, в
следующем году будет увеличена.
Мы создали и успешно запустили программу «Безопасный город» и уже
установили в столице более 4000 камер. Уже сейчас функционирует
распознавание лиц и номеров автомобилей. И именно благодаря нашим
камерам была найдена похитительница ребенка в Оболонском районе.
Уже работает реестр территориальной общины – информационноаналитическая система «Имущество» с 43 информационными слоями.
Киевская подземка стала пятой в мире, где заработала система приема
бесконтактных платежей банковской карточкой.
Количество сервисов постоянно увеличивается и в последующие три
года мы, согласно Концепции Kyiv Smart City 2020, внедрим еще больше
городских технологий, которые сделают жизнь киевлян комфортной и
безопасной:
электронный
билет,
городской
вай-фай,
городской
ситуационный центр, «умное» освещение, «умные» парковки и т. д.
Александр Данченко, глава профильного комитета ВР по вопросам
информатизации и связи (номинация «Цифровой реформатор»):
Если сравнивать наши достижения с предыдущими 20-ю годами
независимости, то, конечно же, за три года мы успели многое. Приняли
законы «Об инфраструктуре», «Об электронных доверительных услугах»,
«Об основах кибербезопасности», очень важен закон, который ввел в
действие ID-паспорта, активно работает система ProZorro, сервисы
электронных государственных услуг, провели тендер и запустили 3G,
проделали огромную работу по запуску 4G, заручились поддержкой со
стороны европарламентариев. Но при этом фундаментальные для отрасли
ИКТ законы не приняты, административная реформа не проведена и
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ответственный за цифру в исполнительной власти так и не появился,
цифровая стратегия развития Украины не принята и др.
Украине сейчас сложно вдвойне. С одной стороны, мы живем в эпоху
сверхтехнологий, искусственного интеллекта, интернета вещей, а с другой –
в условиях гибридной войны мы очень сильно проигрываем технологично и
информационно. И причина этого проигрыша именно в том, что у нас
отсутствует ответственный за цифровую политику государства. Только в
Украине есть такая парадоксальная ситуация, когда за эти вопросы отвечает
18 разных ведомство и структур. Так есть ли шанс в таких условиях стать
цифровым государством? Пока что ответ очевиден – нет (От чего зависит
будущее Украины: секреты «прорыва» от победителей рейтинга
DIGITAL VISION // https://realist.online/article/ot-chego-zavisit-budusheeukrainy-sekrety-proryva-ot-pobeditelej-rejtinga-digital-vision. – 2017. – 19.11).

Олена Щербан, юрист Центру протидії корупції:
У державних аудиторів, які стежать за публічними закупівлями,
зв’язані руки: вони не можуть карати порушників. Все змінить новий
законопроект.
У 2016 році Державна аудиторська служба (ДАС), контролер публічних
закупівель, знайшла порушення у кожній другій тендерній угоді – загалом на
22 млрд грн.
За січень-березень 2017 року аудитори виявили таких порушень на 5
млрд грн.
При цьому якщо у 2016 році контролери змогли попередити порушень
на 4,7 млрд грн, то у 2017 році – лише на 2,7 млрд грн.
Чому так відбувається? Державні аудитори не мають інструментів для
запобігання зловживанням під час проведення закупівель і можуть впливати
на порушників лише після торгів, коли угоди підписані і гроші переказані.
Найбільша проблема в тому, що рекомендації аудиторів про розірвання
сумнівних угод часто ігноруються замовниками, бо не є обов’язковими до
виконання.
Система ProZorro дає всі можливості для контролю за дотриманням
законодавства про закупівлі та виявлення порушників в режимі
реального часу. У ній публікуються всі документи, там можна
відстежувати закупівлю на всіх етапах.
Однак ДАС «забули» підключити до електронного майданчика, хоча
уповноважили запобігати зловживанням. Порядок моніторингу повинен був
затвердити Мінфін, але не затвердив, тож контрольна функція аудиторів
лишилася на папері.
У результаті замість передбаченого законом моніторингу аудитори
змушені лише «аналізувати документи». Така процедура не передбачена
законом, тому за її результатами ДАС направляє замовникам рекомендації,
де просить усунути порушення. Звичайно, замовники ігнорують аудиторів і
лишаються непокараними.
Експертний погляд
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Центр протидії корупції надіслав ДАС звернення про порушення під час
закупівлі Східним гірничо-збагачувальним комбінатом послуг з перевезення
уранової руди на 33 млн грн. Аудитори підтвердили порушення і
рекомендували розірвати договір, проте замовник відмовився. Зробити з цим
ДАС нічого не може.
Аналогічно зробила Одеська міська рада. Вона замовила з численними
порушеннями капітальний ремонт Новоаркадійського колектора в Одесі
вартістю 49,6 млн грн. Порушення підтвердила ДАС. Вона рекомендувала
провести нову закупівлю і притягнути винних до відповідальності. Замовник
поради проігнорував.
Так само вчинили посадовці ДП «Селидіввугілля», де накупили простої
води по 588 грн за літрову пляшку, соку – по 571 грн та чаю по 6 666 грн за
пачку. З очевидними порушеннями ДАС теж нічого не змогла вдіяти.
У таких випадках єдиний спосіб покарати замовника – провести планову
паперову перевірку електронних торгів та скласти адміністративний
протокол на порушника.
В окремих випадках результати планових перевірок лягають в основу
кримінальних проваджень, але це відбувається вже після втрати бюджетних
коштів на сумнівній закупівлі. Тепер законодавець взявся це виправляти.
Верховна Рада розгляне законопроект, який дозволить ДАС ефективно
перевіряти закупівлі та штрафувати недобросовісних замовників.
Для моніторингу закупівель аудитори отримають власний електронний
кабінет у системі ProZorro. Він дозволить інспекторам автоматично
виявляти підозрілі тендери за допомогою ризик-індикаторів. Система
формуватиме перелік підозрілих закупівель. Туди потраплятимуть і тендери,
про які пишуть журналісти.
На підставі ризик-індикаторів інспектори перевірять будь-яку сумнівну
закупівлю, яка може бути завершена або була завершена з порушеннями.
Причиною для перевірки можуть стати звернення активістів, журналістів або
чиновників.
За останній рік юристи проекту «Украв» Центру протидії корупції
знайшли та оскаржили в ДАС порушення у 223 закупівлях на загальну суму
понад 19 млрд грн. Однак скасовані були лише десять торгів. У разі
ухвалення нового закону таких випадків побільшає, бо ДАС
зможе вимагати усунути порушення, а не просити.
Аудитор зможе проводити моніторинг закупівлі протягом 15 робочих
днів. За результатами цієї роботи він готуватиме висновок.
Знайдені порушення замовник буде зобов’язаний усунути протягом
п’ятьох робочих днів. Йому також доведеться завантажити в систему
відповідний документ. Це може бути додаткова угода про розірвання
договору, повідомлення про скасування тендеру або аргументована незгода з
висновками аудиторів.
Замовник матиме три робочі дні на відповідь та роз’яснення своєї
позиції. Документи будуть доступні всім відвідувачам на сторінці закупівлі.
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Якщо порушення не усувається, ДАС зможе провести повну перевірку
закупівлі та оштрафувати замовника. Порушник матиме право оскаржити
висновок у суді.
Якби такі норми існували нині, то у випадку із закупівлею пального
Міноборони ДАС провела б моніторинг і вимагала б розірвати незаконні
додаткові угоди з «Трейд коммодіті». Зараз ДАС могла перевірити ці
закупівлі лише постфактум. У результаті цієї корупційної схеми
було розтрачено понад 149 млн грн.
Законопроект також зробить більш підзвітним не тільки замовників
торгів, а й самих аудиторів. В електронному кабінеті ДАС публікуватиме всі
документи, пов’язані з моніторингом закупівель. Рішення про початок
перевірки оприлюднюватиметься у ProZorro протягом двох днів з моменту
його ухвалення, а висновок за її результатами – протягом трьох робочих днів.
Спілкування аудитора і замовника відбуватиметься лише через
електронний кабінет. Це зменшує спроможність порушника «домовитися» з
інспектором і викинути з акту перевірки суттєві порушення.
Відкладати голосування за ці законодавчі зміни нема куди: попереду
кінець року і новорічний парад «зради», коли всі замовники поспішатимуть
витратити кошти.
Тим більше, витратити доведеться чимало, бо до бюджету надійшли
додаткові 22,5 млрд грн у вигляді «конфіскованих коштів Януковича».
Значна частина цих грошей буде витрачатися саме через закупівлі і
майданчик ProZorro (Як ProZorro допоможе виявляти тендерні схеми //
https://www.epravda.com.ua/columns/2017/11/8/630954. – 2017. – 08.11).
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Блоги та соціальні мережі
Кирило Гарник, суддя Окружного адміністративного суду міста
Києва:
Події останніх років показали, що Україні дійсно потрібна судова
реформа. Реформа, яка ґрунтується на принципах верховенства права та
враховує інтереси більшості громадян. Реформа, яка здатна захищати всі
верстви населення та забезпечити рівне право на справедливий суд. Реформа,
яка стане гарантом дотримання конституційних прав і свобод кожного
громадянина.
…Електронний суд.
Законодавець передбачає створення електронного суду, що теж є,
безумовно, ініціативою позитивною. Здійснення судочинства із
застосуванням інформаційних технологій – це тренд, що відповідає сучасним
викликам та прогресу. Усе, що пов’язане з автоматизацією, економить
ресурси, час та врешті-решт запобігає корупції. Але проблема в тому, що
прописати всі нюанси щодо механізму функціонування електронного суду
забули. Тому добрі наміри можуть стати платформою для маніпуляцій,
неоднозначних трактувань закону та різних зловживань. Хотіли як краще, а
вийшло як завжди… Але це не найгірший «сюрприз» судової реформи.
Найцікавіше – далі.
…Проаналізувавши лише кілька найвагоміших новел, можна зробити
висновок, що судова реформа на нинішньому етапі не захищає ані права
громадян України, ані права суддівського корпусу при здійсненні правосуддя.
Так, у документі є хороші ідеї, з якими надалі варто працювати. Але наразі
ключова мета – це діалог і спільна праця на благо нормального
функціонування судової гілки влади. Адже це критично важливо для
подальшого демократичного розвитку нашої правової держави.
Жодна реформа чи будь-яка інша позитивна зміна в країні потребує
обговорення, встановлення нормальних відносин на всіх рівнях і взаємної
поваги. Тому будемо сподіватися, що шанс доопрацювати новели судової
реформи та вести конструктивний діалог у нас буде (Онлайн правосуддя й
адвокат
для
обраних:
новели
судової
реформи
//
http://blog.liga.net/user/kgarnik/article/28740.aspx. – 2017. – 27.11).
Андрей Довбенко, Управляющий партнер юридической фирмы
Evris:
В юридической практике любая неточность – бомба замедленного
действия. Печальный пример – ситуация с рейдерством в Украине. Страх
захвата и потери своего бизнеса системно преследует предпринимателей.
Причем чем успешнее бизнес, тем выше риски. Причина тому –
несовершенство нормативно-правовой базы и систем учета.
Блоги та соціальні мережі
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Интересно, что именно лазейки в потенциально эффективном и
прозрачном электронном учете дают повод для незаконных действий.
Так, согласно действующему законодательству, сведения, содержащиеся в
реестрах (подразумеваю Государственный реестр вещных прав на
недвижимое имущество и Единый государственный реестр юридических лиц,
физических лиц-предпринимателей и общественных формирований),
являются достоверными. На практике оказывается, что они могут отличаться
от фактической ситуации.
В результате мы видим, что в арсенал современных рейдеров добавился
новый инструмент: незаконное внесение ложных данных в электронные
реестры, что позволяет третьим лицам формально законно заходить на
предприятия, устанавливать свой менеджмент и фактически управлять
компанией, или же в случае недвижимости – распоряжаться ею, а также
совершать по ней сделки. Здесь хочу сразу остановить от нареканий на
технологии. Они как раз хорошо работают, а проблема в человеческом
факторе. Появление неправдивых сведений – результат манипуляций и
коррупции.
Так что текущая ситуация как раз говорит за отказ от полумер – если
интегрировать технологии, то на всех участках и максимально прозрачно.
Впрочем, в этой сфере есть и изменения. При Министерстве юстиции
Украины работает специальная Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в
сфере государственной регистрации. Собственно, в ее задачи и входит
выявлений неправдивой информации и ошибок при регистрации. Данный
институт был введен с целью устранения нарушений, которые возникают в
результате ненадлежащих действий именно государственных регистраторов –
тех чиновников, которые должны заниматься информационным наполнением
электронных реестров.
Не могу сказать, что работа комиссии исключает все проблемы, но о ее
существовании точно не стоит забывать. В дополнение к ней при
Министерстве юстиции Украины совсем недавно была создана постоянная
рабочая группа по вопросам обеспечения согласованных действий,
направленных на защиту имущественных прав владельцев и арендаторов
земельных участков. Задача группы: прекращение рейдерских атак в
отношении владельцев и арендаторов земельных участков, а также
предупреждения рейдерства. Непрофессионалы могут сказать, что это
слишком узкая специализация. Но масштаб проблемы такой, что наличие
комиссии скорее представляется обязательным.
Тот факт, что государство не закрывает глаза на проблему, а ищет пути
ее решения – это, безусловно, хорошо. Но при этом создается целых два
органа, занимающихся устранением последствий, а не поиском причин.
Понятно, что даже при самом совершенном законодательстве найдутся
недобросовестные игроки, ищущие пути рейдерского захвата. Но это не
отменяет того, что уже сейчас нужно латать зияющие дыры.
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Рейдерство – проблема не только украинского бизнеса, но и инвесторов.
Возможность потери своих активов попросту отпугивает их, а значит
сокращает приток средств в экономику страны. И если государство
действительно хочет быть надежным европейским партнером, то уже сейчас
нужно действовать. Минимизировать вероятность таких атак и гарантировать
бизнесу законность. Более того, это простимулирует и бизнесменов быть
более ответственными, а не спешить вывести активы, пока их не отобрали.
Вывод до предела простой – чем понятнее и надежнее правила, тем работа
удобнее для всех (Человеческий фактор в электронном учете: как
устроены
рейдерские
атаки
в
Украине
//
https://lb.ua/blog/andrey_dovbenko/383073_chelovecheskiy_faktor_elektronnom.
html. – 2017. – 27.11).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Понад 230 IT-директорів органів влади всіх рівнів – від Міністерств
до органів місцевого самоврядування – взяли участь у 3-му Форумі ІТ
Директорів органів державної влади «Взаємодія і електронні послуги»,
який проходив 16-17 листопада в Києві. Метою форуму було вироблення
єдиної позиції щодо реформування галузі і напрацювання кращої взаємодії
між органами центральної влади і владою на місцях.
В рамках форуму учасники обговорили впровадження Системи
електронної взаємодії державних реєстрів України, а також підвищення
ефективності існуючих та впровадження нових адміністративних е-послуг та
е-сервісів, нормативне врегулювання послуг. А також не оминули питання
кібербезпеки, відкритих даних, цифрової ідентифікації та розвитку цифрової
економіки.
Вперше в роботі форуму взяли участь ІТ директори місцевих органів
влади, що є не просто визнанням їхньої ролі в розвитку електронних послуг
на місцях, але й важливим кроком для створення єдиної вертикалі поширення
технічних рішень і творення єдиної екосистеми е-врядування в Україні. В
умовах децентралізації чимало електронних послуг будуть надаватися на
місцях і саме місцева влада стане одним із основних користувачів інформації
з державних реєстрів, а це ставить нові виклики в тому числі і перед ІТ
інфраструктурою і можливостями місцевої влади.
Oleksandr Ryzhenko, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України:
«Разом з партнерами ми намагалися максимально наситити програму
нашого Форуму цікавими доповідями, аби ознайомити учасників з сучасними
тенденціями та кращими світовими практиками в сфері розвитку
електронного урядування, а також подальшими кроками підвищення
ефективності адміністративних послуг, їх прозорості та зручності шляхом
використання ІКТ-інструментів. Чимало часу ми також присвятили
обговоренню Системи електронної взаємодії державних реєстрів. До її
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впровадження в Україні ми йшли довгі два роки і зараз перебуваємо на
фінішній прямій».
Створена за роки незалежності України відомча закритість призвела до
формування часто неефективних реєстрів, які накопичують дубльовані дані,
що швидко втрачають свою актуальність. Це нерідко призводить до
плутанини та помилок. Відтак держслужбовці та громадяни змушені
витрачати багато часу і зусиль, щоб виправити ці помилки. «Нажаль, ми
змушені констатувати, що наявний стан речей призводить до низької
ефективності діяльності держави та негативно впливає на якість
адміністративних послуг, що їх отримують громадяни та бізнес. Тепер,
нарешті, ми спільними зусиллями наведемо лад у цьому питанні», –
резюмував голова Державного агентства з питань електронного урядування
України.
В рамках форуму відбулася презентація Системи електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта», що
запроваджуватиметься на базі естонського рішення X-road і дозволить
здійснювати обмін даними між державними реєстрами. Запровадження
системи дозволить створити якісно нові електронні послуги для громадян і
значною мірою зліквідує необхідність паперових довідок.
Danylo Molchanov, керівник напряму е-сервісів проекту TAPAS
Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах:
«Однією з основних ознак нових сучасних електронних послуг має стати
їхня «людиноцентричність», тобто орієнтація на потреби користувача. Перш
за все при створенні е-послуги повинні враховуватись потреби і бажання саме
тої цільової аудиторії, на яку цей сервіс спрямовано. І те, що державні епослуги повертаються обличчям до людей – стало чи не основною темою
форуму. Також на форумі приділялося багато уваги такому поняттю як
інтероперабельність і взаємодія державних електронних реєстрів – це
безумовно ключові інструменти для покращення взаємодії між органами
державної влади, що в кінцевому рахунку має на меті кращу якість надання
послуг для громадян».
В свою чергу Oleksii Zelivianskyi, координатор компоненту «Епослуги» Програма EGAP зазначає, що при впровадженні е-послуг одна з
типових помилок – вважати електронний спосіб подачі документів аналогом
відправки документів звичайною поштою. Електронне подання документів
надає чимало можливостей спрощення адміністративних послуг, і повноцінно
реалізувати їх можливо лише за умови налагодження якісної системи
взаємодії між державними інформаційними системами.
Третій національний форум IT-директорів органів влади України був
організований Державним агентством з питань електронного урядування
України за підтримки швейцарсько-української програми міжнародної
технічної допомоги «Електронне урядування задля підзвітності влади та
участі
громади»
(EGAP),
EGOV4UKRAINE/U-LEAD
і
TAPAS
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Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine. – 2017. – 23.11).

послугах

Александр Данченко, глава Комитета ВРУ по вопросам
информатизации и святи:
У психологов есть отличное понятие «зона комфорта» и часто для того,
чтобы произошла переоценка действительности, рекомендуют из неѐ
выпасть. Действительность народного депутата – это коридоры нескольких
зданий в центре Киева, неудобные кресла в парламентском зале, хорошо
режиссированные акции протеста, кипа бумаг и т.п. И даже если ты депутат,
который отвечает за реформы цифровые – вся эта ежедневная мишура
неизменна. Ибо в Украине цифровые реформы проводятся на бумаге, вот
такой вот нонсенс.
Этой осенью мне выпала возможность «выпасть из зоны комфорта» и
посмотреть на цифровой мир своими глазами. Посмотреть и понять, в каком
направлении необходимо двигаться Украине, чтобы процветающая
экономика была не просто политическим лозунгом.
«Добро пожаловать в Корею», – сказал мне робот в аэропорту Сеула и
предложил стакан сока. Ловко сняв деньги с банковской карты, он протянул
мне напиток. Так началось моѐ знакомство с цифровой и инновационной
Кореей.
Записка 1. Государственная
В 80х годах прошлого века Корея запустила в реализацию ключевой свой
проект «Базовая национальная информационная система» (NBIS), который
включал в себя компьютеризацию рабочих мест, автоматизацию работы
госведомств, сокращение бумажной работы, ориентацию на науко- и
техноѐмкие проекты. При непосредственном участии руководства страны был
взят курс на развитие ИТ с их привязкой к государственным процессам.
В 1995 году появился уже проект «Корейская информационная
инфраструктура». Этот проект был разбит на несколько фундаментальных
частей: прозрачное и эффективное правительство (G2G), общая
инфраструктура (G2G), качественная работа всех государственных служб
(G2C) и улучшение ведения бизнеса (G2B). Для оценки эффективности
работы программы приведу несколько цифр. В 2000 году 100 % корейских
школ были подключены к интернет. В 2001 году объем электронной торговли
превысил 80 млрд долларов. Стандарт 4G в Корее появился в 2006 году.
Правительство
страны
полностью
отказалось
от
бумажного
документооборота. Корейский проект e-Government оценивается как самый
лучший в мире. Год 2017 – в Корее создается специальный госорган, который
отвечает за развитие инноваций и стартапов. Бюджет государства на это
направление около 2 млрд долларов. Также в парламенте есть специальный
комитет, который отвечает за развитие smart city. Фантастика, правда?
Стартапы – это часть государственной политики, ибо инновации и
Блоги та соціальні мережі

38

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

1 – 30 листопада 2017 року

<
20-28 лютого
2015
прогресс, а соответственно и экономический рост, генерируются не в умах
чиновников, а в умах прогрессивных и рисковых людей. Задача государства их
только поддержать.
Записка 2. Умная
Что такое «умный город» глазами украинца? Когда живешь в обычной
многоэтажке спальника, тратишь 1,5-2 часа на дорогу в офис из-за «пробок»,
часами простаиваешь в очередях за какой-то ненужной справкой чтобы из
одного госоргана перенести в другой – одним словом за всей привычной
суетой о высоком, т.е. о smart city как-то не думается. После поездки в Сеул и
Кванджу я точно знаю, что это понятие включает в себя не только
использование ИТ-инфраструктуры в повседневной жизни. Взять, к примеру,
те же административные центы. Их по городу много, чиновники работают в
тех, которые расположены ближе к дому, их рабочие места оснащены ПО и
системами телеконференцсвязи для того, чтобы можно было работать из
дома. Чтобы гражданин мог получить сервис, достаточно иметь при себе
смартфон, а не кипу различных справок. Что показательного в этом кейсе?
Для меня в первую очередь организация работы: рядом с домом, чтобы не
создавать лишнего движения транспорта, экономь время, будь эффективным.
Теперь, когда мне будут говорить, что на инновации в Украине нет денег и
нужного закона, я буду приводить в пример Сеул.
Для развития умных городов корейцы не придумывали чтото сверхъестественное. Стратегический план Сеула был принят в 2011 году,
включал в себя 4 этапа: строительство инфраструктуры, разработку сервисов
на еѐ базе, их внедрение, анализ big data и доработка сервисов. При чем
сервисы эти касаются не только городского транспорта, госучреждений,
мобильных платежей и т.д. Граждане могут влиять на бюджет города. Прежде
чем потратить основную сумму из госбюджета, проект выносится на
обсуждение и решение принимается сообща: голосованием жителей и
профильного комитета.
Сегодня в Сеуле проживает порядка 10 млн человек, работает более 20
тыс предприятий, и генерит город более 20 % ВВП страны.
Записка 3. Опытная
Путешествуя по Корее, проводя множество встреч и знакомясь с
инфраструктурой страны изнутри, я невольно переносил корейскую модель
развития на украинские реалии. Можем ли мы повторить экономическое
чудо, обладая по сути всеми для этого ресурсами: географическим
положением, наличием умов, открытостью для мировых ИТ-корпораций и
т.д.? Признаться честно, после того, как я узнал, что есть госведомство по
развитию стартапов с бюджетом 2 млрд долларов, мой оптимизм очень
сильно поубавился. Список всех украинских проблем, которые приводят к
экономическому упадку, известен всем. В Корее сейчас нелегкие
политические времена, есть проблемы с международными отношениями, но
самое главное – эта страна не сходит с намеченного стратегического курса.
На мой взгляд – это самый главный опыт, который стоит перенять нам –
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наличие государственной стратегии. И пусть на еѐ разработку будет
потрачено еще 1,5 – 2 года, но Украине нужен рабочий основополагающий
документ. И разрабатываться он должен не в кабинетах чиновников, а
совместно чиновниками, экспертами и гражданами.
В Украине регулярно проходят различные международные форумы в том
числе и с азиатскими странами. Я, как частый спикер таких мероприятий,
вместе с коллегами из КабМина говорим о том, что Украина готова к
совместной работе, Украина готова развиваться, Украина готова стать
цифровой и инновационной во всех сферах. Но после визита в Корею, я
понял, в чем наша ошибка. Мы должны работать в обратном порядке:
призывать работать в Украине свои собственные кадры. Великое
множество украинских проектов и умов разъезжаются по всему миру,
потому что на родине в их инновациях не заинтересованы, нет внутреннего
инвестора. Именно он должен давать миру сигнал о том, что мы крутые.
Записка 4. Финальная
Изучение корейского цифрового опыта изнутри потрясающий процесс.
Чем дольше длилось мое путешествие, тем больше было уверенности в том,
что для Украины выбран все-таки правильный путь. И на последок. В 2013
году уже бывший президент Кореи произносил речь при вступлении в
должность: «Я выведу наши науку и технологии на самый высокий
международный уровень. Плоды этих устремлений приведут к созданию в
нашей стране новой экономики» (Записки путешественника в цифровой
мир // http://blog.liga.net/user/adanchenko/article/28706.aspx. – 2017. – 22.11).

Jaanika Merilo:
И до и после очередного выступления руководителя НАЗК, Натальи
Корчак, я продолжаю утверждать, что она показательный позор
дискредитации электронных систем, электронного декларирования и
борьбы с коррупцией.
Даже уже странно комментировать ее очередной блеф. Но считаю, что
она не оправдала никаких ожиданий по курированию процесса
электронных деклараций, т.к.:
1. Весь процесс запуска и потом проверки электронной декларации был
абсолютно непрозрачным;
2. Так и не запущен модуль автоматической проверки декларации.
Постоянные объяснения «ой так быстро не сделать» становятся особенно
абсурдными, смотря на то, что данную систему сделали активисты Denys
Bihus и Dmitry Chaplinsky;
3. При этом, что нет результатов Корчак выплачивает себе премии за
результаты. Даже не буду спрашивать уточнения за какие результаты.
Это все сопровождается объяснениями, в которые уже никто не верит.
Иногда с открытой неправдой.
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Потому еще раз, и после сегодняшнего комитета ВР, предлагаю уволить
госпожу Корчак, чтобы она дальше не продолжала дискредитировать все
электронное (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2017. – 22.11).

Дмитрий Дубилет:
Если бы в Украине было условное министерство ИТ, а я его
возглавил с достаточными полномочиями, то вот несколько вещей,
которые бы я сделал:
- Я бы перевел все госуслуги для граждан и бизнеса в электронный вид
за один год, почти не потратив на это бюджетных денег. Не верьте всем этим
горе-теоретикам, что для этого нужны сложные шины, реестры и прочие
долгострои. С ними хорошо, но можно и без них.
- Я бы перевел почти весь государственный софт на опенсорс и открытые
лицензии. Виндоус лучше, чем Линукс? Оракл лучше, чем Постгрес?
Возможно, но давайте сначала догоним Намибию по ВВП на душу населения
(и не говорите тут о стоимости поддержки).
- Я бы собрал ведущих вендоров и интеграторов и объяснил им, что если
хоть кто-то будет уличен в откате, то против них развернется термоядерная
война. Также я бы прописал т.н. коррупционную ответственность в
шаблонных контрактах на ИТ-услуги и оборудование.
- Я бы попробовал консолидировать ИТ-закупки госорганов. Во-первых,
так можно получать лучше условия от поставщиков, во-вторых, меньше
вероятности откатов.
- Я бы лоббировал полиграф-тестирование ответственных за ИТ-закупки.
У нас такая практика была в банке, было очень полезно.
- Я бы попробовал сократить количество ИТ-сотрудников в госаппарате
(в том числе за счет централизации), а оставшимся поднять зарплату. ДПшки
были бы расформированы.
- Я бы спихнул на частный сектор все мыслимые и немыслимые
функции. Роль государства должна заключаться в создании стандартов, а не в
исполнении.
А вот несколько вещей, которые я бы НЕ делал:
- Я бы не устраивал пресс-конференции, рапортуя о невероятных
успехах, которые будут достигнуты через несколько лет благодаря тому, что
наша секретарша дописала концепцию развития отрасли.
- Я бы не писал белые, зеленые и буро-малиновые книги.
- Я бы не ездил круглый год по симпозиумам и конференциям по всему
миру.
- Я бы объявил мораторий хотя бы на год на употребление слова
блокчейн. Отличная штука этот ваш блокчейн, но давайте сначала сделаем
элементарные вещи.
Впрочем, я осознаю, что госуправление сильно отличается от частного
бизнеса. Возможно, потому вам до сих пор и приходится местись в очередной
Блоги та соціальні мережі
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госорган за бумажной справко (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. –
2017. – 16.11).

Віктор Нестуля, директор програми інноваційних проектів
Transparency International Україна, координатор системи моніторингу
ProZorro:
«Купуй українське, плати українцям» – ні це не реклама, а новий
законопроект «Купуй українське, плати українцям» (про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промислового
виробництва та малого і середнього підприємництва) №7206 від 17.10.17, що
внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами.
Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту він направлений
на захист вітчизняних виробників та ставить на меті створення
сприятливих передумов для ефективного використання механізму
публічних закупівель як засобу стимулювання розвитку вітчизняної
промисловості та підприємництва.
Законопроект включено до порядку денного засідання Комітету з питань
економічної політики на 15 листопада цього року.
Даним законопроектом передбачено врахування місцевої складової в
приведеній ціні та критеріях оцінки під час вибору переможця, тобто надання
переваги українським виробникам перед іншими учасниками.
На перший погляд, мета гарна, однак інструмент її досягнення викликає
занепокоєння (як завжди, диявол в деталях).
По-перше , основною метою публічних закупівель є забезпечення
відкритого та ефективного витрачання коштів платників податків для
забезпечення населення необхідними товарами, роботами та послугами
дотримуючись при цьому принципів конкуренції та недискримінації, а не
розвиток та підтримка якихось конкретних «політично та спекуляційноулюблених» секторів виробництва.
По-друге , встановлення будь-яких преференцій та конкурентних переваг
для національних компаній під час проведення публічних закупівель
суперечить взятим Україною зобов ‘ язанням в рамках Угоди СОТ про
державні закупівлі (Україна доєдналася до Угоди у 2016 році) та Угоди про
асоціацію з ЄС (остаточно набула чинності з 1 вересня 2017 року).
Варто нагадати, що Угода СОТ про державні закупівлі є однією з
найбільш вагомих міжнародних угод у сфері публічних закупівель, що
визначає рамкові вимоги стосовно процедур, принципів і правил здійснення
публічних закупівель країнами-Сторонами Угоди та передбачає
взаємовигідне відкриття ринків публічних закупівель серед її учасників.
Україна приєдналася до Угоди 18 травня 2016 року і з цього дня українські
компанії отримали право брати участь у державних закупівлях 4 6 країнучасниць угоди GPA .
Начебто логічним є посилання розробників законопроекту на досвід
окремих країн світу, які на державному рівні встановлювали практику
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обов’язкового залучення місцевої складової, у тому числі за участі малих та
середніх підприємств, до реалізації галузевих та регіональних програм
розвитку.
Однак, можливість застосування такого механізму вже передбачено і в
Законі України «Про публічні закупівлі», зокрема у частині 1 статті 28.
Згідно зарубіжного досвіду та нашого законодавства, саме замовник
встановлює кваліфікаційні вимоги до потенційних учасників, визначає
технічні специфікації до предмету закупівлі та критерії оцінки пропозицій.
Зокрема, передбачена можливість застосування не цінових критеріїв для
предметів закупівлі, що мають складний та спеціалізований характер.
Для закупівель, пов’язаних із надзвичайним станом в соціальноекономічній та військово-політичній сферах взагалі існує окремий Закон
України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони» , який теж передбачає
врахування місцевої складової в предметі закупівлі, а також застосування
інших нецінових критеріїв.
Звертаємо увагу, що за статистикою 99 % учасників та переможців у
публічних закупівлях є саме українські компанії, які платять податки і
створюють робочі місця саме в Україні, навіть якщо продають продукцію з
іноземною складовою, що є об’єктивною реальністю у 21 столітті в умовах
економічної глобалізації. У цьому ж контексті доволі проблемним питанням є
чітке розуміння, що саме є продукцією вітчизняного виробництва і хто саме є
вітчизняним виробником, коли часто бенефіціари зареєстровані в іноземних
та офшорних юрисдикціях. Будь-які механізми підтвердження «вітчизняного»
передачають певний адміністративний механізм, що як завжди має істотні
корупційні ризики.
Крім того, в Україні з серпня 2017 року діє Закон України «Про
державну допомогу суб’єктам господарювання» , який саме і направлений на
підтримку та стимулювання національних компаній державою, при цьому не
спотворюючи конкуренцію на ринку.
Зважаючи на викладене, Transparency International України впевнена, що
українській владі варто якісно і повномірно використовувати наявні
механізми, зокрема державної допомоги та ефективного стимулюючого
податкового законодавства для стимулювання розвитку вітчизняної
промисловості та підприємництва й припинивши спроби вирішувати ці
проблеми шляхом внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі».
Натомість та вочевидь, важливою публічною і реальною (не
популістською) ознакою підтримки вітчизняних виробників став би також
особистий приклад депутатів, політиків та урядовців купувати і
користуватися українською технікою, одягом, медичними послугами та
відпочивати в Україні.
Отже, можливе прийняття законопроекту №7206, на нашу думку, не має
на меті реальну підтримку вітчизняного бізнесу та не відповідає цілям та
заходам, узгодженої з ЄС Стратегії реформування та розвитку прозорої та не
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дискримінаційної системи публічних закупівель України, затвердженої
Урядом для виконання Угоди про Асоціацію (Протекціонізм під виглядом
патріотизму
–
нова
загроза
для
prozorro
//
http://blog.liga.net/user/vnestulya/article/28647.aspx. – 2017. – 15.11).
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Інфографіка
Max Nefyodov:
Нелегка робота звітувати перед суспільством – всі хочуть звіти – і ніхто
не любить їх читати! Головна новина ProZorro.Продажі – запустили
реєстр
всіх
активів Deposit
Guarantee
Fund!
Тепер
ось
тут https://goo.gl/72rf2s ви можете побачити ВСЕ, що є в кишенях банків,
що ліквідуються. Ті активи, на які є попит, будуть виставлятись першими.
Тому якщо бачите щось цікаве – пишіть по конкретному лоту прямо через
систему. Це дозволить боротись із ризиками, що цікаві активи приховуються,
а виставляються не такі цікаві. Як завжди, головний рецепт протидії – повна
прозорість.
Тут
повний
звіт: https://www.facebook.com/oleksii.sobolev/posts/1464485453621033

(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=pb&hc_location=friends_ta
b&pnref=friends.all. – 2017. – 29.11).

Інфографіка

45

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

1 – 30 листопада 2017 року

Зарубіжний досвід
Уряд КНР – держави, з якої останнім часом все активніше
співпрацює український уряд та бізнес – має план щодо запуску власної
Системи соціального оцінювання громадян. Вона має запуститися у 2020
році. Мета проста – і одночасно схожа на усі відомі нам антиутопії: скласти
оцінку надійності (або підозрілості) усіх 1,3 млрд громадян, що живуть на
території Китаю. На часі дізнатися, чи вдасться це зробити
Ще 14 червня 2014 року Державна рада Китаю опублікувала документ
під назвою «Наміри планування побудови системи соціального оцінювання».
Його мова суха та офіційна, а ідея радше пасує серіалу «Чорне дзеркало» чи
книгам Орвелла. Що ви робили би, якби вам сказали, що існуватиме
національний рейтинг довіри вам як громадянинові? Саме це очікує китайців
вже за 3 роки.
Уявіть собі світ, де переважна більшість ваших дій постійно
занотовується та оцінюється. Незримі спостерігачі оцінюють, що ви купуєте
в магазинах та в інтернеті; де ви знаходитесь в будь-який час. А ще вони
знають, хто є вашими друзями та як ви взаємодієте з ними; скільки годин ви
проводите, переглядаючи кіно або граючи у відеоігри. І звичайно – які
рахунки та податки ви сплачуєте (або навпаки – від яких ухиляєтеся).
Переважна частина цього вже відбувається: низка компаній світу збирає такі
дані. Досить загадати про Google, Facebook чи Instagram – або програми для
відстеження стану здоров’я, такі як Fitbit. Але тепер уявіть собі систему, де
всі ці поведінки оцінюються – як позитивні чи негативні, – і потім
утворюється єдиний показник відповідно до правил, встановлених урядом.
Ваш Рейтинг Надійності буде загальнодоступним у порівнянні з показником
усього населення. І він використовується для визначення вашого права на
отримання іпотечного кредиту або роботи, А ще – для встановлення права
вибору школи для ваших дітей чи впливає навіть на перспективу вашого
працевлаштування у тій чи іншій компанії. Умовно кажучи – «мало лайків»
означатиме мало соціальних можливостей.
Футуристичне бачення Великого Брата вже відбувається в Китаї, де уряд
розробляє систему соціальних кредитів (ССК) для оцінки надійності своїх
громадян. Китайський уряд виділяє систему як бажаний спосіб вимірювати
та зміцнювати «довіру» по всій країні та створити культуру «щирості».
Експерти із соціології, економіки та права за межами Китаю менш
оптимістичні у ставленні до подібної системи великих даних, поєднаних із
«Великим Братом». Йоган Лагерквіст, китайський інтернет-спеціаліст у
Шведському інституті міжнародних відносин, описує цю систему як гібрид
скорингу покупців Amazon та систем, показаних Орвеллом та іншими
антиутопістами у своїх романах. Роджер Кремерс, післядипломний науковий
співробітник, який спеціалізується на китайському законодавстві та
Зарубіжний досвід
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управлінні в Інституті Ван Волленовена в Лейденському університеті, який
опублікував повний переклад китайського плану, порівняв його з тим, як
працює система оцінку ресторанів та барів Yelp – тільки за вашим плечем
стоїть дбайлива наглядачка.
Наразі, технічно, участь у рейтингу громадян Китаю є добровільною.
Але до 2020 року ця система моніторингу буде обов’язковим елементом
китайського життя. Поведінка кожного громадянина та юридичної особи
(яка включає в себе кожну компанію чи іншу організацію) у Китаї буде
оцінюватися, незалежно від того, чи сподобаються результати оцінки самим
громадянам та компаніям. Цей дивний «шлюб» комуністичних наглядачів та
капіталістичних механізмів дав урядову ліцензію 8 приватним компаніям на
розробку систем та алгоритмів оцінки. Адже йдеться про великі, дуже великі
дані та складну систему соціологічних підходів до оцінювання громадян. На
чолі процесу стоятимуть 2 китайських гіганти зі світу технологічних
компаній.
Хто очолить всекитайський контроль
Перший гігант на чолі нової розробки – China Rapid Finance, партнер
соціальної мережі Behemoth Tencent і розробник програми для обміну
повідомленнями WeChat з більш ніж 850 млн активних користувачів. Інший,
Sesame Credit, керує групою фінансових послуг Ant (AFSG), афілійованої
компанії Alibaba. Компанія Ant Financial продає страхові продукти та надає
кредити малим та середнім підприємствам. Тим не менш, справжня зірка Ant
– це AliPay. Це , система платежів, яку люди використовують не лише для
покупки речей в інтернеті, а й для ресторанів, таксі, сплати за навчання,
кінотеатрів і навіть для переказу грошей один одному.
Sesame Credit також об’єдналася з іншими платформами, що створюють
дані – такими як Didi Chuxing (головним конкурентом Uber у Китаї, перш ніж
вона придбала китайський стартап) і Baihe (найбільша в країні онлайнслужба покупок). Просто збагнути, як це все збільшує і без того величезні
дані, які Sesame Credit може використовувати для оцінки поведінки своїх
користувачів.
Як складається рейтинг
Особи, що користуються Sesame Credit, оцінюються за шкалою від 350
до 950 балів. Alibaba не розкриває алгоритм, який використовує для
розрахунку показників – проте визнає, що загалом вплив на цей індикатор
мають 5 факторів. Перший – кредитна історія. Наприклад, чи громадянин
своєчасно сплачує за електроенергію або телефонний рахунок? Далі –
здатність до виконання, яку він визначає у своїх рекомендаціях як «здатність
користувача виконувати свої контрактні зобов’язання». Третім фактором є
особисті характеристики та дані про громадянина, включно із адресою та
номером мобільного. А от четвертий фактор – поведінковий. І тут вже стає
цікавіше.
Згідно із цією системою оцінки, щось невинне, як купівельна звичка
людини, стає мірилом характеру. Alibaba визнає, що судить про людей за
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типами товарів, які вони купують. «Тобто, хто грає в відеоігри протягом
десяти годин на день, наприклад, буде вважатися людиною, схильною до
перебування вдома та ледарювання. Той, хто часто купує підгузки, буде
розглядатися як ймовірний батько, який набагато більше схильний до
відповідальності.
П’ята категорія – це міжособистісні взаємини. Навіть незважаючи на те,
що не існує жодних припущень, що будь-яка з 8 приватних компаній, що
беруть участь у поточній пілотній схемі, в кінцевому рахунку нестимуть
відповідальність за управління урядовою системою, важко повірити, що уряд
не захоче витягувати максимальну кількість даних для своєї ССК. Таким
чином, приватні аналітичні платформи можуть досить швидко стати
«наглядачами» уряду. Згадуєш в соцмережах про річницю подій на площі
Тяньаньмень? Можливо, тобі слід відмовити у праві виїздити за кордон та
поширювати там неправдиві (з точки зору уряду КНР) відомості про країну.
З іншого боку – системи на кшталт Sesame Credit та можливості
кредитування чи отримання додаткових привілеїв в разі позитивного
рейтингу можуть стати причиною появи «чорного ринку» підробних
кредитних історій чи фейкових позитивних профілів громадян. Поки що
Sesame Credit працює так: якщо ваш бал сягає 600, користувач може
отримати кредит на суму до 5 тис юанів (близько $565), який можна буде
використовувати для онлайн-магазину на сайті Alibaba. 650 балів – і можна
орендувати машину без застави. Такі громадяни також мають право на
швидку реєстрацію в готелях та використання VIP-реєстрації в
Міжнародному аеропорту столиці Пекіна. Ті, у кого більше 666 очок, можуть
отримувати грошовий кредит у розмірі до 50 тис юанів від Ant Financial
Services. Отримайте понад 700 – і можна подавати заявку на подорож до
Сингапуру без жодних підтверджувальних документів. А за 750 – швидке
відстеження заявки на бажану загальноєвропейську шенгенську візу.
Вищі оцінки вже стали символом статусу, і майже 100 тис осіб хваляться
ними на Weibo (китайський еквівалент Twitter) протягом декількох місяців
після запуску тестової системи оцінювання. Sesame Credit вже пропонує
поради, які допоможуть людям покращити свій рейтинг, включаючи
попередження про недоліки товаришування з тими, хто має низький бал. Це
може призвести до збільшення кількості радників, які поділяться порадами
щодо отримання очок, або консультантів з управління репутацією, які готові
запропонувати експертну пораду щодо стратегічного покращення рейтингу
або виходу з «чорного списку». Так система «партійної» довіри стає
системою довіри капіталістичної. Ґейміфікація слухняності як вона є.
Штрафи та стягнення за «погану» поведінку будуть різко змінюватися,
коли державна система стане обов’язковою у 2020 році. Дійсно, 25 вересня
2016 року Генеральний офіс Державної ради оновив свою політику під
назвою «Механізми попередження та покарання для осіб, що підлягають
примусовому розслідуванню рівня довіри». Головний принцип простий:
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«Якщо в одному місці порушується довіра, обмеження застосовуються
скрізь», – йдеться у документі.
Наприклад, люди з низьким рейтингом матимуть меншу швидкість
роботи в інтернеті при підключенні у провайдера. В них буде обмежений
доступ до ресторанів, нічних клубів або полів для гольфу. Також їх
позбавлять права вільного виїзду за кордон. Обмеження можуть бути
поширені – якщо вірити проекту постанови – навіть на робочі місця,
соціальне страхування та рівень заробітної платні. Також буде обмежено
громадян з низьким рейтингом, коли мова йде про зарахування до
високооплачуваних приватних шкіл.
На думку Лучіано Флоріді, професора філософії та етики інформації
в Оксфордському університеті та чільного дослідника в Оксфордському
інституті інтернету, було три критичні «відцентрових зрушення», які змінили
нашу точку зору у саморозвитку: модель Коперника щодо Землі, яка
обертається довкола Сонця; теорія природного відбору Дарвіна; і твердження
Фрейда про те, що наші щоденні дії контролюються несвідомим розумом.
Флоріді вважає, що зараз ми вступаємо в четверту зміну – те, що ми
робимо в інтернеті та офлайн, починає об’єднуватися в суцільне єдине життя.
Він стверджує, що, оскільки наше суспільство все частіше стає інфосферою –
сумішшю фізичного та віртуального досвіду, – ми набуваємо індивідуальної
життєвої характеристики, коли все наше життя схоже на великий суцільний
Facebook. Чи Uber, де люди замість машин.
Система оцінювання довіри Китаю може бути ще поки добровільною,
але це вже має наслідки. У лютому 2017 року Верховний народний суд
країни оголосив, що за так звані «соціальні злочини» китайцям
обмежуватимуть право отримувати на авіарейси – для оцінки
враховуватиметься історія та соціальна оцінка за минулі 4 роки. А ще 1,65
млн осіб з «чорного списку» не зможуть брати квитки на потяг.
Основна проблема – система автоматичної оцінки на основі великих
даних не враховує контекст. Наприклад, одна людина може втратити право
на банківський рахунок чи отримати штраф через те, що потрапила до
лікарні. Інша – просто через власну навмисну недбалість. І в цьому полягає
проблема, яка стоїть перед усіма нами в цифровому світі, а не тільки перед
китайцями. Якщо ми вже віддаємо своє життя під вплив алгоритмів, варто
подбати і про те, як ці алгоритми враховуватимуть індивідуальні особливості
людського побуту та повороти долі.
Якщо критично поглянути на пропозиції китайської влади, побачимо,
що вона в цілому пропонує скористатися великими даними для «дресування»
власних громадян. Щось на кшталт того, чим уславився професор, який
змушував собак реагувати належним чином на сигнал дзвінка чи блимання
електричної лампи. Чиніть як належить доброчесним громадянам –
отримуйте винагороду, визнання та гарно відпочивайте, працевлаштовуйтесь
та кредитуйтесь. Хоча критики КНР у цьому питанні трохи лкавлять. Подібні
системи «сортування» громадян вже давно існують в Європі та США.
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Понад 70 років тому двоє фахівців винайшли кредитні рейтинги.
Сьогодні компанії використовують оцінки FICO, щоб визначити багато
фінансових рішень, включаючи процентну ставку за нашою іпотекою чи
дозвіл на отримання кредиту. Ніхто не звинувачує їх через це у побудові
тоталітарної системи
Для більшості китайців поняття кредитної історії – таке ж дивне, як для
нас китайська теракотова армія. «Чимало людей тут не володіють будинками,
автомобілями чи кредитними картками, тому така інформація недоступна для
вимірювання», – пояснює Вень Цюань, впливовий блогер, який пише про
технології та фінанси. – «Центральний банк має фінансові дані від 800 млн
людей, але лише 320 млн з них мають традиційну кредитну історію». За
даними Міністерства торгівлі Китаю, щорічні економічні втрати, спричинені
нестачею кредитної інформації, становлять понад 600 млрд юанів.
Відсутність національної кредитної системи в Китаї, слабке
регулювання ринку та засилля контрафакту й так званої «малої» корупції –
основні чинники, які ставлять Китай в число проблемних країн. За даними
Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), 63 % всіх
підроблених товарів – від годинників до сумок та дитячого харчування, –
походять з Китаю. Якщо ця конкретна схема обліку та систематизації даних
про громадян, підприємців та співробітників компаній призведе до
ефективнішого нагляду та підзвітності, ймовірно, навіть критики із Західного
світу не будуть настільки суворі в її оцінці.
Зрештою, ми вже оцінюємо ресторани, фільми, книги та навіть лікарів та
лікарні. Facebook тепер здатен ідентифікувати вас на фотографіях, не бачачи
обличчя: досить лише вашого одягу, волосся та частин тіла, щоби позначити
вас на зображенні з точністю до 83 %.
У 2015 році було оприлюднене дослідження, яке показує, що в США є
принаймні 24,9 підключених пристроїв на кожних 100 мешканців. Всі види
компаній вивчають великі дані, що надходять з цих пристроїв, щоби
зрозуміти наше життя та бажання й прогнозувати наші дії таким чином, що
ми й самі до кінця не знаємо. У США Агентство національної безпеки є не
єдиним офіційним «цифровим оком», що слідкує за рухом своїх громадян. У
2015 році Адміністрація США з безпеки транспорту запропонувала ідею
розширення перевірок PreCheck, щоби включити записи соціальних медіа,
дані про перебування та історію покупок. Ідея була скасована після шквалу
критики, але це не означає, що її остаточно «поховали». Ми вже живемо в
світі алгоритмів прогнозування, які визначають, чи є ми загрозою,
потенційним терористом, злісним неплатником податків – навіть якщо ззовні
ми цілком надійні добропорядні громадяни. Ми й так вже наближаємося до
китайської системи – слідом за кредитним рейтингом прийдуть інші
показники, які дозволять нас «оцінити» (не так, як у Tinder, але дещо схожим
чином).
Хоча може бути занадто пізно зупиняти цю нову еру, у нас є вибір і
права, які ми можемо застосувати зараз. Ми повинні мати можливість
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оцінювати оцінювачів. У своїй книзі «Неминуче» Кевін Келлі описує
майбутнє, де спостерігачі та ті, за ким спостерігають, будуть прозоро
відстежувати один одного: «Наш головний вибір тепер полягає в тому, чи є
це наглядом таємним, однобічним – або взаємним, прозорим, котрий
передбачає спостереження за спостерігачами» (Олександр Мельник Як
Китай
збирається
використовувати
великі
//
https://nachasi.com/2017/11/28/china-data. – 2017. – 28.11).

В Азербайджане Центр анализа экономических реформ и
коммуникаций предложил собрать данные об участниках рынка труда в
Государственном экзаменационном центре.
По словам исполнительного директора Центра Вюсала Гасымлы,
информация будет накапливаться обо всех гражданах республики – от
начальной школы вплоть до пенсионного возраста. Он считает, что такой
большой объѐм пользовательских данных об успеваемости в школе,
набранных баллах при поступлении в вуз, аккумулированные в едином
центре информации, будут способствовать эффективному управлению
трудовыми ресурсами (Единую базу данных занятости хотят создать в
Азербайджане // https://digital.report/edinuyu-bazu-dannyih-zanyatosti-hotyatsozdat-v-azerbaydzhane. – 2017. – 28.11).
Более 10 лет и 46 миллиардов тенге было потрачено, чтобы создать
предмет гордости для каждого казахстанца – «электронное
правительство».
Где киберчиновники не спят на рабочем месте, не берут взяток и
предоставляют услуги в режиме онлайн. Но, как выяснилось, даже этот
идеальный мир виртуального пространства могут испортить на местах
обычные управленцы из плоти и крови…
Живи реально, получая услуги виртуально. Родился, женился – зайди на
сайт «электронного правительства» и реши любой вопрос в режиме «пятой
точки», не вставая с дивана. Для создания таких удобств более 10 лет из
бюджета исправно выделялись огромные деньги. Идея была замечательной и
очень передовой для своего времени. И то, что мы сделали невероятный
прорыв в этом направлении, бесспорно. Это и рейтинги ООН по уровню
развития «электронного правительства» подтверждают. Так, в 2016 году
Казахстан занял 7-е место среди стран Азии. Выше расположились Южная
Корея, Сингапур, Япония, Израиль, Бахрейн и Объединенные Арабские
Эмираты.
Высокие оценки зарубежных экспертов льстят, приятно за отчизну. Да и,
зайдя на сайт, любо-дорого смотреть (про «дорого» уточню – более 46
миллиардов ушло на эту красоту неземную). Но зарубежные эксперты явно
не пробовали получить услугу от лица обычного рядового казахстанца,
который внезапно становится заложником системы, реальная жизнь совсем
далека от виртуальной. И даже самую классную идею могут подпортить
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горе-исполнители. Мы расскажем несколько историй о том, как наше
супернавороченное «электронное правительство» не смогло оказать помощь
гражданам только потому, что появился некий человеческий фактор.
Одна из самых популярных услуг, которой пользуются граждане, заходя
на сайт «электронного правительства», – получение справок.
В 2016 году народу выдали посредством сайта 15 миллионов адресных
справок, 2,6 миллиона – об отсутствии недвижимости.
Эта возможность появилась еще в 2014 году и избавила нас от
необходимости ехать в ЦОНы, стоять в очередях. Казалось бы, идея супер.
Но вскоре вдруг некоторые граждане стали замечать, что адресные
справки выходят с ошибками либо со старыми данными. Чтобы исправить
их, приходится ехать все в те же ЦОНы, для уточнения данных – в БТИ, а
уж если вы имеете вместо удостоверения вид на жительство, то еще
добавьте и адресное бюро миграционной полиции. Когда мы попытались
выяснить причину, почему люди вынуждены решать проблему, топая по
ведомствам, нам в разговоре пояснили: дескать, не все данные эти ведомства
заносят в базу «электронного правительства».
Еще одним хитом среди услуг «электронного правительства» стала
возможность заключения брака. Первые «электронные свадьбы»
состоялись в Казахстане еще в 2011 году. Самыми продвинутыми среди
пользователей были жители Астаны, как показывала первая статистика.
Впрочем, и у этого замечательного ноу-хау вскрылись нюансы, которые
изрядно портят настроение гражданам в самый, казалось бы, счастливый
момент их жизни. Мои знакомые несколько раз пытались зарегистрировать
союз через е-gov. После нескольких попыток подачи заявления система
показала «да», при этом были оплачены госпошлины. На экране появилась
табличка с положительным заключением, где очень мелким шрифтом было
написано, что забрать документы можно в течение суток или заявка
аннулируется. При этом сообщалось, что пару оповестят, когда документы
будут готовы.
Влюбленные ждали сообщения либо звонка. Но вместо счастливой
эсэмэски получили письмо на почту, что заявка аннулирована из-за неявки.
Чтобы выяснить причину, молодые люди отправились в ЦОН и там
встретились с целой группой пострадавших, которым также аннулировали
брак.
Но еще более нелепые ситуации возникают с услугами «электронного
правительства» в ЦОНах. Сколько раз мы слышали, что именно они в
числе первых были интегрированы с е-gov, чтобы сделать жизнь граждан
проще.
На днях знакомый поехал в специализированный ЦОН по регистрации
автотранспорта Алматы переоформлять машину. Но во время приема
документов сотрудник ЦОНа сообщил, что ему необходима справка из
фискального органа об уплате налога на транспорт. К несчастью, ее он
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оставил дома, но приложил корешок из банка, который свидетельствовал о
факте оплаты. Принимать его отказались.
– Так возьмите эту справку сами из базы, у вас же «электронное
правительство»! – возмутился мой товарищ, подкованный в вопросах
цифровизации страны. На что получил ответ, что никакого «электронного
правительства» у специалистов ЦОНа нет, и доступа к базам тем более.
Интернета тоже нет – нигде, во всем ЦОНе! Что там про рейтинг ООН
говорили?
– Как так нет «электронного правительства»? – возмутился клиент.
– Правительство есть, но только на втором этаже в углу, – объяснил
специалист. – Туда идите, там помогут.
На вопрос о самом маленьком, но дорогом правительстве в мире
школьники теперь смело могут отвечать – «е-gov». Два стола со старенькими
компьютерами, стойка, за которой щебечут две девушки, и надпись: «Не
теряй время и получи услугу сам».
Вскоре выяснилось, что сделать это не так-то просто, сначала, приняв
флешку с электронной подписью, правительственные компы никак не могли
признать свой же файл. Потом было решено получить услугу без ЭЦП, по
номеру телефона, как обещали гражданам в последние месяцы с высоких
трибун, но для этого потребовалось зарегистрировать номер и – вуаля! –
предоставить, опять же, ЭЦП. Мой товарищ отчаянно бился за репутацию
«электронного правительства», но сдался: позвонил супруге, и она привезла
справку из дома.
На вопросы, почему ЦОН практически остался без доступа к базам и
почему «электронное правительство» для граждан действует только в
отдельно отведенном углу, мы получили у местных обитателей такой
неофициальный ответ. Дескать, кто-то в здании ЦОНа приторговывал
справками, вот и закрыли доступ. Почему нет Интернета? Да чтобы рядовые
сотрудники не играли целыми днями в «Контр-страйк»…
Про небезопасные госзакупки
Ну а мы продолжаем получать удовольствие от услуг «электронного
правительства». Несколько лет назад произошел информационный прорыв,
который позволил пролить свет на одну из самых загадочных сфер жизни
чиновников – распределение тендеров. Времена, когда закупали лупоглазые
«мерсы» акимы аулов и их собратья постарше, ушли в прошлое, после того
как чиновников обязали публиковать все данные по закупкам на сайте e-gov.
Однако ситуация с доступом к этим данным до сих пор остается
неоднозначной.
Так, например, если ты заходишь на сайт с мобильного телефона или
компьютера, перед тобой всплывает табличка, что «подключение не
защищено» и «зло-умышленники могут похитить ваши данные с сайта www.
goszakup.gov.kz (например: пароли, сообщения или номера банковских
карт)». Если ты не струсил и продолжаешь вопреки всем угрозам идти к
информации по тендерам, то тебе вскоре предложат-таки перейти на
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небезопасный сайт госзакупок. Сколько людей решили не рисковать и
остались без информации, остается только гадать. Я же благодаря своей
настойчивости доступ к данным получила. Всѐ там круто, четко, сайт
работает прекрасно, вот только карточку теперь надо проверить…
– На многих сайтах, когда вы заходите, то видите зеленый замочек,
значит, соединение защищено. Мировая тактика такова, что сейчас на всех
ресурсах, которые работают с персональными данными, стоит такая защита.
Долгое время у e-gov ее не было, сейчас она появилась, но работает с
перебоями. Это подразумевает то, что хакеры могут перехватывать пароли,
логины.
У «электронного правительства» проблемы с сертификатом
защищенности, когда вы заходите на сайт, ваш браузер видит, что
сертификат неподтвержденный либо криво настроенный, и он сообщает
вам об этом.
Возможно, это особенности архитектуры сайта, когда разрабатывали egov. Мы говорили об этом. Но с самого начала были другие приоритеты –
внедрить как можно больше услуг, а вопрос безопасности стоял на десятом
месте.
Сейчас ситуация меняется. В «электронном правительстве» стали
прислушиваться к рекомендациям независимых экспертов и так называемых
«белых хакеров», которые тестируют электронного гиганта на прочность и
сразу же сообщают о его уязвимых местах. Такая работа позволит сделать egov еще более идеальным и функциональным, но как быть с неидеальными
исполнителями на местах? Получится ли переапгрейдить их? (Дарья
Искандерова E-gov загнали в угол. Нет электронного правительства в
ЦОне- нет проблемы // https://www.caravan.kz/gazeta/egov-zagnali-v-ugolnet-ehlektronnogo-pravitelstva-v-cone-net-problemy-404978. – 2017. – 24.11).

В октябре исследователи обнаружили, что оборудование,
производимое немецкой компанией Infineon Technologies, имеет
уязвимости. В мире есть множество смарт-карт и других устройств,
использующих чипы Infineon, а выявленный недостаток в ключевом
алгоритме генерации ключей позволяет открыть приватный ключ, зная
публичный.
Недавно эта проблема затронула Эстонию, которая остановила действие
сертификатов почти 760 тысяч ID-карт (примерно половина населения
страны) из-за бракованных чипов. Теперь в аналогичной ситуации оказалась
Испания, в которой насчитывается около 60 миллионов идентификационных
смарт-карт, сообщает издание.
Однако, согласно данным из местной прессы, испанцы использовали
электронные паспорта только в 0,02 % случаев обращения, согласно
исследованию, проведенному несколько лет назад.
Генеральный директор Enigma Bridge, Дэн Цврчек (Dan Cvrcek)
который является одним из исследователей, обнаруживших уязвимость (она
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получила название ROCA) утверждает, что использование этого недостатка
может позволить злоумышленникам вернуть или аннулировать контракты,
подписанные людьми. Однако он добавил, что не думает, что
злоумышленники могут совершить крупномасштабную атаку, которая будет
нацелена на многих людей.
Власти ответили на раскрытие уязвимости в Infineon в октябре, отозвав 6
ноября все сертификаты, выпущенные с апреля 2015 года. Кроме того, власти
перестали позволять людям ставить подписи с помощью карточки в
терминалах самообслуживания. Когда затронутые уязвимостью карты будут
обновлены, изданию выяснить не удалось (Татьяна Костылева
Электронные паспорта 60 млн испанцев оказались под угрозой взлома –
СМИ // http://d-russia.ru/elektronnye-pasporta-60-mln-ispantsev-okazalis-podugrozoj-vzloma-smi.html. – 2017. – 23.11).

Миграционная служба Финляндии внедряет технологии блокчейн
для помощи беженцам. Она выдает им не денежные средства, а
предоплатные карты Mastercards, которые заменяют банковский счет.
Беженцам выдают специальную карту MONI, вместе с которой он
получает уникальную цифровую идентификационную информацию.
За последние несколько лет в Финляндии, как и во многих других
европейских странах, резко увеличился приток беженцев. Многие люди не
знают, как подтвердить свою личность, и это становится одной из самых
главных проблем в новой стране. Без официальной ID-карты практически
невозможно получить работу.
Финская иммиграционная служба уже 2 года выдает беженцам, у
которых нет банковских счетов, такие предоплатные карты вместо
традиционных денежных выплат. Картами пользуются несколько тысяч
человек.
Директор финской иммиграционной службы Джуко Салонен (Jouko
Salonen):
«Самое главное, учетная запись карты MONI функционирует как
банковский счет. То есть она устраняет главный барьер для беженцев. Люди
могут использовать свои счета, чтобы покупать вещи, оплачивать счета и
даже получать прямые депозиты от работодателей».
Все проведенные транзакции фиксируются и записываются в публичную
базу данных. Компания MONI предоставляет иммиграционной службе
информацию о том, каким образом держатели карт расходуют средства.
Технология блокчейн представляет собой перспективный путь для
открытия новых финансовых возможностей для людей, у которых нет
доступа к современным финансовым услугам. Технология позволяет
обеспечивать безопасное хранение цифровой формы идентификации, которая
не будет повреждена.
Этой технологией уже заинтересовались в ООН для решения подобных
вопросов с беженцами. Был представлен прототип цифровой системы,
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позволяющей установить личность любого человека (В Финляндии
блокчейн
используется
для
помощи
беженцам
//
http://open.gov.ru/infopotok/5516494. – 2017. – 22.11).

Полиция округа Каримнагар (штат Телангана, Индия) использует
дроны, чтобы отучить местных жителей от вредной, но популярной у
них забавы – дефекации на берегах водоѐма, снабжающего питьевой
водой столицу округа.
По словам полицейских, беспилотники, оснащенные камерами, начали
работу в понедельник 13 ноября, и за первые три дня продемонстрировали
«великолепные результаты» – количество людей, не отказывающих себе в
удовольствии испражняться на свежем воздухе, резко снизилось.
Ранее дроны использовались местной полицией, чтобы отслеживать
потенциальных самоубийц, надумавших утопиться, и пьяниц, распивающих
у воды. Но в последнее время участились жалобы на жителей окрестных
поселений, приходящих поутру оправиться возле водоѐма – при том, что
практически во всех домах вокруг есть туалеты. Полицейские решили, что
фотографии пойманных с поличным нарушителей санитарных норм смогут
устыдить несознательных граждан. Так и получилось: в первый же день,
получив от дронов записи, полицейские и активисты обошли три населѐнных
пункта, развесили на досках объявлений снимки и порекомендовали не
портить больше воду горожанам. По словам полиции, акция увенчалась
успехом – берега водоѐма, куда местные выходили по утрам с известной
целью, теперь опустели.
Далее, считают охранники правопорядка, нужно «натравить» дронов на
свинозаводчиков, которые пригоняют своих животных к резервуару и тем
тоже загрязняют воду.
Пренебрежение правилами общественной гигиены – традиционная
проблема для Индии. Отчасти дело объясняется крайней нищетой огромного
числа людей в городских трущобах, где нет канализации (Вика Рябова
Индийская полиция применила дроны против сограждан, загаживающих
водохранилище // http://d-russia.ru/indijskaya-politsiya-primenila-drony-protivsograzhdan-zagazhivayushhih-vodohranilishhe.html. – 2017. – 21.11).
Производители машин для голосования подготовили ответы на
запрос американского сенатора, члена комитета Сената по разведке и
сенатора штата Орегон Рона Уайдена (Ron Wyden), касающийся методов
обеспечения безопасности при голосовании.
Запрос, включающий восемь вопросов, сенатор отправил в начале
октября. Он спрашивал, имеется ли в компании главный сотрудник по
информационной безопасности? Если да, кому он напрямую подчиняется?
Если нет, почему? Сколько сотрудников работает (исключительно) над
информационной безопасностью продукта? Сколько раз в течение последних
пяти лет компания использовала внешнюю фирму для аудита
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информационной безопасности продуктов, с тестированием на защиту от
взлома, предотвращающую проникновение в инфраструктуру? Изучала ли
компания проблемы, выявленные экспертами по кибербезопасности, и
выполняла ли все рекомендации? Если нет, почему? Внедрила ли компания
методы, описанные в 2015 году Национальным институтом стандартов и
технологий (NIST) в руководстве для систем голосования (National Institute of
Standards and Technology (NIST) 2015 Voluntary Voting Systems Guidelines
1.1)? Внедрила ли компания лучшие практики, описанные в руководстве по
кибербезопасности (NIST Cybersecurity Framework 1.0)? Если нет, почему? И
другие вопросы.
К концу октября пять основных производителей машин для
голосования, используемых в США (Dominion Voting, Election Systems &
Software (ES&S), Five Cedars Group, Hart InterCivic, Unisyn Voting Solutions),
прислали свои ответы, некоторые из которых не выглядят
обнадеживающими, сообщает издание.
Так, например, Unisyn заявила, что за последние пять лет компания
четыре раза провела тестирование на проникновение третьей стороной, и с
тех пор занимается большинством сделанных в процессе тестов выводов, но
за это время не выявила никаких проблем с информационной безопасностью.
Dominion Voting сообщила, что «не знает о каких-либо инцидентах, в
которых злоумышленник получил бы несанкционированный доступ к нашим
внутренним системам, корпоративным данным или данным о клиентах».
Компания также не была проинформирована ФБР или департаментом
национальной безопасности о таких вторжениях.
ES&S заявила, что у неѐ «нулевые знания» о любых вторжениях,
связанных с еѐ программным обеспечением регистрации избирателей или
оборудованием. «Что касается кибератак в течение избирательного цикла
2016 года, то у нас нет никаких указаний на то, что наша внутренняя
инфраструктура каким-либо образом скомпрометирована», – сказали в
компании.
Dominion Voting заявила, что не имеет ответственного сотрудника по
информационной безопасности, этим занимаются IT-директор, вицепрезидент и другие топ-менеджеры. Аналогично ответила и Unisyn. При этом
обе компании отказались отвечать, сколько сотрудников работают в ИБ.
Основанная в Орегоне Five Cedars Group, наименьшая компания среди
опрошенных, указала, что не сталкивается со многими проблемами,
указанными в письме.
Машины для голосования представляют собой автономные установки,
не подсоединѐнные к открытым сетям передачи данных. Первичная
информация о результатах голосования, собранная ими, как правило,
передаѐтся вовне на физических носителях информации (Татьяна
Костылева Американский сенатор пожелал удостовериться, что
производители машин для голосования обеспечивают их ИБ // http://d-
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В Казахстане анонсировано введение системы контроля за
публикациями в интернете.
Министр информации и коммуникации страны Даурен Абаев:
«Самое главное в нашей работе – это контроль. Поэтому до конца
следующего года мы внедрим автоматическую систему контроля, данная
система будет контролировать весь Интернет, проводить обзор информации
в Интернете.
Конечно,
для этого
необходимо
время,
я уверен,
что мы реализуем этот проект».
В текущем году в стране было заблокировано около трех тысяч сайтов.
«Есть у нас телевидение, газеты и огромный пласт Интернета, а также
огромное количество противоправного контента. У нас путают вещи
«блокировка» и «уведомление», когда материал убирается. Только за этот
год мы заблокировали около трех тысяч сайтов. Это тогда, когда
противоправный по нашему законодательству контент не убирается» (В
Казахстане хотят следить за всеми публикациями в интернете //
https://digital.report/v-kazahstane-hotyat-sledit-za-vsemi-publikatsiyami-vinternete. – 2017. – 17.11).
По поручению Президента Нурсултана Назарбаева Казахстан одна
из первых стран в мире приняла решение о внедрении технологии
блокчейн на государственном уровне. Сегодня в стране идет активное
развитие данной технологии. Ведущие специалисты обсудили будущее
рынка блокчейн-технологий в стране на конференции Blockchain&Bitcoin
Conference Almaty, которая состоялась в Казахстане впервые.
Правительство
Казахстана
нацелилось
на
технологическую
модернизацию экономики. Для этого была создана государственная
программа «Цифровой Казахстан», в которой для блокчейна отведена
отдельная роль.
Шавкат Сабиров, президент Интернет-ассоциации Казахстана:
«Блокчейн – это абсолютно новая для Казахстана технология хранения
или создания блоков информации. Новая и для всего мира. Сегодня
технология блокчейн используется только в криптовалютах. Есть первые
попытки использовать эту технологию в повседневных нуждах населения и
предоставления государственных услуг. Но это только попытки. Даже самые
прогрессивные страны сегодня только рассматривают варианты
использования технологии Блокчейн для собственных нужд».
Инфраструктуру для развития блокчейн в Казахстане должна
подготовить рабочая группа международного финансового центра «Астана».
Эксперты ожидают хорошие перспективы.
Дмитрий Мачихин, член правления Midx Bank, Советник GMT
Legal:
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«В Казахстане полномочия по внедрению и изучению данной
технологии отданы Международному финансовому центру Астана (МФЦА).
Недавно Майкрософт подписал договор о стратегическом партнерстве с
МФЦА, они объединят усилия для развития рынка блокчейн-технологии и
создадут совместный инновационный центр по изучению блокчейна, по
образовательным курсам для того, чтобы повышать грамотность граждан и
организаций в этом вопросе. Вижу здесь только плюсы, поскольку в таком
партнерстве на уровне государства и корпораций могут родиться интересные
идеи по применению блокчейна».
Блокчейн – неизменный реестр транзакций, распределенный в сети.
Система защищена посредством использования ссылок на предыдущий блок
и применения хэширования. Вторжение в систему будет настолько очевидно,
что попытки несанкционированных изменений будут определены и
отменены.
«Преимущества очевидны в жесткой неизменяемой привязке каждого
блока информации друг к другу и ее распределенность. Хранение
информации в этом случае становится всеобъемлемым в виртуальном мире,
невозможно указать где конкретно и в каком месте хранится один блок.
Использование блокчейна неограниченно, особенно в местах и делах, где
требуется 100 % достоверность информации и независимое ее хранение.
Участвовать в ней может любой человек, обладающий для этого
производственными мощностями процессоров. С точки зрения выгоды, то
блокчейн будет полезен и выгоден прежде всего финансовым институтам, на
мой взгляд. Выгоден для земельных реестров, например. Там, где очень
важно иметь четкую и «не убиваемую» систему блоков информации», –
рассказывает Шавкат Сабиров.
«Прежде всего блокчейн решает вопрос доверия. С помощью
распределенного реестра, т.е. с блокчейном информация не требует
проверки 3-го лица. В большинстве институтов общественной жизни, где есть
вопрос верификации доверия, например в нотариате, блокчейн может
сыграть только положительную роль. С другой стороны, многие люди скорее
всего не смогут продолжать свои профессиональные обязанности на прежних
местах, т.к. в них необходимость отпадет. Закладываю такой сценарий на
ближайшие 20 лет, если блокчейн продолжит развиваться с такой же
экстенсивной скоростью», – делится мнением Дмитрий Мачихин.
Ильяс Майлыбаев, менеджер PwC’s Digital Services:
«Данная технология интересна всем, у кого есть бизнес-процессы,
требующие прозрачности и целостности. Таким образом, данная технология
очень хорошо подходит всем, кто работает с широкой аудиторией
заинтересованных сторон. В нашей стране это, на мой взгляд,
государственные органы, работа которых затрагивает многих граждан
страны. Преимущества реализуются за счѐт повышения доверия
общественности к процессам, корректно построенных на технологии
блокчейн, их аудируемости и неотказуемости».
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Согласно данным экспертов, сегодня в Казахстане особый интерес к
блокчейн проявляют именно государственные структуры и предприятия.
«В Казахстане, как и в мире, технология вызывает большой интерес и
резонанс. В отличие от большинства других стран мира, в Казахстане ведѐтся
активная работа по внедрению этой технологии в работу крупных
организаций государственного сектора. В частности, публично озвучены
проекты, которые ведут такие организации, как Комитет государственных
доходов,
Национальный
Банк,
Казахстанская
фондовая
биржа,
Международный финансовый центр Астана».
Но другой эксперт уверен, частные компании не менее заинтересованы
в блокчейн, т.к. данная технология имеет большие выгоды для бизнеса.
«Компании частные все чаще обращают внимание на эту технологию,
интегрируют ее в свои внутренние системы, появились понятия
«промышленный блокчейн», и Казахстан в этом случае совершенно не
одинок, многие страны внедряют как на государственном уровне, так и на
уровне корпораций», – отмечает Дмитрий Мачихин.
По данным международной сети фирм KPMG, блокчейн поможет
снизить затраты основных средств на 42 %, а снижение операционных затрат
на финансовые услуги окажется в диапазоне 20-40 %. В связи с этим интерес
рынка к Блокчейн продолжает расти.
Риски и сложности
По мнению экспертов, независимо от того, кто будет использовать
блокчейн, частный сектор или государство, распределенность хранения
информации создает дополнительную сложность в ее использовании. И в
этой позиции важно иметь правовое поле для использования блокчейн.
«Проблема и очень серьезная заключается в правовом статусе работы
технологии. Если блокчейн используется в государственных органах, то
должно быть правовое поле для этого. Тоже самое необходимо и для
частного сектора. Вопрос даже не в том, что используется блокчейн и как
широко, пока вопрос стоит юридического признания их использования. Хотя
по сути технология блокчейн это хорошо используемое старое. Технологии
распределенного хранения информации и использования электронной
цифровой подписи привели к созданию новой технологии, которая стала по
сути революционной. Но каждая страна очень осторожно присматривается к
ней», – рассказывает Шавкат Сабиров.
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По мнению Дмитрия Мачихина, в особом регулировании нуждается,
не сама технология блокчейн, а использование криптовалюты.
«Блокчейн – это способ учѐта, хранения и передачи информации, то есть
технология распределенного реестра. Запретить ее невозможно, а отказ от
таких технологий делает любую страну неконкурентноспособной. Это как
запретить интернет. Другое дело криптовалюты, работающие на блокчейне.
Их регулирование необходимо во всем мире».
Сегодня об экономической сути и юридическом статусе криптовалюты
ведутся дискуссии по всему миру. В зависимости от страны ее
рассматривают как платежное средство, специфический товар, расчетную
денежную единицу.
…В Казахстане не запрещены добыча и использование криптовалюты,
однако
сделки
с
их
использованием
затруднительны
ввиду
неурегулированности статуса криптовалюты.
Майнеры обязаны
самостоятельно исчислять и платить индивидуальный подоходный налог по
ставке 10 %. Также у них возникает необходимость ежегодного
представления декларации. Для таких целей нет необходимости
регистрировать ИП или ТОО.
«Если коротко: страны пока разделились на несколько лагерей. В
некоторых криптовалюты хорошо зарегулированы, например Австралия,
Япония, США. В других- запрещены, например в Непале или Исландии.
Многие страны по-прежнему не определились с регулированием. Интересной
выглядит ситуация в РФ, где мнение государственных органов меняется изо
дня в день. Можно предположить, что регулирование криптовалют будет
единым на пространстве Таможенного союза», – говорит Дмитрий Мачихин.
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Помимо законодательных и регулятивных аспектов, эксперты также
выделяют следующие риски и сложности внедрения технологии
блокчейн:
 недостаточная зрелость технологий
 вопросы относительно скорости, учитывая потенциально сложную
криптографическую проверку подписи
 потенциал масштабируемости системы до сих пор широко не доказан
 требования к большому дисковому пространству
 «Атака 51 %». Уязвимость, которая заложена в архитектуре самого PoS
 экологические аспекты и «себестоимость» операций
 расходы при замене существующего ИТ-ландшафта, необходимость в
радикальном пересмотре ИТ-инфраструктуры и безопасности.
Международный финансовый центр «Астана» стремится стать самой
благоприятной юрисдикцией для финтех-отрасли, которая будет применять
передовые механизмы регулирования и располагать открытой экосистемой:
Созданная рабочая группа разработает законодательство, регулирующее
криптовалютные транзакции;
Создаст платформы для использования блокчейн-технологий,
криптовалют и проектов на блокчейне;
Сформирует благоприятную среду для инновационного развития
Казахстана.
«Уверен что МФЦА сможет добиться значительных результатов по
внедрению блокчейна на территории Казахстана, поскольку к этому есть
взаимный большой интерес. Обстановка с правовым регулированием
криптовалюты и лишнего к нему интереса не должна сказаться негативно на
блокчейне в целом. Возможно только отсрочат его полномерное внедрение
во всем мире и в Казахстане в частности», – считает Дмитрий Мачихин.
По данным экспертов, Казахстан станет второй страной в мире, где
будет осуществляться государственное регулирование криптовалют.
Таким образом, несмотря на сложности и возможные риски эксперты
прогнозируют положительный эффект и большие перспективы применения
технологии блокчейн.
«В настоящее время рынок в Казахстане не сформировался до конца,но
благодаря решительным и активным действиям правительства в стране за
этим большое будущее. В настоящее время Казахстан является несомненным
лидером среди стран СНГ. В случае успешного внедрения технологии
блокчейн, Казахстан займѐт лидирующее положение на этом рынке.
Международный Финансовый Центр Астана имеет все шансы войти в число
самых крупных финансовых центров мира, благодаря внедрению технологий
блокчейн,что несомненно положительно отразится на всей экономике
страны», – считает Вадим Андрян, CEO Crypviser (Зауре Медерханова
Казахстан станет второй страной в мире, где будет осуществляться
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Власти штата Делавэр США приняли поправки к закону, которые
разрешают торговлю акциями и ценными бумагами компаний с
использованием технологии блокчейн.
Новое законодательство является частью более широкой инициативы по
автоматизации юридической и операционной деятельности компаний,
представленной в прошлом году предыдущим губернатором Джеком
Маркеллом.
Штат Делавэр негласно называют столицей корпораций. Здесь
зарегистрирована почти треть компаний, акции которых торгуются на
фондовой бирже Нью-Йорка. Также здесь отсутствуют требования по
минимальному размеру уставного капитала, а долги и обязательства
компании не являются предметом личной ответственности участников.
Ранее в Неваде в законодательном порядке был введен запрет на
налогообложение
блокчейн-транзакций
(Технология
блокчейн
законодательно закреплена в американском штате Делавэр //
http://open.gov.ru/infopotok/5516476. – 2017. – 16.11).
Правительство США опубликовало документ, описывающий
принципы и процедуры раскрытия найденных федералами уязвимостей
в программном обеспечении и IT-системах их производителям и другим
заинтересованным сторонам – как выяснилось, каждый десятый
инцидент такого рода утаивается в интересах спецслужб.
Ранее СМИ обвиняли разведывательные агентства, в частности, АНБ, в
активном поиске уязвимостей (прежде всего в популярных открытых
протоколах), которыми они затем пользовались в интересах спецслужб, не
сообщая общественности об опасности. Это оставляло данные миллионов
пользователей уязвимыми, в том числе доступными для преступников. В
июне 2017 бывший советник по кибербезопасности президентов Джорджа
Буша и Барака Обамы Мелисса Хэтэуэй (Melissa Hathaway) заявила, что
власти США при принятии решений, следует ли раскрывать обнаруженные
уязвимости в программном обеспечении, должны отдать приоритет
последствиям для американской экономики, а не действовать в угоду
разведслужбам.
В опубликованном 15 ноября документе перечисляются агентства,
участвующие в принятии решений о раскрытии информации об уязвимостях,
и факторы, которые необходимо учитывать в процессе обсуждения. Также
документ предписывает выпуск ежегодного отчета о количестве
обнаруженных проблем и числе раскрытых и утаѐнных от общественности
уязвимостей.
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Вопросы, которые участникам совещания следует обдумать, разделены
на четыре группы: безопасность; ценность для спецслужб; коммерция;
международные отношения
Документ также содержит засекреченное приложение (Annex C), где
описываются уязвимости, которые не выносятся на обсуждение из-за
«чувствительных операций» или «партнерских соглашений» правительства.
Данные о таких эксплойтах обнаружившее их агентство должно направлять
главе комиссии.
Координатор по кибербезопасности администрации Дональда
Трампа Роб Джойс (Rob Joyce), правительство раскрывает порядка 90 %
известных ему уязвимостей, а решения о сокрытии данных не являются
«пожизненными» – раз в полгода комиссия пересматривает ситуацию по
закрытой информации. «Если мы понимаем, что эксплойт вышел из-под
контроля и стал использоваться повсеместно, высока вероятность, что мы
расскажем о нем», – заявил Джойс.
Помощник
директора
Центра
демократии
и
проблем
информационных технологий Мишель Ричардсон (Michelle Richardson)
признала, что документ является первым случаем раскрытия правительством
механизма принятия решений относительно уязвимостей. Однако, добавила
она, это лишь маленький кусок головоломки. Общественности всѐ равно
неясно, как, когда и против кого правительство решает разрабатывать и
использовать – и как власти обеспечивают безопасность собственных
граждан, не подозревающих об угризе (Вика Рябова Белый дом признал,
что правительство не сообщает о 10 % известных ему уязвимостей ПО
//
http://d-russia.ru/belyj-dom-priznal-chto-pravitelstvo-ne-soobshhaet-o-10izvestnyh-emu-uyazvimostej-po.html. – 2017. – 16.11).

Эстония остановила действие сертификатов почти 760 тысяч IDкарт (примерно половина населения страны) в ночь с минувшей
пятницы на субботу из-за бракованных чипов.
Глава МВД Эстонии Андрес Анвельт:
Для большинства жителей Эстонии кризис, вызванный остановкой
действия сертификатов ID-карт, завершится на следующей неделе.
Вокруг ID-карт слишком много паники. Анвельт пояснил, что в Эстонии
активно пользуется электронным удостоверением личности только одна
шестая часть населения, то есть около 250 тысяч человек. «Это не 800 тысяч
и тем более не 1,5 миллиона человек. Большинство из этих 250 тысяч
сертификаты уже обновили. Очереди в Таллинне уменьшились, пропускная
способность системы повысилась до 20 с лишним тысяч человек в сутки», –
прокомментировал министр ситуацию местной прессе.
Правительство Эстонии поддержало предложение департамента
полиции и пограничной охраны и департамента государственных
информационных систем остановить действие сертификатов ID-карт из-за
неприемлемых рисков. «Все карты продолжат действовать в качестве
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удостоверения личности. Карты с закрытыми сертификатами можно
обновить в представительствах департамента полиции и погранохраны,
которые будут открыты и в выходные, продолжается и обновление карт
онлайн».
Риск взлома ID-карты увеличило то обстоятельство, что речь идет о
браке, характерном не только для эстонских ID-карт, чипы того же
производителя используются во многих странах мира. Из-за этого брешь в
безопасности чипа привлекла внимание международной преступности,
сообщило правительство.
Система онлайн-обновления работала крайне нестабильно, из-за чего
граждане выстраивались в очереди у полицейских участков и других
государственных учреждений для исправления ошибок электронного
паспорта.
В начале сентября премьер-министр Юри Ратас заявил, что, если из-за
кризиса с риском надежности ID-карты кто-то пострадает, государство
возьмѐт на себя ответственность. Каждый случай будет рассматриваться
отдельно, о массовых компенсациях пострадавшим речь не идѐт.
Глава МВД Эстонии Андрес Анвельт:
Во всем мире выявлен миллиард бракованных чипов. Доля
эстонских карт среди них составляет 0,01 %. Такие же чипы использовали
Австрия, Испания, Словакия, которые сразу же закрыли свои ID-карты,
поскольку ещѐ не успели внедрить систему электронного обслуживания.
Такие же чипы использует Министерство обороны США и многие
европейские корпорации.
«ID-карты – гордость и слабость Эстонии. В результате возникшего
кризиса государство осознало, что полицейские и врачи должны иметь
возможность работать через альтернативную систему. Речь идет о Mobiil-ID,
парольной системе и т.д. У хорошего хозяина на случай отключения
электричества всегда есть свечи или фонарик. То же самое можно сказать и в
отношении ID-карт. Чем больше альтернатив, тем меньше проблем».
В дальнейшем, у Эстонии нет иного пути, кроме судебного процесса
против разработчика бракованных чипов: «В срочном порядке проблемы
всегда приходится решать за свой счет, затем мы прибегнем к системе исков,
поскольку в данном случае невозможно воспользоваться системой
страховок».
«С фирмой Gemalto Эстония уже несколько лет ведет другое судебное
разбирательство, связанное с итогами международного конкурса на поставку
новых ID-карт. Данный конкурс Gemalto проиграла».
«В длинных и юридически сложных договорах предусмотрены все
нюансы. Фирма Gemalto – производитель бракованных чипов – обязана при
малейших подозрениях сообщать Департаменту полиции о возникновении
риска безопасности. Такой информации мы не получили. Недостатки в
системе обнаружили чешские ученые. Мы не видим никаких иных
возможностей, кроме предъявления судебных исков к разработчику»
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(Татьяна Костылева Кризис эстонских электронных паспортов –
нынешнее состояние и пути преодоления // http://d-russia.ru/krizisestonskih-elektronnyh-pasportov-nyneshnee-sostoyanie-i-putipreodoleniya.html. – 2017. – 09.11).

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сегодня на Веб-саммите –
одной из крупнейших мировых конференций в сфере технологий –
призвал крупных предпринимателей, стартапы и инвесторов взглянуть
на Эстонию, как на идеальную среду для реализации новых идей,
сообщило коммуникационное бюро правительства.
«Умная и прогрессивная Эстония с радостью тестирует новые идеи и
технологии. Мы готовы предоставить вам гибкую юридическую среду и
развитую технологическую экосистему. Вместе мы можем построить
цифровое общество нового поколения».
В Эстонии сейчас на прицеле находится разработка тестирующей
среды для технологий будущего в двух сферах: искусственный интеллект и
беспилотные транспортные средства. С марта этого года в Эстонии
законодательно разрешено тестировать беспилотные автомобили на всех
дорогах государственного и местного значения.
«Беспилотные автомобили – это как роботы на колесах, т. е.
искусственный интеллект. Это означает, что весной мы на шаг приблизились
к созданию законодательной базы для искусственного интеллекта. В то же
время группа экспертов, созванная Государственной канцелярией, поняла,
что дорожное движение – это только вершина айсберга, если мы говорим о
сферах применения искусственного интеллекта. В будущем он затронет
большинство сфер, поэтому мы инициировали на более широком уровне
создание правового пространства, подходящего для применений
искусственного интеллекта».
«С помощью искусственного интеллекта, применяемого, например, в
беспилотных автомобилях, можно создать новые более эффективные и
удобные услуги, в частности помочь людям с нарушениями опорнодвигательного аппарата или особыми потребностями активнее участвовать в
общественной жизни. Работающие люди, которые изо дня в день проводят в
дороге часы, могли бы экономить ценное время. Для предпринимателей
открывались бы новые рынки и возможности».
Помимо прочего премьер-министр обсудил с представителями таких
компаний, как исследовательский институт Toyota/Toyota AI Ventures,
Sentient Technology и Seguru, каким образом в Эстонии можно было бы
проводить тестирование беспилотных автомобилей и развивать
искусственный интеллект.
На встрече с президентом Интерпола Мэном Хунвэйем речь шла о
совместимости различных инфосистем в сфере внутренней безопасности, а
также об обеспечении кибербезопасности, что является приоритетной
темой во время председательства Эстонии в Совете Европы. Также на
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встрече обсуждалось сотрудничество правительств и институтов правовой
защиты в борьбе с такими современными угрозами, как терроризм,
киберугрозы и гибридные угрозы.
«Цифровое общество можно создать лишь тогда, когда люди
доверяют цифровым услугам, данные поставлены на службу людям, их
использование под контролем. Поэтому кибербезопасность и киберзащита
должны идти рука об руку с развитием технологий. Процесс ликвидации
угрозы взрома ID-карты, являющейся краеугольным камнем цифрового
общества Эстонии, еще до возможного злоупотребления особенно хорошо
демонстрирует, что способствующая развитию инновация и располагающая к
консерватизму осторожность идут рука об руку».
Премьер-министр Ратас в рамках Веб-саммита встретился также с
бывшим президентом Франции Франсуа Олландом и главой Центра мира и
инноваций Переса Шеми Пересом, а также с принимавшими участие в
конференции представителями эстонских предприятий PipeDrive и Protect-ID
(Ратас на международной конференции: тестируйте новые технологии
в Эстонии и вместе с Эстонией // http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ratas-namezhdunarodnoj-konferencii-testirujte-novye-tehnologii-v-estonii-i-vmeste-sestoniej?id=80102368. – 2017. – 08.11).

В планах Узбекистана – интеграция Единой информационной
системы
судопроизводства
с
электронным
правительством,
усовершенствование национальной системы E-SUD и автоматизация
процессов.
Национальная система судопроизводства E-SUD является основной
информационной
системой,
которая
обеспечивает
электронный
документооборот, предоставляет интерактивные услуги и хранит данные о
деятельности судов. В настоящее время к системе подключаются
межрайонные областные суды. В дальнейшем будут добавлены и другие
интерактивные услуги.
Программа информатизации судопроизводства Узбекистана нацелена на
обеспечение прозрачности и автоматизацию работы судов, недопущение
злоупотреблений сотрудников судов, совершенствование существующих ИС
и информационной безопасности всех баз данных, сетей и программных
продуктов судопроизводства (Узбекистан разрабатывает новую систему
электронного суда // http://open.gov.ru/infopotok/5516455. – 2017. – 07.11).
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков во время встречи с
премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым:
Кыргызстан рассчитывает использовать имеющийся у Беларуси
опыт практического внедрения цифровых технологий.
Встреча состоялась в рамках очередного заседания Совета глав
правительств стран – участниц СНГ. Сапар Исаков подчеркнул, что
Кыргызстан
придает
важное
значение
дальнейшему
развитию
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взаимоотношений с Беларусью по всему спектру вопросов на основе
взаимовыгодного сотрудничества.
«Беларусь является одной из передовых стран по внедрению цифровых
технологий. Мы в Кыргызстане также внедряем масштабную программу
цифровизации «Таза Коом», в которой заложена концепция электронной
экономики и безопасности».
Представители государственных органов Кыргызстана в июле 2017 года
посетили Минск для изучения внедрения электронной системы
фискализации налоговых процедур, системы маркировки товаров,
электронных счетов-фактур.
В связи с этим Сапар Исаков отметил необходимость дальнейшего
обмена опытом по продвижению цифровой экономики.
В свою очередь Андрей Кобяков заявил, что благодаря усилиям и
слаженной работе государственных органов двух стран потенциал
сотрудничества растет, однако в основе сотрудничества есть место не только
увеличению товарооборота, но и развитию взаимодействия в
инвестиционной сфере (Кыргызстан использует опыт Беларуси по
внедрению электронных систем // http://e-gov.by/ivents/kyrgyzstan-namerenispolzovat-opyt-belarusi-po-vnedreniyu-elektronnyx-sistema. – 2017. – 06.11).

Благодаря новой услуге граждане страны могут заказать
электронную подпись на портале «Электронное правительство» или
специальном онлайн-сайте, не обращаясь в регистрационные центры.
Национальный центр сертификационных услуг, учитывая обращения
из различных регионов Азербайджана, упростил онлайн-систему
для получения электронной подписи.
Граждане, физические и юридические лица могут заказать электронную
подпись на портале «Электронное правительство» или онлайн сайте
«Электронная подпись» без обращения в регистрационные центры.
Для этого, в первую очередь требуется зайти на портал «Электронное
правительство» (www.e-gov.az) и выбрать раздел «Все услуги» в меню «Еуслуги».
Затем из числа представленных на портале структур выбирается
министерство транспорта, связи и высоких технологий и услуга «Заказ
сертификата электронной подписи для граждан».
На открывшейся странице после ознакомления с условиями договора
по е-обращению в нижней части страницы, отметив ячейку «Принимаю
пользовательские правила», нужно нажать на кнопку «Продолжить».
Затем после выбора ячейки «Указать личный идентификационный
номер» данные по личному идентификационному номеру будут
автоматически заполнены.
После заполнения других требуемых ячеек нужно будет выбрать
носитель сертификата электронной подписи (USB-token, Smart Kart) и нажать
на кнопку «Подтвердить» для отправки обращения.
Зарубіжний досвід
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Отметим, что граждане могут получить заказанный сертификат еподписи в регистрационных центрах почтовых филиалов ООО Azerpoct. Эти
регистрационные центры функционируют в Баку и во всех регионах
республики. Наличие удостоверения личности при получении сертификата
обязательно.
В настоящее время Национальный центр сертификационных услуг
представляет сертификат электронной подписи на двух носителях. В Smart
Kart-носителе сертификаты электронной подписи установлены на картах. В
USB-носителе сертификаты электронной подписи предоставляются
посредством токенов в форме USB (похож на флеш-карту).
Заказывающий электронную подпись гражданин после определения
носителя сертификата (Smart Kart или USB token) выбирает один из них и,
произведя оплату, отправляет свое обращение.
Также отметим, что выбравший Smart Kart гражданин также на той же
странице может заказать в считывающее устройство. Из-за подключения
USB-ключа к компьютеру отпадает необходимость в считывающих
устройствах.
На сегодня стоимость е-подписи сроком использования на три года
для граждан Азербайджана составляет 18 манатов. Для физических
и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
стоимость е-подписи составляет 36 и 72 маната, а для сотрудников
госучреждений – 58 манатов (Упрощена процедура онлайн-заказа
сертификата
электронной
підписи
//
https://ru.sputnik.az/tech/20171101/412567592/jelektronnoe-pravitelstvo-epodpis-usluga.html. – 2017. – 01.11).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Бағдат М. Б. Д. Ы., Омаров А. М. Компьютерное моделирование
электронных государственных услуг // Актуальные научные исследования в
современном мире. – 2017. – № 10-4 (30). – С. 17–21. Назначением настоящей
статьи является описание и компьютерное моделирование процессов и требований,
предъявляемых при оказании электронных государственных услуг. Реализация данных
услуг позволяет создать альтернативу получения услугополучателем целого спектра
государственных услуг в связи с разными событиями на основании одного электронного
заявления.

Бєлікова М. І. Електронне урядування в Україні в умовах сьогодення //
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С.
Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 33. – С. 102–111. Стаття
присвячена проблемі розвитку концепції «електронного урядування» в Україні,
виявленню як позитивних, так і негативних мо- ментів функціонування означеної
концепції. Автором використовуються терміни «електронний уряд» та «електронне
урядування» як синоніми. Розглянуто етапи становлення «електронного урядування»,
охарактери- зовано електронні системи та сервіси, що складають передостанній етап
формування «електронного уряду». Наголошено на можливих подальших наукових
пошуках у цій сфері, окреслено їх межі.

Енукова А. В. Роль информационно-коммуникационных технологний в
эффективном взаимодействии власти и общества // Вестник Калужского
филиала РАНХиГС. – Калуга, 2017. С. 69–74. В статье рассматривается специфика
применения внедрения технологий электронного правительства в систему
государственного и муниципального управления. Рассмотрены элементы взаимодействия
власти и общества, возможность непосредственного участия граждан в делах местного
самоуправления.

Зиндер Е. З. Управление балансом стратегического и тактического в
реализации цифровых предприятий и электронных правительств
Информационное общество. – 2017. – № 2. – С. 9–22. Рассматриваются проблемы
развития электронных правительств, цифровой трансформации предприятий и
экономических систем. Из причин, вызывающих проблемы, выделяются подмена
стратегии тактикой, выполнение мероприятий, наносящих вред реализации стратегии,
ригидность стратегий и слишком позднее обнаружение их непригодности. Для решения
этих проблем предложена схема управления стратегией и тактикой, включающая:
формулирование стратегии, отделяющее ее от политики и тактики; определение
адекватного масштаба и осмысленных целей стратегии; определение категорий
тактических действий и характера их конфликта со стратегией; порядок принятия
решений для разрешения конфликтов и сохранения стратегии, а также для модификации
стратегии или общей политики.
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Иншакова Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении.
Монография / Москва, 2017. Сер. 28 Актуальные монографии (1-е изд.).

Монография посвящена проблемам понимания и формированию организационной
структуры электронного правительства в публичном управлении. В ней рассматриваются
вопросы использования потенциала новых информационных технологий в деятельности
исполнительных органов власти. Особое внимание в монографии уделено изучению
правовой природы электронного правительства, проблемам его организации и
функционирования. Автор предлагает некоторые идеи по улучшению направлений
деятельности электронного правительства.

Камолов С. Г. Государственное управление в цифровую эпоху // 25 лет
внешней политике России. Сборник материалов Х Конвента РАМИ: В 5
томах. – 2017. – С. 449–460. Инновации и информационные технологии стали
критически важными элементами современного управления. Осмысление новых
возможностей и рисков, связанных с цифровизацией государственного управления —
насущная потребность как для ученых, так и для практиков. В настоящей статье
формируется периметр проблем, связанных с проникновением информационных
технологий в систему государственного управления, и раскрывается многофакторность
модели рисков цифрового (электронного) государственного управления. Сегодня
государству необходимо ответить на ключевой вопрос: как защитить законные интересы
каждого гражданина в эпоху цифровой стандартизации и унификации.

Киселев А. С. От «электронного правительства» к «электронному
государству»: теоретико-правовой анализ // Тамбовские правовые чтения
имени Ф.Н. Плевако. Материалы Международной научной конференции. –
2017. – С. 60–64. В настоящее время большое внимание уделяется развитию
современных информационных технологий. В связи с этим, происходит внедрение и
развитие проектов по технологической и программной модернизацией деятельности
государства. В данной статье мы постараемся отразить основные признаки и задачи
«электронного государства», провести сравнительный анализ с понятием «электронное
правительство», а также обозначить вектор дальнейшего развития по информатизации
общества и государства.

Курячая М. М. Электронное голосование как этап развития
непосредственной демократии // Конституционное и муниципальное право. –
2017. – № 11. – С. 31–35. Автор анализирует влияние развития средств массовой
информации и массовой коммуникации на самоорганизацию граждан и дальнейшее
развитие институтов гражданского общества. Будучи одним из видов электронной
демократии, электронное голосование сегодня стало неотъемлемой частью
избирательного процесса, в связи с чем необходимо вести работу по совершенствованию
организационно-правовых и технических средств этого вид голосования.

Носатов І. К. Діджиталізація управлння за умов змін національної
економіки україни в глобалізаційних процесах // Менеджмент ХХІ століття:
глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава:
Видавництво «Сімон», 2017. – С. 401–409. Розвиток та підвищення сучасних
запитів суспільства до державних механізмів національної економіки стали суттєво
залежними від рівня доступу до інформаційних технологій. Економічні процеси в
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національних масштабах виступають одним з факторів змін в державному урядуванні.
Підвищуючи спроможність краще взаємодіяти з бізнесом та громадянами України,
створюється новий вид комунікації, як електронне урядування. Але при впровадженні
змін за допомогою інформаційних технологій ми повинні враховувати всі верстви
населення України та їх економічну діяльність. Основна проблема полягає у визначенні
можливих результатів впливу на національну економіку впроваджуючи зміни в
механізмах урядування.

Околѐснова О. А. К вопросу о правовом регулировании порядка
функционирования электронного правительства франции // Вопросы
правоведения. – 2017. – № 1 (39). – С. 183–188. Модернизация публичного
управления во Франции, которая проходит посредством внедрения системы электронного
правительства, преследует две основные цели: приблизить государство к гражданам,
вторая - сделать более эффективными действия государства и его администрации.
Большое внимание уделяется компьютерной грамотности, как граждан, так и
государственных служащих. Гражданам это необходимо, чтобы в полной мере уметь
пользоваться всеми благами, которые предоставляет новая система, а чиновникам это
будет способствовать совместной работе и обмену знаниями. Приоритетное направление
во Франции - это предоставление услуг с помощью сети Интернет и персонификация
работы с каждым гражданином.

Степанов А. С., Степанова Н. В. Проблемы электронного правительства
в современном мире // Россия и Америка в XXI веке. – 2017. – № 2. – С. 8. В
статье анализируется такое явление как электронное правительство, представляющее
собой один из обязательных элементов перехода к информационному обществу.
Рассматривается определение и сущность этого явления. Говорится об изменениях,
которые его появление вносит в жизнь общества, включая электронное участие и
электронную демократию. Анализируется проблема информационного неравенства как
одного из препятствий на пути развития электронного правительства. Рассматривается
эволюция, которую это понятие претерпело за последнее время. Кроме того,
анализируется опыт по внедрению электронного правительства США.

Чекунова М. А. Политические интернет-коммуникации: место и роль в
общественно-политическом дискурсе // Ученые записки Орловского
государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. –
2017. – № 3 (76). – С. 164–169. В статье рассматривается роль интренеткоммуникаций в общественно-политическом дискурсе. Анализируется практическое
применение электронных ресурсов в государственном управлении и участие в этом
процессе социальных сетей, как одного из важных медиа-ресурсов сегодняшнего дня.
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