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Анонс
26-27 січня 2018 р. (Львів)
Хакатон з освітніх технологій HackED.
HackED – хакатон з освітніх технологій (EdTech) – це спосіб
вдосконалити свої навички командної роботи та реалізації проектів
і можливість зробити свій внесок у розвиток освіти в Україні!
Мета: пошук нових рішень для покращення освіти в Україні.
Майбутнє вже настало: тепер українці можуть навчатися online у кращих
університетах світу завдяки технологіям дистанційного навчання. Викладачі
є фахівцями у своїх галузях і можуть дати пораду та менторську підтримку
своїм підопічним. Аби вдосконалити освіту, нам потрібна не заміна вікон
у школах, а пошук розумних рішень, які покращать освіту та оптимізують
навчальний процес.
Протягом хакатону на вас очікує 30 годин:
brainshtorming;
pitching;
coding;
and thinking BIG!
Що ми плануємо: зібрати в одному місці на 30 годин талановитих
фахівців із різних сфер для пошуку нових ідей у сфері EdTech
та перетворення їх у майбутні освітні стартапи.
Талановиті back-end, front-end and mobile розробники, дизайнери,
маркетологи, соціологи, викладачі, вчителі шкіл, які бачать проблеми в освіті
і прагнуть їх вирішити.
Краща команда хакатону автоматично буде відібрана на акселераційну
програму EdTech в Центрі підприємництва УКУ, яка стартує в березні
2018 р.
Організатор
події
–
Сеnter
for
Entrepreneurship
(https://dou.ua/calendar/19108).
3-4 лютого 2018 р. (Київ)
Хакатон Int20h.
Хакатон Int20h знову збирає молодих ITшників, щоб за 20 годин
ті продемонстрували навички та скіли на практиці, а також втілили свої ідеї
в життя.
3–4 лютого на базі інноваційного парку UNIT.City студентська
організація BEST (Європейська Рада Студентів Технічних ВНЗ) проведе
хакатон з метою створення рішень для соціальних проблем. Тематика
хакатону орієнтована на розвиток проектів у сферах урбаністики, медицини,
освіти та e-government, проте не обмежена цими напрямами, а тому
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ми будемо раді бачити всіх, хто хоче змінити своїм кодом та ідеями світ
на краще.
Категоріями, у яких будуть змагатися команди є:
– Data Science
– Blockchain
– Web-Development
– Mobile-Development (https://dou.ua/calendar/19136).

10 березня 2018 р. (Львів)
Lviv AI & Big Data Day 2018.
10 березня, продовжуючи традицію, ми знову будемо проводити
конференцію AI&BigData Day в місті Лева. Подія збере близько 350 data
scientist, розробників, стартап-підприємців, науковців, дата інженерів,
інвесторів та зацікавлених з України, Німеччини, Чехії, Швейцарії, США,
Канади та країн східної Європи. Виступить близько 40 досвідчених
доповідачів.
Конференція присвячена новітнім розробкам у сфері штучного інтелекту
та обробки великих даних. Це професійно дискусійний майданчик, який
об’єднує дослідників і практиків, котрі працюють в нових фронтирах
розвитку можливостей людства. Майданчик покликаний поєднати науковий
підхід, підприємницький хист та інженерні таланти заради розповсюдження
новітніх знань.
Потоки конференції:
Data Science
Потік створений для всіх хто хоче дізнатися про найновіші ідеї
та підходи у галузі Data Science, а також познайомитися зі своїми
потенційними менторами та партнерами.
Startups
Потік для всіх тих, хто буквально з ліхтарем ходить у пошуках
відповідей. Розширте свої горизонти і отримаєте нові знання. Останні тренди,
доповіді про використання кращих інструментів, інсайти від експертів,
унікальні знання з перших вуст.
Data Engineering
Потік для розробників і науковців, хто створює нові технології і бажає
познайомитися з успішними кейсами і реальними прикладами впровадження
технологій на основі даних, які вже ефективно працюють на ринку сьогодні.
Workshops
Потік для глибшого занурення в цікаву тему та отримання практичних
знань (https://dou.ua/calendar/18475).
26 квітня 2018 р. (Київ)
Blockchain Summit Kyiv 2018.
26 апреля 2018 года состоится Blockchain Summit Kyiv 2018, который
соберет более 800 участников и 30 спикеров со всего мира. Саммит пройдет в
Анонс
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два параллельных потока с 10:00 до 18:00 в концерт-холле «Оазис» (ул.
Липковского, 1А, РК «Ультрамарин», 3-й этаж.).
Blockchain Summit Kyiv 2018 – это грандиозное событие в мире
блокчейн технологии и криптовалют. Присоединяйтесь к нам и получите
уникальную возможность пообщаться с мировыми экспертами криптосообщества.
В течении целого дня на двух потоках выступят более 30 ведущих
специалистов со всего мира и посетят более 800 участников. Среди которых
Вы встретите инвесторов, учредителей компаний, разработчиков, майнеров,
трейдеров, юристов и крипто-энтузиастов.
На двух потоках (Main stage и Financial stage) будут обсуждаться
такие темы:
- Проведение ICO в 2018 году;
- Юридические аспекты;
- Использование Blockchain технологии в своем бизнесе;
- Промышленный майнинг;
- Тренды и будущее Blockchain, криптовалют и ICO.
Среди спикеров, которые подтвердили своѐ участие:
- Артем Афян – Managing partner «JUSCUTUM»
- Игорь Порох – Аналитик и трейдер iTuber
- Андрей Великий – Управляющий партнер iguards.net
- Антонио Руиз-Хименез – Managing Partner at ATW Partners
- Константин Гольцев – CEO, Founder at SolidOpinion
Павел
Дацюк
–
Head
of
Sales
at
Hotmine
(http://blockchainsummit.com.ua).
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Офіційна інформація
Україно-американський мільярдер Марк Гінзбург:
«Навколо цієї угоди (продаж квартири за криптовалюту) виникало
чимало спекуляцій. Вона проходила під егідою Міністерства юстиції,
велику, якщо не вирішальну, роль відіграло Державне агентство
електронного урядування. Там підібралась команда грамотних і мислячих
людей. З гордістю і повагою можу назвати імена справжніх професіоналів та
ентузіастів: Олександра Риженка, Олексія Вискуба та Костянтина
Ярмоленка».
Ця угода викликала чималий резонанс закордоном. «Про неї писали
провідні світові ЗМІ: The New York Times, The Wall Street Journal, Forbes, The
Financial Timеs, The Economist. При цьому вони трактували цю угоду не як
разовий прецедент, в як певний початок переможного руху технології
блокчейн по Україні. Якби це було насправді так!».
«Таким кроком я показав людям, що є можливість вийти з-під свавілля
чиновників. Тоді я щодня отримував по сотні листів від людей з сіл,
райцентрів, які писали про те, що за довідку чиновник вимагає від них гроші,
схиляє до інтиму – і нічого не можна зробити. Завдяки ж блокчейну вже не
буде потрібно звертатися до чиновників різних рівнів, відстоювати
довжелезні черги, бігати по ЖЕКах, БТІ, реєстраційних установах, рай-міськобладміністраціях. Скільки грошей кожна родина, кожен пересічний
українець зекономить на виплаті кимось навмисно придуманих, ніяк
необґрунтованих платежів».
До речі, покупцем київської квартири Гінзбурга став Майкл Аррінгтон –
мільярдер, один зі стовпів Силіконової долини та один з найбільш поважних
бізнесменів у світі інтернету. На питання, навіщо Аррінгтону купляти в
Україні квартиру, Гінзбург відповідає, що це була показова угода.
«Ми хотіли показати світові, що є велика країна, в якій можливо не
просто продати нерухомість за криптовалюту, а здійснити це з
використанням смарт-контракту та повного циклу технології блокчейн»
(Мільярдер, який продав квартиру в Києві за криптовалюту, оприлюднив
подробиці угоди // https://glavcom.ua/economics/finances/milyarder-yakiyprodav-kvartiru-v-kijevi-za-kriptovalyutu-oprilyudniv-podrobici-ugodi463030.html. – 2017. – 31.12).
27 грудня компанія «Київстар» почала видавати SIM-карти з
технологією Mobile ID.
Mobile ID – це технологія, яка дозволяє здійснювати електронну
ідентифікацію особистості. Серед даних, які будуть записані на SIMкарту: електронний цифровий підпис (ЕЦП), ідентифікаційний код,
паспортні дані та будь-яка інша особиста інформація про власника
Офіційна інформація
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телефону. Першими нові SIM-карти отримає невелика група контрактних
абонентів оператора. Комерційний запуск сервісу планується 1 червня 2018
року.
Заступник голови Держагентства з питань електронного
урядування Олексій Вискуб:
В майбутньому Mobile ID буде доступний виключно для контрактних
абонентів, і працюватиме на будь-якому телефоні. «Кожен оператор буде
самостійно визначати підхід і модель монетизації». З огляду на це, українські
оператори зможуть вибрати один з двох поширених шляхів монетизації:
вартість використання Mobile ID буде додана до щомісячної абонплати;
плата стягуватиметься під час кожної транзакції з використанням особистих
даних (електронний підпис одного документа коштує певну суму).
На даний момент, за допомогою Mobile ID можна отримати такі
послуги:
У земельній сфері:
– виписка про земельну ділянку або виписка про нормативну грошову
оцінку;
– реєстрація земельної ділянки;
– узгодження проектів землеустрою;
– отримання інформації про власника земельної ділянки тощо
У сфері юстиції:
– відкриття бізнесу (внесення змін, закриття);
– отримання виписок з реєстру прав і бізнес-реєстру і т.п.
Серед інших операторів, до запуску технології готується також компанія
Lifecell, яка почне видавати Mobile ID в лютому 2018 року. Vodafone Україна
не займається підготовкою до запуску сервісу.
Додамо, що у випадках, коли телефон з Mobile ID буде загублено чи
викрадено, зловмисники не зможуть скористатись особистими даними з
телефону. Особистий ключ на SIM-картці не можливо скопіювати або
видалити. Також, як і у випадку з ЕЦП або банківською картою в Mobile ID
працює система з двох пін-кодів. Перший призначений для доступу до SIMкартки, а другий для доступу до особистого ключа (Романюк Євгенія В Києві
почали видавати SIM-карти з технологією Mobile ID //
https://hmarochos.kiev.ua/2017/12/27/v-kiyevi-pochali-vidavati-sim-karti-ztehnologiyeyu-mobile-id. – 2017. – 27.12).

Україна почала випуск ключів для накладення та перевірки
електронного цифрового підпису із сертифікатами, які відповідають
міжнародним алгоритмам криптозахисту.
Нові технології цифрового підпису дадуть можливість застосовувати
криптографічні алгоритми RSA та ECDSA для надання електронних послуг.
Це гармонізує електронний документообіг із країнами ЄС. А ще
дозволить запровадити в Україні сучасний механізм електронної
ідентифікації Mobile ID. За допомогою Mobile ID будь-який громадянин
Офіційна інформація
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України, маючи мобільний телефон та електронний цифровий підпис, зможе
написати юридично значущий документ (угоду, заяву, звернення) та
завізувати його.
Цей правочин матиме таку ж юридичну силу, як і угода, складена між
сторонами на папері, засвідчена підписами й печатками. Додамо, що Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС передбачено взаємне визнання
сертифікатів електронного цифрового підпису, виданих населенню
(Людмила Кліщук ЕЦП в Україні отримали криптографічний захист //
https://nachasi.com/2017/12/27/ezp-crypto. – 2017. – 27.12).

19 грудня запрацювала осучаснена версія єдиного веб-порталу
органів виконавчої влади України.
Оновлений Урядовий портал – kmu.gov.ua презентували на засіданні
Кабінету Міністрів. Ресурсом зокрема передбачено систему тегів новин та
урядових актів, а також гнучкий пошук. Створено і окремий розділ про
урядові реформи та ключові завдання уряду. А головне – відтепер усі
електронні публічні послуги зібрані на одному ресурсі. До кінця 2018 року їх
буде понад сто, обіцяють розробники.
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Після публічного перегляду промо-ролика прем’єр-міністр Володимир
Гройсман звернувся до всіх користувачів з проханням налагодити зворотний
зв’язок. «Ми максимально будемо гнучкі для того, щоб налаштувати роботу
нашого оновленого сайту максимально зручно для всіх користувачів».
Варто зазначити, що на оновленому порталі є кнопки переходу до
соцмереж – Фейсбука і Твіттера та популярного відеохостингу YouTube.
Натомість не буде російськомовної версії.
Заслуговує окремого наголошення те, що на Урядовому порталі
відтепер є версія для людей із вадами зору. Водночас доступна і стара версія
ресурсу, про що свідчить спеціальний значок у верхньому правому куті
головної сторінки. Однак новини на ній можна знайти лише до 19 грудня
включно.
Нині оновлений Урядовий портал працює в тестовому режимі, про що
зазначається у вихідних даних. При цьому вказано, що портал є власністю
секретаріату Кабінету Міністрів України, який реалізований Фондом Східна
Європа та Державним агентством з питань електронного урядування України
у межах програми міжнародної технічної допомоги «Електронне врядування
Офіційна інформація
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задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) за фінансової підтримки
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (Урядовий портал: у ногу
з часом // https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryadovij-portal-u-nogu-z-chasom. –
2017. – 21.12).

У 2024 році Україна може перейти до електронного голосування на
виборах. Який це матиме вигляд і що потрібно зробити, щоб амбітні плани
стали реальністю – обговорювали учасники слухань «Засади електронного
урядування у виборчому процесі», що відбулися у Комітеті Верховної Ради з
питань інформатизації та зв’язку.
Голова комітету з питань інформатизації та зв’язку Олександр
Данченко:
Прикладів електронного голосування, його різновидів у світі багато – це
і машини для голосування, і скани для бюлетенів, але суть залишається
незмінною – це швидко та ефективно. Але водночас залишаються проблеми:
секретність голосування, прозорість, безпека, зрозумілість. У цьому
контексті досвід електронного урядування інших країн є для нас дуже
цікавим та корисним.
В Україні погляди на забезпечення безпеки функціонування
інформаційної системи змінилися ще у 2004 році (як відомо, тоді відбулися
президентські вибори, за попередніми результатами, які виявилися
сфальшованими, перемогу здобув В. Янукович). Саме з цього року, зауважив
представник ЦВК Олександр Стельмах, розпочалося використання
комплексної системи захисту інформації. Особливо це актуально нині, коли
під час проведення виборів інформаційна система є предметом особливої
уваги країни-агресора, і може бути використана для політичної дестабілізації
в нашій країні. «Це накладає додаткову відповідальність за її безперебійне
функціонування».
Заступник начальника управління у складі Департаменту
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної
безпеки СБУ Євген Яковенко:
цілеспрямована атака на інформаційну систему ЦВК відбулася й у 2014
році. «На той момент у правоохоронців майже не було досвіду, як протидіяти
кібератакам. Ми спостерігали дві складові у цьому втручанні, але завдяки
злагодженій співпраці різних органів влади роботу системи вдалося
відновити». Мета тієї атаки – короткочасна публікація файлу фальшивого
зображення на одному із дзеркал веб-сайту ЦВК, з метою організації
пропагандистської кампанії.
За словами О. Стельмаха, нині у парламенті є декілька ініціатив ЦВК,
зареєстрованих у вигляді законопроектів. Йдеться, зокрема, про проект №
5305 щодо удосконалення деяких положень Державного реєстру виборців,
який передбачає можливість дистанційного звернення виборця до органів
реєстру за допомогою Інтернету.
Офіційна інформація
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Ще одна ініціатива – законопроект № 5306 щодо удосконалення форми
виборчого бюлетеня. На перший погляд може здатися, що паперовий
бюлетень не має стосунку до електронних систем голосування, але насправді
– має.
О. Стельмах продемонстрував зразок бюлетеня з Японії. За розміром він
не більше від стандартної листівки. «Саме його розмір і дає можливість
використовувати автоматизовані системи для підрахунку голосів виборців і
визначення результатів».
Український бюлетень під час останніх парламентських виборів більше
нагадував простирадло завдовжки півтора метра. «Насправді, жодного
обмеження зростання бюлетеня немає. Він може бути і вдвічі більшим. З
огляду на це ЦВК пропонує удосконалити цей процес, щоб наш виборчий
бюлетень був, скажімо, як сторінка стандартного зошита».
Пропонується, щоб у такому бюлетені виборець уже не галочку проти
свого кандидата ставив, а зазначав код чи номер, який йому відповідатиме.
Такі бюлетені вже можна буде використовувати в якійсь автоматизованій
розробці.
На думку ж представника Держспецзв’язку Данила Мялковського,
перспективною для України є система голосування в Інтернеті. Щоправда,
тоді рівень інформатизації та комп’ютерної грамотності має бути значно
вищим, ніж це є нині.
Час плине швидко, 2024 рік – не за горами. Щоб втілити амбітну мету –
попереду у нас дуже багато роботи (Олена Ромашкіна Чи стане
електронне
голосування
реальністю?
//
http://www.golos.com.ua/article/297316. – 2017. – 15.12).

Зареєстрованим учасникам сервіс Zakupivli24 вже відкрив доступ до
тендерів державних компаній і комерційних тендерів із системи Rialto.
Онлайн-платформа забезпечує пошук актуальних тендерів та
налаштування «розумної» підписки на нові тендери, а також автоматичне
надання електронних звітів. Завдяки сучасним технологіям стати учасником
тендеру можна за 5-10 хв після реєстрації. При цьому не потрібно вносити
депозитний платіж чи підписувати низку паперів. Реєстрація та авторизація
на держмайданчику, запевняють творці платформи, також проста.
Новий онлайн-сервіс забезпечує всім учасникам безкоштовну юридичну
консультацію та цілодобову підтримку. Для отримання довідки користувачі
можуть зателефонувати у технічну підтримку чи зв’язатися із технічним
фахівцем за допомогою чату (Людмила Кліщук «Приватбанк» запустив
онлайн-сервіс
для
держзакупівель
//
https://nachasi.com/2017/12/12/zapratsyuvav-pershyj-derzhavnyj-majdanchykdlya-derzhzakupivel. – 2017. – 12.12).
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) ініціює
створення «цифрового» урядового комітету – з питань розвитку
цифрової економіки та суспільства.
Відповідна пропозиція міститься в розробленому і оприлюдненому
міністерством проекті постанови Кабінету міністрів «Про концепцію
розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018–2020 роки» в
числі заходів щодо реалізації цієї концепції.
Серед інших ініціатив – спільно з Міносвіти та Мінсоцполітики
оновити реєстр професій і розробити програму впровадження цифрових
спеціальностей в навчальні програми.
МЕРТ також пропонує в першому кварталі спільно з Держспецзв’язку,
Держагентством з електронного урядування та нацрегулятором ринку зв’язку
розробити для затвердження урядом Національний план розвитку
широкосмугового доступу (ШСД) до Інтернету з урахуванням подолання
цифрової нерівності громадян.
Для
створення
таких
рівних
можливостей
доступу
до
телекомунікаційної інфраструктури між містом і селом міністерство вважає
за необхідне створити спеціальні фонди подолання цифрової нерівності з
використанням механізмів державно-приватного партнерства.
У другому кварталі 2018 року МЕРТ спільно з Держагентством з
електронного урядування намітив також розробку плану заходів щодо
стимулювання і підтримки впровадження передових технологій обробки
даних (в т.ч. блокчейн) в державному секторі і базових галузях
промисловості.
В даний час в уряді України створені три урядові комітети: з питань
економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливноенергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної
діяльності; з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку та з питань соціальної політики та
гуманітарного розвитку (МЕРТ пропонує створити «цифровий» урядовий
комітет // https://news.finance.ua/ua/news/-/416590/mert-proponuye-stvorytytsyfrovyj-uryadovyj-komitet. – 2017. – 12.12).

Автоматизація роботи гідроелектростанцій підвищить надійність
роботи енергосистеми, а нештатні ситуації ліквідовуватимуть без участі
працівників.
Київська, Середньодніпровська, Дніпровська ГЕС-1 та Каховська
гідроелектростанції відтепер підключені до системи автоматичного
регулювання параметрів роботи.
Перехід українських гідроелектростанцій на автоматичний режим
значно підвищить надійність роботи енергосистеми та її гнучкість. Якщо
виникне нештатна ситуація (скажімо, втрата потужностей для генерування),
то вона автоматично ліквідується. Споживачів не потрібно буде вимикати. Це
полегшить роботу персоналу електростанцій. Незабаром на європейські
Офіційна інформація
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стандарти автоматичного регулювання частоти перейде Кременчуцька ГЕС.
Також розглядається питання щодо автоматизації і найбільшої в Україні
станції такого типу – Дністровської.
Додамо, що у разі хакерських атак електростанції відключатимуть від
системи автоматичного регулювання та переводитимуть у ручний режим
(Людмила Кліщук Українські ГЕС отримали автоматичну систему
регулювання // https://nachasi.com/2017/12/07/ges-automated. – 2017. – 07.12).

Міністерство юстиції, Міністерство аграрної політики та
продовольства, Державне агентство з питань електронного урядування
та Фонд Східна Європа презентували нову електронну послугу з
реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення
у режимі онлайн.
Перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька:
даний сервіс дасть можливість без черг, без контакту з чиновниками і
зайвих витрат часу подати заяву на реєстрацію договору оренди усього за
кілька хвилин. Це дійсно європейська якість послуг.
«Для того, щоб зареєструвати підписаний контракт, достатньо
завантажити сканкопію угоди про оренду землі сільськогосподарського
призначення та підписати ці дані власним електронним цифровим підписом».
Під час реєстрації договору відбуватиметься онлайн обмін інформацією
із базою даних Держгеокадастру, що дасть можливість перевіряти наявність
відповідної земельної ділянки у базі ДЗК.
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства
Максим Мартинюк:
«Запуск онлайн-реєстрації договору оренди земельної ділянки – це
вдалий приклад того, як багаторічну проблему можна вирішити
впровадженням технічного рішення, завдяки політичній волі залучених
державних відомств, не вдаючись до складних та розтягнутих в часі
процедур внесення змін у нормативно-правові акти. Ця електронна послуга
за своїм антикорупційним, антирейдерським ефектом та соціальною
спрямованістю є повноцінною складовою «Осені реформ».
Реєстрація договорів на оренду землі захищає орендатора від ризику,
що ділянку в нього можуть відібрати або передати в оренду комусь іншому
вже на стадії збору врожаю.
«Таким чином ми забезпечимо зменшення ризику шахрайства при
поданні заяви, яке могло б призвести до рейдерського захоплення ділянки.
Електронні послуги роблять взаємодію громадянина і бізнесмена з державою
прозорою та зручною».
Ініціатива реалізується за підтримки Швейцарсько-української програми
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади», що
виконується Фондом Східна Європа (Відтепер зареєструвати договір
оренди землі можна за кілька хвилин // https://kurkul.com/news/10183Офіційна інформація
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vidteper-zareyestruvati-dogovir-orendi-zemli-mojna-za-kilka-hvilin. – 2017. –
06.12).

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає запровадження
єдиної платформи системи обслуговування бюджетів АС «Є-Казна».
Відповідне рішення було прийнято на засіданні в п’ятницю, 1 грудня.
«Для посилення захисту інформації у внутрішній платіжній системі
Казначейства напрацьовано рішення щодо єдиної платформи з
обслуговування бюджетів АС «Є-Казна». Головна мета – запровадити
централізовану модель казначейського обслуговування рахунків, які
надходитимуть до Державної казначейської служби», – йдеться у
повідомленні прес-служби Міністерства фінансів.
Зазначається,
що
використовуючи
систему
дистанційного
обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» та централізовану
модель виконання дохідної частини, місцеві бюджети отримають можливість
відслідковувати стан надходжень до бюджету в режимі реального часу без
відвідування органу Казначейства.
«Це дозволить: зменшити витрати на підтримку територіальних
майданчиків обробки інформації; оптимізувати бізнес-процеси обліку та
проходження платежів; можливість приймати управлінські рішення, що
ґрунтуються на оперативній інформації, сформованій в режимі реального
часу; можливість повної інтеграції з обліковими системами Державної
фіскальної служби України (Електронний кабінет платника); посилити захист
інформації» (Уряд запровадив єдину систему обслуговування бюджетів
«Є-Казна» // https://prm.ua/uryad-uhvaliv-rishennya-shhodo-zaprovadzhennyayedinoyi-sistemi-obslugovuvannya-byudzhetiv-ye-kazna. – 2017. – 01.12).
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Регіональні ініціативи
26 грудня, управління ІТ департаменту розвитку Львівської міської
ради прозвітувало про діяльність за 2017 рік. Основними напрямами їх
діяльності була е-освіта, інновації, е-послуги та популяризація ІТ та еврядування.
Для того, аби зрозуміти, як ІТ-індустрія впливає на розвиток Львова,
було проведено дослідження, в ході якого майже 80 % респондентів були
переконані, що ІТ-індустрія повинна бути одним із стратегічних напрямків
розвитку Львова.
Впродовж 2017 року ІТ управління активно працювало у межах проекту
Розумний мікрорайон «Наукова». Це тестовий майданчик, де впроваджено
смарт-технології та інноваційні підходи в різних галузях: культура, освіта,
благоустрій тощо. За результатами інтернет-голосування, проведеного в
листопаді 2016 року, переможцем стала громада мікрорайону «Наукова».
Реалізовані проекти у межах цього мікрорайону:
 Лінгафонні кабінети;
 Інтерактивні дошки;
 Тестування VR;
 Ігрова розмітка бруківкою;
 Мультимедійна та комп’ютерна техніка;
 Інтерактивний шаховий клас;
 Темна сенсорна кімната;
 Кімната Монтессорі;
 Інтерактивний клас сольфеджіо;
 Інтерактивний читальний зал.
Також управління ІТ цьогоріч провело 4 конференції Е-освіти. Про
зміни в освіті міста та роль сучасних технологій цьогоріч встигли поговорити
з майже 400 освітянами, представниками ІТ-галузі, ГО та ЗМІ. Учасники
дізнавалися про можливості мультибордів, дискутували, ділилися досвідом,
обговорювали цікаві інноваційні рішення та підходи до навчання. Серед
спікерів були команда дослідників Антарктики, Ірина Подоляк, Пауль
Пшенічка, Лілія Боровець, Антон Скрипник Іван Примаченко, Лілія Мудрик,
Олексій Молчановський, Зеновій Верес, представники EdEra та інші.
Конференції відбулись:
16 лютого – компанія SoftServe, 120 учасників
13 березня – компанія Symphony Solutions, 70 учасників
25 квітня – компанія Eleks, 100 учасників
27 жовтня – компанія Lohika, 80 учасників
Цьогоріч спільно з IT Education Academy – всеукраїнським навчальним
проектом, за підтримки управління освіти Львівської міської ради та
Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Львова, було
Регіональні ініціативи
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проведено навчання з основ комп’ютерної грамотності для освітян – Вікно
можливостей. Впродовж липня, за підтримки центру надання послуг
учасникам бойових дій та ГО «Юридична сотня», провели опитування для
з’ясування потреб та побажань щодо навчальних курсів. Бажання навчатись
виявили понад 100 учасників бойових дій. Впродовж серпня-жовтня 4 групи
учасників АТО навчалися на курсі «Основи web-розробки», який проводив
професійний викладач Logos IT Academy.
Традиційний захід «Година коду» цьогоріч залучив 102 школи, 200
менторів та 17674 учні. Цей захід має на меті популяризувати інформаційні
технології та продемонструвати, що кожен може навчитись основ кодування
незалежно від віку, соціального стану чи знань. Цього року тиждень
інформатики припадав на 4-10 грудня і вже вдруге за підтримки Львівської
міської ради та MakerSpace Lviv понад 100 львівських шкіл та більше 200
менторів долучилися до всесвітньої акції. У кожній школі-учасниці відбулися
заняття з програмування під дбайливим керівництвом вчителів та менторіврозробників відомих ігор, власників і менеджерів ІТ-компаній, талановитих
програмістів і бізнесменів.
Нещодавно управління ІТ провело Форум інноваційної освіти INED,
де взяло участь 200 освітян, 30 спікерів, було проведено 20 майстер-класів,
панельні дискусії, виставку освітніх інновацій, екскурсії. Це подія для
активних освітян – директорів та вчителів шкіл з усієї України. Форум
присвячений переосмисленню ролі вчителів, учнів, батьків, громади та їх
взаємодії. На заході освітяни могли познайомитись та обмінятись досвідом з
успішними колегами, краще підготуватися до змін у системі освіти, дізнатися
більше про закордонний підхід, поділитися своїми думками і
напрацюваннями.
На початку квітня цього року було запушено оновлений Особистий
кабінет мешканця, де значно розширено функціонал. Портал містить 112
адміністративних послуг, які можна подати онлайн. З часу запуску замовлено
більше 400 послуг та зареєстровано близько 2 тис. користувачів. Також у
співпраці з управлінням інформаційних послуг розроблено технічне завдання
додатку для ЦНАПу. Досягнуто домовленість з програмою «Інтернет речей»
Національного університету «Львівська політехніка» про розробку додатку в
рамках студентського проекту. Отримано перші візуалізації та результати. У
додатку можна переглянути стан черги, записатися на прийом до посадовця,
записатися до ЦНАПу, перевірити стан виконання звернення, залишити
відгук, переглянути реєстр послуг та скористатися онлайн підтримкою.
Як зазначили під час звіту, спільно з ГО «Екологічні ініціативи» було
розроблено концепцію електромобільності Львова. Метою концепції є
покращення екологічної ситуації в місті шляхом створення сприятливих умов
для збільшення відсотку використання мешканцями міста, публічними
структурами, організаціями та комерційними підприємствами транспортних
засобів на електричних двигунах із поступовим зменшенням використання
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автомобілів із ДВЗ, розвиток розгалуженої мережі зарядних станцій для
електромобілів.
З метою популяризації ІТ та е-врядування цьогоріч було проведено ряд
заходів, зокрема реалізовано проект «Платформа міста», де презентували
інноваційні проекти в рамках Smart City у Львові, залучали та спонукали
містян до активної участі, зауважень, критики та ідей, щоб зрозуміти,
наскільки те чи інше нововведення потрібно жителям Львова.
Також цьогоріч 6–8 жовтня було організовано ідеатон для студентів
львівських ВНЗ. Захід відбувався за участі експертів (від посадовців, юристів
до дизайнерів та ІТ), за допомогою яких кожна команда змогла знайти ІТрішення однієї з не ІТ-проблем. Переможцями стали студенти напрямку
«Інтернет речей» НУ ЛП з проектом «Clean City».
Ще однією дуже важливою подією цьогоріч стало проведення Форуму
е-врядування, який відбувався втретє. Форум електронного урядування
451Е присвячений питанням розвитку та впровадження електронного
урядування в Україні та світі. Цьогорічний форум відбувався на незвичній
локації – заводі «РЕМА», який зараз перебуває на стадії ревіталізації.
На завершення начальник управління ІТ Марта Романяк озвучила
плани управління на 2018 рік. Серед запланованого реалізація проектів у
сфері е-послуг (особистий кабінет мешканця 3.0; сервіс інформування
мешканців; інфраструктурний портал; Mobile ID), е-освіті (освітній портал;
VR; лінгафонні кабінети; STEAM); е-культурі (е-бібліотеки; 3D-арт), еінфраструктурі (освітлення; електронне табло на зупинках громадського
транспорту; безпека міста), а також ще ряд заходів, у яких можна буде взяти
участь вже у наступному році: Форум 451 Е; Форум INED; Година коду;
конференції е-освіти; турнір з кіберспорту (Романа Куць Управління ІТ
прозвітувало про цьогорічну діяльність: е-освіта, інновації, е-послуги,
популяризація
е-врядування
//
http://cityadm.lviv.ua/news/government/244917-upravlinnia-it-prozvituvalo-protsohorichnu-diialnist-e-osvita-innovatsii-e-posluhy-populiaryzatsiia-evriaduvannia. – 2017. – 27.12).

В Вінницькій обласній Раді відбулась робоча зустріч працівників
виконавчого апарату з президентом Фонду Східна Європа Віктором
Ляхом, менеджером програми «Електронне врядування задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), Оленою Саєнко та
керівником компоненту «Е-послуги» програм EGAP Олексієм
Зелів’янським.
Програма реалізовується до 2019 року та спрямована на використання
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагатимуть
вдосконалити якість врядування, покращать взаємодію влади і громадян та
сприятимуть соціальним інноваціям в Україні.
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Програма EGAP фінансується Швейцарською Конфедерацією та
виконується Фондом Східна Європа. Цільовими областями програми є
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська та Одеська.
Спікери провели презентацію своєї програми та зазначили, що у
співпраці з органами влади, громадськими організаціями та громадянами
Програма EGAP спрямована на покращення взаємодії між органами
державної влади та громадянами України за допомогою використання
новітніх технологій.
Директор Фонду Східна Європа Віктор Лях:
Запровадження системи електронних послуг і електронної демократії
допомагають вдосконалити якість врядування, покращити взаємодію влади і
громадян та сприяють соціальним інноваціям в Україні.
Олексій Зелів’янський, керівник компоненту «Е-послуги» програм
EGAP доповів про результати роботи проекту у Вінницькій області за
останній два роки.
Встановили програмне забезпечення для 12 ЦНАПІВ Вінниччини
загальною вартістю 1.8 млн. грн. На початку березня 2018 року запускаємо
регіональний портал послуг Вінницької області. Провели тренінги для понад
400 публічних службовців щодо електронного врядування, підготували 8
тренерів-вінничан з програми EGAP для подальшого навчання.
В ході обговорення Олена Саєнко окреслила можливі напрями
співпраці – впровадження 5 мобільних ЦНАПів на Вінниччині, навчання
публічних службовців, поширення системи місцевих петицій та голосування,
запровадження програми «Відкрите місто», для об’єднаних територіальних
громад, яка діє вже в 55 населених пунктах України.
В свою чергу, керуючий справами виконавчого апарату обласної
Ради Тетяна Яременко окреслила низку питань, в реалізації яких була б
зацікавлена обласна Рада. Йдеться про систему електронного
документообігу, вдосконалення системи голосування в сесійній залі та
відмова від паперових матеріалів під час сесійних засідань. Представники
програми EGAP взяли до уваги зазначені пропозиції (П’ять мобільних
центрів надання адміністративних послуг працюватиме на Вінниччині //
http://vinnitsaok.com.ua/2017/12/27/233603. – 2017. – 27.12).

Як розвивати електронне урядування та е-демократію на місцях?
Про це дізналися представники об’єднаних громад Дніпропетровщини
під час спеціального тренінгу. Навчання пройшли понад 20 службовців.
Перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман:
«Паперові носії інформації поступово залишаються у минулому, всі дані
переходять в електронний формат. Це зручно, адже в режимі онлайн кожен
може прослідкувати, наприклад, які проходять тендери, замовити
адмінпослугу. Тому ми організували тренінг для громад, на якому їх
представникам розповіли про тонкощі е-урядування».
Регіональні ініціативи
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Протягом п’ятиденних курсів представникам громад розповідали про
стратегії електронного урядування, їх вчили надавати електронні
адміністративні послуги. Учасники тренінгу дізналися, як забезпечити
відкритий доступ населення до публічної інформації та як захищати дані.
Головний спеціаліст внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю
та ЗМІ Слобожанської селищної ради Руслан Овчинников:
«Ми перейняли досвід е-демократії та е-урядування. Тепер знаємо, як
впроваджувати й розвивати електронні ресурси та технології на місцевому
рівні».
Після завершення курсів учасники пройшли тестування та отримали
сертифікати.
Тренінг ДніпроОДА організувала спільно з Дніпропетровським
регіональним інститутом державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України та Міжнародною
благодійною організацією «Фонд Східна Європа». Це частина швейцарськоукраїнської програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та
участі громади» (EGAP) (Іван Мураха Громадам Дніпропетровщини
відкрили
секрети
електронного
урядування
//
http://dniprograd.org/2017/12/25/gromadam-dnipropetrovshchini-vidkrilisekreti-elektronnogo-uryaduvannya_63539. – 2017. – 25.12).

За результатами роботи у 2017 році частка здійснених оформлень
товарів за принципом «єдиного вікна» у Волинській митниці ДФС
зросла вдвічі і становить станом на грудень загалом 51 %.
При цьому на митному посту «Володимир Волинський» цей рівень сягає
76 %, на «Ягодині» – 81 %. За показником роботи у «єдиному вікні» Волинь
піднялася на 6 місце серед 25 митниць ДФС, – інформує прес-служба ГУ
ДФС у Волинській області.
Начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький:
Це стало можливим завдяки відповідальному та професійному
ставленню посадових осіб митниці, органів контролю і митних брокерів до
впровадження принципу, глибокому розумінню важливості спрощення
дозвільних процедур для українського бізнесу.
Відповідно до внесених у зазначену Постанову змін, фактично з 1
лютого 2018 року обмін інформацією чи проведення контрольних процедур
між контролюючими службами повинні здійснюватися винятково за
допомогою електронного сервісу «єдине вікно».
«На Волині щотижнево проводимо моніторинг ситуації у розрізі всіх
відділів митних оформлень, проведено наради із суміжними контролюючими
службами та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Тобто робимо усе
еобхідне, щоб вчасно і сповна перейти на вищий щабель електронного
урядування» (Волинська митниця вдвічі більше оформила товарів через
«єдине вікно» // https://konkurent.in.ua/news/volin/21746/volinska-mitnicyavdvichi-bilshe-oformila-tovariv-cherez-yedine-vikno-.html. – 2017. – 22.12).
Регіональні ініціативи

20

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

1 – 31 грудня 2017 року

З прийняттям змін щодо впровадження автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті уряд на
законодавчому рівні усунув останній чинник, який стримував органи
місцевого самоврядування від інвестування коштів в автоматизовані
системи обліку оплати проїзду та електронного квитка.
Закон не зобов’язує місцеві органи влади це робити, а лише надає їм
таку можливість. І деякі з міст цю можливість використовують.
З 1 грудня оплатити проїзд у трамваях і тролейбусах Харкова можна
буде за допомогою єдиного електронного квитка «Eticket».
Крім Харкова, електронний квиток почав діяти в тролейбусах м. Біла
Церква.
На черзі – Вінниця та Львів, які за рахунок кредитних коштів
Європейського банку реконструкції та розвитку планують впровадити еквиток у міському пасажирському транспорті.
У Вінниці створено окреме комунальне підприємство, яке
опікуватиметься питаннями впровадження та утримання автоматизованої
системи обліку. Також серед функцій цього КП – справляння плати за
транспортні послуги.
Частково е-квиток впроваджено у Тернополі, на окремих маршрутах
міста Києва. Дніпро, Одеса та інші активно працюють в цьому напрямку.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян:
запровадження електронного квитка не лише спростить проїзд у
транспорті, але й збільшить надходження від пасажирських перевезень до
місцевих бюджетів.
За оцінками експертів, впровадження е-квитка дасть змогу вивести
транспортний бізнес з «тіні», забезпечити прозорий облік надходжень і,
відповідно, встановити справедливі тарифи на проїзд у громадському
транспорті.
Також автоматизація дозволить зменшити витрати підприємств на
організацію збору плати за проїзд. Доходи комунальних підприємств
збільшаться до 20 % за рахунок зменшення кількості пасажирів, які
ухиляються від сплати за проїзд. Якість послуг покращиться, можна буде
впроваджувати різні види квитків.
Закон не встановлює конкретні терміни, у які міста повинні запровадити
е-квиток – усе залежить від рішень органів місцевого самоврядування
(Віктор Гриценко Ефект е-квитка: «зайців» стане менше, а доходи
зростуть // https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/21303/efekt-ekvitka-zajcivstane-menshe-a-dohodi-zrostut-.html. – 2017. – 09.12).
7 декабря депутаты облсовета утвердили разработанную ХОГА
программу информатизации региона – «Электронная Харьковщина».
Программу будут реализовывать в течение 2018 – 2020 годов.
Результатом должно стать создание современной информационноРегіональні ініціативи
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телекоммуникационной системы для органов исполнительной власти и
местного самоуправления области. Также будет разрабатываться
необходимая инфраструктура для внедрения системы «Электронное
правительство».
Программа позволит создать условия для развития единой системы
электронного документооборота с использованием электронной цифровой
подписи в органах исполнительной власти и местного самоуправления
области. Предусмотрена и комплексная система защиты информации.
«Реализация программы обеспечит: применение современных
программно-технических средств на каждом этапе обработки информации,
экономию на каждом автоматизированном рабочем месте средств за счет
использования типовых программно-технических комплексов и сетевых
версий программных продуктов. Будут сокращены расходы на бумагу,
расходные материалы, телефонные разговоры, командировки и т.д., –
отмечается в документе. – Выполнение задач программы позволит
обеспечить не только устойчивое социально-экономическое развитие
области, но и интегрировать область в европейское и мировое
информационное пространство» (В Харьковской области расширят
внедрение
электронного
документооборота
//
http://objectiv.tv/081217/150122.html. – 2017. – 08.12).
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Експертний погляд
Дмитро Волошин, співзасновник і CTO маркетплейсу для пошуку
онлайн-репетиторів Preply:
Ринок IT традиційно сприймається як драйвер української
економіки. Сфера стрімко зростає, перевершуючи прогнози і очікування.
При цьому сказати, що Україна робить ставку на технології, не можна.
Навпаки, вітчизняний бізнес не поспішає вкладатися в інновації. Це
цілком логічно, враховуючи, що держава не сприяє розвитку сегменту:
обмеження, бюрократія та інші підводні камені відлякують інвесторів.
Потенціал IT великий, але належної підтримки немає. Поки немає. Що
робити і як виправити ситуацію, розберемо в цій колонці.
Ринок IT: рік 2017-й
За останні два роки ринок інтернет технологій зріс на 22 %. Структура
ринку виглядає таким чином: 83 % займає «залізо», 7 % – софт і решта 10 % –
IT-сервіси.
При погляді «з космосу» ринок України дуже схожий на китайський в
тому, що стосується структури, і зовсім не схожий на американський, де
сервіси, ПЗ і hardware розподілені практично рівномірно.
Головні споживачі IT-рішень в Україні – державний і фінансовий
сектори. Що стосується експорту комп’ютерних та інформаційних послуг, в
першій половині 2017 року його обсяг склав $1,256 млрд. Це на 18,3 %
більше, ніж в 2016 році.
Серед головних тенденцій IT-сфери хочеться відзначити стрімкий
розвиток онлайн-платформ, які фактично тут же створили нову бізнесмодель. Віртуальна і доповнена реальність теж у тренді. Штучний інтелект і
машинне навчання, впровадження чат-ботів, а також технологія blockchain –
ті точки, на які орієнтуються українські стартапи.
Про IT-досягнення року
2017 рік для IT-сфери ознаменувався кількома позитивними подіями.
Так, наприклад, компанія Luxoft створила досить гучний інфопривід, який
показав: український ринок технологій цікавий. Luxoft, який входить до
трійки найбільших вітчизняних аутсорсерів, придбав IT-розробника IntroPro.
Навздогін з’явилася новина про те, що американська інвестиційна компанія
Morgan Stanley купила 7 % акцій Luxoft на суму $138 млн.
У числі інших важливих досягнень – відкриття просторів UNIT.city і
1991 Civic Tech Center, перемога Ajax System як кращої охоронної системи в
світі за версією IFSEC. У числі успіхів також потрібно відзначити раунд
Grammarly, які залучили від інвесторів $110 млн. Це одна з найбільших угод
року в рамках EdTech-галузі не тільки в українському масштабі, а й у
світовому.
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В найближчому майбутньому нас чекають нові досягнення. Наприклад,
Uber, що прийшов торік в Україну, планує розмістити в Києві головний офіс
CEE-регіону.
Беручи до уваги цифри і факти, можна оцінити, наскільки сприятливі
умови для розвитку IT-сегменту і наскільки він привабливий для іноземних
інвесторів. На жаль, поки що ми не використовуємо цей потенціал на 100 %, і
це питання багато в чому стосується державної політики – про неї і
поговоримо.
Державна політика
Питання участі держави в розвитку IT найкраще розкривати за
допомогою сухих цифр і законопроектів, якими займається Кабінет Міністрів
в даний час.
Наприклад, подивимося, на що в уряді мають намір витрачати більше
грошей в наступному році? Відповідь: оборонний сектор, ремонт доріг та
програми субсидій.
При цьому глава комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку
Олександр Данченко прогнозує інфляцію понад 10 %. З огляду на те, що
дефіцит бюджету буде покриватися за рахунок нових кредитів, обраний курс
важко назвати розвитком.
Тепер подивимося на ринок праці. Українські IT-фахівці уславилися
«новою українською елітою». І правда, їхні зарплати вищі, ніж в інших
сферах. Але на ситуацію краще дивитися в світовому масштабі.
За фактом, Україна сильно відстає від Європи і США як в питанні
зарплат, так і в можливостях розвитку. Середньостатистичний програміст з
досвідом роботи від 3 до 5 років в США отримує $100 000 на рік, в Європі в
середньому $55 000, а український фахівець – $19 000 на рік.
Тому Україна стабільно експортує світлі уми за кордон. І справа не
тільки в зарплатах як таких: приваблюють цікаві проекти, шанс навчатися у
найкращих, стабільність і перспективи.
У числі істотних недоробок можна назвати відсутність офіційного
статусу криптовалют і проблеми в кібербезпеці державних установ.
Наприклад, в ході масових ransomware-атак в минулому році під удар
потрапив сайт «Укрзалізниці». Втім, під атаку тоді потрапили не тільки
українські компанії.
Але є і досягнення. Так, бізнес – в тому числі і IT-компанії – наступного
року, хочеться вірити, уникне звичних «маски-шоу». Державна регуляторна
служба, Офіс ефективного регулювання і Мінекономрозвитку запустили
пілотну версію онлайн-бази перевірок, які плануються на 2018 рік.
План на 2018 рік
Ситуація з IT-сегментом зовсім не безвихідна. Курс на розвиток
передбачає кроки від держави. І в першу чергу саме впровадження
технологій допоможе державі працювати ефективніше.
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Так, чималу роль у формуванні дефіциту бюджету відіграють витрати на
утримання держапарату – задоволення не з дешевих. Деякі статті витрат
можна було б скоротити завдяки технологічним рішенням.
Наприклад, кількість внутрішніх і зовнішніх відряджень чиновників
можна скоротити за рахунок онлайн-конференцій. Електронний
документообіг, електронний уряд – все це допоможе скоротити
адміністративні витрати.
Звісно, щоб впровадити подібні рішення, потрібні інвестиції в
інфраструктуру, але в перспективі така стратегія допоможе заощадити.
У числі головних очікувань IT варто відзначити повноцінний запуск
PayPal, визначення статусу криптовалют, запуск 4G і нові стандарти
фінансового регулювання, які спростять роботу з валютними платежами і
процес інвестування і подальшого виведення коштів.
Підсумки і перспективи
Для серйозних тактичних кроків потрібна політична воля. Припустімо, є
декілька цифрових проектів, спрямованих на економію бюджетних коштів.
Що потрібно для реалізації цих проектів? Послаблення і спрощення:
створення фондів приватно-державного партнерства для інвестування в IT,
лояльний порядок оподаткування, відсутність перешкод для іноземних
інвесторів і фахівців.
Необхідно прийняти закон про меценатство, який дозволить інвестувати
в освіту. IT-компаніям потрібна незалежність, тому вони повинні вийти з-під
впливу фіскальних і силових органів. Жоден інвестор не буде вкладати свої
гроші в екосистему, де панують корупція та бюрократизм.
IT-сегменту допоможе впровадження цифрової економіки, де держава і
громадяни працюють спільно, причому перші паростки вже є (наприклад,
впровадження електронного квитка на міський транспорт).
Україна перспективна, її потенціал величезний. Все, що потрібно
зробити державі, це повернутися до інновацій обличчям і нарешті зрозуміти,
що за ними майбутнє (Дмитро Волошин: підсумки IT сфери в Україні.
Головні події та майбутні перспективи // https://news.finance.ua/ua/news//417394/dmytro-voloshyn-pidsumky-it-sfery-v-ukrayini-golovni-podiyi-tamajbutni-perspektyvy. – 2017. – 29.12).

Технології 2017 року перебували в центрі уваги – та однак, не
впоралися найкращим чином із низкою викликів, з якими зіткнулися.
Що і як варто виправити в сфері технологічних сервісів та рішень у 2018
році, аби не повторити поточних помилок?
Свідомо чи ні, та замість того, щоб покладатися лише на людське
судження, організації все частіше покладаються на технології у вирішенні
важливих етичних питань із соціальними наслідками для життя не лише
окремих людей, а й цілих соціальних верств чи етнічних прошарків: чи
залучати когось на роботу, чи надавати їм банківську позику, чи варто
Експертний погляд
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визначити їх як підозрюваного у злочині, відправити їх до в’язниці або
звільнити їх за умовчанням.
Проте все більша кількість досліджень та критика в бік безумовного
використання технологій наводять на думку, що алгоритми та штучний
інтелект необов’язково є панацеєю від стигматизації. Технології таким чином
можуть поширювати стереотипи чи безумовні судження на певні
дискриміновані групи. Відтак замість того, щоби пропонувати обхід для
людських упереджень, інструменти, які ми спроектували, щоби допомогти
нам прогнозувати майбутнє, можуть змусити нас повторити минуле за
рахунок посилення і без того вже створених соціальних нерівностей.
Темний бік «автоматизації»
У 2014 році в доповіді Білий Дім попередив, що автоматизоване
прийняття рішень «породжує складні питання щодо того, як забезпечити
виявлення, вимірювання та виправлення дискримінаційних ефектів, які
виникають внаслідок автоматизованих процесів». Протягом минулих
декількох років все більша кількість експертів намагається відповісти на ці
запитання, починаючи дискусії, розробляючи найкращі практики та
принципи відповідальності та вивчаючи рішення складної та підступної
проблеми алгоритмічного упередження.
Незважаючи на те, що прийняття рішень з боку AI часто розглядається
як невід’ємна складова максимальної об’єктивності, дані та процеси, які
впливають на роботу штучного інтелекту, можуть невидимо формувати
подальше вкорінення нерівності у системах, котрі на перший погляд
покликані цю нерівність усунути. Щоб уникнути такого зміщення, потрібно
розуміти як дуже складні технології, так і дуже складні соціальні проблеми.
Наприклад, система автоматичного скоринґу засуджених на предмет їхньої
схильності вчиняти злочини у майбутньому відповідає за допомогу
американському правосуддю у винесенні вироків та встановлення строків
позбавлення волі. Але через закладені упередження та стереотипи суддів та
присяжних система «підхопила» профайлінґ (расові, соціальні та вікові
упередження при винесенні вироків – прим.ред.) – і тепер вдвічі частіше
ставить в категорію «потенційно небезпечних» засуджених із темним
кольором шкіри у порівнянні із білими. Таким чином, існуюча нерівність та
дискримінація лише дедалі більше поглиблюється – і все менше
афроамериканців чи громадян інших країн із темним кольором шкіри мають
шанс вийти «із системи», хоча би раз потрапивши за ґрати.
Великі дані лише підсилюють початкову статистичну чи математичну
похибку. Темношкірих заарештовують частіше, ніж білих, навіть коли вони
вчиняють злочини з однаковими темпами. Обшуки та арешти стосовно
темношкірих теж поширеніші. «Алгоритм шукає справжній шаблон, але ми
не знаємо, чи правильно він знаходить цей шаблон, який відповідає загальній
чисельності населення чи іншим показникам», – зауважує Суреш
Венкатасубраманян, викладач вищої освіти Університету Юти, який
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вивчає справедливість алгоритмів у винесенні вироків чи усуненні ризиків
профайлінґу.
«Частина проблеми полягає в тому, щонауковці даних, які будують
моделі та працюють з даними, не дуже добре контактують із захисниками
цивільних прав,» – констатує Арон Ріке з Upturn, технологічної
консалтингової фірми, яка працює з цивільними правами та захистом
споживачів. – «Відтак мене непокоять не расизм з боку компаній, а
відсутність критичного міркування у питаннях того, як джерела даних
можуть посилити вже поширене упередження».
Розуміння того, що нам потрібно виправити
Існують аналогічні побоювання щодо алгоритмічного упередження в
технології розпізнавання обличчя. Ця технологія вже має значно ширший
вплив, ніж більшість людей здатні усвідомити. Понад 117 млн повнолітніх
американців внесли свої зображення в базу даних про розпізнавання від
правоохоронних органів. І часто це ставалося без їхньої згоди або знання про
це. Технологія сканування облич залишається в основному нерегульованою
на законодавчому рівні.
У 2012 році було встановлено, що алгоритми розпізнавання обличчя
були менш точними при визначенні облич чорношкірих людей разом з
жінками та дорослими віком до 30 років. Ключовим висновком дослідження
2016 року Джорджтаунський центр конфіденційності та технологій є
твердження, що «розпізнавання облич сервісами поліції буде непропорційно
впливати на права та рівень притягнення до відповідальності
афроамериканців». У тому ж дослідженні також представлені моделі
політики та законодавства, які можуть бути використані для регулювання
технологій як на федеральному рівні, так і в кожному штаті США.
Деякі критики вважають, що вирішення цих проблем полягає в тому,
щоби просто додати більше різноманітності у наборах облич та даних для
навчання систем штучного інтелекту. Проте завдання є набагто складнішим,
переконує Елке Оберг, менеджер з маркетингу компанії Cognitec,
компанія, чиї алгоритми розпізнавання обличчя були використані
законодавцями та силовими структурами у Каліфорнії, Меріленді, Мічігані та
Пенсільванії.
Джонатан Франк, колишній технолог-технолог Центру юристів
Джорджтаунського університету, який експериментував з алгоритмами
розпізнавання обличчя, наводить цілий список ризиків, які можуть
нівелювати ефективність систем розпізнавання облич злочинців та
порушників. За його словами, не йдеться просто про потребу «згодувати»
системі побільше наборів із обличчями афроамериканців. Подальше
вивчення цієї проблеми має вирішальне значення для пошуку рішень, і що
дослідження вже на роки відстає від темпів, якими почали використовувати
візуальне розпізнавання поліція, митниця та армія.
Нові закони та краще державне регулювання можуть стати
потужним інструментом для реформування того, як компанії та державні
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установи використовують штучний інтелект та інтелектуальні системи
для прийняття рішень.
2016 року Європейський Союз прийняв закон, що називається Загальним
регламентом захисту даних. Він включає численні обмеження щодо
автоматичної обробки персональних даних, і вимагає прозорості щодо
«логіки, задіяної в цих системах». Подібне федеральне законодавство не
передбачається поки у США. Федеральна комісія з питань консультування та
Конгрес намагаються або призупинити, або скасувати федеральну захист
даних про конфіденційність даних. При цьому деякі штати, включаючи
Іллінойс і Техас, передали свої власні законопроекти про захист
біометричних вимог щодо конфіденційностіособистих даних, які часто
використовуються алгоритмічними інструментами прийняття рішень. Проте
чинні федеральні закони захищають від певних видів дискримінації,
особливо в таких сферах, як наймання на роботу, надання житла та позик у
банках. При цьому вони не були оновлені, щоби вирішити проблему того, як
нові технології перетинаються зі старими упередженнями. Урядам таких
країн, як США, доведеться втрутитися у подолання цих етичних та
технологічних розбіжностей – і визначити «правила гри» остаточно та
безумовно.
Прозорість та підзвітність
Ускладнення будь-якого поштовху до більшої прозорості полягає у
підвищенні рівня систем машинного навчання, які все частіше залучаються
до прийняття рішень щодо прйому людей на роботу, фінансового
кредитування та поліцейської діяльності. Іноді вони називаються «чорними
ящиками», Причина – ці моделі прогнозування настільки складні, що навіть
люди, які їх створюють, не завжди можуть сказати, як створена система
приходить до своїх висновків.
Професор Альваро Бедойя, виконавчий директор Центру
конфіденційності та технологій в Джорджтауні:
«Чимало цих алгоритмічних систем покладаються на нейронні мережі,
які насправді не є прозорими». «Ви не можете в такій системі «подивитись
під капот», бо там нічого неможливо побачити і зрозуміти». У цих випадках
важливо з’ясувати, чи впливають результати системи на різні групи порізному.
Коли ми вийдемо за межі технічних дискусій про те, як вирішити
алгоритмічне упередження, є ще одна складна дискусія. Як ми навчаємо
алгоритми оцінки точності та справедливості? І що ми визначаємо під
словами «точність» та «справедливість»?
AURA – алгоритмічний інструмент, який використовується в ЛосАнджелесі, щоби допомогти ідентифікувати жертв жорстокого поводження з
дітьми, також стикається з такою складною дилемою. Коли докази
незрозумілі, як автоматизована система повинна зважити на рівень
потенційної шкоди від ситуації, коли дитина залишається поза увагою
батьків, якщо регулярно ті не порушують прав дитини? Адвокати
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підкреслюють, що першим кроком є вимагати від установ, що
використовують ці інструменти, перейти до свідомого вибору моральних
рішень, які вбудовані в їхні системи, а не передати відповідальність за все
штучному інтелектові та технологіям і big data. Доведеться вирішити дилему
між мораллю, етикою, суб’єктивізом та даними, яких стає все більше щодо
кожного із нас. Проте має минути щонайменше 5 років, поки ця система
запрацює належним чином, переконані дослідники (Олександр Мельник Як
технології скомпроментували себе – і що нам слід робити з цим //
https://nachasi.com/2017/12/28/tech-is-done. – 2017. – 28.12).

Олексій Вискуб,заступник голови Державного агентства з
електронного урядування:
У кінці 2016 року Уряд України затвердив Концепцію розвитку
електронних послуг до 2020 року. Незважаючи на бюрократичну назву
«концепція», цей документ є дуже практичним, це, фактично, наша
дорожня карта, а головне – це наш «ключ» до всіх органів влади, а іноді
й «меч» для окремих відомств та чиновників, які чинять спротив.
Серед головних KPI документ визначає запровадження до кінця 2018
року майже 100 найбільш пріоритетних адміністративних послуг онлайн
відповідно до вимог ЄС. Фактично, це найбільш масові, суспільно важливі
та, нажаль, корупційні послуги у таких сферах як земельні відносини,
будівництво, транспорт, питання державної реєстрації речових прав або
громадських актів, екологія, соціальний захист тощо.
ТОП-10 вже доступних електронних послуг я вважаю такі:
- допомога при народженні дитини;
- реєстрація бізнесу, у т.ч. внесення змін та закриття (всього 6 е-послуг);
- введення об’єктів будівництва в експлуатацію та ліцензія на
будівництво;
- реєстрація договорів оренди землі;
- реєстрація земельних ділянок;
- довідка про несудимість;
- декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (яка буде
презентована під самий Новий рік);
- реєстрація народження дитини (е-послуга вже готова, але її презентація
відбудеться вже на початку січня).
Всі е-послуги є повними електронними послугами. Але по окремим,
наприклад, довідка про несудимість чи допомога при народженні є варіанти,
коли людина обирає паперовий результат або особистий візит за результатам
у випадку вибору простої електронної ідентифікації.
Також, послуга з реєстрації дитини через складність нормативної бази
перші місяці буде працювати таким чином, що заявник має особисто забрати
результат або свідоцтво принесуть до пологового будинку. Але впевнений,
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що до березня ми вже приймемо необхідні зміни й результат також буде
дистанційним.
Слід також розуміти, що частину послуг зробити повністю
електронними на сьогодні складно. Наприклад, видача паспорту. Ми
розуміємо, що є певні зауваження громадян до надання цієї послуги і спільно
з Державною міграційною службою розпочали такий проект, який
дозволятиме робити онлайн попереднє заповнення необхідних даних, що
дасть можливість значно скоротити час на особистий візит та загалом
пришвидшить охоплення населення України ID-картками та закордонними
паспортами з біометрикою.
Ми дуже активно слідкуємо за підходами до цих питань в ЄС. Так,
загальноєвропейська статистика показує, що після запровадження
електронної послуги до того моменту, як 50 % цільової аудиторії такої
послуги перейде в онлайн, проходить 2-3 роки. Ментально та технологічно
наші громадяни готові поки що значно менше, отже справжній бум
використання е-послуг в Україні я очікую десь у 2019 році.
Також, цікавим є підходи ЄС до оцінки економічного ефекту. Але
більша частина їх методик для нас не підходить. Дуже часто в ЄС вимірюють
економію на надання е-послуги в бек-офісі або економію громадянина. В
Україні ж найбільш ефект – це боротьба з побутовою корупцією при
наданні послуги. Наприклад, не для кого не секрет, що по окремих послугах із
зазначеного мною списку ТОП дуже часто є «додаткові вимоги» чиновника
до заявника і рівень цих «вимог» іноді вражає. Так от для нас дуже важливо
порахувати не прямий економічний ефект, як в ЄС, а, саме, «тіньовий» –
наприклад, наскільки вдалося побороти корупцію у сфері будівництва
завдяки онлайн послугам. Тут точно можна отримати конкретну цифру, яка
вразить всіх. Ці кошти просто витягуються з карманів громадян та бізнесу.
Не менш важливим є порахувати мінімізацію втрат від зловживань
чиновників, які тепер стають неможливим. Я маю на увазі не вимагання
хабаря, а, наприклад, призначення «лівих» допомог чи неправомірна
перереєстрація об’єктів.
Але слід розуміти, що справжні електронні послуги з’явилися в Україні
рік-два тому назад і поки ми не маємо такої аналітики. Перше таке
дослідження ми плануємо провести вже в першій половині наступного року і
впевнений, що результат буде вражаючим. Бо ці дані про розміри хабарів та
зловживаннях на адміністративних послугах поки публічно нікому не відомі.
Наш ключовий принцип – спочатку реінжиніринг та оптимізація і
лише потім електронна послуга. Ми не збираємося робити автоматизацію
задля автоматизації – інакше це пуста робота та «електронний популізм».
Якщо порядок послуги передбачає подання 10 документів чи довідок інших
органів влади, то навіщо автоматизувати такий хаос? Щоб отримати
автоматизований хаос?!
Сьогодні в нас є потужна підтримка міжнародних партнерів таких як
Швейцарсько-українська програма EGAP, Проект TAPAS за підтримки
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USAID та UKAID, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, європейський
проект Egov4Ukraine, які чітко розуміють наш план та допомагають у
запровадженні електронних послуг експертно та фінансово.
Кожна наша е-послуга стала простішою або безпечнішою. Наприклад, у
випадку реєстрації договорів оренди землі перелік документів від заявника
не змінився, але за рахунок запровадження електронної взаємодії з
Державним земельним кадастром повністю нівелюються питання рейдерства,
помилок чи зловживань через он-лайн перевірку наявності такої земельної
ділянки та його власника.
І взагалі 2017 рік став історичним для розвитку електронної взаємодії та
розвитку інтероперабельності державних реєстрів, без яких неможливе
реальне спрощення адміністративних послуг та запровадження електронних
послуг. Саме цього року в Україні стартувало запровадження системи
електронної взаємодії за відомим на весь світ естонським підходом X-Road.
Український варіант за результатами публічного конкурсу отримав цікаву
назву – «Трембіта»). Як відомо цей інструмент використовувався для зв’язку
між віддаленими селами в горах, або через нього повідомляли про важливі
події – народження дитини, шлюб або смерть. Тож дуже влучна та
автентична назва.
У 2017 році ми провели комплексне дослідження всіх державних
реєстрів та баз даних, до якого потрапили понад 140 систем. Дуже довго в
Україні реєстри розвивалися хаотично через що ми маємо погану
актуальність даних, значне дублювання, а загалом низьку ефективність. А
знову страдають громадяни, які або вимушені давати одні й ті ж самі довідки
в багато установ, або стикаються із зловживаннями та помилками.
Наше ключове завдання – упорядкування даних та державних
реєстрів, щоб зупинити їх хаотичне створення та розвиток через
розробку нового закону. Проект вже готовий та проходить публічні
обговорення.
Також, в Україні досі не створені всі так званні базові реєстри.
Наприклад, реєстр адрес або містобудівний кадастр – і це плани на 2018 рік.
Адже, наприклад, через відсутність реєстру адрес всі реєстри накопичують ці
дані, але вони швидко втрачають актуальність та розповсюджуються
помилки.
Ми відчуваємо певну кризу довіри громадськості до державних реєстрів.
І навіть, якщо реєстр має всі необхідні сертифікати щодо захисту. Так
склалося історично.
Цю довіру потрібно підвищувати як через упорядкування реєстрів, їх
надійний захист, внесення даних з використанням ЕЦП, так і використанням
сучасних інноваційних підходів.
Цього року ми вже разом з Мінюстом та Мінагрополітики реалізували
два пілотних проекти, коли всі дані про транзакції в Державному земельному
реєстрі та Державному аукціоні арештованого майна СЕТАМ записуються в
блокчейн з онлайн доступом громадськості. Це 100 % гарантія, що дані не
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будуть переписані заднім числом, а також можливість онлайн публічно
перевірити власну транзакцію.
Але ми йдемо ще далі. Так, на базі реєстру речових прав, в якому
зберігається інформація про об’єкти нерухомості та їх власників, ми разом з
Мінюстом розпочали запровадження САРТ-контрактів. Це передбачатиме
можливість власнику об’єкта нерухомості отримати особистий електронний
ключ, без якого неможливо буде завершити операцію з його майном. Тобто у
випадку проведення будь-якої операції завершальним етапом зміни даних в
реєстрі є підтвердження транзакції з використанням особистого електронного
ключа власника. Це унеможливіть будь-які рейдерські захоплення.
Протягом життя ми всі стикаємося з різними ситуаціями, коли вимушені
довіряти третій стороні – банкам у справах фінансів, нотаріусам і державі у
юридичних та життєво важливих питаннях. Наприклад, реєстрація прав на
нерухомість, авто, бізнес або реєстрація народження дитини, отримання
паспорта та багатьох інших процесів.
От уявіть, що частину цих функцій, а згодом може й більшість з них,
можна передати дуже надійній та прозорій технології, яка виключає ризик
людського фактору. І яку неможливо підкупити, вмовити, шантажувати чи
хоч якось змусити зловживати. Навпаки, завдяки інноваційному способу
зберігання та накопичення даних всі мають можливість перевірити, що
необхідні вам дії дійсно були здійснені та нічого не вносилося вчорашнім
днем.
Основні переваги цієї технології у тому, що вона дозволяє здійснювати
суспільний контроль над системою, у яку її впроваджено, забезпечує надійну
синхронізацію даних і захищає від підміни цих даних у результаті хакерських
атак. Тому для нашої країни – це саме те, що потрібно. До речі, у світі не
відомо жодного випадку злому цієї системи.
Переважна більшість асоціює блокчейн виключно з майнингом крипто
валют. Однак сфери застосування технології розподілених реєстрів не
обмежуються тільки фінансовою сферою. До речі, згідно з нещодавнім
дослідженням, IBM 9 з 10 державних установ, що брали участь в опитуванні
по всьому світу, відповіли, що планують інвестувати в блокчейн.
На рівні України ми визначили 2 ключові сфери для пілотування цієї
технології – земельні відносини та державна реєстрація. Саме тут ми
відчуваємо високу недовіру зі сторони суспільства та очікуємо високу
результативність від блокчейну. Перші пілотні проекти реалізуються на базі
Державного земельного кадастру, реєстру речових прав та аукціону СЕТАМ
– Open Market. Фактично ми завершуємо першу фазу. У вересні ми вже
презентували ряд важливих та інноваційних у загальносвітовому масштабі
результатів.
По-перше, це перший у світі електронний аукціон на блокчейні, який
записує в блоки 9 видів ключових транзакцій та надає можливість їх повного
контрою та моніторингу, зокрема, через публічну ноду аудитора. Такою
нодою вже став Фонд Східна Європа.
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По-друге, це перший етап переведення земельного кадастру на
блокчейн. Зокрема, вже всі земельні витяги також записуються в блоки, а
хещ відповідної транзакції друкується на витягу у вигляді QR-коду. Знову
все публічно та довірено перевіряється через ноду аудитора Transparency
International.
Подальші наші плани ще амбітніші. Серед них і врегулювання
криптовалюти, криптобіржі, національного блокчейну тощо. Концепція
розвитку електронного урядування до 2020 року також визначає технологію
блокчейн, як один з ключових інструментів швидкого реформування держави
та забезпечення прозорості й довіри до всіх процесів.
Запровадження загальноєвропейського принципу one-stop-shop (всі
послуги з єдиного ресурсу) є ключовим завданням. Насправді, було вже 3-4
спроби в Україні створити такий єдиний портал.
Сьогодні ми спільно з Мінекономрозвитку та європейськими проектами
та донорами об’єдналися, щоб нарешті реалізувати єдине та успішне бачення.
Ми беремо за основу філософію визнаного кращого порталу – gov.uk –
портал послуг Великобританії. На це потрібен час. Тож поки ми вирішили, з
нову ж досвіду країн ЄС, зробити всі е-послуги доступними через Урядовий
портал kmu.gov.ua.
20 грудня 2017 року ми презентували оновлений Урядовий портал. Він
має сучасний дизайн і технологічну платформу та побудований з
урахуванням потреб користувачів і кращого світового досвіду. Серед
головних новацій – розділ, в якому зібрані усі електронні публічні послуги
для громадян та бізнесу.
Портал протягом місяця буде працювати у тестовому режимі, тож
долучайтеся, щоб зробити його дійсно якісним та корисним.
Плани на 2018 р. дуже амбіційні! В першу чергу, це повноцінне
запровадження «Трембіти» і підключення до електронної взаємодії базових
реєстрів. До кінця року один мобільний оператор запровадить сервіс
MobileID, тож у наступному маємо стимулювати інших операторів та
сприяти поширенню цього важливого сервісу. До кінця 2018 року маємо
презентувати 100 найбільш важливих е-послуг. Також дуже багато планів з
відкриття державних даних тощо.
Сьогодні в нас є потужна політична воля від голови уряду, розуміння та
співпраця з іншими центральними органами влади, міжнародними
партнерами та донорами. Тож настрій бойовий та позитивний. А головний
ризик – це політичні інтриги та популізм (Тетяна Галковська Заступник
голови Держагентства з електронного урядування Олексій Вискуб: «До
кінця 2018 року маємо презентувати 100 найбільш важливих е-послуг» //
https://censor.net.ua/resonance/3041450/zastupnik_golovi_derjagentstva_z_elekt
ronnogo_uryaduvannya_oleksyi_viskub_do_kntsya_2018_roku_mamo_prezentu
vati. – 2017. – 26.12).

Експертний погляд

33

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

1 – 31 грудня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
Координатор проекту Smart-місто Андрій Насадчук:
Варто сказати, що розумні міста в Україні й розумні міста в США чи
Європі – це зовсім різні напрямки діяльності. Попри велике бажання влитися
в загальний тренд, українські малі міста значно відстають. А дехто навіть не
намагається зробити своє місто більш технологічним і розумним. Загальні
тренди у світі пов’язані з новими технологічними напрямками і великою
оптимізацією, перш за все, енергоефективністю. Також можна сказати про
кооперацію, згуртування й роботу над даними.
В Україні ж ситуація в контексті малих міст наступна. Влада часто
ігнорує цей напрямок розвитку, переважно тому що некомпетентна в цьому.
Також тому що фінансово не може собі дозволити утримувати певні
департаменти, які би займалися технологізацією цих малих міст. Така
загальна тенденція. Щодо глобальних змін, то у світі набула популярності
технологія Blockchain. Також – це машинний інтелект. Зараз у тестовому
режимі розробляються певні рішення, які би дозволили скоротити штати.
Україна в цьому сенсі пасе задніх. Є певні лідери, – як Київ та Львів, – які
намагаються робити якісь глобальні рішення. Але переважно – це
копіювання кращих практик з інших міст.
Про основні напрямки роботи Smart Місто
Можна розподілити декілька напрямків нашої роботи. Один із них є
технологічним – це впровадження сучасних технологій. Але з іншого боку, є
проблема того, що населення в малих містах складно сприймає ці нові
рішення. Наприклад, ви можете запустити онлайн-чергу в лікарню, та без
потужної промоуції, реклами, спілкування з громадою вона просто буде не
потрібною самому населенню. Тому важливим елементом є робота з
громадою в цих напрямках. От ми намагаємося знайти консенсус і
впроваджувати технології на тому етапі, коли в громади є запит на таке
рішення. На жаль, ми не можемо зробити так, як в інших містах, де влада йде
на зустріч змінам, і технології впроваджуються більш примусовим способом.
Наприклад, у Житомирі зараз переводять громадський транспорт на
оплату через картки. Це все буде в обов’язковому форматі, і населення за рікдва до цього звикне. Коли ж технології впроваджуються в тестовому режимі,
є велика ймовірність тривалого процесу. Часто при впровадженні технологій
має бути доля примусу. Тому круто, коли є розуміння з боку влади щодо
потрібності цих технологій.
Із наших вдалих кейсів є те, що ми активно співпрацюємо з громадою,
налагоджуємо з нею контакт і впроваджуємо поки що загальні послуги, які
вже набрали чинності в інших містах. Зараз ми працюємо з містом
Звенигородка Черкаської області. За документами тут проживає 17 тис
населення, а по факту – 10 тис. І тенденція досить невтішна. Тому аналізуєш
місто, бачиш слабкі місця, робиш низький старт і впроваджуєш спочатку ті
сервіси, які в інших містах уже присутні. Саме цим ми займалися протягом
2017 року у Звенигородці.
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Глобальними трендами зараз є енергоефективність, комфорт і ціна. Й
Україна не є виключенням серед таких трендів. Щодо якихось колективізацій
цих рішень, у світі зараз окремий напрямок набуває популярності – шарінг.
Це – на зразок BlaBlaCar, щось подібне буде впроваджуватись і в будинках.
Тобто група сусідів або будинок буде об’єднуватися заради того, щоби бути
важливішим гравцем чи то на ринку енергоресурсів, чи то на ринку послуг.
Тому що громаді значно простіше знайти постачальника зі встановлення
сонячних панелей, якщо вони будуть представляти відразу 20 будинків. І
навпаки буде проблематично, якщо кожен окремо шукатиме якусь компанію.
Тому така колективізація матиме місце й певні позитивні тенденції.
Ймовірно, вона буде більш природньою. Не штучного характеру, а
наприклад, у такому форматі: коли в кожного будинку є відеоспостереження
і, об’єднавши ці камери в певний кластер, жителі матимуть більше
інформації й контролю за територією. Ось у такому форматі це
відбуватиметься, хочемо ми того чи ні.
Про міські хакатони та популяризацію концепції smart-city
Загалом, хакатони мені подобаються. Я сам веб-розробник і цікавлюся
цими напрямками. Хакатон – це таке місце, де може згенеруватися ідея й за
один-два дні перетворитися на прототип, який можна продемонструвати
очільникам різних міст. Це більше пов’язано з великими містами, де є
можливості, людський ресурс на організацію таких заходів і їх проведення.
Малі міста не можуть собі дозволити таку річ, як хакатон. Але вони можуть
певним чином розвинути екосистему міста. Можна хоча б проводити курси
програмування й таке інше.
Тепер щодо таких рішень, які впроваджуються в результаті хакатонів.
Часто їх недоліком є відсутність бізнес-моделі. Створюючи проект для
розумних міст і представляючи його міській владі, вам слід оперувати
цифрами. Часто роблять якийсь проект, він наче й корисний, але якоїсь
особливої вигоди в ньому міська влада не вбачає. Тобто можливо й
екологічний проект, але він не глобальний. Ми свого часу зіткнулися з цією
проблемою: якісь смарт-проекти, направлені на міста, не мають чіткої бізнесмоделі.
У малих містах хакатон буде чимось досить складним. Але ніхто не
заважає зробити в місті якийсь фестиваль, наприклад. І нічого страшного,
якщо він буде пов’язаний з IT. Інша справа – заманити сюди розробників на
декілька днів. І вже в кожному місті це може бути різний концепт.
Наприклад, у Звенигородку можна заманити програмістів на 3–4 дні за
рахунок того, що поряд знаходиться гірсько-лижний курорт. І тоді для
програмістів і розробників це буде не лише 4 дні плідної роботи, але й
поєднання з унікальним відпочинком. І в кожного міста це буде своя історія,
чи воно власне відрізняється від інших.
Загалом, у малих містах ситуація набагато складніша. Тому й наш
проект спрямований саме на них, адже за загальною тенденцією та словами
урбаністів і футурологів, малі міста (якщо вони не є агломераціями або
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супутниками великих міст) не мають майбутнього. Тобто по суті, це –
провінції. Сподіваюсь, багато міст не погодятсья з тим, що вони будуть за
межами історії майбутнього своєї країни. Київ теж має безліч своїх викликів
(пов’язаних як із вартістю проживання, так і з інфраструктурою тощо), тобто
є свої плюси й мінуси. Проблемні місця малих міст зовсім відрізняються від
великих. Загалом, упроваджувати якісь ініціативи й новаторські ідеї набагато
простіше в малих містах. І ми поставили для себе саме такий пріоритет. Поперше, тут можна за короткий термін здійснити більше впроваджень. Подруге, набагато простіше здійснюється комунікація з органами влади. Також
бюрократичних перепон значно менше. І ми взяли за мету розвинути місто до
чіткого рівня, підняти в рейтингу, адже в малих містах це зробити значно
простіше.
Про головні ризики, з якими стикаються ті, хто впроваджує
технології розумних міст
Із ризиків, з якими зіткнулися ми самі й інші громадські активісти,
перший – це фінансування. Часто купа різних ініціатив навіть у Києві
проходять на громадських засадах. Тобто люди просто вільний час
витрачають і на волонтерській основі просувають чи реалізовують якісь
проекти. Друге питання – це нерозуміння влади. Часто в малих містах ми
зустрічаємося з тим, що влада не розуміє важливості впровадження певних
технологічних рішень. Як-то щось банальне – онлайн-черга в дитсадок чи
онлайн-черга в лікарні. Мале місто набагато складніше сприймає ці нові ідеї.
Наприклад, тут 40 років жили за усталеною схемою, а ти за півроку
пропонуєш перейти до зовсім іншого підходу. І перенавчання, зміни – дуже
складно сприймається. Тобто страх перед змінами або нерозуміння цих змін.
На останньому конгресі мерів, який був присвячений технологіям. Й от
розмовляють про технології, а в залі слухачі користуються кнопковими
телефонами. Зрозуміло, що тут може бути певний дисонанс розуміння
технологій із боку доповідача і слухача. Хоча, це не всюди так.
Є міста, у яких молоді й сучасні мери-інноватори. Ще один із викликів у
цьому напрямку – пасивність громади. Та це така річ, яку можна виправити.
Тому що в радянські часи населенню штучно прививалося таке відчуття
безпорадності. І зараз перед активістами, громадськістю та владою стоїть
задача подолання цих труднощів. Тобто потрібно, щоби самі жителі міста
відчули в собі сили щось змінювати. Останнє, що хочеться зазначити – це
бюрократія. Це така собі стінка, за якою часто ховається влада. У принципі
все інше заважає значно менше й не є проблемою для втілення ініціатив.
Найцікавіші кейси розвитку розумних міст у світі
Варто сказати, що ми зараз на такому етапі, коли впроваджуємо якісь
ідеї й називаємо їх новаторськими, хоча в Європі чи США вони були
впроваджені ще 10–15 років тому. Тому ми добряче відстали. Світові
тенденції зараз пов’язані з таким напрямком технологій, як big data. Тобто
робота з великими даними, що дозволяє більш вдало вивчити й потоки
населення, і проаналізувати місто тощо. Також штучний інтелект, який
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дозволяє автоматизувати ряд процесів, у тому числі міських. Щодо
бюрократії, зараз активно намагаються вирішити це питання за допомогою
технології Blockchain. Це такі три напрямки. Окрім цього, стрімка
роботизація й автоматизація різних процесів. Зрозуміло, що говорячи про
Україну, це часом виглядає завтрашнім днем, але над цим потрібно
працювати.
Зараз така ситуація в Україні, що Київ відстає від сучасного
технологічного європейського міста так само, як і мале місто відстає від
Києва, Вінниці тощо. У малих містах ситуація набагато критичніша. У той
час, коли 100 років тому проводили масову примусову електрифікацію малих
міст і сіл України, зараз потрібно проводити таку технологізацію міст. Тому
що коли в Києві вже впроваджуються електронні квитки, картка киянина й
тому подібне, то в малих містах це щось таке фантастичне, а інколи навіть
непотрібне. Тому наша робота часто пов’язана не з тим, щоби брати
європейську практику і впроваджувати її в малих містах. Часто ми просто
намагаємося ті практики, що вже застосовуються в більших містах України,
інтегрувати в мале місто. Тому що навіть між малими і великими містами
України зараз утворюється дисбаланс у технологіях.
Як би це дивно не звучало, але в малих містах часто навіть немає
стратегії розвитку. Як взагалі можна говорити про майбутнє міста, якщо в
нього немає стратегії розвитку? Місто не має інвестиційного паспорту, який
би був цікавим інвесторам. Часто в обов’язки нашої команди якраз і входить
створення таких документів, які би підняли місто в рейтингу інвестиційної
привабливості і взагалі дозволили йому позмагатися за інвестора. Наше
завдання не рівнятися на Польщу, яка для очільників влади малих міст є
якимось іншим світом. Ми прагнемо показати, що певне рішення
реалізувалося в Києві, Миколаєві тощо, і реалізувати це в контексті малого
міста. Звичайно, у нашої команди є і власні розробки, пов’язані з тим, щоби
виділити місто з отих 300 малих міст України. Дуже часто доводиться
наводити приклад Естонії, яка зараз у трійці лідерів із технологізації. Таке
визнання вона отримала приблизно у 2010–2015 роках. Хоча процес
технологізації країни почався ще в 1996 році. Й от ми часто в розмові з
міською владою наголошуємо на цьому, що ми можемо впровадити онлайнчергу зараз. Тоді всі почнуть користуватися нею через 5 років. Або ми
можемо запустити онлайн-чергу через 5 років, і нею користуватимуться
через 10. То навіщо затягувати цей процес?
Про плани на 2018 рік
Ми зараз працюємо з містом Звенигородка. І плани в нас глобальні –
вивести Звенигородку у 20-ку найкращих малих міст України. Зараз малих
міст налічують 293, тому опинитися у 20-ці – це вже непоганий результат.
Тож усі ідеї та проекти пов’язані саме із цим містом. Роботу ми проводимо в
7 напрямках: розумна влада, розумна громада, розумна інфраструктура,
освіта, екологія й енергія, медицина та технології. От ми працюєм у цих
напрямках. І по кожному з них є як глобальні, так і малі проекти. З
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глобальних, наприклад, ми працюємо над напрямком розумна влада. Як
підвищити продуктивність влади? Ми можемо впровадити електронний
документообіг. Або зробити більш сучасний веб-сайт, що було втілено у
Звенигородці. Ми можемо зробити сайт більш зручним і «накидати» туди
сервісів для покращеної комунікації з громадою. Щодо розумної громади, ми
можемо підключити систему онлайн-петицій, бюджет участі – словом, те, що
вже набрало популярності по всій Україні.
Поради тим, хто 2018 року збирається запустити свій технологічний
проект для розумних міст
Перше, про що я говорив, це – бізнес-модель. Тобто ця технологія має
якимось чином (найбільш показовий – фінансовий аспект) допомагати місту.
Якщо в технології є чітка бізнес-модель, пов’язана з міською владою, в
Україні їй буде легше «вистрілити». Зараз – це технології спрямовані на
енергоефективність. Влада різних міст сьогодні йде на зустріч таким
ініціативам, оскільки бачить для себе якусь вигоду через рік-два-три. Такі
проекти мають дуже велику популярність.
Також хочу побажати таким ініціаторам, організаціям і активістам бути
впевненими у своїх силах і готовими до ряду викликів, які на них чекають.
Насамперед, це – нерозуміння з боку міської влади, бюрократична складова й
пасивність громад. Ці всі труднощі є, але часто до них не варто ставитися як
до проблем. Потрібно шукати в цьому якісь нові можливості. Якщо є круті
команди з цікавими ідеями, то ми з радістю скомунікуємо з ними. І, можливо,
надалі разом впроваджуватимемо сучасні технології в різних містах.
Наше завдання та ряду інших українських активістів – надати
можливості й реалізувати себе саме тут, в Україні. Я вважаю, що це можливо,
але над цим потрібно дуже серйозно працювати. Бажаю таким активістам
удачі, натхнення, сил і впевненості в собі (Анжеліка Юзькова Андрій
Насадчук, Smart-місто: «Наше завдання – дати можливості
самореалізації в Україні» // https://nachasi.com/2017/12/26/andrij-nasadchuksmart-misto. – 2017. – 26.12).

Зараження вірусом-вимагачем Petya чи скандалу з НАЗК щодо
фальсифікацій е-декларацій можна було б уникнути, якби
застосовувалась технологія блокчейн, запевняють експерти. Що це таке
й які перспективи має в Україні?
Колишня керівниця департаменту фінансового контролю та моніторингу
образу життя НАЗК Ганна Соломатіна минулого місяця звинуватила членів
агентства у фальсифікації результатів перевірок декларацій українських
можновладців. При цьому Соломатіна заявила, що агентство контролюється
через куратора в адміністрації президента, а електронне декларування
використовується для «покривання чиновників, лояльних до влади, розправи
над неугодними та з метою особистого збагачення голови та членів НАЗК».
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Цієї та багатьох інших можливих фальсифікацій з різними реєстрами і
базами даних в Україні можна уникнути, якщо запровадити технологію
блокчейн, переконують експерти з електронного урядування…
Олег Заярний, експерт з питань правового забезпечення розвитку
електронного урядування в Україні:
При цьому цілісність бази даних не постраждає. У технології блокчейн
якусь інформацію в ланцюжку блоків не можна видалити або непомітно
змінити. «Будь-яку фальсифікацію буде одразу видно. Наприклад, нотаріус
Петренко незаконно вніс виправлення в угоду про купівлю-продаж квартири.
Це буде одразу видно: хто, на якій підставі і коли саме аж до секунди. Тож
можна простежити, приміром, всю історію квартири».
Генеральний директор компаній Equidato Technologies & SophiaTX
Ярослав Качіна:
Багато країн намагалися проводити електронні голосування на виборах
та референдумах, щоб збільшити явку виборців, адже тоді можна
проголосувати вдома і в зручний для себе час. Втім, у підсумку чимало
держав поверталися знову до паперових бюлетенів та ручного підрахунку
голосів через комп’ютерні помилки та хакерські атаки. «Просто ця система
централізована і в неї легко втрутитись. З блокчейном це неможливо. Процес
голосування нагадує операцію з криптовалютою. Кожен виборець отримує
від держави монетку, тобто голос, і переводить її зі свого електронного
гаманця в е-гаманець того чи іншого кандидата. Перемагає той, в кого більше
монеток».
Крім того, кожен зможе перевірити, що сталося з його голосом: чи
зарахували його і чи не потрапив він до іншого кандидата.
Черги за довідками, хабарі за пришвидшення їх отримання, роздутий
чиновницький апарат – все це незабаром може бути в минулому. Якщо
застосовується блокчейн, держава фактично втрачає монополію на видачу
довідок та іншої публічної інформації. Відповідно відпадає потреба у
послугах різного роду реєстраторів, аудиторів та інших держслужбовців, які
нині контролюють достовірність інформації. Адже усі учасники системи
мають рівні права та умови доступу до інформації.
Засновник і президент компанії Decent Матєй Міхалко:
«Блокчейн – це єдина висока технологія, яка прийшла знизу вгору. Усі
решта, зокрема нанотехнології, біотехнології чи віртуальна реальність – усі
згори вниз через урядові дослідження, наукові центри і так далі. А блокчейн
– це фактично революція низів. Кожен може долучитися. Відбувається
децентралізація. Люди позбавляються зайвих посередників».
За оцінками експертів, у найближчі роки через технологію блокчейн
відбудуться радикальні зміни в усіх галузях економіки: від сільського
господарства до банківської сфери.
У вересні цього року в Україні презентували систему державних
аукціонів з продажу конфіскованого майна «Сетам», побудовану на основі
технології блокчейн. А в жовтні запрацював Державний земельний кадастр
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України теж з використанням блокчейну. На думку експертів, щоб якісно
змінити відносини між державою та її громадянами, треба також перевести
на цю технологію й решту баз даних: від Держреєстру речових прав на
нерухоме майно до Державного реєстру виборців.
«Блокчейн
максимально
спрощує
саму
процедуру
надання
адміністративних послуг, зменшує витрати державного і місцевих
бюджетів на утримання апарату держави. З іншого боку, матимуть місце
великі скорочення і зменшення можливостей для чиновників зловживати
доступом до баз даних. Тож держава дещо пригальмовує цей процес, не
бажаючи втратити контроль за електронними документами», – стверджує
Олег Заярний.
За допомогою блокчейну можна створювати різноманітні бази даних з
децентралізованим знаходженням контенту: як розважального з
голлівудськими фільмами та музикою, так і політичного з заявами,
голосуваннями та рішеннями можновладців.
«Усі обіцянки політиків фіксуються і кожен може перевірити, що і де
вони казали, бо з часом це забувається. Це такий своєрідний реєстр політиків,
де можна зберігати усі передвиборні і післявиборні заяви, витрати і статки
політиків. На відміну від ЗМІ та їхніх ресурсів – це більш надійне джерело,
бо не можна буде маніпулювати, робити так звані «альтернативні факти».
Наша платформа Decent фактично вже готовий майданчик для подібної
інформації про політиків», – зазначає Матєй Міхалко.
«Для блокчейну неважливо, чи розвинута країна чи ні. Насправді це
дуже проста технологія, яка не потребує великих фінансових витрат.
Потрібна просто політична воля держави, щоб урядові сервіси щодо різного
роду реєстрацій від авто до нерухомості стали доступними і при цьому
захищеними. Неважливо, наскільки Україна розвинута, вона має рівні шанси
для розвитку цієї технології», – запевняє Ярослав Качіна.
В Україні законодавчі аспекти впровадження цієї технології не
врегульовані. Втім, наступного року експерти очікують розробку і прийняття
відповідного законопроекту і швидкий розвиток блокчейну в багатьох сферах
в Україні (Максим Драбок Від біткоіна до е-декларацій: чому технологія
блокчейн несе революційні зміни? // http://www.dw.com/uk/a-41873984. –
2017. – 20.12).

Олександр Стародубцев, співзасновник ProZorro:
Депутати ухвалили в першому читанні законопроект, який
спотворює конкуренцію при державних закупівлях. Виграють власники
великого бізнесу, програємо ми.
Боляче дивитися, як намагаються вбити одну з небагатьох успішних
українських реформ.
7 грудня депутати ухвалили в першому читанні законопроект №7206,
яким передбачаються преференції певним групам постачальників.
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Цей закон намагаються просувати під яскравим, але популістським
гаслом «Купуй українське – плати українцям».
Насправді за такою назвою сховався дракон.
У чому суть законопроекту? Компанія, яка доведе, що вона українська,
зможе продавати державі товар значно дорожче. Причому вартість ніяк не
буде пов’язана з якістю того, що компанія постачає. Для отримання «пільг»
буде необхідно зібрати понад два десятки довідок і довести, наскільки бізнес
є українським.
Технічно це буде працювати так. Торгівля у ProZorro відбувається на
аукціоні. Кожен постачальник пропонує свою ціну за те, що описав у
вимогах замовник.
Системою для врахування якості передбачена можливість «приведеної»
ціни. Отже, коли товар більш якісний, він технічно оцінюється
постачальником нижче і може конкурувати з менш якісним. Наприклад,
менш якісний товар пропонується постачальником за 900 грн, а більш
якісний – за 1 тис грн.
Замовник каже, що за якісними характеристиками він готовий платити
премію 15 %. Тобто для цілей аукціону більш якісний товар оцінюється
номінально 850 грн, на 15 % дешевше, і в даному випадку перемагає.
Саме в цю «приведену» ціну народні обранці хочуть засунути бомбу.
Зібравши купу довідок, можна буде вважати товар таким, що має українське
походження. У цьому випадку він може бути оплачений замовником до 43 %
дорожче. Чому це погано?
Є одна проблема: ці довідки будуть видавати органи влади, тобто
чиновники. Хтось вірить, що вони будуть це робити фахово, прозоро і
неупереджено?
У Стенфордському університеті, де я зараз навчаюся, чітко кажуть: якщо
у вас нема достатньої бюрократичної спроможності, не давайте бюрократії
автономії. Спочатку спроможна бюрократія – потім автономія.
Абсолютно очевидно, що в поточних умовах тільки найбільші українські
підприємства зберуть всі ці довідки і будуть вимагати надбавку. Приватний
підприємець ніколи їх не збере. Він не знає, як виглядає Кабмін. Він точно не
зможе фахово працювати з нашою бюрократією та якісно лобіювати свої
інтереси.
До чого це призведе? Великі українські підприємства отримають
преференції. Маленькі та середні підуть з цього ринку. Ми хочемо назад у
Радянський Союз? Сильно переплативши з бюджету за закупівлю, чи
отримаємо ми інвестиції?
Що зроблять власники великих підприємств з отриманими грошима?
Можуть вкласти у виробництво, а можуть купити собі новий мерседес. Вони
вільні робити, що хочуть. От і отримаємо ситуацію, коли ми всі разом через
бюджет і публічні закупівлі скинемося власнику великого українського
бізнесу на нове авто.
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Я був на зустрічах великого бізнесу з владою. Ці люди не їздять на
українських машинах, не носять українські годинники і не планують, «якщо
що», жити в Україні. Тож коли вони агітують купувати українське, це
виглядає як вершина цинізму (Корупція в законі: як популізм може вбити
ProZorro // https://www.epravda.com.ua/columns/2017/12/13/632134. – 2017. –
13.12).

Сергій Сидоренко, редактор «Європейської правди», Таллінн-СауеКиїв:
Електронне врядування стало модною темою для України – над ним
працюють, на ньому піаряться, про нього пишуть у проектах рішень та
програмах співпраці. Естонію зазвичай наводять як приклад «країни, якій
вдалося».
Але надто часто ті, хто мріє про e-governance, додають щось на кшталт
«Естонія – не Україна». Сільське населення, низька комп’ютерна
грамотність, відсутність комп’ютерів у людей... Лунають тисячі причин,
через які нібито «ми так не зможемо».
Але цей стереотип легко зруйнувати. Адже проблеми, які нас лякають,
так само були актуальні для Естонії, а способи їх вирішення цілком можуть
спрацювати в Україні.
Примітно, що частину викликів естонці вирішують саме зараз, коли
країна провела адмінреформу та масштабне об’єднання громад. І водночас –
об’єднання стало значно легшим саме завдяки тому, що країна вже перейшла
на електронне врядування.
Розмови про об’єднання громад точаться в Україні вже понад 10 років, і
щоразу це викликає збурення. «То що тепер, за довідками в інше місто
їздити?» – це зачаровані слова, які виводять людей на мітинги та змушують
уряд відступатися від планів.
А от в Естонії це запитання можуть просто не зрозуміти.
Каймо Каарманн-Лійве, радник Асоціації естонських міст:
«У нас не потрібно ходити кудись за довідками. Всі публічні послуги
доступні онлайн. Оформлення субсидії, соціальні послуги, всі запити – все це
найпростіше робити в інтернеті. Хочеш записати дитину в школу – йдеш на
сайт школи».
І найголовніше: це стосується не лише столиці.
Лаагрі – невелике селище неподалік Таллінна, тут живе 4,8 тис.
мешканців. Це додає трохи статусності та грошей – чимало місцевих
мешканців їздять на роботу в столицю, а отже, зарплатня тут вища за
середню в країні.
…Тут немає черг до соціальних служб або за довідками: переважна
більшість обирають звернення за послугами через інтернет. Якщо ж людина
не має комп’ютера (а таких чимало), то може зробити потрібний їй запит або
власне в мерії, або ж... у бібліотеці.
Експертний погляд
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Це не жарт, бібліотеки не «померли» з початком комп’ютерної ери.
Навпаки вони отримали нове дихання.
«В Естонії бібліотеки майже не закривалися», – запевнила Кайє Кингас,
представниця міністерства фінансів країни.
Тепер під словом «бібліотека» розуміють передусім місце вільного
доступу в інтернет. А окрім того, тут можна також почитати або взяти
додому книжки (тобто стара функція бібліотек збереглася). Комп’ютери тут
не завжди нові, але їх цілком достатньо, щоби людина могла попрацювати в
інтернеті, спрямувати запит тощо.
…Цього року Лаагрі об’єдналося із трьома іншими громадами,
розташованими неподалік.
Нова об’єднана громада, у якій живе аж 22 тисячі мешканців, отримала
додаткове фінансування (детальніше про добровільне та примусове злиття
громад в Естонії – в статті «Досвід адмінреформи для України»). Андрес
Лайск переміг на виборах керівника нового муніципалітету, який отримав
назву Сауе. Тепер у нього з’явилися нові виклики, але водночас – і нові
горизонти.
Раніше в штаті Лаагрі був «аж» один комп’ютерник. У сусідньому Сауе,
яке увійшло до складу нової ОТГ – ще один, в двох менших громадах не було
жодного. Тепер штат громади буде спільним, а IT-відділ розшириться удвічі,
до чотирьох людей.
Успіх естонських «електронних реформ» часто пояснюють тим, що у
них, мовляв, все суспільство високотехнологічне і їм «було легше». От тільки
самі естонці кажуть, що це в принципі не так.
«Це зараз у нас довіра до електронних інструментів така висока, але не
майте ілюзій, на початку такої довіри не було і близько», – розповідає Янек
Розов, керівник департаменту розвитку послуг електронного суспільства
в Мінекономіки Естонії. Цей підрозділ відповідальний за те, щоби «хмара
послуг» e-governance була цілісною і покривала всі потреби людей.
«Пенсіонери і зараз не так активно користуються цими послугами, а на
початку це було для них чимось геть чужим. Та що там інтернет – навіть
коли видачу пенсій перевели на картки, люди в банку часом знімали гроші з
банкомату і несли їх операціоністу, бо думали, що тепер це треба показати і
оформити».
… «Е-революцію» здійснив геніальний крок: уряд змусив усі відомства
піти в інтернет, без того вони не мали можливості ефективно працювати далі.
Це відбулося у 2007 році з ухваленням закону про доступ до публічної
інформації. Україна, до слова, теж має такий закон, але ж питання не в назві,
а у змісті.
Одночасно всі державні та муніципальні органі отримали інструмент,
який дозволив жити за нових умов. Централізована урядова система, яка
отримала назву X-Road, дозволяє отримати всю необхідну інформацію про
людину.
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«Уявімо, що мені потрібно створити реєстр будок морозива. Це означає,
що в базі даних буде тільки один параметр – про те, якими бувають будки.
Всю іншу інформацію – про працівників будки, про юросіб, про адресу, про
власність на землю – все це я все беру з X-Road».
Звісно, йдеться лише про дані, які потрібні тому чи іншому органу:
чиновник, який опікується водопостачанням, не побачить, приміром, дані про
судимість свого клієнта, а в лікарні не знатимуть, чи є у хворого автомобіль.
Наданням прав доступу опікується урядовий підрозділ.
За даними Eurostat, 86 % естонських родин мали доступ до інтернету у
2016 році. Це багато, але все ж менше ніж 100 %. А в 2007 році, коли країна
стала на рейки електронного самоврядування, таких було всього 52 %, та й
з них більшість була в Таллінні, а в глибинці цей рівень не всюди сягав навіть
25 %.
То чи можливо перевести на електронне врядування в громадах, де від
сили чверть людей мають доступ до комп’ютера?
Естонський досвід каже, що це – цілком реальне завдання.
Навіть сьогодні, за 10 років після початку «цифрової революції», в усіх
без винятку муніципалітетах залишаються «офлайнові» офіси. Тут працюють
співробітники мерії, а у визначені часи сюди можна прийти і подати
письмову заяву, або ж сісти за комп’ютер та заповнити форму на сайті міста.
Після створення об’єднаної громади Сауе в усіх селищах, які
об’єдналися, залишаться офіси, які працювали там раніше. В Естонії
поставили за принцип: можливість прийти до органу влади «ногами» має
лишатися, хай яким високим буде рівень комп’ютеризації.
За 10 років країна справді зробила чимало, щоби переконати людей
ходити в інтернет, а не в мерію. Нагадаємо також про бібліотеки, які
лишаються «вікном до e-govcernance» для тих, хто не має комп’ютера.
«Найбільша складність – пояснити людині, що інтернет – це безпечне
середовище, де все можна зробити швидше. І не треба їхати за тридев’ять
земель за такої погоди».
Звісно ж, лишаються також послуги, які через інтернет не оформити. З
цим стикаються іноземці, які приїздять до Естонії.
«Отримання і продовження посвідки на проживання, реєстрація місця
проживання – тут потрібно особисто з’явитися в поліцію, без цього ніяк», –
розповідає киянин Макс Сухоруков, який навчався в університеті міста
Тарту. Але одразу додає: «Все інше – в електронному вигляді. Навіть
грошові питання – наприклад, заявка на стипендію для тих, хто не має
достатнього доходу. Дуже зручно: у тебе є ID-карта з електронним підписом,
ти зчитуєш її кардрідером, підписуєш – і все, документ має точно таку силу,
як написаний вручну».
…До речі, «державні сайти» також не безкоштовні, за їх використання
платиться ліцензійний збір. Для громади він копійчаний, але в масштабах
всієї країни збирається достатня сума для того, щоби виробництво та
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підтримка нових програм були окупними, а уряд міг долучати до роботи
справді фахових програмістів та авторитетні фірми-розробники.
«Нова програмна система, написана під конкретне місто, з
індивідуальним завданням та підтримкою, стартує від 10 тис. євро, –
розповідає мер Сауе Андрес Лайск. – Мало хто зважується на такі витрати,
адже можна обмежуватися державними програмами, де ліцензія коштує лише
15-25 євро на місяць».
Що дає громаді така відкритість?
Насправді від цього – самі плюси. Це і менше навантаження на
співробітників громади (обробляти електронні запити значно простіше, аніж
паперові), і відсутність черг (а черги завжди викликають роздратування у
громадян, тобто виборців).
Зрештою, для громадян це – принципово інший рівень сервісу. «Ми
тепер не повинні навіть перевіряти щоденники, щоби пересвідчитись, чи
ходила дитина в школу. Якщо дитини не було на уроці, вчитель відразу
ставить в системі запитання до батьків – що з нею?» – розповідає мешканка
об’єднаної громади Сауе Кадрі Тіллеманн.
Потроху це розуміння з’явиться і в Україні. Цієї осені наша держава
отримала від Естонії право на використання системи X-Road.
Чи зможемо ми повторити естонський досвід е-врядування? Покаже час.
Принаймні, всі можливості для цього у нас є – аби було бажання (Інтернетврядування та українські реалії: чи можливо повторити зразкову
естонську
реформу
//
2017http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/11/7074905. – 2017. –
11.12).
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Блоги та соціальні мережі
Jaanika Merilo:
Электронный год 2017
Можно смело сказать,что за последние несколько лет мы сделали
больше, чем за 20+ предыдущих. Но мы только создавали основу,
законодательства и технические решения, и каждым годом результат будет
все более ощутимый для жителей. Электронную Эстонию, которая считается
одной из самых крутых в мире, до сих пор строят и еще не достроили.
В этом году запустили и масштабировали много крутых решений и
электронный мир становится все более ощутимым.
1. Э-билет
Принятие
законопроекта
э-билета
и
нужных
постанов
и
рекомендательного стандарта. Старт запуска решений
2. Законопроект МобилИД и БанкИД.
После несколько лет борьбы приняли крайнее важный законопроект для
предоставления услуг через мобильный телефон и интернет банк. Операторы
обещают старт в следующем году, но напоминаю, что мы уже 2 года назад
показали пилот во Львове.
4. Законопроект кибербезопасности
5. eHealth
Несомненно принятия законопроекта eHealth станет прорывом в
следующем году, когда система переидет с пилота в полномасштабное
создание Регистра Пациентов и стандартов состыковки систем.
6. OpenData
2017. был в том числе годом OpenData. Обязательный перечень
открытых данных с постановой 835 расширили, города продолжают
публиковать данные (поздравляю Borys Filatov за Open Data City Award
«Прорыв Года»), стартапы начинают создавать решения. Отдельно конечно
надо отметить OpenDataBot и открытие информации о бенефицариях. Супер
крутой прецедент создала команда Denys Bihus, которые спокойно сделали
то, что не сумело целое НАЗК – автоматический анализ и визуализация эдеклараций.
7. Создание фундамента
Пару лет назад мы пробили передачу полномочий городам для создания
своих регистров жителей. А миграционная служба создал стандарт, как их
соединить в один регистр жителей. Наконец у нас будет самый основной
регистр страны. Также уже на картке начинает работать (и 3 банка уже
принимают) бесконтактная цифровая подпись, что особенно круто.
Также наконец взяли эстонскую шину и уже идет соединение первых
регистров через один стандарт.
8. Успехи городов
Блоги та соціальні мережі
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Все больше полномочий передают городам, и по моему мнению, лидер
электронного успеха – города.
Очень круто видеть, как города, которые хотят делать, показывают уже
реальные достижения.
Днепр начал с 0. Не было электронных регистров и систем, сегодня
город в разных рейтингах крутейший и один из крутейших. Также Львов
продолжает развивать экосистему инноваций, но удивительно хорошие
результаты и у Харькова. Также многие более маленькие города показывают
отличный прогресс, и это особенно радует.
9. Доноры и НГО
Огромное спасибо донорам, международным программам и НГО, без вас
многое не сделали бы. Особенное спасибо EGAP и TAPAS.
10. Прорыв года
Но для меня лично прорыв года это работа команды горздрава Днепра. В
конце 2016 года решили внедрять электронное здоровья. Поставили высокие
цели, такие, которые трудно выполнить реально – внедрить во всех 71
амбулаториях электронную запись к врачу. Но вышло, что ситуация на много
хуже ожидаемого – компютеров нереально мало, интернет нужно провести
десятками километров. За год закупили 537 компьютеров, обучили сотни
регистраторов и врачей, провели десятки километра интернета. И в январе
запись через интернет будет работать во всех амбулаториях.
Полiклiнiка Без Черг.
Трендом следующего года станут eHealth, интероперабельность
регистров через одну шину, запуск
новых э-услуг и конечно основным, по масштабу,событием будет
полноценный запуск э-билета.
Также было бы круто если Прозорi.Продажi повторила бы историю
успеха Прозорро.
В итоге Украина поднялась в рейтинге eGovernment Development Index
на 62 место (Грузия на 61 месте, Эстония на 11) , в рейтинге Э-участия с 77 на
32 место (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2017. – 31.12).

Віктор Нестуля, директор програми інноваційних проектів
Transparency International Україна, координатор системи моніторингу
ProZorro:
Сьогодні країною повним ходом запускається реформа охорони
здоров’я і одна з її важливих складових – eHealth.
2016 рік став для ProZorro вирішальним – система в обов’язковому
порядку мала використовуватися усіма закупівельниками. Звісно, силами
Київської команди надавати постійну фахову підтримку, проводити постійні
навчання було дуже складно. Тому Transparency International Україна
запропонували вчити тренерів, які би постійно організовували семінари
та надавали консультації в регіонах. Таку ідею підтримав МФ
Блоги та соціальні мережі
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«Відродження» і вже в квітні 2016 ProZorro отримала своїх перших агентів у
16 областях України.
…Попри те що ми вже мали чудову мережу з агентів ProZorro у 16
областях 2017 рік вирішили починати з нового конкурсного відбору тренерів
– тепер вже представників регіональних центрів компетенцій. Адже одним із
надбань першого етапу проекту став розвиток конкуренції серед професійних
тренерів та поява консультантів у регіонах. Тому важливо було підтримати
здорову конкуренцію та обрати найкращих, найбільш мотивованих та
зацікавлених.
Звичайно, тут має бути довжелезний опис на тему того як ми разом з
неймовірним навчальним відділом ДП «Прозорро» в обличчах Олени
Стародубцевої, Надії Бойко та Лілії Кулик шукали Координаторів, які етапи
вони пройшли, щоб стати представниками своїх областей тощо. Як ми їх
навчали, перевіряли знання, приїжджали на навчання у регіони тощо. Проте
краще ніж описувати те, як було складно шукати ТИХ САМИХ людей
давайте просто проаналізуємо результати їхньої роботи.
За 10 місяців проекту представники 12 областей об’їхали більш ніж 200
міст, містечок і сіл по всій Україні. У навчанні взяли участь понад 6600 осіб.
Завдяки проведенню регулярних семінарів в регіонах: замовники поглибили
знання у сфері закупівель, бізнес почав більше цікавитися сферою публічних
закупівель та навчатись працювати в ній, громадські організації активніше
зайнялись моніторингом сфери державних закупівель. До того ж у нас
з’явилась нова аудиторія, яка зацікавилась сферою закупівель – це студенти
та викладачі ВНЗ.
Важливо розуміти, що робота координаторів дозволила організувати
та провести навчальні заходи щодо системи публічних закупівель України у
найвіддаленіших містечках і селищах областей. Адже частіше за все будь-які
заходи проходять в обласних центрах і якщо на них делегували 1-2
представників, то це вже успіх. В нашому випадку ж основний фокус був
саме на віддалені містечка та селища.
Для прикладу координатор центру Черкаської області Артур Чемерис
розпочав роботу із підписання меморандуму про співпрацю з обласною
державною адміністрацією й організував безкоштовні навчання у 18 з 20
районів області. Протягом усього часу діяльності проекту відчувалася
зацікавленість і сприяння з боку обласної влади і, відповідно, районних
державних адміністрацій, що є керівними органами левової частки
замовників регіону. Саме налагодження продуктивного діалогу з
представниками обласної та районних адміністрацій стало величезним
досягненням проекту в багатьох областях. А у випадку Черкас команда
Артура стала одним із рятівників закупівель у місті. Адже після восьми років
діяльності було ліквідовано Єдиний тендерний комітет. Центром компетенції
було організовано та проведено навчання для більш ніж сотні членів
новостворених тендерних комітетів замовників у підпорядкуванні Черкаської
міської ради.
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Що ми отримали завдяки роботі проекту?
По-перше – це охоплення аудиторії. Наразі, щоб підвищити рівень знань
Замовнику та навчитися як працювати у сфері закупівель постачальнику не
потрібно їхати до Києва або чекати відповіді у вигляді офіційного листа.
Достатньо просто звернутися до Координатора в своєму регіоні. Останній, в
свою чергу, або проконсультує в телефонному режимі, або ж запросить на
найближче навчання.
По-друге – підвищення рівня знань як Замовників і Бізнесу, так і
громадських організацій, які займаються моніторингом закупівель.
По-третє, що дуже важливо – зворотній зв’язок. Під час роботи ми часто
чули, що Київ не знає проблем регіонів, що ми щось робимо не зважаючи на
специфіку діяльності в тій чи іншій області. Завдяки Координаторам нам
вдалось зняти це напруження, у регіону з’явився представник, який може
допомогти та оперативно відповісти на питання й передати проблематику
представникам Міністерства та ДП «Прозорро».
Координаторам вдалося побудувати довіру в тому числі дякуючи своїй
експертності. Якщо на початку проекту за консультаціями до них звертались
по 5-10 разів на місяць, то на сьогодні таких консультацій надається близько
сотні за цей же період. Крім того замовники стали більш спокійно ставитись
до конструктивної критики та порад щодо організації закупівельної
діяльності, частіше виправляти свої помилки та дослухатися до рекомендацій.
Слід зазначити, що вплив від проекту центру компетенцій помічають й
учасники DOZORRO спільноти. Моніторинг проведених в регіонах
закупівель демонструє покращення рівня знань членів тендерних комітетів.
Зменшується кількість дрібних помилок, ряд замовників переходять на
конкурентні закупівлі навіть на допорогвих сумах (ProZorro – 1000 і 1
семінар по Україні // http://blog.liga.net/user/vnestulya/article/28987.aspx. –
2017. – 22.12).
Владимир Гребѐнкин, Social media & Digital PR-specialist, columnist,
SMM coach:
В Україні не буде електронного врядування, про яке останнім часом
стало модно говорити у найвищих ешелонах влади. Принаймні – у
найближчі 10, 20, 30 років.
Зараз я зробив невелику паузу, щоби подумати, й вирішив дописати:
«якщо хочете, то його не буде ніколи». Такий песимізм у мене виник після
міжнародної конференції з інформаційних технологій та електронного
врядування «eGover 2011, Естонія – Україна».
Навіть попри «позитивні сигнали»: під час заходу було підписано
меморандум щодо спільного впровадження у Миколаєві так званої «ешколи». За допомогою цієї платформи педагоги спілкуються між собою, з
батьками, учні можуть одержати домашнє завдання, дізнатися оцінки та
багато іншого – і все це через Інтернет. Вісімсот шкіл користуються
системою за невелику плату, яку віддають приватному підприємству. І
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дирекції обирають «е-школу» цілком (увага!) свідомо й добровільно. Адже
для них вона просто зручна.
А ще в Естонії можна розрахуватися за паркування автомобіля за
допомогою свого мобільного. Таким же чином придбати квиток у
громадському транспорті. Відбуваються електронні вибори (перше у світі
голосування через Інтернет відбулося саме в Естонії 2005 р.). Зараз із
урахуванням новітніх технологій реформується медична галузь. Естонці
визнають, що система iNext, запроваджена для зменшення черг на
прикордонних пунктах не вирішила проблему, але певні покращення дала. А
починали всю історію з е-врядуванням із податкової служби. Тепер подання
декларації відбувається за хвилини у зручному для громадян місці.
Взагалі естонські доповідачі у своїх виступах наголошували, що еврядування орієнтоване передусім на громадян. Воно є каталізатором
успішності економічних реформ, дає змогу ефективніше використовувати
ресурси та робить процеси у державі прозорішими, допомагає подолати
корупцію. Почувши це, я одразу поставив хрест на Україні щодо цього
питання. Як ви розумієте, наші чиновники, незалежно від «кольору», ніколи
на це не підуть. Яскравий приклад: недоторканність нардепи із себе досі не
зняли – «обіцяного три роки чекають». Якщо все буде прозоро, то як тоді
«заробити» 150 млн дол. на закупівлі державним коштом бурової платформи?
Міністр економіки та комунікацій Естонії Юхан Партс на
конференції зауважив: якщо б не було інформаційно-комп’ютерних
технологій, то багатьох змін його країна просто не мала би. І нині
Європейський Союз переймає досвід не тому, що електронне врядування –
«добра річ», а для того щоб розвивати ринок усередині об’єднання. Ця теза
посилила мій песимізм: в Україні у 90 % випадків бездумно копіюється чийсь
досвід без урахування специфіки і розуміння, навіщо.
Тут мені можна закинути, що нема чого порівнювати Україну й Естонію
– мовляв, простори і населення зовсім не тотожні. Так, звісно, але що нам
заважало розвиватися? Наразі ми робимо тільки перші невпевнені кроки в
цьому напрямі – у Вінниці, Луцьку, тепер у Миколаєві; а територію Естонії
вже на 99 % охоплено швидким мобільним Інтернетом, країна продовжує
виконувати намічені в стратегії побудови інформаційного суспільства
завдання.
До речі, з часу її ухвалення змінилося кілька урядів, але всі нові
керівники продовжували діяти за планом попередників. У цьому, певно,
також один із ключів естонського успіху (мабуть, саме тому вони – вже у ЄС,
а ми зі своїм потенціалом – досі ні). І досвід того, як цього успіху досягти в
електронному врядуванні, Естонія вже експортує по всьому світу
(Електронне
врядування
Україні
«не
світить»
//
https://www.zhitomir.info/post_472.html. – 2017. – 21.12).
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Державне агентство з питань електронного урядування України:
Зустрічайте новий інтерактивний он-лайн інструмент на основі
відкритих даних «Зліт дозволено» – http://avia.texty.org.ua.
Інструмент створений з використанням інформації від Державна
авіаційна служба України, доступних розкладів авіаперевізників та відкритих
даних єдиного державного порталу www.data.gov.ua, створеного Державним
агентством з питань електронного урядування України.
В цьому інструменті зібрана інформація про надані права на
міжнародні рейси, умови міжнародних угод про повітряне сполучення, дані
розкладів деяких авіакомпаній. Інструмент дозволяє оцінити кількість вільних
частот на міжнародних авіаційних маршрутах, суттєво спрощує пошук
інформації для гравців вітчизняного авіаринку, а також робить цю
інформацію більш доступною для журналістів, експертів та усіх
зацікавлених.
Як зазначив на презентації інструменту Дмитро Маковський:
«Відкриття даних державними органами – це нова сфера економіки, це
великий економічний потенціал, це міжнародні зобов’язання, які Україна
взяла на себе, приєднавшись до Міжнародної Хартії відкритих даних».
Проект «Зліт дозволено» створений агенцією «Тексти» на замовлення
Державної авіаслужби України в рамках проекту USAD/UK Aid «Прозорість
та підзвітність в державному управлінні та послугах» за сприяння
Державного
агентства
з
електронного
урядування
України
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine. – 2017. – 13.12).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Прийняття оновленої постанови № 835 – це вдвічі розширений
перелік наборів даних – з 301 до 600, що забезпечать ще більшу
прозорість діяльності державних органів влади всеукраїнського та
регіонального рівнів. Тож кожен охочий зможе самостійно перевірити
транзакції публічних коштів, дані закупівель, реєстр бенефіціарів, майнові
декларації, фінансові звіти політичних партій та багато іншого... Така
відкритість знизить імовірність подачі неправдивої інформації.
Відкриті дані також сприяють зростанню економіки країни. За оцінками
Варшавського Інституту економічних досліджень, об’єм ринку продуктів та
сервісів ЄС, основаних на відкритих державних даних, станом на 2016 рік
становив орієнтовно 55 млрд. євро і це далеко не межа. До 2020 року цей
показник може зрости в кілька разі і забезпечити новими робочими місцями
понад 100 тис. чоловік.
Сформовані набори відкритих даних, передбачені в оновленій версії
постанови # 835, розроблені в плідній співпраці Державне агентство з питань
електронного урядування України з державними органами влади,
громадськістю та бізнесом. Даний документ – це частина Плану заходів
Уряду щодо запобігання корупції в міністерствах та органах виконавчої
влади. І разом з громадськістю ми очікуємо, що оновлена постанова буде
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прийнята
Кабінетом
міністрів
ще
до
кінця
цього
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine. – 2017. – 12.12).

року

Катерина Оніліогву, керівник напрямку відкритих даних проекту
USAID/UK Aid «TAPAS»:
З розвитком інформаційних технологій корупційні схеми також
стають чим далі більш вишуканими та досконалими, але водночас
розвиток технологій та цифрова революція дають нові дієві інструменти
активістам та аналітикам для протидії цим схемам. Мільйони гігабайтів
даних, які кожного дня генеруються урядовими структурами, виводять на
зовсім новий рівень можливості для боротьби з корупцією. В умовах, коли
релевантні урядові дані відкриті та сумісні між собою, можливість для
контролю та впливу значно зростає.
Система електронних публічних закупівель ProZorro є гарним прикладом
того, як відкриті дані підвищують підзвітність державних організацій та
допомагають громадському контролю. Сьогодні ProZorro – це унікальна не
лише для України, але й для світу, система, де 1,36 млн закупівельних
процедур можна подивитись в режимі онлайн. Це – всі закупівлі за весь час
існування ProZorro. Вся інформація від оголошення тендеру до підписання та
виконання договору – як на долоні. Кожного дня ця кількість збільшується на
3-4 тис процедур. Загальний бюджет закупівель, оголошених в системі за весь
час її існування, вже складає 973 млрд гривень.
Зрозуміло, що основна мета системи – забезпечити прозоре та ефективне
витрачання державних коштів та запобігти корупції завдяки громадському
контролю та збільшенню кількості постачальників. Однак унікальний масив
даних, зібраний в системі, дає можливості громадським організаціям
створити свої електронні інструменти для розслідувань та аналізу витрачання
публічних коштів державними замовниками. Через відкриту АРІ будь-хто
може отримати масив даних та зробити на його основі аналітику.
Тому система ProZorro сьогодні – це справжній клондайк для
розслідувань. Публічний модуль аналітики ProZorro публікує 4 набори з топ30 пріоритетних наборів даних з найбільшим антикорупційним ефектом,
визначених «Великою двадцяткою». Це: тендерні процеси, контракти органів
влади, скарги на процедури закупівель та дані урядових контрагентів. Модуль
аналітики ВІ в режимі реального часу показує всі торги, яки проходять в
системі. За допомогою зручних відборів можна побудувати будь-які вибірки
по замовнику, регіону, постачальнику, групі товарів тощо.
Але помилково думати, що відкриті дані самі по собі є панацеєю в
боротьбі з корупцією. Не дані Prozzoro дають антикорупційний ефект, а
побудовані на їх основі додаткові інструменти та аналітика, що дозволяють
створювати найпростіші методи моніторингу публічних закупівель та
трендів. Ці інструменти дають можливість доступу до такої інформації для
широкого кола громадських організацій та журналістів, а не тільки для тих,
хто вміє програмувати.
Блоги та соціальні мережі

52

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

1 – 31 грудня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
Сьогодні створюються окремі громадські організації, які спеціалізуються
саме на розслідуваннях в публічних закупівлях. І це – наше досягнення. Зради
не стало більше, вона була і в папері два роки тому. Але її стало помітно, її
легко знайти, а отже, підвищується підзвітність замовників.
Найкращим прикладом таких інструментів, звичайно, можна вважати
створену Transparency International Ukraine платформу для моніторингу та
контролю dozorro.org, навколо якої зараз формується мережа громадських
активістів. На платформі будь-хто може надати зворотній зв’язок
державному замовнику чи постачальнику, обговорити та оцінити умови
конкретної закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого замовника.
Основний функціонал порталу – подання структурованого відгуку, який
зможе проаналізувати комп’ютер. Крім того, даний портал покликаний
допомогти у захисті інтересів того чи іншого учасника через інформування
про можливі шляхи оскарження та підготовки звернень до правоохоронних та
контролюючих органів. Платформа напряму інтегрована з базою даних
ProZorro. Будь-який тендер, оголошений у системі публічних закупівель,
одразу відображається на порталі Dozorro та на нього може бути залишений
відгук і коментар.
Як іще використовуються дані Prozzoro для спрощення контролю
використання публічних коштів? Ось кілька прикладів:
Професійний модуль аналітики не тільки дозволяє державним
установам бути на пульсі своїх закупівель чи закупівель підпорядкованих
установ, знаходити проблемні місця і шляхи їх вирішення, але й дає
можливість створювати свої власні показники і об’єкти. Це дозволяє
налаштувати аналітику під специфічні потреби кожного користувача.
Індекс найкращих практик створений Transparency International для
можливості порівняння схожих між собою замовників з точки зору
використання ними найкращих практик в чотирьох категоріях:
конкурентність, якість процедур, доступність та прозорість. За допомогою
індексу замовники, учасники, і просто зацікавлені громадяни можуть
дізнатися, наскільки той чи інший замовник відповідає чи не відповідає
найкращим практикам у його категорії і порівняти замовників між собою за
цими критеріями. Проаналізувавши індикатори, замовники зможуть зробити
висновки щодо конкретних дій, необхідних для покращення своїх
результатів.
Система ризик-індикаторів від Transparency International допомагає
швидко оцінити як окремий тендер, так і замовника, на предмет ризику
неефективного проведення процедури чи обмеження конкуренції. Учасники
можуть оцінити надійність замовника, замовники – виявити типові проблеми
у своїх закупівлях, а громадяни – зрозуміти, як проводять закупівлі державні
установи, що надають їм послуги.
Пошук та відстеження додаткових угод в ProZorro, cтворений
Київською Школою Економіки, показує всі зміни контрактів за останні три
дні, місяць чи рік і дозволяє знайти всі «допки» будь-якої організації за

Блоги та соціальні мережі

53

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

1 – 31 грудня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
різними параметрами. Робот також кожен день відбирає та публікує 3 топновини з найбільш резонансних тем за останні декілька днів.
Закупівлі, створені Агенством журналістики даних Texty.org, є одним з
найбільших архівів публічних закупівель з 2008 року. Інструмент містить
інформацію про укладені договори з Вісника державних закупівель та
Prozorro. Також тут доступний пошук по замовниках чи переможцях тендерів,
об’ємах угод, часовому періоду тощо.
Антикорупційний монітор – це комплексний аналітичний портал, що
поєднує в собі ряд інструментів для моніторингу результатів публічних
закупівель, зокрема, громадська експертиза результатів державних тендерів в
Україні та модуль аналітики громадської експертизи. Портал дозволяє
провести аудит усіх переможців державних тендерів методами кредитного
скорингу.
Загалом же більше 14 аналітичних інструментів наразі
використовують базу даних системи ProZorro.
Як ми бачимо, моду в цій галузі задають громадські організації. Наразі в
Україні є високий запит від громадськості саме на відкриті дані. В ситуації,
коли рівень корупції високий, а державні інститути слабкі, саме на плечі
громадських активістів лягає функція моніторингу та контролю використання
бюджетних коштів. Насьогодні склалась ситуація, коли державний
моніторинг публічних закупівель не регламентовано на законодавчому рівні.
Але саме відкритість системи показала, як багато порушень та зловживань є в
публічних закупівлях. Знаючи свою безкарність, деякі державні замовники
нахабно продовжують робити свої «оборудки» вже в електронній системі.
Пересічному громадянину важко розібратись в терабайтах даних, що є в
системі. А от інструменти, про які згадувалось вище, допомагають будь-кому
зрозуміти, де #зрада, а де #перемога.
В планах на майбутнє – інтеграція системи електронних публічних
закупівель ProZorro з порталом публічних фінансів e-data.gov.ua та
Державною казначейською службою України. Наразі інформація про
державні фінанси міститься на декількох ресурсах. Після інтеграції вона буде
сконцентрована в одному місці, і ланцюжок державних витрат можна буде
відстежувати від планування закупівлі та проведення тендеру до оплати
замовника. Це значно спростить роботу громадських розслідувачів і
журналістів та підвищить підзвітність розпорядників бюджетних коштів.
Також дуже важливим завданням, яке дозволить зробити дані системи ще
більш легкими для використання, є переведення всіх даних системи в такий
формат, щоб їх можна було скопіювати і піддати машинному обробленню.
Дуже важливо також захистити прозорість системи, бо протягом
останнього року ми бачимо спроби на законодавчому рівні ввести корупційні
схеми в публічні закупівлі. Так, законопроект 7206 з популістичною назвою
«Купуй українське – плати українцям» має на меті введення сумнівної
формули з 15 складових, яка визначатиме, чи будуть в компанії «пільги». Під
кожну таку складову учасникам треба буде отримувати відповідну довідку, а
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це означає, що можна забути про прозорий та зрозумілий вибір переможця,
адже важлива частина цього процесу буде виведена за межі системи. Завдяки
тому, що громадські організації дуже активно використовують дані системи
публічних закупівель с своїй роботі цей законопроект набув широкого
розголошення. Активісти розуміють яку загрозу він несе прозорості системи і
я він ускладнить їх роботу по розслідуванням. Звичайно корупціонерам буде
набагато легше приховати свої схеми за складною формулою, бо вони
розуміють, що чим більше даних приховано за паперовими довідками та
розмовами за закритими дверима, тим важче викрити схеми та лазівки. Навіть
цей супротив прозорості системи і є тим доказом, що лише повна відкритість
даних державних організацій є тим інструментом, якій забезпечує їхню
підзвітність (Відкриті дані ProZorro змінюють правила гри в боротьбі
проти корупції // http://blog.liga.net/user/koniliogvu/article/28862.aspx. – 2017.
– 08.12).

Саша Дрік, голова Ради ГО «Громадський люстраційний комітет»,
координатор коаліції «Декларації під контролем»:
НАЗК оголосило тендер на аудит системи е-декларування,
завданням якого є знищити систему і позбутись декларацій.
27 листопада НАЗК оголосило про проведення аудиту системи едекларування. Проведення експертизи ми вимагали ще з початку цього року,
щоби, нарешті, отримати відповіді на питання: що з системою зараз, хто, коли
і з якими наслідками в неї втручався, і що потрібно, щоб вона почала,
нарешті, перевіряти декларації в автоматичному режимі. Таку експертизу
висловили готовність підтримати іноземні партнери України.
Однак замість незалежної експертизи за участі іноземних експертів,
висновкам яких довіряли би як ми, так і міжнародні партнери України, НАЗК
раптово оголосило тендер, який прямо заборонив іноземцям його проводити.
Умови тендеру дискримінаційні і містять ознаки корупції.
По-перше, участь у тендері заборонено брати іноземним кмопаніям. Не
можуть брати участь у тендері ті компанії, в яких є іноземний статутний
капітал або іноземці-засновники.
По-друге, умови тендеру вимагають у компанії-учасника мати доступ до
державної таємниці. Окрім того, що кількість компаній, які відповідають цій
вимозі, в Україні дуже обмежена, всі вони могли отримати такий доступ
виключно якщо раніше працювали або працюють із державними органами і є
на постійному контролі в державних спецслужб.
По-третє, на подання тендерних пропозицій дається менше тижня.
Враховуючи, що це занадто короткий строк для підготовки тендерної заявки
на проведення подібної експертизи, така поспішність може свідчити про те,
що переможець вже відомий, а закупівля проводиться формально.
Такі умови тендеру порушують основні принципи публічної закупівлі,
закріплені в Законі «Про публічні закупівлі», серед яких добросовісна
конкуренція, недискримінація учасників, неупередженість.
Блоги та соціальні мережі
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Окрім того, вартість аудиту встановлена у розмірі 199 тисяч гривень –
це максимальна можлива сума для проведення так званих допорогових
закупівель, на які не поширюються в повному обсязі всі вимоги Закону «Про
публічні закупівлі». Чим обгрунтована саме така ціна? Чи не бажанням обійти
вимоги законодавства про публічні закупівлі?
Я нагадаю, що проведення незалежної екпспертизи ми вимагали ще з
початку 2017 року. Ще на початку літа 2017 НАЗК прийняло рішення про
проведення незалежної експертизи системи е-декларування із залученням
іноземних експертів, яку висловили готовність підтримати міжнародні
партнери України. Однак проведення такої експертизи було заблоковано
державним органом Держспецзв’язок, одна із підконтрольних структур якого
ДП «УСС» є офіційним адміністратором системи.
Необхідність такої експертизи пов’язана в тому числі з позицією
адміністратора системи, державної структури ДП «УСС», що запуск
автоматизованої перевірки декларацій неможливий, бо існуюча система едекларування до цього не спроможна. Без такої автоматизації НАЗК
перевірило за рік аж 100 декларацій.
Однак при цьому саме ДП «УСС» увесь останній рік контролює систему,
вносить в неї зміни, видаляє з неї декларації. Вони ж стверджують, що вона
настільки погана, що треба створювати нову, але при цьому не підпускають
до неї нікого, включно з самим НАЗК.
Паралельно про те, що система погана активно на всіх ефірах розказують
депутати від провладної коаліції, особливо президентської фракції, які вперто
переконують, що треба створювати нову. Підконтрольний президенту
Гунпрокурор робить гучні заяви по кримінальний справах проти її
розробників, переконуючи нас, що система погана, бо її розробляли студенти
КПІ, попри те, що за словами самого ж Президента, програма була
кардинально перероблена. І після такої багатомісячної обробки,
контрольоване за свідченнями викривача з Адміністрації Президента
керівництво НАЗК запускає фіктивний тендер на проведення експертизи
системи, в якому має перемогти якась, судячи з усього, контрольована
спецслужбами компанія.
В очах суспільства це має виправдати потребу створення нової системи
системи е-декларування, яку, звісно, ніколи не створять. Скільки
коштуватиме ця нова система ДП «УСС» вже порахували – 12 мільйонів
доларів і 4 роки роботи. Окрім того, негативний висновок аудиторів,
зроблений ручними компаніями, обов’язково буде сформульованй таким
чином, щоби делегітимізувати вже опубліковані декларації – щоби кожен
високопосадовий корупціонер міг оскаржити відкриті на підставі цих
декларацій
результати
кримінальних
проваджень
Національного
антикорупційного бюро.
Якщо не вдасться захистити систему, після того, як зрежисована на
Банковій війна антикорупційних органів призведе до повної дискредитації і
руйнування всієї антикорупційної реформи. Таким чином високопосадові
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корупціонери позбудуться одразу всіх загроз для корумпованої системи, яку,
як і раніше, захищатимуть вірні пси Президента в Генеральній прокуратурі.
Але хіба за це ми боролись останні 4 роки? (Систему е-декларування хочуть
вбити
через
ручний
аудит
//
https://blogs.pravda.com.ua/authors/drik/5a25044fdaf66. – 2017. – 04.12).

Дмитрий Дубилет:
Немного статистики от iGov. Вот список топ-10 городов, в которых
запущено больше всего электронных услуг.
Единственное, из этого списка пришлось исключить все города
Днепропетровской области, так как они собой заняли весь топ – результат
плодотворной работы с нашей ОГА.
Итак, наши чемпионы!
Хмельницький (Хмельницкая область) – 106 услуг
Дрогобич (Львовская область) – 94 услуги
Острог (Ровненская область) – 72 услуги
Борисполь (Киевская область) – 71 услуга
Теплик (Винницкая область) – 68 услуг
Тернополь – 65 услуг
Херсон – 63 услуги
Буча (Киевская область) – 62 услуги
Глухов
(Сумская
область)
–
60
услуг
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 01.12).
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Інфографіка
Віктор Нестуля, директор програми інноваційних проектів
Transparency International Україна, координатор системи моніторингу
ProZorro:
Сьогодні країною повним ходом запускається реформа охорони
здоров’я і одна з її важливих складових – eHealth. Можливо ви бачили
нещодавній звіт проекту про їхні регіональні тури – 50 днів, 12 семінарів…
Рік розгортання реформи продемонстрував неабиякий запит на фахову
підтримку на місцях – тренери провели майже 200 заходів, надавали сотні
телефонних консультацій, підтримували тисячі замовників та постачальників
у системі.
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(ProZorro
–
1000
і
1
семінар
по
Україні
http://blog.liga.net/user/vnestulya/article/28987.aspx. – 2017. – 22.12).

Інфографіка
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Зарубіжний досвід
На сайте Министерства связи и информатизации в виде перечня дат
были подведены итоги e-gov в Беларуси в 2017 г.
20.01.2017
Представлен 15-й выпуск каталога «Информационные ресурсы и
системы Беларуси». Выпуск каталога пополнился 4412 ресурсами и 11
информационными
системами.
Всего
Государственный
регистр
информационных ресурсов содержит сведения о 10 414 информационных
ресурсах органов госуправления, предприятий и организаций всех форм
собственности, в том числе 10 058 актуальных информационных ресурсов и
346 исключенных ресурсов.
18.04–21.04.2017
Открылся XXIV Международный форум по телекоммуникациям,
информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017» в Минске.
Ежегодно в нем участвуют более 100 компаний из 18 стран.
26.04.2017
Состоялся Белорусско-Корейский форум в области электронного
правительства.
29.06.2017
Республика Беларусь вышла на 39-е место в рейтинге Глобального
индекса
кибербезопасности
согласно
опубликованному
отчету
Международного союза электросвязи (МСЭ), опередив ряд европейских
государств, и вышла на 3-е место в регионе СНГ.
12.09.2017
Состоялась презентация глобального проекта СООО «Белорусские
облачные технологии» – G-Clоud, созданного специально для
государственных организаций Беларуси.
04.10.2017
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 359 от 3
октября 2017 г. упразднен Департамент информатизации Министерства связи
и информатизации Республики Беларусь. Функции единого организатора
процедур
государственных
закупок
в
сферах
информатизации,
информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникации
возложены на Минсвязи.
11.12.2017
В Минсвязи состоялась презентация результатов проектов БелорусскоКорейского Центра сотрудничества в области информационных технологий
2017 г.
В текущем году в рамках работы Центра завершены проекты по
развитию системы безбумажной торговли, переводу в электронный вид
архивных документов и наращиванию компетенций в сфере информационной
Зарубіжний досвід
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безопасности. ИТ-компании, которые работали над перечисленными
проектами, – KINY&Partners, KTNET и Ahnlab.
Основной целью работы Центра является оказание помощи Республике
Беларусь в развитии информационного общества с учетом успешного опыта
Республики Корея по внедрению передовых информационных технологий
(Министерство связи и электронное правительство. Итоги 2017 в датах
// http://e-gov.by/ivents/ministerstvo-svyazi-i-elektronnoe-pravitelstvo-itogi-2017v-datax. – 2017. – 28.12).

21 декабря 2017 года Президент Республики Беларусь подписал
Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», направленный на
развитие Парка высоких технологий (ПВТ), развитие инновационной
сферы, построение современной цифровой экономики в Республике
Беларусь.
Официальный текст документа можно посмотреть на Национальном
правовом интернет-портале.
С официальным комментарием к Указу можно на Интернет-портале
Президента Республики Беларусь (Официально опубликован Декрет №8 «О
развитии
цифровой
экономики»
//
http://e-gov.by/ivents/oficialnoopublikovan-dekret-8-o-razvitii-cifrovoj-ekonomiki. – 2017. – 28.12).
Во Вьетнаме применены беспрецедентные меры по контролю за
выражением мнения пользователей в интернете. Власти наняли 10
тысяч человек которые будут отслеживать посты в Сети и соотносить их
с разрешенной политикой.
Кибердивизия будет бороться с «неправильными взглядами». Об этом
сообщает международное агентство Reuters. В сообщении говорится, что
создание кибердивизии соответствует политике страны, которая опирается на
цензуру и блокировку любых оскорбительных для власти сайтов в интернете.
Ожидается, что кроме поиска «вредного» содержимого, члены дивизии
будут заниматься и предупреждением кибершпионажа. Хотя для этого в
стране создается другое подразделение. Не исключено, что они будут
взаимодействовать
в
рамках
государственного
министерства
и
координировать свои усилия.
На данный момент ни в одной стране мира, такого пристального
внимания к сети Интернет со стороны правительства нет (Вьетнам создал
кибердивизию для борьбы с неправильными взглядами в интернете //
https://digital.report/vetnam-sozdal-kiberdiviziyu-dlya-borbyi-s-nepravilnyimivzglyadami-v-internete. – 2017. – 27.12).
К концу 2022 года граждане Республики Беларусь смогут
запрашивать выписки и записываться к врачу через электронный
личный кабинет.
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Сейчас в стране при участии Всемирного Банка разрабатывается единая
централизованная база данных. Она будет содержать всю медицинскую
информацию о пациенте: историю болезни, обследования, лекарственные
препараты, которые он принимал. У пациента появится возможность
запрашивать выписки, просматривать рецепты, записываться к врачу, не
выходя из дома (Белоруссия сделает регистратуры в поликлиниках
электронными в 2022 году // http://open.gov.ru/infopotok/5516564. – 2017. –
27.12).

В Центре развития системы «Электронное правительство»
состоялась встреча с представителями компании Eastwind, во главе с
директором компании Бубновым Борис Геннадьевичем. В ходе встречи
со стороны Центра было рассказано о состоянии и развитии системы
электронного правительства в Республике Узбекистан.
Представители компании Eastwind ознакомили с разрабатываемым
проектом – «Национальный мессенжер», который является одним
мессенджером на все случаи жизни. Представители компании рассказали о
преимуществах внедрения и использования данного продукта, прежде всего
это: безопасный мессенджер, современный инструмент для коммуникаций,
электронный кошелек, приложение предлагающее удобные городские
сервисы и развлекательный контент.
В ходе встречи обе стороны ответили на интересующие их вопросы,
касательно роли данного приложения для электронного правительства. Обе
стороны проявили интерес к дальнейшему сотрудничеству и возможного
запуска пилотного проекта, разработанного для Узбекистана.
Eastwind – динамично развивающаяся компания, один из крупнейших
российских разработчиков и поставщиков программного обеспечения
(Компания Eastwind представила проект «Национальный мессенжер» //
https://uzreport.news/technology/kompaniya-eastwind-predstavila-proektnatsionalniy-messenjer. – 2017. – 27.12).
Міністерство фінансів Ізраїлю розглядає можливість введення в обіг
власної криптовалюти – електронного шекеля – в рамках плану по
скороченню обсягу готівки в економіці і боротьби з операціями на
«чорному ринку».
Відзначається, що Ізраїль – не перша країна, в якій виникла ідея
випустити електронний аналог національної валюти. У вересні центральний
банк Швеції опублікував документ, в якому містився аналіз можливості
створення електронної крони «e-krona».
Однак, як пише газета, ізраїльська і шведська електронні валюти не
стануть повним аналогом криптовалюти біткоїн – «зашифрованої,
децентралізованої валюти, яку не випускає жоден уряд і яка не має чіткого
вартісного еквівалента».
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«У випадку зі Швецією або Ізраїлем криптовалюта буде еквівалентна за
вартістю існуючої національної валюти ... Електронна версія не буде ставити
перед собою мету змінити грошову систему країни», – зазначає видання.
Передбачається, що електронний шекель стане альтернативою готівці.
Транзакції з електронними шекелями будуть здійснюватися безпосередньо
між споживачами без посередництва банків (В Ізраїлі може з’явиться
власна
криптовалюта
–
електронний
шекель
//
https://www.epravda.com.ua/news/2017/12/24/632504. – 2017. – 24.12).

Естонія могла б стати першою європейською країною, яка
запровадить державну криптовалюту. За словами глави програми
електронного громадянства, її власники зможуть підтверджувати есткойнами
свою особу, а також оплачувати ним деякі товари і послуги. Також країна
збирається проводити ICO на державній платформі. Проте центробанк
Естонії і ЄЦБ ідею поки що не підтримали.
Керуючий директор програми електронного громадянства Естонії
Каспар Корюс опублікував у Medium план розробки державної
криптовалюти – есткойна, а також описав систему проведення ICO під
егідою держави. Як зазначає Reuters, ініціатива виходить від управління
електронного громадянства, а не від уряду Естонії. Центробанк країни в
обговоренні проекту також участі не брав.
Згідно з планом Корюса, есткойн стане валютою для 27 000 володарів
електронного громадянства Естонії. Програма e-residency діє в країні з
2014 року і дозволяє громадянам інших країн відкривати в Естонії бізнес і
рахунки в банках, а також вести віддалене управління справами. За це
віртуальний резидент вносить щомісячну плату і оплачує послуги юристів і
бухгалтерів. До 2025 року Естонія планує збільшити кількість цифрових
громадян до 10 млн.
Запуск криптовалюти для електронних резидентів повинен збільшити
приплив інвестицій в країну, вважає Каспар Корюс. Навіть без есткойна
програма віртуального громадянства Естонії принесла €14,4 млн.
За допомогою криптовалюти віртуальні громадяни зможуть отримувати
бонуси, підтверджувати свою особу, а також розплачуватися есткойнами так
само, як і євро. «Всі три моделі життєздатні, і їх можна втілити, не
викликаючи занепокоєння в ЄЦБ». Раніше ЄЦБ розкритикував ініціативу
Естонії. За словами регулятора, жодна з країн ЄС не має права вводити
власну валюту, в тому числі і цифрову.
Корюс підкреслює, що есткойн не буде конкурувати з євро, бо
формально буде вважатися токеном, а не грошовою одиницею. Однак третій
сценарій застосування криптовалюти як раз передбачає використання
есткойна як альтернативи євро. У такому разі криптовалюта буде прив’язана
до курсу євро, а банки будуть зобов’язані приймати її як рівну валюту.
У своїй публікації Корюс також порушив проблему проведення ICO. На
його думку, первинне розміщення монет стало надто популярною практикою,
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яка не завжди проводиться законно. Тому Естонія не планує залучати
якомога більше ICO-інвесторів. Замість цього країна дозволить відібраним
компаніям використовувати для торгів токенами платформу системи
електронного громадянства. Також Естонія готова взяти участь у підготовці
нових законопроектів на рівні ЄС. Корюс зауважив, що після заяви про
запуск есткойна кількість заявок на електронне громадянство зросла, і
причиною цього стала саме можливість проводити ICO.
В середині грудня уряд Естонії оголосив про створення Агентства для
розвитку ринку криптокапіталу. Нова організація планує залучати
криптоактиви, відкривати спеціалізовані біржі, а також спонсорувати
стартапи і допомагати їм у проведенні ICO (Есткойн не буде конкурувати з
євро // https://news.finance.ua/ua/news/-/417300/estkojn-ne-bude-konkuruvatyz-yevro. – 2017. – 24.12).

Правительство Грузии 22 декабря запустило электронный портал
ichange.gov.ge, который позволяет гражданам подавать петиции
правительству в электронном виде, а правительство будет обязано в
течение трех месяцев опубликовать «четкий» и «обоснованный» ответ
по вопросу петиции.
Согласно установленным правилам, для рассмотрения электронной
петиции необходимо, чтобы в течение 30 дней после инициирования петиции
ее подписали 10 тысяч граждан. Петицию будет рассматривать комиссия,
укомплектованная представителями Администрации правительства и
Министерства финансов, однако, по согласованию с главой Администрации
правительства, петиция может быть рассмотрена и на заседании
правительства.
О запуске Электронного портала петиций премьер-министр
Квирикашвили объявил 21 декабря, во время обсуждения в Парламенте
обновленного состава Кабинета министров и правительственной программы,
говоря о мероприятиях, запланированных по направлению открытого
управления.
Квирикашвили также подчеркнул важность председательства Грузии в
международной платформе – Партнерстве открытого управления (OGP) и
заявил, что в 2018 году в Грузии пройдет Глобальный саммит OGP.
Квирикашвили акцентировал внимание на важность диалога с
различными слоями общества. По его словам, аналогично Совету инвесторов
при премьер-министре, который обеспечивает регулярную коммуникацию
между правительством и бизнес-сектором, «похожая платформа в
ближайшем будущем будет создана и с целью коммуникации с НПО и
представителями гражданского общества». «Мы очень надеемся на создание
возможности для цивилизованного диалога также и с политическими
партиями».
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Во время парламентских обсуждений обновленного состава Кабинета
министров речь шла также о других планах правительства по направлению
открытого управления.
На заседании парламентского меньшинства 20 декабря министр
юстиции Теа Цулукиани отметила, что в феврале Парламенту будет
представлен Акт о свободе информации.
Принятию этого законопроекта «открыли путь» поправки к новой
Конституции, принятые во втором слушании, которые уточняют условия
доступа к публичной информации.
Акт о свободе информации объединит регулирующие нормы по
доступности публичной информации, которые в настоящее время
«разбросаны» в различных законах и уладит практику выдачи информации
(Правительство Грузии запустило Электронный портал петиций //
http://www.apsny.ge/2017/pol/1514143145.php. – 2017. – 24.12).

Президент Білорусі підписав декрет стосовно підтримки та розвитку
IT-технологій в економіці. Серед інших положень документу – легалізація
стартапів та ініціатив, що працюють на основі технології blockchain. Це
відкриває можливості до легалізації майнінґу в країні та операцій із
криптовалютами.
Очільник білоруської держави Олександр Лукашенко поставив підпис
під декретом «Про розвиток цифрової економіки». Про це він також заявив
на зустрічі із представниками бізнесу та ділових кіл, організованій його
адміністрацією. Серед інших питань йшлося і про blockchain та інші
технології цифрової ери.
Головною метою підписання документу є створеня в країні умов,
завдяки яким світові IT-компанії відкриватимуть тут свої представництва та
центри розробки для створення продуктів, що затребувані на світовому
ринку.
Другим завданням документу президент Білорусі назвав «інвестиції у
майбутнє». Він твердить, що документ відкриє більше можливостей для
розбудови кадрової бази та зміцнення освітнього потенціалу країни. І третій
пункт, реалізації якого має посприяти документ – запровадження найновіших
фінансових інструментів та технологій у Білорусі. Президент Білорусі
амбітно проголосив, що його країна стане першою, що офіційно відкриває
широкі можливості для роботи із криптовалютами та технологією blockchain
та прагне створити регіональний центр із компетенцій у цій сфері. Невідомо,
чи лобіювали це рішення представники криптоіндустрії (Олександр Мельник
У Білорусі легалізували blockchain // https://nachasi.com/2017/12/24/ubilorusi-legalizuvaly-blockchain. – 2017. – 24.12).
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал активно
бороться с коррупцией в первые 100 дней своего президентства.
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В своем обращении к нации президент подчеркнул, что коррупция
остается одной из главных проблем государства.
Мнангагва пообещал создать электронное правительство, которое будет
подключено к интернету, в целях борьбы с коррупцией.
«Целью моего правительства будет создание новой Зимбабве,
основанной на честности и прозрачности».
«В эту новую эру будут предприняты меры по созданию электронного
правительства, целью которого будет не только желание идти в ногу со
временем, но и борьба с коррупцией» (Новый президент Зимбабве
пообещал
искоренить
коррупцию
за
100
дней
//
https://regnum.ru/news/2360338.html. – 2017. – 21.12).

Развитие в Беларуси цифровой экономики как части амбициозного
проекта построения IT–страны – одна из приоритетных задач. Граждане
и бизнес, в свою очередь, ждут от государства простого, быстрого и
эффективного диалога. Его способно обеспечить электронное правительство.
Хотя к этому термину не все до конца привыкли, понятно, что речь о новых
формах
взаимодействия
государственных
органов,
оптимизации
предоставления
услуг,
поддержке
и
расширении
возможностей
самообслуживания граждан... На каком мы сейчас этапе?
Трудно поверить, но всего 15 лет назад у нас практически отсутствовали
механизмы взаимодействия в электронном виде органов государственного
управления как между собой, так и с юридическими и физическими лицами.
Необходимые сведения люди получали, обивая пороги различных
организаций либо ведя изнурительную переписку. Проблема требовала
решения, и в конце концов были созданы общегосударственная
автоматизированная информационная система, система межведомственного
электронного документооборота государственных органов и госсистема
управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи.
Оператором этих межведомственных систем стал открытый в 2012 году
Оперативно–аналитическим центром при Президенте Национальный центр
электронных услуг. И сейчас не проблема в режиме онлайн заполнить или
предоставить электронные формы, произвести оплату. Более того, для
получения нужных бумаг можно совершить всего один визит в
государственный орган либо вовсе без него обойтись – необходимый
документ, обладающий всеми полномочиями бумажного собрата, оформят и
в электронном виде. Новые грани потенциала электронного правительства
проявляются регулярно.
Директор РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦЭУ)
Андрей Ильин:
Наше предприятие – тот межведомственный оператор, который
помогает юридическим и физическим лицам получать данные из органов
госуправления. На основе этих сведений формируется перечень
соответствующих электронных услуг и административных процедур. По
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состоянию на середину декабря в стране доступно 90 электронных услуг от
12 государственных органов. Кроме того, с ноября идет переход на
использование второй очереди системы «Одно окно», 250 административных
процедур переводятся в электронный вид. Конечно, хочется большего, и
работа в этом направлении ведется.
Центральная платформа для получения электронных услуг гражданами
и бизнесом – Единый портал электронных услуг (ЕПЭУ, portal.gov.by). Это
точка доступа к различным сервисам и источник информации об
административных
процедурах.
Здесь
используется
технология
дистанционного заказа, а результаты выполнения видны в режиме реального
времени. Уже более 2.000.000 электронных услуг оказано, и еженедельно
наблюдается положительная динамика еще в 100.000. Резкий прирост
пользователей происходит, когда ведомства переводят ту или иную
процедуру в электронный вид. К примеру, МВД недавно предоставило
возможность передавать информацию об иностранных гражданах и лицах без
гражданства через ЕПЭУ, и этим сервисом уже пользуются большинство
гостиниц, агроусадьбы, индивидуальные предприниматели.
Разумеется, далеко не все услуги бесплатны, но ведь за ценную
информацию, как и за новые возможности, надо раскошелиться. Возьмем, к
примеру, электронный документооборот. В стране более 8.600 участников
такого обмена имеют возможность отправлять и получать на 100 %
юридически значимые электронные документы. Еще один плюс – можно
использовать программное обеспечение от различных производителей. В
электронном обороте еженедельно находятся около 60.000 документов, тогда
как в 2013–м было всего 300 (!). Это гигантский шаг вперед.
Пока ключи ЭЦП используют в основном представители госструктур,
крупного и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели для решения
ежедневных производственных задач. Оно и понятно: нынче стоимость ЭЦП
– около 70 рублей. Все большую популярность этот электронный инструмент
аутентификации набирает и среди физических лиц. Ожидается, что массово
его использовать начнут уже в ближайшем будущем – тогда, когда значимое
количество повседневных житейских задач, где требуется идентифицировать
личность, можно будет решать посредством Единого портала электронных
услуг или интернета в целом. Но и сейчас уже есть чем похвастаться: в
Беларуси мобильные операторы МТС и velcom, а также НЦЭУ оказывают
услугу по предоставлению электронной цифровой подписи на сим–картах.
Осталось выстроить грамотную тарифную политику, потому что цена такого
электронного ключа примерно идентична стоимости ЭЦП. Уже в начале 2018
года поклонников IT–технологий ожидает акция, призванная заинтересовать
население в получении мобильных ключей. И не за горами тот день, когда
ими будут открываться множество дверей в отечественном электронном
правительстве.
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ТОП–5 электронных услуг единого портала электронных услуг
• Передача информации об иностранных гражданах и лицах без
гражданства.
• Подтверждение операторами электросвязи сведений об абонентах.
• Информация о размере получаемой пенсии.
• Включение сведений в реестр бытовых услуг, торговый реестр.
• Информация о принадлежащих конкретному физическому лицу правах
на объекты недвижимого имущества.
Электронные услуги и административные процедуры давно
перешагнули границы интернета. Для тех, кто крайне далек от IT–
технологий, в Беларуси существует институт информационных посредников
в составе РУП «Белпочта» и РУП «Белтелеком». Однако их возможности
пока ограничены небольшим количеством услуг. Наша страна не настроена
слепо копировать опыт Москвы или Тбилиси, где аналогичные функции
возложены на финансируемые из бюджета многофункциональные центры
обслуживания населения. Есть предложение использовать иную модель
работы: расширить институт информационных посредников за счет сети
нотариусов, пунктов Национального кадастрового агентства и ряда других
организаций, активно работающих с населением. Это менее затратно, зато
удобно для граждан (Александр Нестеров Ключи к электронному
правительству
//
https://www.sb.by/articles/klyuchi-k-elektronnomupravitelstvu.html. – 2017. – 20.12).
Министерство финансов Германии заявило, что поддерживает
предложение французского министра финансов Брюно Ле Мэра (Bruno
Le Maire) призвать всех участников Большой двадцатки к обсуждению
темы глобального регулирования биткоина; немецкое правительство
уже опубликовало предупреждение для граждан о рисках использования
криптовалют.
Итальянское правительство также разделяет тревогу Франции и готово к
дискуссии, власти Великобритании тоже согласны, что криптовалюты
следует регулировать – они могут использоваться мошенниками для
отмывания денег, наркоторговцами и террористами.
«Имеет смысл обсудить риски виртуальных валют на международном
уровне». Следующая встреча министров финансов G-20 и управляющих
центробанков стала бы «удобным случаем сделать это».
Месяц назад Европейское управление по надзору за рынком ценных
бумаг (European Securities and Markets Authority, ESMA) уже выпустило два
бюллетеня, в которых предупредило инвесторов и компании, участвующие в
ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение криптовалют), о
потенциальных рисках. В июле Комиссия по ценным бумагам и биржам
США (The Securities and Exchange Commission, SEC) применила законы о
ценных бумагах к торговле криптовалютой, а в начале декабря впервые
подало иск против компании-организатора ICO и ее руководителей – по
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подозрению в мошенничестве (Вика Рябова Германия присоединилась к
европейской инициативе по регулированию криптовалют // http://drussia.ru/germaniya-prisoedinilas-k-evropejskoj-initsiative-po-regulirovaniyukriptovalyut-smi.html. – 2017. – 19.12).

Проект нового оборонного бюджету США в розмірі майже $700 млрд
був прийнятий Сенатом країни у вересні і містив заклик до
американського Міністерства оборони приступити до дослідження
«потенційно наступальних і оборонних програм на основі blockchain та
інших технологій розподілених баз даних».
Підсумкова версія закону була підписана минулої середи президентом
США Дональдом Трампом. Як йдеться в документі, дослідження цієї
технології буде являти собою «оцінку зусиль іноземних держав,
екстремістських організацій і кримінальних мереж у використанні таких
технологій, а також оцінку використання або планованого використання
таких технологій федеральним урядом і критичними інфраструктурними
мережами». Результати дослідження blockchain мають бути представлені
Конгресу протягом наступних 6 місяців. Передбачається, що в роботі над
ним, крім Міністерства оборони США, візьмуть і інші урядові відомства і
організації.
Раніше про дослідження blockchain заявили у Австралії, де створили
власну версію цієї технології. Вона набагато швидша за ту, яку використовує
Bitcoin (Людмила Кліщук США займуться дослідженням можливостей
та ризиків blockchain // https://nachasi.com/2017/12/18/doslidzhennyablokchejn. – 2017. – 18.12).
Владелец Aadhaar (так называется цифровая биометрическая
идентификация в Индии, присваивающая гражданам 12-значный код)
должен предоставить свою ID-карту, чтобы открыть новый банковский
счет, постановила судейская коллегия Верховного суда Индии в
минувшую пятницу.
Коллегия приняла решение продлить до 31 марта 2018 года срок, когда
гражданин, открывающий новый счѐт, может не предоставлять в банк IDкарту, но только для тех, кто еще не получил свой Aadhaar. Однако такие
граждане должны предоставить банку доказательство, что они подали заявку
на получение карты.
Правительство утверждает, что привязка счѐта к Aadhaar уменьшает
вероятность мошенничества, коррупции и облегчает отслеживание
неучтенного благосостояния.
Суд планирует завершить слушания по 28 отдельным ходатайствам,
связанным с Aadhaar, до 17 января 2018 года.
В августе этого года Верховный суд Индии постановил, что право на
неприкосновенность частной жизни является фундаментальным правом
человека и подпадает под действие 21 статьи Конституции Индии – право на
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жизнь. Вердикт Верховного суда открыл путь для решения вопроса – законен
ли Aadhaar.
Необходимость уточнить, обязательно ли должно соблюдаться право на
неприкосновенность частной жизни, возникла после протестов и жалоб
жителей Индии на внедрение Aadhaar. Изначально получение Aadhaar (и,
соответственно, предоставление своих биометрических данных) было
добровольным, однако постепенно код стал необходим для получения
госуслуг и мер социальной поддержки. С января 2017 года без него нельзя
участвовать как минимум в 22 программах, включая некоторые
образовательные, получать пособия по материнству и бесплатные школьные
завтраки. Aadhaar необходим для открытия счѐта в банке, оплаты налогов и
т.д.
Противники Aadhaar заявляют, что он нарушает их право на
приватность, поскольку требует сдавать отпечатки пальцев и
сканировать сетчатку глаза. Люди не уверены в защищенности системы от
взломов (СМИ приводят примеры, когда данные из системы оказались в
общем доступе) а также считают, что с помощью Aadhaar правительство
может шпионить за гражданами: процесс сбора, хранения, удаления и
управления ПД непрозрачен и неконтролируем (Верховный суд Индии
подтвердил обязательность биометрической идентификации для
открытия банковского счѐта // http://d-russia.ru/verhovnyj-sud-indiipodtverdil-obyazatelnost-biometricheskoj-identifikatsii-dlya-otkrytiyabankovskogo-schyota.html. – 2017. – 18.12).

Благодаря сервисам E-court (Электронного суда), граждане
Белоруссии получили возможность подавать иски, жалобы, заявления и
ходатайства в электронном виде.
Электронный сервис «Банк данных судебных постановлений»был
разработан для оперативного извещения сторон о принятых судом
постановлениях.
Доступ к ресурсу предоставляется бесплатно на равных условиях всем
зарегистрированным пользователям, прошедшим авторизацию.
В банк данных судебных постановлений включены только
постановления, принятые с 15 августа 2017 года.
Кроме того, в эксплуатацию введен модернизированный сервис
«Расписание судебных заседаний». Ресурс информирует о предстоящих дате,
месте и времени судебных заседаний всех коллегий Верховного Суда,
областных (Минского городского) и экономических судов республики
(Опыт Белоруссии: онлайн сервис подачи исков по экономическим делам
// http://open.gov.ru/infopotok/5516542. – 2017. – 18.12).
В Германии вскоре начнется рассмотрение законопроекта, согласно
которому производители любых электронных устройств обязаны будут
встроить
в
свои
разработки
бэкдоры
специально
для
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правоохранительных органов. Пока законопроект выглядит чересчур
одиозным.
Власти Германии готовят законопроект, обязывающий всех
производителей электронных устройств встраивать в свои изделия бэкдоры
для правоохранительных органов. Речь идет обо всех современных
устройствах, от «умных» автомобилей до смартфонов и «интернета вещей».
Как заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мэзьер (Thomas de
Maiziere), правоохранительные органы, расследовавшие террористические
атаки последних месяцев, постоянно сталкиваются с проблемами,
источниками которых оказываются «умные» устройства.
Например, «умные» автомобили немедленно сигнализируют своим
владельцам о любых попытках воздействия на них; протоколы шифрованной
связи в смартфонах не позволяют посторонним получать доступ к переписке.
Это полицейским очень не нравится, и далеко не только в Германии.
Министр внутренних дел ФРГ заявил, что у производителей
электроники якобы есть «юридическое обязательство» оснащать свои
разработки бэкдорами специально для правоохранительных органов. Он
также выразил пожелание, чтобы ИТ-отрасль предоставила властям свои
«программные протоколы» для дальнейшего анализа. В законопроекте есть
соответствующее положение, и оно позволит властям Германии требовать,
чтобы коммерческие компании раскрывали все подробности используемого
ими шифрования.
Этим законопроект не ограничивается. Он также предполагает
предоставить властям Германии право удаленно взламывать любой
компьютер «в случае кризиса».
Эксперты, ознакомившиеся с текстом законопроекта, указывают, что
отдельные его положения по сути предоставляют властям ФРГ право на
перехват любого трафика в Сети. По сути речь идет о практике тотального
надзора и полного исчезновения конфиденциальности в сетевых
коммуникациях. А это означает, что между возможностью широчайших
злоупотреблений и фактическим их совершением будет одна лишь добрая
воля правоохранителей.
Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности
компании SEC Consult Services:
«На сегодняшний день это глобальный тренд. Силовые структуры по
всему миру говорят, что протоколы шифрования им сильно мешают, и с
разной степенью бесцеремонности стремятся этот барьер устранить. В
данном случае, однако, не стоит ожидать, что законопроект будет принят в
своем нынешнем виде. Скорее всего, самые одиозные его положения были
вписаны именно в расчете на будущий «торг» в законодательных органах
Германии. Однако сама по себе тенденция борьбы с конфиденциальностью –
даже и из самых благих намерений – вызывает серьезную тревогу».
Тенденция действительно носит глобальный характер. Впору даже
говорить о скоординированных усилиях: законопроекты о бэкдорах «для
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компетентных лиц» пытаются продвигать в Великобритании и Франции, за
право доступа к шифрованным коммуникациям бьются силовые органы
США.
Функционеры Евросоюза ранее говорили, что не дадут хода
законопроектам о бэкдорах для шифрованных коммуникаций, однако в марте
2017 г. Еврокомиссия поддержала проект о предоставлении полиции и
спецслужбам бэкдоров в сервисах мгновенного обмена сообщениями –
WhatsApp, Telegram, Signal и других (Германия может усилить контроль
электронных устройств // http://e-gov.by/ivents/germaniya-mozhet-usilitkontrol-elektronnyx-ustrojstv. – 2017. – 14.12).

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры
будет сформировано в США. Соответствующий проект закона
большинством голосов приняла Палата представителей.
Новая структура будет создана на основе отдельных подразделений
Министерства внутренней безопасности США. В документе отмечается, что
«главной задачей агентства станет защита и повышение безопасности и
устойчивости кибербезопасности США, связи в случае чрезвычайных
ситуаций и критически важной инфраструктуры».
Глава ведомства Кирстен Нильсен, комментируя принятие проекта
закона, подчеркнула, что формирование подобной структуры сейчас
актуально, как никогда ранее. «Я призываю Сенат принять аналогичное
законодательство. Как показывают события (взрыв в Нью-Йорке – прим.
DR), критически важная инфраструктура нашей страны часто может быть
главной мишенью для разных врагов США, включая террористов,
зарубежные государства и других негосударственных субъектов, хакеров и
обычных
преступников»
(В
США
создадут
агентство
по
кибербезопасности
//
https://digital.report/v-ssha-sozdadut-agentstvo-pokiberbezopasnosti. – 2017. – 12.12).
Президент Нурсултан Назарбаев поручил внедрить технологию
блокчейн на государственном уровне. Правительство Казахстана
нацелилось на технологическую модернизацию экономики. Для этого была
создана государственная программа «Цифровой Казахстан», в которой для
блокчейна отведена отдельная роль.
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 (Казахстан внедряет блокчейн на
государственном уровне // http://open.gov.ru/infopotok/5516532. – 2017. –
12.12).
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Александр Лукашенко во время обсуждения проекта декрета «О
развитии цифровой экономики» заявил, что Беларусь должна
максимально использовать возможности по развитию цифровой
экономики.
Во время совещания с представителями ИТ-бизнеса и госчиновниками
глава государства отметил: «Мы должны принять новую, как ее называют,
цифровую реальность и максимально использовать все возможности,
которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект
декрета «О развитии цифровой экономики». Всеобъемлющее название, и оно
говорит само за себя. Наша страна твердо определилась: цифровая
трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов
развития государства».
Александр Лукашенко подчеркнул, что считает нынешний разговор
весьма актуальным и очень масштабным. «Так быстро и бурно развивается
жизнь, и от этого никуда не уйти. И если мы в этой бурной жизни отстанем,
значит, мы опять же будем страдать, что у нас чего-то не хватает. Речь идет
не просто о развитии ИT-сферы и не только о высоких технологиях. Тема
встречи гораздо шире. Еще весной было принято решение о создании ИTстраны. Название это условное, но всем суть понятна».
«Отечественной ИТ-сфере необходимо придать новый импульс
развития, чтобы способные люди могли здесь в полной мере реализовать
свои возможности». Он также высказал мнение, что Беларусь «имеет все
шансы стать как минимум региональным лидером в развитии самых
передовых направлений – искусственного интеллекта, больших данных,
технологии блокчейн».
«Давайте вместе подумаем, обсудим, устроим мозговой штурм и
попытаемся понять, как сделать так, чтобы наша цель – создать ИТ-страну –
была достигнута. Это будет наше с вами совместное достижение, которым
мы сможем гордиться».
Руководитель белорусского Парка высоких технологий Всеволод
Янчевский обратил внимание на тот факт, что в современном мире
конкуренция между странами является по сути конкуренцией правовых
систем. «И люди, и технологии, и капиталы устремляются туда, где им
комфортнее с правовой точки зрения» (Президент Беларуси: возможности
по развитию цифровой экономики должны использоваться максимально
//
https://digital.report/prezdent-belarusi-vozmozhnosti-po-razvitiyu-tsifrovoyekonomiki-dolzhnyi-ispolzovatsya-maksimalno. – 2017. – 11.12).
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)
после разгрома в Сирии «ушло» в виртуальный мир. Такое мнение
высказывают представители спецслужб США.
Террористы продолжат насаждать свою идеологию в интернете и атаки
их не прекратятся. Так, глава разведки в Национальном
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контртеррористическом центре США Лора Шайо
пояснила:
«Возможности ИГ связываться с симпатизирующими им людьми
посредством социальных сетей беспрецедентны и дают организации шанс
достичь большого числа экстремистов внутри разных стран».
Рон Джонсон, представитель комитета по нацбезопасности и
государственным вопросам, также считает, что «новый халифат» теперь
расположен в киберпространстве.
DR ранее писал, что Google планирует в 2018 году увеличить числа
сотрудников
службы
отслеживания
на
YouTube
контента,
пропагандирующего насилие и экстремизм (Спецслужбы США: Исламское
государство
обосновалось
в
киберпространстве
//
https://digital.report/spetssluzhbyi-ssha-islamskoe-gosudarstvo-obosnovalos-vkiberprostranstve. – 2017. – 07.12).

1,3 млн долларов США потратят власти Кыргызстана на
формирование единой электронной базы нотариальных документов.
Соответствующие поправки в законопроект одобрил Верховный совет
(Жогорку Кенеш) республики.
Финансирование разработки сервиса будет вестись из госбюджета.
Исходя из расчетов Государственного комитета информационных
технологий и связи, на создание единой базы потребуется 33 месяца и 95,3
млн сомов ($1,3 млн – прим. DR). Правительство Кыргызстана со своей
стороны должно будет дополнить инструкцию о порядке совершения
нотариальных действий нотариусами (Единую базу электронных
нотариальных документов создадут в Кыргызстане за 1,3 млн долларов
США
//
https://digital.report/edinuyu-bazu-elektronnyih-notarialnyihdokumentov-sozdadut-v-kyirgyizstane-za-1-3-mln-dollarov-ssha. – 2017. –
06.12).
В Алматы разработчики эстонского «электронного правительства»
рассказали, как можно в будущем совершенствовать информационную
систему.
Госслужащие и эксперты в области «электронного правительства»
нескольких стран собрались в Алматы, чтобы обсудить развитие
информационной системы в будущем.
Эстония уже признана одной из самых передовых стран в области
внедрения цифровых технологий. В связи с этим, по мнению председателя
управляющего Комитета Астанинского хаба в сфере государственной
службы Алихана Байменова, еѐ опыт можно использовать в сфере
медстрахования.
«Что касается Эстонии, то очень важно, что у них все информационные
системы интегрированы. В Казахстане этот вопрос до конца не решѐн. В
Эстонии всѐ, что связано с контактами с госорганами и системой
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медицинского страхования, заложено. Зайдя в «Личный кабинет», человек
может увидеть всю информацию».
У отечественной разработки e-gov.kz всѐ ещѐ остаются сложности в
интеграции баз данных.
Директор Академии электронного управления Эстонии Ханнес
Асток рассказал, что данные о пациентах у них может получить как
государственный госпиталь, так и частный. Но для этого медучреждение
должно получить к ним разрешение на доступ, процедура занимает около 15
минут. Персональный доступ к данным больного имеет лечащий врач.
«Если я делал рентген в одном городе, то, уже находясь в другом городе,
мой врач сможет его посмотреть, если у него есть доступ. То же касается и
назначений, и рецептов, и исследований. Кроме того, я сам могу посмотреть
в своѐм «кабинете» данные – там всѐ понятно написано».
Отметим, что в Казахстане в рамках госпрограммы «Цифровой
Казахстан» уже внедряется система, которая позволит избавиться от
необходимости заводить карточки, получать рецепты и справки. Например, в
2018 году будет сокращено значительное количество справок за счѐт
интеграций баз данных государственных органов, будет пилотироваться
единая система идентификации на основе биометрических параметров.
Планируется запуск сервиса для предоставления третьим организациям
информации о пациенте с разрешения самого гражданина.
«Электронное правительство» в Казахстане также не стоит на месте.
Например, первый этап по переходу на онлайн-регистрацию автомобилей
запланирован уже на конец третьего квартала 2018 года. Время на получение
услуги обещают сократить всего до 30 минут. При этом уже в 2019 году
сверку номеров при покупке автомобилей планируют передать в частные
руки (Кирилл Жданов Эксперты по «электронному правительству»
Эстонии рассказали, как облегчить жизнь казахстанцам //
https://informburo.kz/novosti/eksperty-po-elektronnomu-pravitelstvu-estoniirasskazali-kak-oblegchit-zhizn-kazahstancam.html. – 2017. – 06.12).

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, говоря о внедрении
проекта «Умный город», выразил мнение, что программами, которые
разрабатываются в рамках «Таза коом», должен управлять бизнес, а не
муниципалитеты или МВД.
Он считает, что для реализации таких проектов, как «Умные города»,
электронное здравоохранение, е-образование, государство должно
привлекать частный капитал.
Глава правительства подчеркнул: «Умные города» нужно отдавать на
аутсорс компаниям, которые в первую очередь хотят заработать. В этом
случае не будет сговора между госслужащим и гражданином. Какой-либо
чиновник или премьер-министр не сможет повлиять, заставить, например,
стереть запись с видеофиксацией ДТП» (Глава правительства
Кыргызстана: бизнес должен участвовать в проектах госпрограммы
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«Таза коом» // https://digital.report/glava-pravitelstva-kyirgyizstana-biznesdolzhen-uchastvovat-v-proektah-gosprogrammyi-taza-koom. – 2017. – 06.12).

Веб-сервис, направленный на противостояние коррупции в режиме
онлайн, разработали в Армении.
На ресурсе «Платформа по борьбе с коррупцией», который был
представлен главе правительства республики Карену Карапетяну,
опубликована стратегия по борьбе с коррупцией, а также план ее
осуществления на 2015-2018 годы, пишет издание news.am.
По мнению создателей проекта, сайт «позволит общественности
контролировать меры по борьбе с коррупцией, представлять онлайн-запросы
органам, осуществляющим деятельность приоритетных секторов, а также тем
структурам, которые отвечают за другие антикоррупционные программы»
«Платформа по борьбе с коррупцией» заработает уже к концу года (В
Армении к концу года запустят онлайн-платформу по борьбе с
коррупцией // https://digital.report/v-armenii-k-kontsu-goda-zapustyat-onlaynplatformu-po-borbe-s-korruptsiey. – 2017. – 05.12).
Правительство
поддержало
разработанный
Министерством
юстиции Латвии законопроект, предусматривающий возможность
подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.
Желающие вступить в брак все еще должны совместно посетить загс
или дипломатическое представительство Латвии и подать общее заявление,
удостоверенное подписями. Но в посольствах и консульствах заявления
принимаются только от проживающих вне Латвии граждан и неграждан
Латвии.
Если же один из будущих супругов ранее уже был связан узами брака,
то при подаче нового заявления необходимо также доказать статус «в
разводе». Если соответствующая запись внесена в Регистр жителей, никаких
дополнительных бумаг от брачующихся не потребуют.
Если жениху или невесте еще нет 18 лет, для вступления в брак
требуется письменное разрешение родителей, опекунов или Сиротского суда.
При вступлении в брак с иностранцем происходит дополнительная
проверка -находится ли он или она на территории Латвии законно. Также
требуются документы о семейном положении. Все бумаги должны быть
переведены на латышский язык и при необходимости легализованы или
удостоверены Apostilli.
…Как отмечают авторы законопроекта, норма облегчит порядок подачи
заявлений на регистрацию брака лицам, которые не могут лично явиться в
загс, например, если они находятся за границей либо работают в часы приема
загсов, поскольку электронное заявление можно подать в любое время.
Впрочем, будущим супругам, вероятнее всего, придется все же посетить
загс, чтобы договориться о порядке церемонии, посмотреть помещения и др.
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Изменения должны вступить в силу не позднее второй половины 2018
года (Кто и как сможет подать заявление на регистрацию брака в
электронном виде? // http://rus.delfi.lv/news/daily/razbor/kto-i-kak-smozhetpodat-zayavlenie-na-registraciyu-braka-v-elektronnomvide.d?id=49513967&all=true. – 2017. – 05.12).

Суммарные выгоды от внедрения государственной программы
«Цифровой Казахстан» составят 2,2 трлн тенге ($6,6 млрд – прим. DR).
Правительству Казахстана поручено разработать и представить
детальный план реализации госпроекта.
Премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев, озвучивая
поручение, подчеркнул: «Министерству информации и коммуникаций с
заинтересованными госорганами и организациями в месячный срок
необходимо разработать и утвердить согласованные между собой детальные
ведомственные планы мероприятий по организации госпрограммы с
указанием ответственных должностных лиц и сроков реализации».
Также ожидается, что будет представлен и комплекс информационноразъяснительных мер – как для бизнеса, так и для населения.
«Безусловно, Министерству национальной экономики необходимо в
рамках госпланирования обеспечить на полугодовой основе качественный
мониторинг реализации мероприятий госпрограммы. Сегодня предлагаю
поддержать подходы, необходимо направить на согласование главе
государства. После получения одобрения мы будем уже утверждать
программу» (Экономический эффект от госпрограммы «Цифровой
Казахстан»
оценивается
в
6,6
млрд
долларов
США
//
https://digital.report/ekonomicheskiy-effekt-ot-gosprogrammyi-tsifrovoykazahstan-otsenivaetsya-v-6-6-mlrd-dollarov-ssha. – 2017. – 04.12).
Четвертая всемирная конференция по управлению Интернетом
(World Internet Conference, Wuzhen Summit) началась в китайском
городе Учжэнь 3 декабря. В этом году мероприятие проходит под
лозунгом «Развитие цифровой экономики ради открытости и обоюдной
выгоды – формирование сообщества с единым будущим в области
киберпространства».
На конференцию, которая продлится до 5 декабря, приехали свыше 1,5
тысяч экспертов, представителей китайских и зарубежных госструктур,
международных организаций, научно-исследовательских центров, а также
более 430 компаний.
В центре внимания участников вопросы сетевой безопасности,
перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые
интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших
массивов данных. Одна из основных задач форума, организованного
Управлением по вопросам киберпространства КНР совместно с
администрацией провинции Чжэцзян, – ускорение интеграционных
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процессов в рамках формирования «сообщества с единой судьбой» в области
кибербезопасности, продвижение формирования многосторонних принципов
международного взаимодействия, обеспечение совместного развития на
основе взаимопонимания и инновационного сотрудничества.
Работа на конференции будет вестись по нескольким
тематическим блокам, в числе которых повышение общего благосостояния
за счет искусственного интеллекта, международное сотрудничество в борьбе
с терроризмом и преступностью в киберпространстве, глобальная цифровая
экономика, инновации и управление сетевыми технологиями. В программе –
проведение форума по развитию взаимодействия в интернет-сфере с
Тайванем, Гонконгом и Макао и форума по новой модели взаимодействия в
киберпространстве между такими странами, как Россия, Великобритания,
Китай, США и Франция. В рамках конференции на уровне министров
иностранных дел будут обсуждаться вопросы взаимовыгодного
сотрудничества в интернете, а также пройдет закрытая встреча по проблемам
сетевой безопасности.
На конференции ожидается публикация двух правительственных
докладов, посвященных развитию интернета в Китае и в глобальных
масштабах (Темой Всемирной конференции по управлению Интернетом
стала цифровая экономика // http://d-russia.ru/temoj-vsemirnoj-konferentsiipo-upravleniyu-internetom-stala-tsifrovaya-ekonomika.html. – 2017. – 04.12).

В Египте внедрили сервис электронных виз, запуск которого
планировался еще летом нынешнего года.
Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, рассказывая о системе,
отметил: «Этот проект позволит облегчить работу посольств и консульств
Египта за рубежом, оказывать визовые услуги более эффективно и быстро, а
также обеспечит точное управление и контроль за обработкой
информационных данных на всех таможенных терминалах республики».
Онлайн-оформление виз в Египте является первым шагом в реализации
национального комплексного проекта по информатизации таможенных и
миграционных управлений и создания единых баз данных.
Египетские визы в электронном виде смогут получить граждане 43 стран
в течение семи рабочих дней. Министерство туризма считает, что таким
образом будет облегчена процедура въезда для туристов, а также произойдет
увеличение
турпотока,
что
«позволят
египетским
компаниям
взаимодействовать с 3000 компаний по всему миру».
По новым правилам, туристы из тех стран, граждане которых должны
заранее получать право на въезд в Египет, смогут заполнить форму в
электронном виде, а одобренная властями копия визы им будет выслана по
электронной почте (Система выдачи электронных виз заработала в
Египте с 3 декабря // https://digital.report/sistema-vyidachi-elektronnyih-vizzarabotala-v-egipte-s-3-dekabrya. – 2017. – 04.12).
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиѐев подписал на прошлой
неделе указ «Об образовании Министерства инновационного развития
Республики Узбекистан».
В документе отмечаются системные проблемы, препятствующие
«широкому использованию достижений мировой науки и инновационной
деятельности» в стране.
Среди них – отсутствие комплексного анализа и изучения достижений и
тенденций развития современной науки и инновационных технологий при
разработке
государственных
программ;
плохая
организация
фундаментальных и прикладных исследований; отсутствие единого органа,
обеспечивающего стратегическое прогнозирование, сопровождение и
внедрение инновационных идей, разработок и технологий; недостатки в
организации деятельности по определению приоритетных сфер и отраслей,
требующих первоочередного внедрения высоких технологий и пр.
Исходя из этого, правительство описало задачи, определенные
стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, постановило образовать
министерство инновационного развития РУ и Фонд поддержки
инновационного развития и новаторских идей.
Указом устанавливается, что министерство:
- осуществляет единую государственную политику в сфере
инновационного и научно-технического развития Республики Узбекистан,
направленную на всестороннее развитие общественной и государственной
жизни, повышение интеллектуального и технологического потенциала
страны;
- проводит оценку инновационной деятельности на основе индикаторов
еѐ
эффективности,
определяет
основные
направления
развития
соответствующих отраслей и сфер, требующих первостепенного внедрения
передовых технологий;
- координирует деятельность органов государственного управления,
научно-исследовательских, информационно-аналитических учреждений и
иных организаций по вопросам внедрения инновационных идей, разработок
и технологий;
- является единым заказчиком государственных научно-технических
программ
и
проектов,
реализуемых
научно-исследовательскими,
образовательными и другими учреждениями;
- изучает состояние дел в государственных органах и иных
организациях, осуществляет сбор и обобщение предложений по
совершенствованию инновационной деятельности.
Новое министерство финансируется за счѐт государственного бюджета
«и иных средств, не запрещѐнных законодательством».
Проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в сферу
деятельности министерства, в обязательном порядке подлежат согласованию
с министерством, отмечается в документе.

Зарубіжний досвід

80

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

1 – 31 грудня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
Также с 1 января 2018 года в Узбекистане упраздняются
государственная комиссия по науке и технологиям; агентство по науке и
технологиям; фонд поддержки и развития научно-технической деятельности
при государственной комиссии по науке и технологиям и его исполнительная
дирекция.
Высвобождаемые штатные единицы упраздняемых ведомств и
учреждений передаются в министерство инновационного развития, говорится
в указе (В Узбекистане образовано министерство инновационного
развития
//
http://d-russia.ru/v-uzbekistane-obrazovano-ministerstvoinnovatsionnogo-razvitiya.html . – 2017. – 04.12).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Величанский
В.
А.
Концепция
построения
эффективных
информационных
порталов
//
Вестник
Институтаэкономических
исследований. – 2017. – № 3. – С. 130–138. Обоснована необходимость
осуществления информатизации органов государственной власти. Установлены
требования к информационным порталам, а также проведен анализ существующих
методов их создания. Сформулирована концепция разработки государственных
информационных порталов, предложено обоснование составляющих элементов.

Голикова О. М., Федотова А. И. Способна ли криптовалюта, основанная
на технологии «блокчейн» решить проблемы информационной безопасности
финансового сектора? // ИТпортал. – 2017. – № 3. – С. 3. На сегодняшний день
вопрос информационной безопасности финансовых активов является наиболее важным и
ставит перед собой первостепенную задачу совершенствования технологии защиты
данных как отдельных лиц, так и финансовых институтов в целом. Данная статья
содержит ответ на вопрос о том, способна ли криптовалюта, построенная на технологии
«blockchain» обезопасить финансовые ресурсы от хакерских атак кибер-преступников. В
частности, приводятся плюсы и минусы данной технологии, существенные отличия
крипотавалюты от существующих типов электронных денег. Рассмотрены правовые
аспекты регулирования криптовалют в разрезе ряда стран, еѐ международный статус. По
мнению ряда экспертов, криптовалюта – деньги будущего. Это подтверждается тем
фактом, что уже сегодня крупнейшие магазины США и Европы уже могут совершать
расчѐты в криптовалюте. Системы денежных переводов, такие как eBay и Paypal,
перенастраивают функционал для работы с данным электронным платѐжным средством.
Несмотря на то, что отношение к криптовалютам в современном мире неоднозначно,
технология «blockchain» осуществляющая их функционирование оценивается как одно из
самых прорывных IT-открытий последнего десятилетия. Сегодня технология «blockchain»
начинает использоваться банками для повышения своей эффективности и тем самым
косвенно способствуют повышению популярности криптовалют, что, в свою очередь,
создает предпосылки к существенному изменению в существующей финансовой
инфраструктуре.

Иванов С. В., Вишневский А. С. Электронные платформы как инструмент
модернизации экономики Украины // Вестник экономической науки
Украины. – 2017. – №1. – С. 47–53. В статье проанализированы тенденции развития
цифровой экономики, которые свидетельствуют об увеличении еѐ размеров в ВВП.
Показана роль электронных платформ в формировании цифровой экономики. Доказано
всеобщность применения и использования электронных платформ во всех ключевых
моделях взаимодействия между бизнесом, властью и потребителями (домохозяйствами).
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о целесообразности модернизации
экономики Украины на цифровой основе с дальнейшим активным развитием электронных
платформ как прикладных инструментов.
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Левчаев П. А. Проблемы цифровой экономики // Научные исследования
и разработки. Экономика. – 2017. – № 5. – С. 9–14. Рассматриваются

дискуссионные вопросы цифровой экономики: проблемы и перспективы ее становления и
эволюционирования, угрозы для потребителей цифровых услуг. Уделяется внимание
современному состоянию цифровых технологий, экономическим принципам и
положениям формирования и особенностям, характеристикам экономики цифровых услуг,
ее возможностям, а также делаются прогнозы развития процессов цифратизации в
обществе.

Мухамадиева Д. Н. Природа возникновения электронно-сетевых
общественных благ // Экономика и управление: проблемы, решения. –2017. –
№ 11 (ноябрь). – С. 8–17. В статье рассматривается вопрос об условиях производства
и распределения общественных благ в цифровом пространстве. Все большее
проникновение интернет-технологий в жизнедеятельность людей актуализирует развитие
цифровой экономики. Анализируя современные тенденции, автор классифицирует новую
группу электронно-сетевых общественных благ, дает определение и описывает
особенности их свойств. В статье также уделяется внимание понятию электронного
правительства, а также его роли в трансформации общественных благ в электронносетевые общественные блага.

Пахомов Е. В. Цифровые технологии умного города // Инженерный
вестник Дона. – 2017. – № 46, Вып. 3. С. 73. Инициативы развития умных городов,
являющиеся ответом на растущую урбанизацию, ставят вопрос изучения цифровых
технологий умного города. Разворачивающаяся цифровая революция делает возможным
использование цифровых информационно-коммуникационных технологий в управлении
городом и повышении качества жизни. Современный этап цифровой революции
характеризуется совокупностью технологий третьей цифровой платформы кратко
именуемой SMAC по первым буквам английского написания социальных сетей,
мобильности, аналитики, облачных технологий. В статье рассматривается модель умного
города IBM, состоящая из трѐх стадий: «инструментальность», «взаимосвязанность»,
«интеллектуальность». «Инструментальность» означает, что функционирование системы
отражается в отсчѐты данных и система становится измеряемой. «Взаимосвязанность»
позволяет различным частям системы взаимодействовать между собой, превращая данные
в информацию. «Интеллектуальность» относится к способности использовать созданную
информацию для принятия управленческих решений. Показано, что технологии третьей
цифровой платформы, сопоставленные стадиям модели, могут считаться цифровыми
технологиями умного города.

Прасолов В. И. Цифровая экономика как ответ на вызовы ХХI века //
Экономика и общество. – 2017. – № 2. – С. 44–52. Статья посвящена экономикополитическому осмыслению трансформации экономики на основании сетевых
коммуникаций в современном обществе, которые носят новые формы организации,
управления, во всех сферах деятельности, в том числе и в обеспечении экономической
безопасности. Показано что именно уровень цифровизации будет определять
конкурентоспособность страны в новом технологическом укладе. В том числе, что
сетевые коммуникации играют в обществе двоякую роль: с одной стороны открываются
новые возможности, в другой стороны снижение защищенности трудовых и финансовых
ресурсов. Экономика в XXI веке должно развиваться по сетевой модели, которой
свойственны синергетические, диалогические и коммуникативные аспекты.
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Сафиуллин А. Р. Индустрия 4.0 и приоритеты развития экономики и
общества в Германии // Вестник Ульяновского государственного
технического университета. – 2017. – № 3. – С. 69–72. Проанализированы
приоритеты развития современной Германии, связанные с «цифровизацией» экономики и
общества, в том числе такие, как создание индустрии 4.0, разработка и развитие умных
услуг, умных данных, облачных технологий, цифровых сетей, цифровой науки, цифрового
образования, цифровой среды для жизни.

Соловяненко Н. И. Вопросы развития электронного правосудия в
условиях цифровой экономики // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. – 2017. – №11 (ноябрь). – С. 130–131. Разработка
специального правового регулирования является обязательным условием для
использования электронных технологий и развития цифровой экономики. Электронное
правосудие предоставляет гражданам и юридическим лицам право использовать
информационные технологии на каждом этапе судебного процесса; гарантирует
открытость и доступность информации. Электронное правосудие регулируется
процессуальными и технологическими нормами. В целях развития электронного
правосудия необходимо совершенствовать процессуальное законодательство.
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