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

2 березня 2017 р. (Київ)
Тренінг з електронної демократії та електронного врядування для
представників органів місцевого самоврядування.
Оголошується конкурсний відбір представників органів місцевого
самоврядування для проходження тренінгу з електронної демократії та
електронного врядування. На одноденний тренінг запрошуються міські
голови, їх заступники, керівники структурних підрозділів. Тренінг
організовує Школа е-демократії та е-урядування «E-City Academy» Асоціації
відкритих міст.
Метою Школи є підвищення рівня застосування інструментів едемократії та е-урядування в громадах України, ширше залучення
громадськості до участі у процесах вироблення та прийняття владних рішень
на місцевому рівні, підвищення кваліфікації представників органів місцевого
самоврядування в роботі з електронними інструментами.
Основна мета тренінгу – ознайомлення учасників з основними
інструментами е-демократії на е-урядування, розгляд та надання для
подальшого використання алгоритмів впровадження таких інструментів на
місцевому рівні.
Анонс
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Тренінг проходитиме 2 березня 2016 р., з 9:00 до 18:00 год. в місті Києві,
точна адреса буде повідомлена відібраним учасникам.
Перевага при відборі буде надаватись представникам міст-членів
Асоціації відкритих міст та міст Вінницької, Волинської, Дніпропетровської
та
Одеської
областей,
проте
не
обмежуватиметься
ними
(http://www.prostir.ua/event/treninh-z-elektronnoji-demokratiji-ta-elektronnohovryaduvannya-dlya-predstavnykiv-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya).

4 марта 2017 р. (Минск, Республика Беларусь)
ByGIS conference.
4 марта в Минске, на площадке EventSpace.by пройдёт первая #byGIS
Conference, посвященная геоинформационным системам и открытым картам.
Мероприятие организовано активными участниками белорусского
сообщества byGIS.
Цель события – объединить разработчиков, профессионалов
и энтузиастов ГИС для обсуждения актуальных вопросов применения
геоданных и геотехнологий в различных сферах.
В программе конференции:
- Чужих данных нам не надо, Илья Зверев (MAPS.ME);
- Map Matching или определяем популярность дорог по GPS трекам, Лев
Драгунов (Juno);
- Autodesk Infraworks для концептуального проектирования, Максим
Петров (BIM Machine);
- Текстовые представления геоданных, Дорофей Пролесковский (Juno);
- Рецепты ГИС-дилетанта: анализ GPS-треков в городе; создание
собственных стилей карт для Mapnik и печать карт, Евгений Хоружий;
- Карты, спутник, Wialon: использование ГИС в сфере мониторинга,
Владимир Недведь (Динозавр компании, Gurtam) (events.dev.by/bygisconference).
9 березня 2017 р. (Таллінн, Естонія)
Презентація сервіс електронних аукціонів e-Auction 3.0.
9 березня на Blockchain & Bitcoin Conference в Талліні представлять
сервіс електронних аукціонів e-Auction 3.0. Це проект українських
розробників, який дозволяє замінити чиновників на «прозорий» блокчейн. У
ньому видно умови, процес і результати аукціонів з оренди та продажу
державного майна.
e-Auction 3.0 – один зі знакових проектів у сфері державного
управління: він показав, що проблему суб’єктивних рішень і втручання в
торги можна усунути за допомогою програмного коду. Сервіс був
протестований в ряді українських міст і отримав підтримку окремих
адміністрацій.
Команді розробників допомагали великі українські банки, а також
компанія Microsoft.
Анонс

6

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

1 – 28 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
На талліннській конференції розробник e-Auction 3.0 і учасник великих
блокчейн-конференцій Лаша Антадзе представить сервіс для електронного
урядування, вже добре відомий в Україні та Росії, і розповість про розвиток
проекту.
Як повідомили організатори, участь у події вже підтвердили провідний
інженер IBM Кароліна Марцантович, керівник e-Residency Каспар Кор’юс і
засновник Bitcoin Foundation Йон Матоніс (Блокчейн проти корупції. В
Естонії
представлять
систему
аукціонів
на
блокчейні
//
http://coinews.io/ua/category/1-kripto/article/242-blokchejn-proti-korupc %D1
%96 %D1 %97.-v-eston %D1 %96 %D1 %97-predstavlyat’-sistemu-aukc %D1
%96on %D1 %96v-na-blokchejn %D1 %96. – 2017. – 23.01).

17 березня 2017 р. (Київ)
Конференция BlockchainUA.
BlockchainUA – конференция, посвященная последним достижениям
в области финансовых технологий. Международные и местные эксперты
перспективной технологии Blockchain поделятся практической информацией
о случаях успешного применения технологии Blockchain в различных
индустриях, а также осуществят технический ликбез о технологии
и программировании с ее использованием на специальном воркшопе.
Конференция включает в себя поток с презентациями продуктов и стартапов.
Аудитория #BlockchainUA – блокчейн и финтек эксперты,
предприниматели, банкиры, представители государственных органов,
страховых и финансовых компаний (https://dou.ua/calendar/14326).
30-31 марта 2017 р. (Минск, Республика Беларусь)
Конференция IT Security Conference 2017.
IT-Security Conference это:
ежегодная
конференция,
посвященная
вопросам
обеспечения
информационной безопасности,
открытая площадка для обсуждения ключевых вопросов и выработки
совместных
решений
представителями
ИТ-бизнеса,
органов
государственного
управления,
регуляторов
и
профессионалами
департаментов
информационных
технологий
и
информационной
безопасности предприятий различных отраслей экономики Беларуси и
зарубежья.
В течение двух дней участников ожидают круглые столы, выступления
экспертов и практические семинары. С новыми технологиями и продуктами в
области информационной безопасности можно будет познакомиться на
выставке, традиционно представленной на мероприятии.
Тематика Конференции охватит вопросы сертификации продуктов и
систем защиты информации, внедрения ГосСУОК, криптографической
защиты информации, трансграничной кибербезопасности и доверенных
сервисов, безопасности современных технологий и многие другие.
Анонс
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Особое внимание в этом году планируется уделить практическим
аспектам: совместно с профессионалами своего дела участники попробуют
определить реальные угрозы, уязвимости и найти решения для наиболее
актуальных проблем (http://e-gov.by/ivents/konferenciya-it-security-conference2017-projdet-30-31-marta-v-minske).

16 мая 2017 р. (Минск, Республика Беларусь)
Форум по управлению интернетом (IGF).
Как и в прошлом году, Форум IGF 2017 пройдет при активной
поддержке hoster.by (ООО
«Надежные
программы»),
технического
администратора национальных доменов.
Региональные и национальные встречи под эгидой Форума
по управлению интернетом проходят по всему миру. Секретариат IGF ООН
признает важность национальных инициатив, а отчеты о проведении этих
мероприятий предоставляются участникам международных встреч. Форум
номинально находится в ведении Департамента по экономическим
и социальным вопросам ООН (DESA), а его работа регулируется мандатом
ООН.
В формировании программы Форума Belarus IGF 2017 задействованы
представители
госорганов,
бизнеса,
гражданского
сообщества,
академического сообщества и технические специалисты.
Андрей Сушко (правозащитная организация Human Constanta,
Беларусь) отметил: «IGF это в первую очередь площадка для диалога
разных сторон, которые заинтересованы в развитии интернета в Беларуси.
Говоря об управлении интернетом, мы обязательно вспоминаем принцип
мультистейкхолдеризма, когда разные сообщества и группы формулируют
свои интересы и вместе принимают участие в решении стоящих перед ними
задач».
«Интересы бизнеса и пользователей в Сети переплетаются
с принципами свободного, децентрализованного пространства, которые
заложены в самой архитектуре интернета. И именно поэтому мы говорим
не о регулировании, а об управлении и, что важно, совместном диалоге
представителей государственной власти, бизнеса, гражданского общества,
технологического и академического сообществ. О совместном поиске
ответов на технологические вызовы и вызовы для прав человека онлайн для
того, чтобы интернет был одновременно зоной свободы для пользователя,
давал преимущества для современного бизнеса и не нес угрозу обществу
и государству».
В повестке Belarus IGF 2017 будут отражены не только вопросы,
актуальные для Республики Беларусь, но и общемировые тренды: IoT
(Internet of Things) и новые риски в области информационной безопасности,
вопросы шифрования данных, технического регулирования интернета
и связанные с этим проблемы обеспечения национальной кибербезопасности.
Анонс
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Михаил Якушев, вице-президент ICANN по Восточной Европе
и Центральной Азии заявил: «Корпорация ICANN поддерживает все
мероприятия, направленные на вовлечение всех заинтересованных сторон
в управление интернетом и, в частности, в процесс разработки политик
и процедур, за которые отвечает в глобальном масштабе наша компания.
Мы очень рады, что в Беларуси у нас есть такой надёжный партнёр,
организатор белорусского IGF, прошедшего в прошлом, 2016-м году с очень
большим успехом. Мы уверены, что и в 2017 году Форум по управлению
интернетом станет одним из самых значимых и интересных событий
интернет-сообщества Беларуси (http://e-gov.by/ivents/forum-po-upravleniyuinternetom-igf-projdet-v-minske-16-maya).

17-19 May 2017 (Krems, Austria)
International Conference for E-Democracy and Open Government
(CeDEM 2017).
The international Conference for e-Democracy and Open Government
(CeDEM) brings together edemocracy, e-participation and open government
specialists working in academia, politics, government and business to critically
analyse the innovations, issues, ideas and challenges in the networked societies of
the digital age.
The Centre for E-Governance at the Danube University Krems has been
organising conferences on edemocracy and public administration since 2007: the
E-democracy Conferences began in 2007, and the CeDEM, first presented in 2011,
represents the development and continuation of the conference series. The CeDEM
is also held biennially in Asia.
Full papers are peer-reviewed in a double-blind process and if accepted, are
published by the IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS)
and available online on IEEE Xplore Digital Library. Workshop proposals, PhD
colloquium papers and reflections that have been submitted and selected by the
chairs are published by Edition Donau-Universität Krems and available online
according to Open Access principles.
Authors of the best peer-reviewed papers will be asked to re-submit their
revised and extended papers for the autumn issue of the Centre for E-Governance’s
Open Access eJournal of eDemocracy and Open Government (www.jedem.org).
Since 2014, the CeDEM conference presents the author/s of the best paper with the
CeDEM Best Paper Award. Papers are nominated for this award by the reviewers
during the peer-review process, the best paper is then selected by the CeDEM’s
track directors.
CeDEM17 Tracks:
·
E-Democracy and E-Participation
·
E-Voting
·
Social and Mobile Media for Public Administration
·
Open Collaborative Government
·
Social Media, Public Administration and Citizen Engagement
Анонс
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·
Connected Smart City
·
Open Data, Transparency and Open Innovation
·
Citizen’s Participation in Democratic Governance Processes through ICT in
Africa
·
Open Access
·
Communities, Participation and Civic Engagement
·
Information Visualization for the People
·
Identity, Privacy, and Security
·
Political Communication & Public Spheres in a Digital Age
·
Emerging Issues in E-Democracy and Open Government (www.donauuni.ac.at/cedem17).

4-6 сентября 2017 р. (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Четвертая
международная
конференція
«ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО: ВЫЗОВЫ ЕВРАЗИИ»
EGOSE-2017.
Важная задача конференции ‒ способствовать формированию в
Евразийском пространстве международного сообщества специалистов,
ведущих исследования и разработки в области технологий информационного
общества, электронного правительства, электронного управления и
электронной демократии. Конференция способствуют изучению зарубежного
опыта и развитию международного сотрудничества в данной области.
С 2014 г. конференция стала международной и единственной англоязычной
конференцией в России по заявленной тематике.
В этом году, наша конференция будет проводиться совместно с
крупнейшей ежегодной международной конференцией по тематике
электронного правительства и электронного участия IFIP EGOV-EPART
2017. Все пленарные сессии буду совместными, а тематические секциипрезентации исследовательских работ – раздельными.
Программный комитет EGOSE-2017 приглашает авторов предлагать к
презентации и публикации оригинальные работы по следующим
тематикам:
Информационное общество и электронное управление
Перспективы и проблемы «Открытого правительства»
Переход к оказанию государственных услуг в электронном виде
Электронное правительство, ориентированное на граждан
Открытые данные и государство
Электронное участие и электронная демократия
Электронное управление и моделирование политик
Электронное управление и интеграционные процессы в Евразийском
регионе
Социальные сети: инструменты анализа, участие и эффекты
Умный город, Умный гражданин и качество жизни
Анонс

10

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

1 – 28 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Прорывные решения электронного управления и поддерживающей ИТинфраструктуры
Рабочий язык конференции – английский
Место проведения конференции- Санкт-Петербург, улица Ломоносова
дом
9,
Конгресс-центр
Университета
ИТМО
(http://egovconf.ifmo.ru/rus.html).
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23 лютого Міністерство юстиції України та Міжнародний фонд
«Відродження» спільно відкрили «Он-лайн будинок юстиції», через який
можна буде без черг, зловживань та бюрократії отримати та подати
документи – по всій Україні.
Наразі через Он-лайн будинок юстиції можна подати документи на
реєстрацію громадської організації для правової оцінки. На думку міністра
юстиції Павла Петренка, це суттєво спрощує життя громадським
організаціям оскільки зменшується кількість відмов в реєстрації через
помилки в документах і зменшується потреба повторно подавати
документи. Щоправда, ця послуга наразі діє лише для м. Києва.
На питання Олександра Равчева, pr-менеджера Проекту «Громадяни в
дії», про дату початку реєстрації громадських організацій онлайн, міністр
юстиції Павло Петренко запевнив, що роботу сервісу буде запущено до кінця
року через он-лайн будинки юстиції.
Роман Романов, директор програмної ініціативи «Права людини і
правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»:
«Ми підтримали ініціативу Мін’юсту, що ставила перед собою завдання
відкрити законсервовану систему, яку можна узагальнено назвати «подача і
видача документів». Перевівши цю систему в он-лайн, ми піклуємось про
час, нервову систему та невід’ємне право на повагу до гідності мільйонів
українців. Бо корупція, черги і безліч папірців в еру електронних
можливостей пригнічували це право».
Наразі на порталі www.online.minjust.gov.ua доступні найбільш
запитувані послуги:
– повторне свідоцтво про народження;
– повторне свідоцтво про шлюб;
– повторне свідоцтво про розірвання шлюбу;
– повторне свідоцтво про смерть;
– повторне свідоцтво про зміну імені;
– повторні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян;
– здійснення правової оцінки документів на державну реєстрацію
громадської організації, зі статусом юридичної особи (Мін’юст переводе
подачу
і
видачу
документів
в
он-лайн
//
http://www.prostir.ua/?news=minyust-perevodyt-podachu-i-vydachudokumentiv-v-on-lajn. – 2017. – 23.02).
Одна з найбільших компаній КНР у сфері телекомунікацій Huawei
планує до кінця поточного року відкрити в Києві науково-дослідний
центр.

Офіційна інформація
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Президент Huawei по регіону Центральна Азія та Кавказ Лю
Хонджюн (Liu Hongyun) у ході зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром –
міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим.
«Компанія Huawei має значний досвід запровадження цифрових
технологій і ми хочемо співпрацювати з Україною, бо тут великий потенціал.
Це можуть бути хмарні рішення для медицини, електронного урядування,
безпеки міст, ЖКГ (проекти «Розумний дім») та інших. До кінця 2017 року
ми відкриємо у Києві дослідницький центр, що свідчить про нашу
зацікавленість».
Керівник компанії відзначив знаний потенціал України у сфері розвитку
цифрових проектів та технологій. Україна може здійснити цифровий
стрибок у використанні digital можливостей. Але для цього треба провести
нормативну базу у відповідність з міжнародними нормами, розвивати
технології – якнайскоріші запустити 4G. Наша країна має всі можливості
сконцентруватися на сервісах, бо тут є багато талановитих програмістів.
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів у
свою чергу відзначив, що цифровізація є ключовим напрямком роботи уряду
України та перспективним напрямком для інвестицій.
«Україна активно працює над розвитком проектів цифровізації України,
адже це дозволить суттєво наростити ефективність кожної галузі та
економіки в цілому. Разом з Європейським Союзом ми також маємо чіткий
спільний порядок дій у цьому напрямку, включаючи гармонізацію з
європейським законодавством, регуляторної бази та розвиток ІКТ
інфраструктури» (Huawei відкриває у Києві науково-дослідний центр //
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2180672-huawei-vidkrivae-v-kievinaukovodoslidnij-centr.html. – 2017. – 22.02).

Представники
органів
державної
влади
та
інститутів
громадянського суспільства з України, Азербайджану, Вірменії, Грузії,
Казахстану, Киргизстану, Молдови, Монголії, Таджикистану у Києві
протягом 2 днів обговорювали кращі практики впровадження
міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» – задля
забезпечення прозорості та підзвітності державної політики, протидії
корупції, залучення громадськості до прийняття рішень. 16-17 лютого
відбулась перша міжнародна зустріч представників 10 країн Євразії для
обміну кращими практиками прозорості та антикорупції, що реалізовується у
рамках глобальної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (ПВУ).
Що впроваджено в Україні за 5 років дії Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» та якою є актуальна адженда у розвитку Партнерства,
цікаві дані та ключові меседжі – в огляді Громадського Простору.
Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд» – це багатостороння
Ініціатива, яка налічує 70 країн-учасниць, офіційно запроваджена 20 вересня
2011 року в ході сесії Генеральної Асамблеї ООН. Україна приєдналась до
ініціативи у вересні 2011 року. У багатьох країнах ПВУ стало запорукою
Офіційна інформація
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реформ, позитивних політичних змін, зниженя рівня корупції, розвитку
культури управліня, а також прозорості органів влдади. «Партнерство
«Відкритий Уряд» надає для реформаторів в Україні можливість
ознайомитися з досвідом інших країн, що може сприяти пришвидшенню
реформ та розширити можливості громадянського суспільства. За останні
5 років Ініціатива стала майданчиком для обміну досвідом між країнамиучасницями
та
напрацювання
кращих
практик
відкритого
урядування. Україна реалізує вже третій план дій в рамках Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд».
Тетяна
Ковтун,
заступниця
Державного
секретаря
Кабінету Міністрів України:
«Відкрите врядування надає широкі можливості для удосконалення
державного управління на засадах прозорості, підзвітності та доброчесності».
Суніта Каймал, Головна операційна директорка Інституту
управління природними ресурсами:
«Україна є одним з ключових гравців у Партнерстві та може своїм
прикладом надихати інші країни на проведення реформ відкритого
урядування».
Тарас
Качка,
заступник
виконавчого
директора
МФ
«Відродження»: «Конфлікти і непорозуміння в суспільстві провокуються
саме закритістю влади. Відкритість же дає зрозуміти, що відбувається. І
ситуація останніх років в Україні, коли часом є дисбаланс між відкритістю
влади і безпекою приватності, це не просто виконання плану, а засадниче
питання у структурних реформах, які відбуваються в державі».
Серед
виконаних/виконуваних
зобов’язань
ПВУ:
дані
презентувала Наталія Окша, заступниця директора Департаменту інформації
та комунікацій з громадськістю, завідуюча відділом комунікацій з
громадськістю:
Система електронних закупівель Prozorro: Це один з найкращих
прикладів взаємної співпраці – Уряду, громадянського суспільства і бізнесу –
оскільки система створювалась від початку представниками громадянського
суспільства і представниками бізнес-середовища, і потім до цього активно
підключився Уряд. На сьогодні маємо економічний ефект від впровадження
цієї системи. Якщо у 2014-му році говорили лише про 1 % економії
державних грошей, то у 2016-му році вже говорять про 14 % економії. Якщо
говорити у цифрах, то йдеться про економію у 300 мільйонів доларів».
Е-декларування: Минулого року в Україні був запроваджений портал
електронного декларування – і вже понад 100 тисяч державних службовців
розмістили там свої декларації. Уже сьогодні кожен громадянин, не тільки в
Україні, може подивитись декларації державних службовців. Крім того,
передбачено і затверджено порядок аналізу і перевірки цих декларацій. З
цього року декларації в електронному вигляді будуть подавати уже всі
державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування. Ідеться про
понад 1 мільйон електронних декларацій, які будуть розміщені в цій системі.
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І кожного року всі державні службовці матимуть зобов’язання заповнювати
декларації.
Єдиний веб-портал використання публічних коштів: У 2014-му році
планувалося лише створення окремих платформ у декількох регіонах
України, зобов’язання перевершено. Був прийнятий закон про обов’язковість,
прозорість публічних даних і Урядом визначено зобов’язання створити
єдиний веб-портал публічних коштів. Уже сьогодні реалізовано модуль, який
дозволяє побачити онлайн транзакції Державної казначейської служби
України, а також існує модуль, який дозволяє ознайомитися зі звітами всіх
органів державної влади, державних підприємств і органів місцевого
самоврядування. У плані передбачено зобов’язання – не просто
оприлюднення даних, а створення аналітичної системи, яка, зокрема,
передбачає, що можна буде сформувати аналітичні звіти даних за
критеріями. А також кожен громадянин зрозумілою для себе мовою зможе
побачити на що витрачаються державні кошти або кошти місцевих бюджетів.
Єдиний державний веб-портал відкритих даних: У 2015-му році в
Україні був прийнятий закон, який передбачав створення єдиного вебпорталу відкритих даних. І вже минулого року всі органи виконавчої влади
зобов’язані розміщувати набори даних, реєстри, які ними ведуться на цьому
сайті.
Прозорість фінансування політичних партій: Це зобов’язання було
закладено ще у першому плані дій «Відкритого Уряду», було реалізовано
трохи пізніше. На сьогоднішній день політичні партії в Україні мають
можливість отримувати державні кошти. Мета цього зобов’язання – подолати
політичну корупцію в країні. І обов’язком всіх політичних партій, не лише
тих, які отримують державне фінансування, є подання звітів про свою
фінансову діяльність.
Електронні петиції: На сьогодні електронні петиції можна подати на
ім’я Президента, через сайт Президента України, Кабінету Міністрів
через сайт Кабінету Міністрів України і Верховній Раді через сайт Верховної
Ради України. А також усім органам місцевого самоуправління. Кожен орган
мав створити на своєму сайті відповідну систему, яка б дозволила подавати
подібні звернення. На національному рівні петиції, адресовані Президенту,
Кабінету Міністрів і Верховній Раді, передбачено – має проголосувати 25
тисяч громадян, аби петицію було розглянуто. Якщо говорити про органи
місцевого самоуправління, то дані органи мали прийняти відповідний
внутрішній документ, який регламентує скільки голосів потрібно набрати,
щоб петиція була розглянута, спираючись на кількість населення даного
регіону. Якщо говорити про місто Київ, то тут – 10 тисяч голосів.
Ініціатива прозорості видобувних галузей: Це незалежний і добровільно
підтримуваний на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості,
який впроваджується у 48 країнах світу. На сьогодні Україна уже підготувала
два звіти у рамках ініціативи. Зараз триває удосконалення законодавства з
цього питання.
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Учасники зустрічі окремо цікавились відкриттям архівів КДБ: кожен
громадянин України має право ознайомитися з засекреченими раніше досьє
на свою родину, своїх друзів і колег. При Інституті національної пам’яті
створюється архів, який буде мати всі документи, що знаходились у
правоохонних органах, Службі безпеки – громадяни матимуть доступ до цих
документів .
Процес підготовки Плану дій ПВУ на 2016-18 роки:
Обговорення тривало майже 5 місяців. Перший етап, який тривав із
січня по березень передбачав збір пропозицій. Це відбувалось у різних
форматах: відкриті групи Координаційної ради, Міністерства збирали
пропозиції, що стосуються їхньої галузі. Крім того, у кожному регіоні
України, а також у місті Києві відбулись консультації з громадськістю.
У березні минулого року був проведений захід у форматі світового кафе,
було запропоновано підготувати і подати свої пропозиції до плану. Загалом
зібрано понад 250 пропозицій. Після перевірки на відповідність було
відібрано близько 120 пропозицій. Додатково було проведено он-лайн
голосування через веб-портал, кожен міг обрати 5 пріоритетних для себе
зобов’язань. Вийшли на 60 пропозицій.
Координаційна Рада, створена в Україні як платформа для взаємодії
органів влади і громадянського суспільства в реалізації ініціативи,
розглянула всі пропозиції, які надійшли, а також результати голосування – і
сьогодні
є новий план,
який містить 17
великих зобов’язань.
Вони передбачають різні етапи виконання – і вони відповідають всім п’яти
великим викликам ПВУ.
Під час формування плану врахували зауваження незалежного
механізму звітування. Зокрема, це стосувалось того, що кількість зобов’язань
має бути меншою, і зобов’язання мають бути більш грунтовними. Якщо
говорити про перші два плани, які реалізовувала Україна, вони містили
понад 30 заходів. Сьогоднішній план має 17 зобов’язань. Вони є більш
грунтовними і передбачають декілька етапів реалізації.
Одне із зауважень, яке було висловлено незалежним механізмом
звітування – велика кількість заходів передбачається і має прийняття актів
законодавства. Заходи, які реалізовує Україна, мають бути більш
практичними. І в сьогоднішньому плані кількість актів, які має прийняти
Україна – є набагато меншою ніж у попередні роки.
Планові зобов’язання України на 2016-18 роки:
Імплементація стандартів CoST: запровадження міжнародних стандартів
Ініціативи
із
забезпечення
прозорості
будівництва.
Передбачається реалізація 4-х пілотних проектів у галузі дорожнього
будівництва. »У випадку, якщо дійсно буде успіх в реалізації цих чотирьох
пілотних проектів, буде запропоновано, щоб дана ініціатива була поширена
на всі галузі економічного розвитку».
Створення механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних
власників: В Україні уже декілька років є зобов’язання компаніям,
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організаціям надавати інформацію про бенефеціарних власників. Але є
питання – наскільки ця інформація є правдивою. І тому в Плані було
запропоновано розробку нових механізмів, які б дозволили перевіряти
інформацію, яку подають компанії».
Впровадження громадського контролю за екологічним станом
навколишнього середовища: Передбачається створення нової системи, що
дозволить кожному громадянину подивитись, який стан екології у тій чи
іншій точці України.
Робота у напрямку бепеки територіальних громад: «Community
Policing», яке передбачає завдання інструментів поліції і громадян для
підвищення безпеки населення.
Громадський контроль за системою Prozorro: Є успіхи в реалізації цієї
системи. Але порібен незалежний моніторинг роботи цієї ситеми.
Передбачається реалізувати у рамках цього зобов’язання можливість
сумісності системи Prozorro з іншими системами і реєстрами.
Наталія Окша під час зустрічі зауважила: «Ми проаналізували роботу і
вирішили, що ефективність Координаційної Ради, яка стоврена для реалізації
Ініціативи – нас не влаштовує».
І вже наступного дня, 17 лютого, Урядом було внесено зміни до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року № 671 «Деякі
питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»,
якою затверджено склад Координаційної ради з питань реалізації в Україні
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».
Зокрема, затверджено новий посадовий склад Координаційної ради, при
цьому зменшено кількість її членів з 40 до 14 (по 7 представників від органів
виконавчої влади і громадськості). Також визначено, що Координаційна рада
матиме двох співголів – від Уряду (Міністр Кабінету Міністрів) та від
громадськості. Передбачено, що члени Координаційної ради від
громадськості обиратимуться на конкурсних засадах.
На думку експертки з урядування ТІ Україна, членкині
Координаційної ради Ініціативи ПВУ Олесі Архипської, ініціатива ПВУ є
результативною в Україні завдяки проактивній позиції громадянського
суспільства: «Наявний механізм Ініціативи – це унікальна можливість
трансформації та розбудови системи належного відповідального врядування.
Нашим найближчим завданням буде не лише подальша трансформація
системи взаємодії інститутів громадянського суспільства із урядовими
структурами в Україні, протидія корупції, але й розбудова транснаціональної
платформи стейкхолдерів» (Партнерство «Відкритий Уряд». У Києві
представлено практики прозорості та антикорупції 10 країн Євразії //
http://www.prostir.ua/?focus=vidkrytyj-uryad. – 2017. – 20.02).

9 лютого 2017 року вперше на конкурсі Egap Challenge були
представлені IT-стартапи для української освіти: від платформи для
вивчення державної мови, додатку для читання для людей із ністагмом,
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додатку для навчання дошкільнят – до платформи для вирішення
кейсів.
Метою EGAP Challenge є запровадження нових інструментів
електронної демократії, що допоможуть громадянам отримувати якісні
сервіси у сфері освіти.
До журі, що оцінювало конкурс, увійшли представники Міністерства
освіті і науки України, Державного агентства з питань електронного
урядування України, провідних ІТ-компаній України та Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти», зокрема, в.о. директора
Володимир Ткаченко.
На конкурсі було презентовано 12 проектів, 4 з яких названо кращими й
відзначено грошовими преміями. Отже, переможцями конкурсу стали:
web-платформа Casers – для вирішення кейсів, яка об’єднує 3 категорії
учасників по системі win-win-win. Кейсодавці (Business, Government,
Municipality, Social) надають свої реальні кейси та отримують готові рішення
та інтернів, які на практиці показали свої здібності та мотивацію до роботи, а
кейсери (студенти, випускники, молоді фахівці, свічери тощо) вирішують
реальні кейси та отримують практичний досвід і знання від ТОПів компаній,
сертифікати, професійні знайомства та можливість отримати роботу;
iLearn – відкрита безкоштовна онлайн-платформа з підготовки до ЗНО,
на якій містяться відео-лекції, тести, матеріали для самопідготовки та
проводяться вебінари з викладачами. Платформа дає можливість
підготуватися до ЗНО і відповідно вступити до ВНЗ вихованцям інтернатів,
дітей із малозабезпечених сімей чи учнів віддалених сільських шкіл, серед
яких багато обдарованих;
волонтерський проект E-мова, який представив комплексний онлайн
підхід до вивчення української мови. Проект вже працює у зоні АТО та на
тимчасово окупованих територіях, за кордоном. Наразі він реалізується
офлайн у рамках волонтерського проекту «Безкоштовні курси української
мови» у 25 містах України;
проект «Буквоїд» – інтерактивний портал та мобільні додатки для
якісної дошкільної освіти дитини. Портал містить понад 200 інтерактивних
вправ, авторські казки, мультфільми, конспекти занять для батьків і вчителів
та робочі зошити для дітей. Також до «Буквоїда» входять додатки на
AppStore і Google Play. Структура і зміст платформи узгоджені з державним
стандартом дошкільної освіти України. Вправи – це одночасно цікава гра і
методично правильно побудоване середовище для розвитку та навчання
дошкільника. При цьому дорослі (вчитель, вихователь, батько) за допомогою
інтерактивної системи оцінювання можуть стежити за динамікою розвитку
дитини.
Усі переможці конкурсу будуть презентувати свої проекти Міністру
освіти і науки України з метою їх подальшого впровадження в освітянську
сферу.
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Володимир Ткаченко, в. о. директора ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти», зазначив, що усі проекти дуже цікаві, неординарні й повинні
мати продовження, реалізуватись, тому запросив усіх учасників конкурсу до
співпраці.
Окрім чотирьох переможців, організатори відзначити ще проекти Patent
Papir та Nystagmus Helper. Вони отримають додаткову підтримку та
менторські консультації від Egap Challenge для переосмислення і
доопрацювання ідей, що видаються цікавими та корисними (IT-стартапи
для української освіти: унікальні розробки на конкурсі Egap Challenge //
https://imzo.gov.ua/2017/02/13/it-startapy-dlya-ukrajinskoji-osvity-unikalnirozrobky-na-konkursi-egap-challenge. – 2017. – 13.02).

Кабінет Міністрів визначив господарсько-фінансовий департамент
секретаріату уряду головним розпорядником бюджетних коштів за
програмою «Електронне врядування та Національна програма
інформатизації».
Про це йдеться в постанові уряду №65 від 8 лютого.
Раніше головним розпорядником було Державне агентство з питань
електронного урядування, а тепер воно є розпорядником нижчого рівня та
відповідальним виконавцем бюджетної програми.
Також документом регламентовано, що одержувачем бюджетних
коштів, що спрямовуються на: модернізацію, адміністрування та
забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів
виконавчої
влади;
створення,
адміністрування
та
забезпечення
функціонування системи електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів; створення, адміністрування та забезпечення
функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних;
адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру
електронних інформресурсів є адміністратор зазначених систем – державне
підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України» (Кабмін
визначив секретаріат уряду головним розпорядником бюджетних коштів
з
електронного
урядування
//
http://news.finance.ua/ua/news//394693/kabmin-vyznachyv-sekretariat-uryadu-golovnym-rozporyadnykombyudzhetnyh-koshtiv-z-elektronnogo-uryaduvannya. – 2017. – 10.02).
За 10 місяців Міністерство екології і природних ресурсів
України запустило систему електронного декларування та інтерактивну
мапу сміттєзвалищ.
Міністерство екології і природних ресурсів України активно рухається
до повного переходу до системи електронних адміністративних послуг.
Очільник відомства Остап Семерак:
«За електронним урядуванням – європейське майбутнє державного
управління України... Запевняю в одному – Мінприроди активно рухається
до повного переходу до системи електронних адміністративних послуг».
Офіційна інформація
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Крім того, Семерак повідомив про зустріч із представниками
Державного агентства з питань електронного урядування України та
Міжнародної агенції (USAID), на якій обговорювалося вдосконалення
існуючих електронних систем та перспективу введення он-лайн-сервісів в
інших структурах природоохоронної сфери. «Плануємо розширити кількість
сторінок на інтерактивній мапі сміттєзвалищ. Мапа має інформувати не лише
про побутові відходи, стихійні сміттєзвалища, але й про сховища
промислових відходів та наявні пункти утилізації всіх їх видів», – зазначив
Семерак (Мінекології готується до повного переходу на систему
електронних адмінпослуг // https://www.rbc.ua/ukr/news/minekologii-aktivnodvizhetsya-polnomu-perehodu-1486741681.html. – 2017. – 10.02).

З метою виконання зобов’язань України в рамках Угоди про
асоціацію з Євросоюзом (зокрема, в частині імплементації Регламенту
ЄС № 910/2014, Додатку XVII-3 до Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС) Кабінет міністрів, з урахуванням кращих світових практик,
розробив проект Закону України № 4685 «Про електронні довірчі
послуги» від 17 травня 2016 року.
Про це повідомляє Реанімаційний пакет реформ.
Профільний комітет Верховної Ради з питань інформатизації та зв’язку
15 грудня 2016 року рекомендував відповідний законопроект до прийняття у
другому читанні.
На думку експертів, ухвалення зазначеного документу є одним із
пріоритетів інтеграції України до єдиного цифрового ринку Євросоюзу.
Законопроект є важливим для розвитку електронної торгівлі, електронного
урядування, цифрової економіки та ведення бізнесу в цілому, особливо для
малих та середніх підприємців.
Реформа сфери електронних довірчих послух та цифрового підпису, а
також впровадження європейських стандартів ведення діловодства (тобто
повний перехід документообігу в онлайн) створять передумови для появи в
Україні перспективного ринку надання довірчих послуг і суттєво покращать
інвестиційний клімат в Україні.
Законопроект №4685 підтримується Офісом віце-прем’єр-міністра
України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, профільними
центральними органами виконавчої влади (Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державним
агентством з питань електронного урядування України), а також
громадськими організаціями та експертною спільнотою, зокрема Програмою
USAID Лідерство в економічному врядуванні, Інститутом кібернетики ім. В.
М. Глушкова НАН України, Українським товариством економічних свобод
тощо.
Експерти груп РПР «Економічний розвиток» та» Електронне
урядування» закликають народних депутатів невідкладно розглянути
законопроект № 4685 «Про електронні довірчі послуги» та ухвалити його в
Офіційна інформація
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цілому (РПР закликає депутатів підтримати євроінтеграційне
законодавство
у
сфері
розвитку
цифрової
економіки
//
http://reforms.censor.net.ua/news/3019991/rpr_zaklykaye_deputativ_pidtrymaty_
yevrointegratsiyine_zakonodavstvo_u_sferi_rozvytku_tsyfrovoyi_ekonomiky. –
2017. – 02.02).
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Регіональні ініціативи
К настоящему времени в Днепре 27 % пациентов третьей
поликлиники записываются на прием к врачу через Интернет.
И.о. заместителя городского головы Днепра Яника Мерило:
«На сегодня 27 % пациентов записываются на прием врача через
интернет! Центр обслуживает 64000 пациентов и в год проходит примерно
320000 визитов. По статистике первых почти двух месяцев работы пациенты
записались через интернет уже почти 6000 раз».
В течение первого месяца после запуска электронной очереди в
поликлинике записались к врачам через интернет 19 % пациентов, и с
каждой неделей этот показатель увеличивается.
На сегодня примерно 11 % посетителей поликлиники записываются
через регистратуру, 27 % – через интернет, 49 % – напрямую у врачей и 11 %
– у медсестер.
«А вы говорите, «а кто им пользоваться будет», «а пенсионеры не
умеют». Задумаемся, исходя из того, что из статистики города у нас
примерно 30 % пенсионеры» (Яника Мерило: в Днепре 27 % пациентов
записываются
на
прием
врача
через
интернет
//
http://dpchas.com.ua/politika/yanika-merilo-v-dnepre-27-pacientovzapisyvayutsya-na-priem-vracha-cherez-internet. – 2017. – 23.02).
22 лютого відбулося урочисте підписання меморандуму між
Одеською
облдержадміністрацією
та Міжнародною
благодійною
організацією «Фонд Східна Європа» про співпрацю в рамках реалізації
в Одеській області у 2015 – 2019 роках проекту «Електронне урядування
задля підзвітності влади та участі громади» за фінансової підтримки
Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в Україні. Про
це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Одеської ОДА.
Впровадження технологій електронного урядування передбачає, що
будь-яка фізична або юридична особа через мережу інтернет зможе
звертатися із запитами до державних установ для одержання необхідної
інформації та отримання адміністративних послуг. Як зазначили у пресслужбі, при такій схемі організації взаємовідносин «громадянин – держава»
можна розраховувати на підвищення ефективності державного управління та
обмеження корупції.
У ході впровадження Програми EGAP в Одеській області
передбачається запровадження надання щонайменше 10 адміністративних
послуг виключно в електронній формі, а також забезпечити автоматизацію
роботи щонайменше 10 центрів надання адміністративних послуг в Одеській
області (Марія Павлюк В Одесі підписали меморандум про впровадження
технологій
електронного
урядування
//
Регіональні ініціативи
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http://www.unn.com.ua/uk/news/1646389-v-odesi-pidpisali-memorandum-provprovadzhennya-tekhnologiy-elektronnogo-uryaduvannya. – 2017. – 22.02).

Голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна:
Ми впевнені в тому, що потенціал співпраці між Тернопільською
областю та Естонією є. Нам мало 5,4 мільйони доларів інвестицій в
економіку області. Ми вважаємо, що можемо розширювати формат, нам мало
лише три підприємства. Хоча хочу відзначити, що якраз підприємства з
естонськими інвестиціями є прикладом порядності, успішності та соціальної
відповідальності бізнесу в Україні. Під час зустрічі мова йшла і про
унікальний досвід Естонії – електронне урядування.
Тернопільська область готова бути пілотною, як область для реалізації
певних естонських експериментів у сфері електронного урядування. Нам це
цікаво, ми готові це впроваджувати. Це дасть можливість оптимізувати наші
видатки і створить додаткові можливості для людей отримувати ефективні
послуги. В Україні уже є проект електронного урядування на державному
рівні в Києві. Але, як зазначив посол, можна обговорювати і можливість
введення електронного урядування на рівні областей. Але над цим ще
потрібно попрацювати. Естонські інвестиції в підприємства та освіту В
Тернопільській області уже працює три підприємства з естонськими
інвестиціями. Розширення такої співпраці можливе, але є деякі нюанси.
Надзвичайний і Уповноважений Посл Естонської Республіки в
Україні Герт Антсу:
Потрібно працювати з іміджем всієї України, адже в естонських ЗМІ
протягом останніх кількох років новини про Україну не завжди позитивні.
Але як ми бачимо, Тернопільська область одне з тих місць, куди можуть
надходити естонські інвестиції. На коментар посла голова Тернопільської
ОДА Степан Барна відповів, що естонський бізнес комфортно себе почуває у
нашій області, а це означає, що все добре. У Тернополі працює ще один
проект, який інвестують естонці – це бізнес школи на базі ТНЕУ. Це дуже
хороший приклад співпраці між університетами і ми плануємо розширювати
цю співпрацю. Тому ймовірно, що буде співпраця з іншими університетами.
Також мова йшла про естонську та українську армії (Мар’яна Дохват
Тернопільщина готова брати участь в естонських експериментах //
https://te.20minut.ua/Podii/yak-stepan-barna-domovlyavsya-z-poslom-estoniyipro-investitsiyi-10587163.html. – 2017. – 22.02).
В Ірпіні пройшов VII семінар «Практичні аспекти місцевого
самоврядування – 2017: технології на службі в громад».
Більше 40 практиків та дослідників місцевого самоврядування, що
представляли 24 громади, зібрались аби обговорити новинки е-демократії,
електронного декларування майна, бюджету участі та членства представників
громад у наглядових радах комунальних підприємств.
Регіональні ініціативи
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Організатори: ГО «Центр громадянських ініціатив» за підтримки
представництва фонду Фрідріха Науманна в Україні.
Голова правління ЦеГрін Віталій Загайний:
«Будь який навчальний семінар – це передача знань, обмін інформацією.
Ми поставили собі мету донести людям актуальну інформацію, яка для них є
важлива, тому що усі учасники – представники місцевого самоврядування.
Уся інформація несла максимально прикладний характер. Наприклад, тема
«електронне декларування». Дедлайн заповнення декларації 1 квітня. Чи тема
«створення та запровадження наглядових рад комунальних підприємств».
Питання лімітовано липнем цього року».
За словами Віталія Загайного, на семінарі презентуються кращі практики
у системі місцевого самоврядування. Цього разу свій успішний приклад у
впровадженні бюджету участі презентували посадовці Ірпінської міської
ради. Бюджет участі цього року запровадило лише кілька десятків міст
України (Відбувся VII семінар «Практичні аспекти місцевого
самоврядування – 2017: технології на службі в громад» //
http://www.prostir.ua/?news=vidbuvsya-vii-seminar-praktychni-aspektymistsevoho-samovryaduvannya-2017-tehnolohiji-na-sluzhbi-v-hromad. – 2017. –
22.02).

Напевно, ніхто не піддасть сумніву наступні декілька тверджень:
В Україні протягом останніх років відбувається стрімкий розвиток
інформаційно-комунікаційних технологій;
Органи державної влади та місцевого самоврядування повинні бути
орієнтовані на задоволення інтересів та потреб громадян.
І, в контексті цих тверджень, однією із потреб громадян є якість
адміністративних послуг, їх доступність та прозорість. А електронне
урядування – це саме той інструмент, який сприятиме задоволенню цієї
потреби.
У 2010 році питання електронного урядування постало на
загальнодержавному рівні: тоді Кабінет Міністрів України схвалив
«Концепцію розвитку електронного урядування в Україні». А майже через
два роки Верховна Рада України законодавчо врегулювала питання надання
адміністративних послуг.
Але оскільки владним структурам протягом довгого часу з різних
причин не вдалося впровадити в життя прийняту концепцію, це дало
поштовх волонтерським ініціативам.
ОДНІЄЮ ІЗ ТАКИХ ІНІЦІАТИВ Є ПРОЕКТ IGOV.
Це волонтерський проект, який має на меті допомогти органам
державної влади та місцевого самоврядування перевести надання
адміністративних послуг в електронну форму. Серед таких послуг,
наприклад:
- оформлення субсидії, паспорту, автомобіля;
- реєстрація місця проживання;
Регіональні ініціативи
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- одержання довідок про доходи, несудимість;
- і багато іншого.
Детальніше про вже реалізовані послуги – на сайті. Впровадження
електронної форми надання послуг дозволить зменшити час оформлення
послуг і збільшить зручність їх надання як для клієнтів, так і для службовців,
а також запобігати чергам в державних установах. В його створенні беруть
участь сотні і тисячі волонтерів по всій країні. А головне, цей проект не
вимагає жодних витрат від держави та органів місцевого самоврядування (ITрозробники працюють на проект безкоштовно, сервери надаються також
безкоштовно), він вимагає лише організаційної підтримки та бажання його
впровадження. Багато громадян по всій країні відкликнулися на заклик стати
волонтером iGov (путівник волонтера) та допомагають місцевій владі
впроваджувати ініціативу. У Київській області це міста: Вишгород, Біла
Церква, Буча, Бровари, Вишневе, Боярка, смт. Макарів.
У соціальній мережі Facebook існує група волонтерів iGov міста
Бориспіль. На минулому тижні відбулася перша зустріч бажаючих
долучитися до впровадження iGov. На ній обговорили організаційні питання
та поетапні кроки, направлені на впровадження електронного урядування в
місті. Розпочати цей шлях вирішили із Бориспільської міської ради, а саме
послуг Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
І вже 15 лютого 2017 року на засідання постійної комісії Бориспільської
міської ради з питань транспорту, торгівлі та побутового обслуговування
прийнято одностайне рішення рекомендувати включити до порядку денного
найближчої сесії Бориспільської міської ради питання щодо впровадження
електронного урядування у місті Бориспіль, яким пропонується доручити
виконавчому комітету укласти Меморандум про співпрацю із Громадською
організацією «Айгов», визначити перелік послуг ЦНАПу, які можна
підключити до державного порталу iGov.org.ua та разом з волонтерами
впровадити вказане підключення.
Чи буде врахована Бориспільською міською радою рекомендація
постійної комісії, покаже час. Але мені здається, що в цій ініціативі громада
міста та місцева влада зобов’язані бути щирими однодумцями (Олег
Якимчук iGov у Борисполі. Переведення адмінпослуг в електронну форму //
http://tvboryspil.com/blogi/elektronni-poslugi-igov-borispil. – 2017. – 17.02).

Виконувачка обов’язків заступника міського голови Дніпра Яніка
Мерило виступила на слуханнях Комітету Верховної Ради з питань
інформатизації та зв’язку, підкресливши важливість розробки стратегії
впровадження електронного уряду.
«Дуже важливо створити конкретний план дій: хто що робить, за що
відповідає, який має бути бюджет і результат. Дніпро готовий і далі бути
пілотом для інновацій та нових технологій».
На слуханнях був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Корея в Україні та Молдові Лі Янг Гу, який підтвердив
Регіональні ініціативи
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готовність Південної Кореї підтримати Україну у впровадженні
електронного квитка. За його словами, зараз реформа електронного квитка –
одна з найважливіших, і Корея готова підтримати Україну у реалізації нових
технологій, зокрема за допомогою компанії Samsung.
Яніка Мерило зазначила, що Дніпро також розглядатиме співпрацю з
Південною Кореєю, яка є однією з передових країн в сфері розвитку
технологій. Так, у рейтингу електронного урядування вона посідає третє
місце. В рейтингу розвитку інформаційно-комунікативних технологій в світі
ця країна є першою (Єва Мережко Дніпро розглядатиме можливість
співпраці з Південною Кореєю у сфері впровадження електронних новацій
// http://dniprograd.org/2017/02/17/dnipro-rozglyadatime-mozhlivist-spivpratsi-zpivdennoyu-koreeyu-u-sferi-vprovadzhennya-elektronnikh-novatsiy_54116.
–
2017. – 17.02).
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Микола Скиба, експерт Українського інституту майбутнього:
Ми знайомилися із креативним сектором Естонії за допомогою
Рагнара Сііла (який тепер працює в програмі «Культура і креативність»
Східного партнерства). Два роки тому з колегами з конгрессу активістів
культури я мав нагоду відвідати центр E-Estonia, який поширює досвід
цифрового урядування у цій балтійській країні. Нам багато і натхненно
розповідали про цифровий паспорт, про вибори за допомогою онлайн
голосування, яке практично неможливо сфальшувати, про уряд, який працює
без жодного папірця на столі, про резервну базу даних усієї інформації і
документів, які мають важливу роль життєдіяльності суспільства, тощо,
тощо. Нам показували слайди, що повідомляли про 92 % естонських
підприємства, які станом на 2014 рік використовувало e-урядування та про
100 % підключених до інтернету шкіл та організацій публічного сектору, а
мені згадалося історії про Київський інститут кібернетики, де створили одну
з найперших у котинентальній Європі ЕОМ та про систему ОГАС,
розроблену академіком Віктором Глушковим для комплексного управління
«народним господарством». Чи були у мене тоді підстави гордо заявити, що
українські кібернетики випередили Естонію як мінімум на 40 років у
технологіях електронного урядування і штучного інтелекту, хоча і
залишилися в ролі невизнаних геніїв?+
Але спершу коротко про систему ОГАС, яку Віктор Глушков називав
«справою усього життя». Цій темі присвячено статтю у вікіпедії, кілька
документальних фільмів (які тепер можна знайти на YouTube), десяток
статей та монографія. Досить детально перипетії цієї грандіозної, без
перебільшення, програми описали Віра Глушкової та Сергій Жабін у тексті
«История проекта построения информационного общества», який вони
оприлюднили у журналі соціальної критики «Спільне/Commons» у вересні
минулого року. (До речі, у серпні 2013-го в журналі «Маршрут №1» з темою
«Українці, які змінили Світ…» вийшло велике інтерв’ю з Вірою Глушковою,
де вона докладно розповіла про основні проекти батька – «День»).
Отже
ОГАС
(від
«Общегосударственная
система
автоматизированная система) – це проект системи автоматизованого
управління економікою СРСР, в якій послідовні ланцюжки обчислювальних
центрів мали з’єднати кожне підприємства з Автоматизованою системи
планових розрахунків на рівні Держплану СРСР. Це була матрична система,
що передбачала перетин як галузевої, так і регіональної інтеграції. Важливий
моменту виконанні функцій ОГАС полягав у тому, що теоретичною основою
функциональної структури ОГАС була система економічно-математичних
моделей – зауважують Віра Глушкова та Сергій Жабін.
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В дусі логіки повсюдного регулювання система мала охоплювати не
лише виробництво, але побутову сферу, включаючи автоматизацію
комунальних послуг, медичного обліку. Пропонувалося, зокрема, повністю
перейти на безготівкову форму у видачі заробітної платні та розрахунку за
товари. Глушков в одному з інтерв’ю навіть висловився, про те,
щокарбованецьзароблений на виробництвімає «важити» більше, ніж
аналогічна сума, зароблена на спекуляціях. Ну і стосувалося це, звісно,
придбання дефіцитних товарів.
Перший передескізний проект мережі обчислювальних був підготований
ще 1964 р. Віктором Глушков відштовхувався від розробок військового
кібернетика Анатолія Китова, який по суті першим висловив ідею
автоматизації господарства. Адже в армії такі системи вже працювали для
управління ракетами. Якби тодішні очільник держави справді хотіли б
зберегти «єдиний і могутній» союз «братніх народів», вони мали би
ухопитися за пропозиції кібернетиків руками і ногами. ОГАС був
побудований цілком у дусі планової економіки і централізованої логіки
управління. Втім, цього не сталося (можливо на щастя).Кремлівський ареопаг
вбачав у освіченому абсолютизмі обчислюваних машин загрозу своїй владі і
не бажали відмовлятися від ручного керування господарством, прирікаючи
його на виснаження «п’ятирічками у три роки». Китов закінчив не надто
оптимістично як для свого часу: його ідеї не лише не взяли до уваги в
Кремлі, але виключили з партії і «попросили» з армії. Втім, Глушкова це не
зупинило.Техніко-економічне обґрунтування було готове 1973 і подане на
розгляд ЦК. Там сказали, що система вартістю 20 млн. тодішніх карбованців
надто дороге і складне задоволення, а те, що вона може зекономити 100 млн.
за підсумками п’ятирічки, це ще «хто його знає». В результаті почалися
безкінечні «доопрацювання» в результаті яких 1980 р. з’явився ескізний
проект під яким Віктор Глушков відмовився ставити свій підпис, хоча й
залишався його науковим керівником.
Хоча поки марудні погодження «на горі» тривали підприємливий
Академік успішно втілював пілотні проекти з автоматизації. Один з них
відбувся на львівському заводі «Електрон», який випускав телевізори. До
речі підприємство проіснувало до кінця 1990-х поки не було поглинуто
дерибаном та інтелектуальної неспроможністю до оновлення. Певне
наймасштабніший проект зі смартифікації (як би ми тепер сказали) був
реалізований у агросфері Болгарії. Система охопила різні процеси від
вирощування до транспортування врожаю.
Але повертаючись до дилеми, з якою я стикнувся, коли естонські колеги
демонстрували свою систему електронного урядування – так варто нам вести
мову, що українські кібернетики випередили усю планету? Персонально
Глушков, безумовно був геніальним розробником. Недарма IBM настійливо
кликали його до себе. Але як жива людина Віктор Михайлович мав
адаптуватися до свого середовища, а воно було токсичним і механістичним
по суті.
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Досвід країн, що стали лідерами четвертої промислової революції
говорить, що розумні машини і власне, штучний інтелект, розвивається
там, де є середовище, дружнє до талантів, там де формуються
екосистеми, а не режими. Згаданий IBM 2011 року презентував когнітивну
обчислювальну мікросхему SyNAPSE, що створення за моделюю роботи
клітин головного мозку – звідси і назва. Нейромережі, утворені тисячами
комп’ютерів з когнітивними мікросхемами здатні до глибинного навчання
(deepmachinelearning). Саме такі утворення змішують хвилюватися за свої
робочі місця юристів, офіс-менеджерів, і навіть спортивних журналістів. Світ
стрімко змінюється і всі закриті системи не здатні до адаптації і
внутрішнього розвитку, йдуть з арени, як це сталося свого часу з СРСР, який
не врятувала геніальна розробка Віктора Глушкова. Повертаючись до Естонії
– тут не лише «цифра», але креативні кластери з інкубаторами, коворкінгами,
культура публічних просторів і саморганізація спільнот.
Ну а нам слід, нарешті, відпустити історію. І замість «пишатися» її
героями будувати живі мережі, брати на себе амбітні виклики і пропонувати
їх рішення не забуваючи про зворотній зв’язок (Плюс смартифікація всієї
країни
//
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/plyus-smartyfikaciya-vsiyeyikrayiny. – 2017. – 28.02).

Мининфраструктуры готовит один стандарт электронного билета
для всех городов и видов транспорта.
В конце января этого года Верховная Рада приняла закон об
электронном билете (№4121), который легализует право оплаты проезда в
наземном транспорте с помощью бесконтактных карт, смартфонов и других
электронных носителей. Однако до сих пор никто не может ответить, как и
когда эта система заработает. В Министерстве инфраструктуры при
содействии Офиса поддержки реформ (RST) сейчас создают рабочую группу
по внедрению электронного билета для городского транспорта E-ticket WG
(E-ticket working group).
Глава группы, советник министра инфраструктуры Яника Мерило:
Рабочая группа создана для консультации городов и областей по
созданию электронного билета. В идеале в Украине должен быть один
стандарт, по которому работают разные города, так как это будет
гарантировать возможность с одним электронным билетом проехать в
транспорте в разных городах и в идеале – в поездах «Укрзализныци».
Группа также будет работать над созданием рекомендательного стандарта
электронного билета.
Электронный билет даст рядовому жителю возможность удобно и
прозрачно оплатить проезд в любом виде транспорта. В каких видах
транспорта он будет «работать», зависит уже от местного самоуправления.
Днепр, например, планирует запустить электронный билет в этом году в
метро и первом трамвае, в 2018 году – во всем электротранспорте, и в 2019 –
в маршрутках.
Експертний погляд
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Кроме удобства, это даст более удобную и надежную возможность
проезда льготникам. То есть водители уже не смогут дискриминировать
пассажира на уровне льготник он или нет, так как они будут видеть, имеет ли
человек право на проезд или нет.
Для городских же властей запуск электронного билета даст
возможность видеть статистику как всех проездов, так и льготных, что
создаст объективную основу для компенсации льготных проездов, а также
позволит более эффективно планировать маршруты.
Если была бы возможность запустить полноценный электронный билет,
то, конечно, власть не шла бы путем изменений в закон. Это самый трудный
и медленный путь. Но как раз ограничения в законе и были причиной,
почему пока ни один город не смог запустить данное решение
полномасштабно. Я рада, что в итоге мы сможем внедрять технологии,
которые в мире внедрялись на протяжении уже несколько десятилетий.
Лучше поздно, чем никогда.
К слову, на днях на слушаниях Комитета ВР по вопросам
информатизации и связи посол Кореи в Украине назвал электронный билет –
одной из приоритетных реформ в Украине. А Корея знает, о чем говорит, так
как она является лидером в сфере IТ-решений.
Очень важно – это общая концепция и технический стандарт, так как
по техническим решениям города будут или не будут состыковаться с
другими городами. Также надеюсь, что будут примеры расчета затрат на
создание е-билета, и, думаю, очень важно для городов получать информацию
о возможных инвесторах и партнерах для создания электронного билета.
Сумма затрат очень зависит от структуры транспорта и принципов
внедрения билета. Например, в Днепре цена внедрения – примерно $8 млн.
Во Львове, где структура транспортных услуг немного другая, – примерно
11,5 млн евро.
Электронный билет является хорошим примером проекта, в который
можно (в классическом смысле государственно-частного партнерства)
привлечь и инвесторов, и партнеров. Например, в Виннице и во Львове
проект финансируется средствами ЕБРР. Но это достаточно длинный
процесс.
Местные горсоветы могут сами решить, у каких поставщиков они
закупают отвечающие всем требованиям э-билета решения. Все в мире
возможно подделать, вопрос только в цене и трудозатратах. Но, однозначно,
е-билеты намного труднее подделать, чем простые бумажные. И я не верю,
что это оправдает затраты.
Останутся ли у НБУ и Госспецсвязи функции регуляторов систем
электронных билетов? Ведь если следовать закону о банковской
деятельности, то системы е-билетов имеют признаки биткойнов и попрежнему подпадают под действия регулятора, должны получать визу от
него. Плюс, как только тот или иной муниципалитет или транспортник
сообщит, что для защиты информации используются криптографические
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алгоритмы, эта система подпадает под ответственность Госспецсвязи.
Регулятор должен подтвердить, что предложенный алгоритм гарантирует
безопасность информации в системе электронных билетов. При этом в самом
законе этот момент тоже никак не прописан. Предполагает ли министерство
взять на себя подготовку этих подзаконных актов?
Не надо все усложнять. Я не знаю, чтобы где-то в мире данная
технология приравнивалась к биткоинам. Стандарты Mifare уже давно
работают в Украине даже на самых простых пропускных системах. При этом
НБУ однозначно и активно поддерживает создание карточки жителя, как и
поддерживал принятие закона. Мы постоянно общаемся, и я не видела
никакого желания или намерения с их стороны усложнять запуск
электронного билета. Скорее, наоборот, хорошее сотрудничество в создании
оптимального решения (Оксана Гришина Яника Мерило: В идеале с одним
е-билетом можно ездить в транспорте разных городов и поездах //
http://economy.apostrophe.ua/article/transport-i-svjaz/2017-02-27/yanikamerilo-v-ideale-s-odnim-e-biletom-mojno-ezdit-v-transporte-raznyih-gorodov-ipoezdah/10427. – 2017. – 27.02).

Глава Государственного агентства по вопросам электронного
правительства Александр Рыженко:
Агентство работает в Украине уже около двух лет, за эти два года
появились первые настоящие электронные услуги в важных для
граждан и бизнеса сферах, открыты приоритетные наборы
государственных данных, внедрен электронный документооборот между
министерствами. Основная сложность касалась подготовки и согласования
нормативных документов, которые предполагают много изменений от
госорганов. Для примера, только концепцию развития электронных услуг мы
согласовывали больше года. Утвердил ее Кабмин только в ноябре 2016-го.
Такие документы всегда сложно согласовываются госорганами, да и
правительство менялось, а потому процесс согласования пришлось начинать
сначала.
В целом более 10 тысяч разных наборов информации, среди них единый
государственный реестр юридических и физических лиц, реестр
плательщиков НДС, реестр лицензиатов-землеустроителей.
К сожалению, очень много данных еще плохого качества, ведь этот
процесс стартовал недавно, не все еще понимают, как это делать и зачем, не
все технически готовы.
Запросы от общественных организаций касаются открытия
информации из существующих реестров. Это в первую очередь реестры
Минюста,
Фискальной
службы,
Министерства
здравоохранения,
Минприроды, Судебной администрации. Это информация госорганов,
которая может использоваться общественными организациями или
стартапами для их деятельности и контроля власти, а также создания
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проектов. И мы активно сотрудничаем с этими органами, чтобы обеспечить
открытие этих данных.
Есть разные причины, почему госорганы и госкомпании не открывают
данные. Иногда они не готовы технически – например, данные представлены
в неудобном формате или только в бумажном виде. То есть, кое-кому нужно
еще трансформироваться и автоматизироваться. Часть органов очень
забюрократизированы, и их необходимо нормативно обязать эти данные
открывать.
Нужно работать и с госучреждениями, и с обществом, чтобы они
понимали, почему данные нужно открывать, как их использовать и какая от
них польза вообще.
То есть, должен быть спрос, а мы должны драйвить предложение.
Изначально мы выбирали услуги исходя из их общественной значимости.
Необходимо было реализовать популярные услуги, те, у которых большая
аудитория, где есть сложности, большие коррупционные риски и прочее.
Также мы стремились работать с органами, которые готовы к изменениям.
Кроме того, мы решили переводить в электронную форму услуги, под
которые нормативку можно поменять максимально быстро, то есть порядок
которые определен постановлением правительства или приказом, но не
законом. Внести изменения в постановление можно за три-шесть месяцев,
чтобы поменять закон может и года не хватить. Разница чувствуется.
Что говорить, если внесение изменений в постановление для
электронных услуг в сфере экологии у нас заняло практически год, ведь
менялся министр и необходимо было снова доказывать, что это необходимо.
Сейчас гражданам и бизнесу доступно более 20 услуг в строительной
сфере (начало, завершение строительных работ и строительная лицензия),
земельной сфере (разнообразные выписки, согласование проектов
землеустройства и регистрации земельного участка). Через несколько недель
будут запущены очень важные е-услуги в сфере регистрации бизнеса. Также
хороший эффект имело внедрение е-услуги по назначению субсидии.
С ноября она полностью переведена в электронный вид. Если человек
использует какое-то из средств идентификации – банковскую
идентификацию или электронную цифровую подпись – ему вообще не нужно
никуда ходить. Согласно статистике, в течение последних двух-трех месяцев
15 % предоставленных субсидий выданы как раз в электронном виде. Также
из социальных услуг в электронный вид в прошлом году мы перевели
помощь при рождении ребенка.
Мы подготовили вместе с Минэкономразвития проект постановления
по переводу всех лицензий в электронную форму. Мы ожидаем его принятие
в течении месяца и также перейдем к внедрению е-услуг.
Но у нас вообще есть уже утвержденная Концепция, в которой
определен список из 46 приоритетных административных услуг, которые
должны быть внедрены в первую очередь. Среди них услуги в земельной
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сфере, строительной, экологической, регистрации авто и места жительства,
выдача паспортов и прочее.
Основой для электронных услуг является внедрение электронного
взаимодействия с между реестрами, что позволит существенно упростить
и повысить эффективность административных процессов. Даже чтобы
предоставлять услуги в бумажном виде, центрам админуслуг необходим
эффективный доступ к реестрам.
Речь идет об электронном взаимодействии информационных систем
органов. Например, чтобы зарегистрировать имущественные права у
госрегистратора, вам нужно получить разрешение из Государственной
архитектурно-строительной инспекции на введение в эксплуатацию. Так вот,
теперь сама система делает запрос в реестр ГАСИ, получает информацию и
от человека больше не требуют справки. Или же более сложный пример. Для
верификации соцвыплат необходима информация из 20 разных
информационных систем, а если бы данные были в надлежащем виде, можно
было бы собирать информацию не вручную, а автоматически. С 1 января мы
реализовали взаимодействие между ключевыми информационными
системами. В частности, между реестром юрлиц и физлицпредпринимателей, реестром имущественных прав на недвижимое
имущество, земельным кадастром, реестром плательщиков налога на
добавленную стоимость, предпринимателей, в отношении которых
возбуждено производство по делу о банкротстве и так далее.
Закупка системы должна состоятся в феврале-марте, а запустить
планируем в первом полугодии 2017-го.
У нас сегодня 76 органов центральной власти, практически у каждого
есть система электронного документооборота. Но у каждой системы есть,
скажем так, стадия ее развития, которая зависит от технической способности
органа, наличия специалистов, средств, размера органа, сложности процессов
и так далее. Практически в 100 % органов есть система электронной
регистрации документов.
Орган в обязательном порядке регистрирует документы в электронном
виде. Но дальше документ может идти в бумажном или электронном виде, в
зависимости от внутренней системы документооборота.
Сегодня где-то 10-12 % центральных органов власти внутри
работают исключительно в электронном виде.
То есть, документ приходит в электронном виде, в таком же виде
согласовывается и обрабатывается. Если его необходимо отправить в другой
орган власти, он просто подписывается электронной цифровой подписью. А
есть органы, куда документ приходит в электронном виде, потом
распечатывается и дорабатывается на бумаге, возвращается обратно,
сканируется, подписывается электронной цифровой подписью и
отправляется в другой орган.
Между органами с августа 2016-го работает система электронного
взаимодействия. То есть все документы, срок хранения которых не
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превышает пяти лет, между центральными органами власти и Секретариатом
Кабмина ходят исключительно в электронном виде.
Агентство работает с органами власти, дабы те перешли на внутренние
эффективные системы документооборота. По нашим подсчетам, есть 7-8
разных информационных систем для этих потребностей, которые используют
органы власти. Но орган самостоятельно пишет техническое задание и
выбирает на тендере систему, которая больше всего подходит ему по цене и
условиям. Процессы, которые автоматизируются, как правило очень похожи
и связаны с базовыми процессами – входящие и выходящие документы,
обращения граждан. Но вместе с тем, есть органы с региональными
отделениями, у них эти процессы более сложные. Например, есть
обладминистрации, где система работает только в их структуре, а есть более
продвинутые, которые в эту систему включили все районы и сейчас
подключают новосозданные общины. Все зависит от готовности
руководства.
За время существования Агентства бюджетные деньги выделялись
только на его содержание. Практически все время мы работаем с донорами,
которые предоставляют в том числе международную техническую помощь.
Запуск электронных услуг – это каждый отдельный проект, в рамках
которого работаем с конкретными донорами и с органом власти, который
предоставляет эту услугу. Последние два года мы работали с большими
донорами, такими как USAID и немецкое бюро сотрудничества GIZ.
В целом, если задаться целью, деньги найти можно.
Однако сегодня проект Плана приоритетных действий впервые
предусматривает большое количество задач именно по развитию
электронного управления, под которые предусмотрено бюджетное
финансирование.
Кликая на стрелочки, которые появляются справа квадратов, вы можете
раскрыть инфографику и увидеть, какие услуги в каких сферах уже
переведены в электронный вид, а какие будут переведены в ближайшее
время (Ирина Гудзь Е-правительство в Украине: когда и какие услуги
бизнес сможет получить онлайн // https://delo.ua/ukraine/e-pravitelstvo-vukraine-kogda-i-kakie-uslugi-biznes-smozhet-po-328410. – 2017. – 23.02).

Олег Петровець, координатор Секретаріату МДО «Депутатський
контроль», політичний експерт:
13 лютого таки сталася одна з найбільш очікуваних в українському
суспільстві подій – з третьої спроби Міністерство юстиції України
зареєструвало буквально вистражданий документ під назвою «Порядок
проведення контролю та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування». До слова, остання версія документа була розроблена не
без участі самого Мін’юсту: спеціально створеною для цього робочою
групою при секретаріаті Кабміну.
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З цією подією у суспільстві настала така собі ейфорія. Адже саме з
відсутністю даного документа пов’язували фактичну безрезультатність
головної антикорупційної реформи – запровадження системи електронного
декларування статків чиновників.
Таким чином, здавалося б: ось-ось система запрацює на повну силу, і
НАЗК переловить всіх недобросовісних чиновників, які звикли наживатися
на мозолях простих українців...
Надії і сподівання – це, звичайно ж, добре, а іноді – навіть єдине, що дає
сил жити і рухатися вперед.
Проте в даній ситуації присутнє зовсім не маленьке «але».
Звичайно ж, можна було б вдатися до аналізу затвердженого порядку,
адже цікавого там багато. Проте, цього разу залишимо це на розсуд читачів. І
піднімемо інше, не менш важливе питання.
Справа в тому, що поряд з проектом порядку перевірки е-декларацій
впродовж багатьох місяців розроблявся також проект моніторингу способу
життя чиновників. Разом ці два регламентуючі акти мали б стати такими
собі сіамськими близнюками, які забезпечили б усю повноту перевірок едекларантів та виведення деяких з них, так би мовити, на чисту воду.
Втім, схоже на те, що в загальній ейфорії від затвердження одного з цих
проектів, більшість банально не помітила відсутності іншого.
У даному контексті цікаво, що вищезгадана робоча група при
секретаріаті Кабміну за напрацювання порядку моніторингу способу життя
чиновників навіть не бралася.
А нещодавно керівниця НАЗК Наталія Корчак прямо заявила, що
підпорядкована їй структура поки не вирішила, що робитиме з необхідністю
відстежувати те, як живуть українські чиновники.
«Закон не встановлює черговості. У першу чергу треба перевіряти
декларацію і викликати людину для дачі пояснень. В залежності від того, як
будуть надані пояснення, будемо проводити процеси перевірки. Декларація
не є свідченням того, звідки щось з’явилося. Це називається моніторинг
способу життя» – це ряд процедур. Як проводити моніторинг способу життя,
ми ще до кінця не знаємо».
Таким чином, виходить, і сьогодні говорити про те, що НАЗК повністю
забезпечене нормативно, аби робити свою роботу, – підстав немає.
Крім того, варто також нагадати про нещодавню заяву заступника
голови НАЗК Руслана Радецького, який зауважив, що НАЗК досі не
отримало доступу до всіх необхідних для перевірок декларацій реєстрів.
«НАЗК вкрай необхідно отримати доступ до наступних реєстрів:
– Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального
страхування щодо накопичення, зберігання та використання інформації про
збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб (Пенсійний
фонд України);
– Державний реєстр актів цивільного стану громадян (Мін’юст);
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– Інформація про осіб, які отримують соціальні виплати (Міністерство
соціальної політики України);
– Єдиний реєстр довіреностей (Мін’юст);
– Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень – в частині
отримання інформації про вчинені відносно суб’єкта декларування виконавчі
дії;
– Спадковий реєстр (Мін’юст);
– Інтегрована інформаційно-телекомунікаційна система «Гарт»
(Державна прикордонна служба України)», – сказано в повідомленні НАЗК.
Гаразд, повірити у те, що розробка порядку перевірок декларацій та
моніторингу способу життя можновладців НАЗК, так би мовити, не по зубам,
якось ще можна.
Але ж чому цьому органу й досі не надані доступи до потрібних для
роботи реєстрів?
Тотальна недовіра до НАЗК? Чи політична змова із запашком корупції?
(Говорили-балакали… або Чому НАЗК і досі не може повністю
перевірити е-декларантів? // http://www.pravda.com.ua/columns/2017/02/22/
7136120. – 2017. – 22.02).

Сергій Тутов, економіст:
РroZorro грає міфологічну роль у вітчизняній економіці. Систему
було запущено влітку минулого року без сертифіката Держспецзв’язку,
через що неможливо довести правдивість або неправдивість даних
Одним із головних гасел нинішньої української влади було оголошено її
відкритість. Найважливішим економічним критерієм цього тренда для
держави можна вважати просте і зрозуміле витрачання бюджетних коштів. В
цьому напрямку зроблено видимі кроки.
У лютому 2015 року українські чиновники оголосили про запуск
пілотного проекту електронних закупівель із креативною назвою «ПроЗорро»
(ProZorro). Було продекларовано можливість громадського моніторингу
витрат державних коштів, що мало сприяти зростанню довіри бізнесу до
держави. Ідея тендерного відбору видавалася нескладною: держструктура
організовує тендер, постачальники пропонують свої варіанти й ціни.
Виходить «аукціон навпаки», або редукціон, під час якого збігаються вимоги
замовника та можливості постачальника.
Теоретично, завжди перемагає постачальник, який пропонує меншу
ціну. Це схоже на голландський аукціон (англ. Dutch auction), коли продавець
оголошує найвищу ціну на товар, а потім ставки знижуються до тієї, на яку
погодиться перший покупець. Класичний редукціон давно проводять у
нідерландському місті Алсмері, де за кілька годин продається до 15 млн
квітів, це відбувається п’ять днів на тиждень. У голландців є чому повчитися:
їхня частка продажів – 60 % світового квіткового ринку, а 80 % флори йде на
експорт, причому не лише в сусідні країни. На літаках квіти доставляються в
Японію, Австралію та Сінгапур.
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Понад рік готувався український проект, і на підставі отриманого
вітчизняного досвіду 17 лютого 2016 року президент підписав закон про
державні закупівлі, згідно з яким усі центральні органи виконавчої влади та
підвідомчі їм підприємства тепер зобов’язані проводити свої закупівлі через
електронну систему РroZorro. 15 серпня 2016 року ця система запрацювала в
повному обсязі. Члени Кабміну постійно хвалять її як приклад однієї з
найбільш вдалих реформ. За словами чиновників, держава заощадила
мільярди гривень і купу часу під час проведення тендерів. У 2017 році
планують заощадити цілих 50 млрд грн, ця сума була озвучена влітку 2016
року, коли українському уряду виділяли допомогу в розмірі 14 млн дол. від
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), спрямовану на
організацію електронного урядування в Україні.
Вартість системи РroZorro, яку офіційно розробляли з 2014 року,
сьогодні декларується в розмірі 35 тис. дол., а для того, що б її повністю
доробити й підтримувати, потрібно ще 150 тис. американських грошей. Цю
інформацію розміщено на офіційному сайті.
У будь-якої розсудливої людини одразу виникне питання: виділена
іноземцями сума на розбудову електронного урядування у сто разів
перевищує гроші, необхідні для повноцінного запуску й функціювання
вітчизняної системи. Чому нічого повноцінно не запускається? Це тільки
перше з десятків питань без відповіді, що стосуються українських тендерних
реалій.
РroZorro сьогодні є обличчям декількох сертифікованих торгових
електронних майданчиків. Міфічною система є тому, що була запущена
влітку минулого року без сертифіката Держспецзв’язку. Відсутність
сертифікату призводить до неможливості довести правдивість або
неправдивість даних. Жоден суд не зможе прийняти цю інформацію як
неналежні або неправдиві докази.
Звертаючись до сайту щодо участі в тендері, зацікавлена особа
опиняється на одному з сертифікованих торгових майданчиків з абсолютно
іншою назвою і часто з доволі строкатою історією власного бізнесу.
Строкатість минулого ділового життя багатьох не зупиняє, але в
нормальному бізнесі, до якого Україна не має жодного стосунку, бізнесісторія твого ділового партнера є вирішальним фактором під час укладання
угоди.
Спікером і обличчям державного підприємства «ПроЗорро» є заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, але в
сучасному світі окрім представницьких функцій для ухвалення рішень
потрібні і функції відповідальності, і можливості гарантій. Було б непогано
почути від якогось чиновника слова про особисту відповідальність за проект
під назвою «ПроЗорро».
Електронні торги давно проводяться на сотнях майданчиків у світі, і в
непередбачених випадках обов’язково є той, хто несе відповідальність за збої
в бізнес-процесах. Наприклад, у разі форс-мажору торговельний майданчик

Експертний погляд

37

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

1 – 28 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
відразу повертає гроші покупцеві й сам починає розбиратися з обставинами,
що перешкодили операції. У світі відомі численні випадки покарання
недбайливих організаторів і виконавців бізнес-проектів.
Нехай система тендерів належатиме підприємству з будь-якою формою
власності – хоч державною, хоч приватною, – головне, щоб знайшлася особа,
яка реально нестиме відповідальність за збої, що виникають. Також мають
бути налагоджені механізми, які страхують учасників угоди від
випадковостей. Федеральна резервна система США – приватна компанія, але
вона забезпечена інституційною та фінансовою підтримкою держави.
Україна не має фінансів, здатних розв’язати подібний ребус, тож нехай тоді
угоди страхуються міжнародними компаніями, яких можна запросити,
розповівши про принципи роботи та надавши персональні й державні
гарантії.
Сьогодні проблеми криються не в системі електронних закупівель, а у
всій процедурі організації державних торгів. Замовники й організатори
тендерів не можуть – або не хочуть – створити правильну документацію,
технічні завдання на закупівлі, не можуть правильно прописати умови
тендера; труднощі в них виникають і після проведення торгів.
Ще більше проблем у постачальників, для яких вигадується безліч
складнощів – починаючи з того, що підприємець, який запропонував
найнижчу ціну, не може оформити угоду, закінчуючи тим, що він
переслідується Антимонопольним комітетом, призначеним законом
спостерігати за легітимністю угод. Учасники не можуть пройти тендер із
пропозицією, вищою за порогову ціну, – так автоматично відсікаються
дорогі, але якісні постачальники та бренди. Таких прикладів безліч.
Учасники тендеру губляться в нерозумінні ролі та ваги цінових і нецінових
показників. Проблема недовіри бізнесу до держави ґрунтується на
десятиліттях корупції й організації договірних тендерів.
Всі ми знаємо, що найдешевший у світі товар родом із Китаю. Але
чомусь не видно напливу китайських постачальників, що завалили своїми
пропозиціями державні тендери. Напевно, система організації торгів
влаштована некоректно для нетямущих іноземців. Водночас китайським
сервісом AliExpress користується багато тисяч вітчизняних споживачів.
Українська ж РroZorro, яка виграла в Лондоні у травні минулого року
міжнародну премію у сфері державних закупівель Public Sector Procurement
Award за створення та впровадження електронної системи з унікальною
архітектурою, нічим окрім архітектурних особливостей похвалитися не
може. Просто слід продемонструвати реальні та зрозумілі людям успіхи, а не
тільки пишатися цікавим дизайном продукту.
Іноземні постачальники відчувають на собі дискримінацію українських
чиновників, які представляють систему РroZorro. Існує мовна проблема, яка,
втім, не є критичною. Для всіх учасників встановлені стислі терміни надання
документів, у яких треба підтвердити, зокрема, відсутність податкового
боргу та корупційних правопорушень. Для нерезидентів надання подібної
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інформації протягом п’яти днів, зазначених у законі, стає непереборною
перешкодою. Є також нездійсненні вимоги до електронного документообігу.
Іноземці не мають можливості обмінюватися електронними підписами з
нашою країною, оскільки жоден міжнародний стандарт підпису не
прийнятий в Україні, а наші стандарти не прийняті за кордоном. Окрема й
велика розмова – про валютні непорозуміння та податкові розбіжності.
Реально брати участь у сучасних тендерах здатні лише нерезиденти з
багаторічним досвідом роботи на українському ринку.
Ніхто не применшує талантів українських айтішників, цілком
конкурентоспроможних на світовому ринку, але будь-який продукт, що
потрапив до рук вітчизняних чиновників, має перебувати під постійним і
упередженим кураторством, інакше буде знищено найкраще починання.
Якщо проект загальнонаціональний, то і контроль має бути відповідний.
ДП «ПроЗорро» було створено за міністерським наказом про
перетворення ДП «Зовнішторгвидав». З боку все це виглядає як запряжені в
один візок ваговоз із темним минулим і тремтлива лань зі світлим майбутнім.
Про неоднозначну поведінку й сумнівні досягнення «Зовнішторгвидава»
можна складати багатосторінкові кримінальні повісті, а великий
п’ятиповерховий будинок на вулиці Бульварно-Кудрявській (колишня
Воровського) в Києві, який займає нинішній наступник 55-річного
пострадянського монстра, накладає на імідж реформаторської фірми
сумнівний і нездоровий відбиток.
Дивно виглядають заяви про стабільне зростання заробітної плати
працівників нового державного підприємства. Це неоднозначне враження
посилюється звістками про те, що в Україні почали відкриватися реальні
представництва «прозоррливих» столичних айтішників. Так, офіси вже
організовані в Дніпрі (колишньому Дніпропетровську) і Кропивницькому
(колишньому Кіровограді). Це виглядає так само дико, як наче Google почав
би відкривати представництва в кожному обласному центрі України. Ще раз
нагадаю: український електронний уряд просив американських грошей на
свій розвиток. Мабуть, під словом «розвиток» американці й українці
розуміють різні речі.
Основна економічна функція, з якою система справляється повністю, –
це архівування даних про торги. Всі проведені операції фіксуються й можуть
зберігатися вічно. Ось тільки непогано було б, якби цією системою володіла
держава: до цього інституту в населення довіри значно більше, ніж до
приватного бізнесу. А якщо інтегрувати в наявну архітектуру систему
блокчейн, яка стала оплотом фінансової потужності сучасних криптовалют,
то буде й зовсім чудово. Змінити й підробити цю технологію неможливо, а
застосовувати її можна не лише на торгах, а й під час реєстрації будь-яких
об’єктів, організації державних виборів, а також дуже широко – у фінансовій
системі. Зробивши все це, можна отримати продукт, що випереджає час і
відповідає найскладнішим критеріям захисту та прозорості (І на «ПроЗорро»
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бувають плями // http://ua.racurs.ua/1440-i-na-prozorro-ie-plyamy. – 2017. –
16.02).

Дмитрий Шерембей, глава «Всеукраинской сети людей, живущих с
ВИЧ/СПИД»:
Сегодня в Украине много говорят о реформе медицины и об
инициативе eHealth, но далеко не все понимают, что это значит и
каждый трактует этот термин по-своему.
Но что такое eHealth и зачем это нужно пациентам?
Так, Всемирная организация здравоохранения определяет eHealth как
безопасное и экономически обоснованное использование информационных и
коммуникационных технологий в сфере здравоохранения, включая оказание
медицинской помощи, организацию надзора за здоровьем населения,
медицинское образование, распространение знаний, навыков и результатов
исследований.
Но что это значит? Когда говорят о eHealth, в первую очередь речь
идет о следующих подходах:
- вся информация о пациенте хранится в электронном виде: от
персональной карточки до выписки рецептов;
- есть возможность удаленной диагностики и консультаций, что
существенно снижает стоимость обследования;
- для каждого пациента доступны приложения для мобильных
устройств, смартфонов, планшетов и др., через которые вы легко можете
иметь доступ к медицинским сайтам или общаться со своим врачом,
отследить передвижение медикаментов или записаться на консультацию,
организовать госпитализацию и так далее;
- широкий доступ к статистической информации для врачей и
возможность проходить онлайн обучение для улучшения диагностики и
лечения заболеваний.
Это, конечно, далеко не все. Информационные технологии развиваются
стремительно и появляются новые возможности.
Но как это будет работать в Украине?
Казалось бы, мы говорим о далеком будущем. Ведь ни для кого не
секрет, что в основном в украинских больницах все непредсказуемо: врач
выпишет перечень лекарств, которые в большинстве случаев надо купить тут
же в аптеке, принадлежащей кому то из родственников или приближенных
главного врача.
Государственные расходы на здравоохранение (содержание больниц,
государственные программы, ведомственная медицина) составляют в 2017
году более 80 миллиардов гривен. При этом пациенты из своего кармана
доплачивают такую же сумму.
Оказывается, и распределение, и использование этих средств остается
непрозрачным. Внедрение простых информационных технологий повысит
Експертний погляд
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информированность пациентов и врачей о наличии закупленных препаратов
или медицинских товаров в конкретной больнице.
В 2015 году нашими партнерами из БФ «Пациенты Украины» было
разработано и внедрено в Одессе простое приложение, которое позволяет в
каждой конкретной больнице показывать остатки лекарств, закупленных за
бюджетные средства.
Результаты оказались просто ошеломляющими: были выявлены залежи
искусственных зубов (более 500 тысяч), закупленных в рамках реализации
городской программы, а также препараты для химиотерапии
онкологических заболеваний – за все это государство уже заплатило, а
пациенты имеют полное право пользоваться.
В дальнейшем это же приложение будет внедряться и в других регионах.
Сейчас его используют пациенты Одесской и Ровенской областей.
Летом 2016 года Сеть ЛЖВ вместе с Transparency International
Ukraine основали открытую инициативу по внедрению в Украине EHealth – комплексной электронной системы, которая будет охватывать
все аспекты здравоохранения.
Инициатива
органично
дополняет
реформу
финансирования
здравоохранения Украины, так как позволяет этой реформе начать работать
уже на базе новых электронных технологий.
На данный момент к инициативе присоединились более 180 участников:
представители IT-бизнеса, неправительственные организации, украинские и
международные эксперты.
В декабре 2016 был подписали Меморандум, который определяет
основные принципы работы с привлечением всех заинтересованных сторон,
изъявивших желание помочь; взаимопонимание и уважение мнения сторон;
открытость обсуждений и принятия решений; подотчетность и
публичность работы; взвешенная поэтапная реализация продукта.
Инициативная группа представила дорожную карту построения E-Health
и требования к электронному продукту, и закрепила эти результаты в
Меморандуме-2.
Мы много дискутировали о подходах и о структуре системы, о
техническом пути, по которому она должна развиваться. Времени на
пространные философские дискуссии становится все меньше – теперь
пришло время работы на общий результат.
С начала 2017 года МОЗ объявил о реформировании первичного звена
медицинской помощи.
Таким образом, в рамках этой реформы будет создана электронная
карточка пациента – туда врач будет вносить базовую информацию о
здоровье пациента.
Эта карточка будет связана с помощью облачных технологий с единым
реестром, что, в свою очередь, позволит получить реальные потребности
пациентов в исследованиях, консультациях специалистов, определить, как
часто пациенты обращаются к своему врачу и многое другое.

Експертний погляд

41

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

1 – 28 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Пациент сможет сам выбирать себе врача заключать с ним договор, а тот
будет получать компенсацию за работу с конкретным пациентом.
Уже в 2018-м году это позволит планировать расходы в системе
здравоохранения, и предоставлять дополнительные бонусы для врача и
пациента за сохраненное здоровье.
Важно понимать, что в итоге для пациента визит к врачу перестанет
быть сложным, требующим много времени и душевных сил.
Проще говоря, у каждого из нас появится мобильное приложение в
телефоне или компьютере, через которое можно будет записываться на
прием к врачу, получить электронные рецепты или консультации.
У врача появится доступ к общей базе статистических данных для
принятия решения об эффективном лечении. Врачи наконец-то перестанут
писать и начнут лечить.
Конечно, чтобы система заработала, необходимо много времени. Сейчас
мы в самом начале.
Но мы верим, что вскоре в прошлое уйдут пухлые карточки с
непонятными записями, очереди в регистратуру поликлиник: «вас много, а я
одна», существенно сократится время, которое доктор тратит на записи, и в
конечном итоге улучшится контроль за здоровьем, а не болезнью пациентов
и наконец-то заработает господдержка профилактики заболеваний (E-Health:
прорыв в украинской системе здравоохранения. Что получат пациенты //
http://life.pravda.com.ua/columns/2017/02/14/222573. – 2017. – 14.02).
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Блоги та соціальні мережі
Сергій Сагун, керівник проекту Smart Sales, операційний директор
майданчику:
Система ProZorro.sale уже показывает свою эффективность в
продаже активов ФГВФЛ, и в скором будущем может стать
эффективным инструментом для реализации государственного
имущества. Как это работает с имуществом обанкротившихся банков и есть
ли спрос такой специфический товар как право требования по кредитным
договорам?
Система публичных продаж работает по такому же принципу как и
сервис по государственным закупкам – есть заказчик (ФГВФЛ,
государственные предприятия), есть покупатель (покупатели лотов и
поставщики на тендерах соответственно), есть ряд коммерческих площадок
которые реализую процес аукциона или тендера, и есть единая Центральная
база данных (ЦБД), которая как раз и обеспечивает полную прозрачность и
открытость процессу. Пилотный проект Прозрачных продаж был запущен для
Фонда гарантирования вкладов физических лиц, но уже в ближайшее время
преимуществами IT-решения против коррупции смогут воспользоваться
новые государственные органы и предприятия.
Ключевая проблема, которая решается благодаря ProZorro.sale в
аукционах ФГВФЛ – устранение перекоса в информации про реальные
процедуры по продаже имущества и активов ликвидированных банков. Ранее
потенциальному покупателю было трудно найти лоты на разных порталах,
приходилось мониторить сайты более 30-ти бирж, которые занимались
реализацией имущества. Для участия в аукционах необходимо было
регистрироваться каждый раз на той бирже на которой проходил аукцион,
изучая каждый раз новый интерфейс. Конечно, не могло быть и речь о равных
правах и возможностях участия в аукционах. Кроме того, покупать
имущество обанкротившегося банка было просто неудобной, а найти
информацию в одном месте – просто невозможно. Сложно представить и
настоящий общественный контроль процессов, которые по умолчанию
проходят «за закрытыми дверьми».
Сейчас каждое физическое лицо имеет полное право выкупить лот,
предложенный в системе. Регистрация всего лишь на одной аккредитованной
площадке позволяет иметь доступ абсолютно ко всем лотам выставляемым на
торги в едином формате. Можно отобрать самые дорогие, доступные,
«движимые» и «недвижимые» лоты , и в режиме онлайн стать собственником
автомобиля бывшего директора банка, или офиса в центре. Однако, есть и
более специфичный товар – права требования по кредитным договорам. Кому
это может быть интересно? Самому должнику или финансовому учреждению,
которое сможет получить пользу и деньги из этой операции. Здесь стоит
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немного рассказать о том, кто такие факторинговые компании и чем они
полезны для «оздоровления» банковской системы

Что такое факторинг?
Заключая контракт, поставщик и заказчик могут договориться об
отсрочке платежа – например, если в данный момент заказчик испытывает
трудности с выплатой суммы в связи с другими расходами, или пытается
структуризировать расходы на определенном временном промежутке. Так
появляется дебиторская задолженность – сумма, которую заказчик обязан
выплатить поставщику. И хотя даже если контракт прописывает строгие
условия, а заказчик отличается надежностью и может без проблем позволить
себе погасить эту задолженность, такая задолженность может быть крайне
невыгодной для поставщика. Поскольку пока заказчик не погасил
задолженность поставщик не будет иметь деньги «на руках», он не сможет
выплатить зарплаты, оплатить аренду, рассчитаться с подрядчиками из этих
средств. Нередко бывает так, что поставщики, не рассчитывающие
дебиторскую задолженность во времени, несут убытки и терпят банкротство
из-за отсутствия средств на счете в данный момент.
Чтобы предотвратить такие негативные последствия, поставщик
может воспользоваться услугой, которая называется факторинг.
Факторинг – это кредитование поставщика через выкуп дебиторской
задолженности. Фактически, это означает, что в договор между поставщиком
и заказчиком входит третья сторона – фактор, который выкупает право
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поставщика на требование оплаты, после чего заказчик становится
должником не поставщика, а фактора.
Например, поставщик занимается продажей компьютеров и офисного
оборудования, а заказчик – крупная офисная фирма, желающая обновить
материально-техническую базу. Заказчик хочет приобрести технику на сумму
в 100 000 долларов, но выплатить ее сразу он не может, поэтому они с
поставщиком оговаривают отсрочку платежа на 2 месяца. Поставщик, в свою
очередь, тратить время и усилия на поставку товара и следующие 2 месяца не
имеет ни товара для продажи, ни денег, чтобы закупить новый товар. В таких
условиях, поставщик обращается к факторинговой компании, которая входит
в договор, выкупает задолженность, и сразу же выплачивает поставщику
значительную часть задолженности – например, 90 000 долларов. После
этого, долг заказчика принадлежит уже факторинговой компании, которая
следит за выполнением условий контракта и ведет процесс погашения
задолженности. После того, как заказчик выплачивает задолженность, фактор
отправляет на счет поставщика остаток суммы за вычетом комиссии за свою
работу.
Преимущество факторинга заключается в том, что в отличии от
банковского кредита, факторинговые компании не требуют залога в виде
материальных ценностей, которых у небольшой компании-поставщика может
просто не быть. Кроме того, факторинг позволяет компании-поставщику
получить средства от сделки в кратчайшие сроки, и снимает необходимость
сопровождения дебиторской задолженности. Покупая лоты по кредитным
требованиям на ProZorro.sale факторинговая компания берет на себя заботы
по реализации кредита и в конечном итоге – наполнения его реальными
деньгами. Экономическая функция таких организаций в итоге сводится к
тому, чтобы возвращать средства в реальный сектор экономики, выводя их из
«лимбо» опечатанных кабинетов, в которых реальное имущество просто
стареет и постепенно теряет свою ценность.

(Зачем система Prozorro.sale нужна факторинговым компаниям? //
http://blog.liga.net/user/ssagun/article/26193.aspx. – 2017. – 26.02).
Jaanika Merilo:
Ещё на один шаг ближе к перемоге в электронном Днепре.
Сегодня исполком Днепра поддержал запуск оплаты через мобильный
телефон и QR-коды в электротрансе Днепра. Теперь заканчиваем обучение
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кондукторов и делаем всё остальное нужное для запуска. Уже очень скоро,
начиная с первого трамвая, будет возможность оплатить за проезд посовременному. Маленьками шажочками к электронному билету
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 23.02).

Микола Голомша, голова політичної партії «Патріот»:
За скільки часу рішення уряду надходить до населенного пункту?
Навряд чи існує така статистика. Тим паче, що це рішення (у вигляді
підзаконних актів – інструкцій, розпоряджень, приписів, положень,
правил, переліків тощо) поступає відповідним чиновникам, які
керуються ними в повсякденній діяльності. Але вони не проводять
відповідної системної роз’яснювальної роботи. В часи сучасних динамік
гібридного миру (як способу співжиття) це вже є не помилкою, а
діяльністю, яка співмірна із функціональним саботажем. Саме існування
підзаконних актів не викликає практично заперечень, враховуючи традиційну
багаторівневу ієрархічну структуру управління і суспільних відносин, однак
пересічному українцю від цього не легше.
Цей механізм державно-соціальних відносин, започаткований у далекому
минулому, досить стійко утримує свої позиції і в нинішньому, вже
цифровому світі. Стоси паперових документів курсують між установами і
організаціями, за кожним окремим папірцем-довідкою українець змушений
ходити особисто, марнуючи час на черги та втрачаючи здоров’я від
бюрократично-ганебних інцидентів.Втім життя розвивається зараз, на щастя,
не лише за бажанням чиновників. Технології ХХI століття шалено увірвались
у нашу повсякденість і занурили нас в інший світ доданих реальностей. Ми
вже не уявляємо свого існування без комп’ютерів, мобільних телефонів,
електроних книг тощо. Звичайно, з розвитком техніки активно просуваються і
сервіси.
Однак на рівні державної бюрократичної машини багато чого ще
залишається традиційним, як і 50-70 років тому. Хоча заяви про наміри
ввести, приміром, електронне врядування проголошуються урядом принаймні
років десять, а три останні роки високопосадовці навіть божилися Майданом.
Зараз ця проблема набула досить чітких абрисів у вигляді законопроекту
«Про електронні довірчі послуги». Він уже пройшов перше читання,
відповідні правки та погодження і підготовлений до другого читання.
Серед безсумнівних плюсів цього законопроекту найпершим вважається
формальний – вимога ЄС, яка знайшла своє відображення в документах щодо
асоціації Україна-ЄС. Європа наполегливо відстоювала демократизацію
ведення бізнесу в Україні з одночасним зрозумілим алгоритмом для бізнесу
іноземного. Введення нових цифрових інструментів, таких як електронна
ідентифікація, кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, використання
кваліфікованих електронних підписів та печаток (їх визнаватимуть у ЄС)
тощо масово активізує в глобальних масштабах малий та середній бізнес,
оскільки зникає потреба ходити за кожним дозволом до державних установ,
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знизить (а розробники законопроекту запевняють, що зникне взагалі) рівень
корупції, зросте рівень довіри населення до схем електронної ідентифікації, а
значить і державного функціоналу. Перевагою є й доступність електронних
довірчих послуг для людей з обмеженими можливостями, адже тепер
відповідні комунікації з чиновниками та колегами відбуватимуться в
цифровому режимі, наприклад, через смартфон чи планшет.
Акттивні гравці вітчизняного ринку, серед яких банки, мобільні
оператори, готові застосовувати такі інструменти як BanкiID, MobileID тощо.
Підтримують нововведення і спеціалісти ІТ-галузі, адже це дасть додатковий
поштовх розвитку. Загалом у державі завдяки прийняттю цього закону буде
закладений міцний фундамент цифрової демократії.
Однак ситуація в країні, яка ось уже майже три роки протистоїть
глобальному агресору-терористу з ядерною зброєю, заставляє нас, передусім,
в усіх діях на перший план виставляти питання захисту перспектив
національної безпеки. Не є винятком і законопроект про електронні послуги.
Банківська система держави засвідчила свою хиткість, скандали з
низкою серйозних, як вважалось, банків підірвав і так не занадто високу
довіру населення до фінансової системи країни. Наявність російських банків,
на які зорієнтована частина вітчизняного бізнесу, є передумовою фінансової
експансії з боку Кремля. На кого працюють мобільні оператори в Україні? Це
питання виникло набагато раніше, ніж нашим солдатам на передовій стали
приходити sms-повідомлення від путінських агресорів, і навіть українською
мовою. Однозначно можна сказати, що проблема національного мобільного
оператора вийшла на рівень стратегічного функціоналу глобальної
інфраструктури в масштабах національної безпеки. Але розробники
законопроекту (Кабмін-Мінюст), народні депутати, на жаль, цей зв’язок не
встановили, що може спричинити серйозні проблеми вже в найближчому
майбутньому.
Такі цивілізаційні виклики та прямі загрози для національної безпеки
заставляють нас шукати адекватні відповіді і рішення. Так, гарантом для
розвитку BanкiID може слугувати прямий інфраструктурний функціонал
Національного банку України. І це має бути абсолютно нова функція
головного банку країни. З мобільним оператором ситуація складніша, але
варіанти, очевидно, існують.
В усякому разі, в таких питаннях нам найбільше імпонуватиме активна
співпраця зі стратегічними партнерами, наприклад, США та Великобританією
(гаранти Будапештського меморандуму соборності). Бо співробітництво із
цивілізаційними партнерами передбачає високий рівень відповідальності та
прозорість дій партнерів. Звичайно, така пропозиція не дуже подобатиметься
нашим ділкам від політики, які вже, можливо, поділили майбутні преференції
від путінців чи їхніх партнерів. Але питання майбутнього України та
національної безпеки сьогодні мали би в нашій ситуації навернути
законодавців на державницьке мислення. І тоді нові електронні послуги
цифрової епохи стануть дійсно двигачем економічних зрушень в країні на
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позитив, а не заручниками помилок з подачі агентів лобізму (Електронні
послуги.
Чи
виявлять
політики
державну
мудрість?
//
https://lb.ua/blog/mykola_golomsha/359440_elektronni_poslugi_chi_viyavlyat.ht
ml. – 2017. – 22.02).

Олег Падалка, директор асоціації «Біржові та електронні
майданчики»:
До Революции Достоинства, арестованное имущество было вотчиной,
так называемой, Семьи: рынок оставался закрытым для всех, кроме
«приближенных» министра юстиций. Покупателями крупных активов по
«суперцене», в основном, были те, кто имел выход в высокие министерские
кабинеты, а другое имущество, например мебель или компьютерная техника
просто списывалась, как не имевшая спроса.
Немаловажным винтиком такой системы были торгующие организации,
которые были «аккредитованы» смотрящими «Семьи» и именно эти торговцы
документарно оформляли, а точнее отбеливали все сделки купли-продажи
арестованного имущества до середины 2014 года. Всего таких организаций
было более 10 «для массовки», а реально проводили операции по
оформлению сделок (я специально не использую термин «торги», т.к. торгов
небыло) всего 3-4.
Такая ситуация приводила к тому, что правильный покупатель мог
«решить вопрос» с министром, а торгующие организации лишь
оформляли сделку на наиболее выгодных условиях для клиента (по
минимальной цене без конкурентов), не забывая, при этом, оставаться
благодарными тем, кто дал им такую возможность. После всех тех
ужасающих событий февраля 2014 года многое поменялось в стране, народ
поменялся, а глубинные проблемы коррупции в верхах министерства
юстиции не ушли никуда.
В процессе реализации арестованного имущества был, в качестве
эксперимента, запущен пилотный проект по реализации арестованного
имущества через систему электронных торгов – СЕТАМ. Пилотный проект, в
тестовом режиме, запустили сначала в Киеве, Винницкой, Днепропетровской
и Львовской областях. Электронная система торгов стала продуктом
совместной работы общественных активистов и Министерства юстиции
Украины, однако после запуска проекта, Министерство юстиции стало
полностью «рулить» СЕТАМом в нужном ему ключе.
Экспертное сообщество неоднократно обращало внимание на
странности, которые сопровождают торги по крупным объектам
на СЕТАМ. Даже глава НБУ Валерия Гонтарева усмотрела в торгах
на СЕТАМ коррупционную составляющую: в системе была представлена
неполная информация о продаваемом объекте, что значительно снижает
заинтересованность потенциальных участников торгов. Да и сама процедура
проведения аукциона, как и метод определения победителя вызвал массу
вопросов.
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Один участник торгов сделал ценовое предложение по стартовой цене и
просто ждал окончания торгов, а два его подельника ставили ставки просто
для того, чтобы максимально повысить цену. В последствии, два
«разгоняющих», традиционно, отказались от своих ставок, а право выкупа
перешло к третьему участнику.
Такая схема выкупа появилась практически сразу после запуска
электронных торгов и жива и по сей день. Она позволяет создать для
добросовестных участников такие условия, что их ставки будут просто
экономически необоснованными и, в такой ситуации, любой разумный
человек сам откажется от участия в торгах.
Электронные торги неоднократно доказали свою эффективность при
реализации арестованного имущества. Продаваться стало больше лотов и
появился какой-то прирост цены. Однако, мы должны понимать, что
монополизм еще ни разу в истории не приводил к качественным изменениям
в структуре экономики. Лишь конкурентная борьба является краеугольным
камнем развития всех экономический процессов и повышения качества услуг.
Этот принцип понимают и принимают, например, в Фонде
гарантирования вкладов физических лиц. С февраля 2017 года, реализация
имущества ликвидированных банков будет проводиться лишь в системе
ProZorro . Sale (Прозорро.Продажи). Мне эта ситуация импонирует по
нескольким причинам. Во-первых: все лоты находятся в централизованной
базе Прозорро.Продажи и автоматически публикуются на всех
аккредитованных площадках, во-вторых: каждая площадка задействована в
реализации лота и может сосредоточиться на работе с клиентами и
повышению уровня их обслуживания; в-третьих: сервис каждой площадки с
одной стороны универсален, а с другой – нет предела совершенству и можно
развивать дополнительные сервисы и услуги, что сделает вашу площадку
предпочтительнее для того самого клиента, который несет вам деньги.
Конкуренция на базе одних лишь сервисов – это очень сложно, но для
клиента – это просто огромный шаг на встречу.
В середине прошлого года, Антимонопольный комитет Украины провёл
расследование по деятельности СЕТАМ и вынес предписание Министерству
юстиции Украины с тем, что необходимо искоренить монопольное
положение одной государственной площадки. Однако данная рекомендация
была проигнорирована и вместо этого создана рабочая группа на базе
Минюста, которая за полгода так и ничего не разработала.
Рабочая группа разработала механизм подключения других площадок
к СЕТАМ, что вовсе не является развитием конкуренции, а лишь наделяет
СЕТАМ дополнительными возможностями администрирования, которые ей
не свойственны. В состав рабочей группы не были включены представители
общественных организаций, независимых экспертов или гражданских
активистов, что наталкивает меня на мысль о том, что о реальном развитии
рынка арестованного имущества в Минюсте мало кто думает.
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Но, к счастью, о нем не забыл Антимонопольный комитет Украины. Вот
как государственный уполномоченный Антимонопольного комитета
Агия Загребельская характеризует работу в направлении антимонополизма
Министерства юстиции Украины: «По состоянию на сегодня (10 февраля
2017 года прим.автора ) В комитете отсутствует информация о результатах
рассмотрения и выполнения рекомендаций. Анализ предоставленной
Минюстом информации, а также актуальной нормативно-правовой базы,
которая регулирует вопрос реализации арестованного имущества путем
проведения электронных торгов свидетельствует о том, что рекомендации
Комитета от 20.09.2016 №16-рк Минюстом не выполнены. Сегодня подписала
представление о начале рассмотрения дела по признакам совершения
Министерством юстиции Украины нарушения законодательства о защите
экономической конкуренции, предусмотренного ч.1 ст.15 Закона Украины «О
защите экономической конкуренции», путем совершения антикоррупционных
действий органа власти в виде принятия акта, который привел к устранению
конкуренции на рынке реализации арестованного имущества путем
проведения электронных торгов.
В 2014 году, на старте пилотного проекта, я лично задавал вопрос
министру юстиции Павлу Петренко насчет того, будут ли допущены другие
площадки кроме СЕТАМ к реализации арестованного имущества. Министр
заверил меня том, что после успешного становления проекта, к нему будут
подключены площадки, которые предложат лучшие сервисы и пройдут некую
аккредитацию.
Прошло 2 года, уже идет третий, а организатором торгов остается
один только СЕТАМ. Не хочется думать, что министр забыл о своем
обещании или его подчиненные его подводят, но факт остается фактом –
реализация арестованного имущества остается монополизированной. Если
вопрос в технической реализации данного решения, то здесь можно
воспользоваться опытом внедрения ProZorro . Sale и всего за полгода в разы
повысить
эффективность
реализации
арестованного
имущества
(Прозорро.Продажи
избавит
от
монополизма
СЕТАМа
//
http://blog.liga.net/user/opadalka/article/26139.aspx. – 2017. – 22.02).

Jaanika Merilo:
Что такое электронное правительство?
Твит бывшего премьер-министра Эстонии «Подал декларацию доходов
2016 года через iphone за две минуты другой рукой завтракая».
И это не только подать декларацию, а и сразу расчет сколько государство
вернет или сколько доплатить. ВСЕ реестры состыкованы от всех реестров
льгот до школ и информации доходов предпринимателей и .. ВСЕ
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 17.02).
Владимир
Шевченко,
генеральный
(транспортного) страхового бюро Украины:
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Скоро (ориентировочно с третьего квартала этого года)
автовладельцы смогут заключить договор страхования ОСАГО «поновому»: начнет работу система «электронный полис». Заключить
договор ОСАГО можно будет быстро и в любом удобном месте –
достаточно иметь в руках гаджет с доступом в интернет.
Нацкомфинуслуг утвердила Положение о заключении электронных
договоров ОСАГО – оно фиксирует основные правила заключения таких
договоров страхования в электронном виде. Документ разработан в
соответствии с законом «Об электронной коммерции» и дает возможность
запустить электронную «автогражданку», не дожидаясь принятия новой
редакции закона «Об ОСАГО».
Необходимо еще получить замечания от участников рынка, утвердить
финальную редакцию Положения, зарегистрировать его в Минюсте,
опубликовать, и лишь через три месяца после этого оно вступит в силу, и
тогда появятся законные основания заключать электронные договоры
ОСАГО. Пока будет идти этот процесс, МТСБУ совместно со страховщиками
отработает все нюансы внедрения этой системы, в частности взаимодействие
компьютерных систем Бюро и страховых компаний, для того чтобы процесс
работал без каких бы то ни было сбоев.
Заключение электронного договора ОСАГО будет происходить
достаточно просто и не вызовет у автовладельцев никаких сложностей:
1. Автовладелец подает страховщику через интернет-сайт страховщика
заявку со всеми необходимыми для заключения договора сведениями.
Каждый сможет сделать это так, как будет удобно ему: дома перед
компьютером, с планшета или смартфона. Нет причин беспокоиться и у тех
страхователей, кто ограничен в доступе к интернету или «не дружит» с
современными технологиями: подать заявку можно будет и офисе
страховщика или у его агентов – они сами внесут необходимые данные в
систему.
2. Страховщик на основании этих данных рассчитывает цену полиса,
после чего автовладелец получит предложение от страховщика заключить
договор. Предложение фиксируется в базе данных (ЦБД) МТСБУ и действует
до конца суток, когда оно сформировано.
3. Если автовладелец согласен с предложением, он подписывает договор
согласно требованиям закона про электронную коммерцию. Система
«подписания» электронного договора аналогична привычной многим системе
подтверждения транзакций в интернет-банкинге.
4. Полис можно будет оплатить как платежной картой прямо на сайте
страховщика, что наиболее быстро и удобно, так и традиционно – через
отделение банка.
5. Полис регистрируется в базе МТСБУ, а страхователь получает на
электронную почту подтверждение заключения договора – визуальную
форму страхового полиса. Ее можно сохранить на компьютере, смартфоне
или распечатать.
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Визуальная форма электронного полиса будет идентична бумажной
форме, за исключением некоторых особенностей:
- o вместо номера бланка будет стоять номер регистрации полиса в ЦБД
МТСБУ
- o будет отметка, указывающая, что полис вступает в силу после его
регистрации в ЦБД
- o также будут указаны методы проверки полиса (QR код, SMS запрос).
Это сделано на случай, если нет доступа к интернету – тогда проверить
страховое покрытие можно, сделав SMS запрос.
При этом, страхователь, заключая договор ОСАГО в течение года после
запуска системы «электронный полис», может потребовать у страховщика
выдать ему бумажную форму полиса заверенного печатью страховщика и
подписью уполномоченного лица. Через год после начала работы системы
«электронный полис» бумажные договоры перестанут существовать,
останутся только электронные.
Большинству автовладельцев очень скоро станет очевидно, что в
бумажной форме полиса нет необходимости. Сейчас бумажный бланк нужен
или как документальное подтверждение факта заключения договора ОСАГО
– после внедрения электронного полиса таким подтверждением станет
именно запись в базе МТСБУ, либо для предъявления его полиции при
проверке на дорогах. В настоящее время мы ведем совместную работу с
Нацполицией, чтобы ее сотрудники могли осуществлять проверку любого
полиса путем запроса к ЦБД МТСБУ – и здесь необходимость в бумажном
бланке тоже отпадет.
Самое важное, что принесет электронный полис автовладельцам – это
защиту от недобросовестных агентов компаний (например, тех, которые уже
исключены из Бюро, но вернули не все бланки полисов ОСАГО, которые им
были выданы) и мошенников, подделывающих бланки полисов. Система
электронного полиса будет надежно защищена, и от хакерских атак, и от
мошенников, так что жизнь автовладельцев после ее внедрения станет
спокойнее, безопаснее, проще и комфортнее (Полис ОСАГО в «два клика» //
https://lb.ua/blog/shevchenkomtsbu/358810_polis_osago_dva_klika.html. – 2017.
– 16.02).

Jaanika Merilo:·
Об (электронном правительстве), э-билете и блокчейне
Сегодня прошло слушание комитета ИТ и связи Верховной Рады вместе
с Минэко и Администрацией Президента на тему цифрового развития
Украины. Огромное спасибо всем трём гілкам влади и Hi Tech Office Ukraine
за организацию.
Первым делом, конечно, все зрадчики закричат: «А зачем это всё?
Занимайтесь работой!».
Так вот. Законодательство, стратегия, план действий государства и
координация и оцифрование всех госорганов – и есть большая часть работы, а
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конкретный инструмент для работы – это план действий: кто, когда, что
должен сделать, чтобы Украина стала бы передовым электронным
государством.
Как и говорила на выступлении, надо брать пример с крутейших,
например, Кореи и Эстонии, а уже не с Грузии и Молдовы, с которыми мы в
рейтинге совсем на одном уровне (в индексе развития электронного
правительства Корея на 3-ем месте в мире, Эстония – на 13-ом, Молдова – на
58-ом, Грузия – на 61-ом, Украина – на 62-ом). В своём выступлении посол
Кореи обещал и предлагал их поддержку на оцифрование Украины, и также
назвал электронный билет одной из важнейших и приоритетных реформ.
Очень поддерживаю заместителя АП Dmytro Shymkiv что помимо
создания законодательства, надо просто брать и делать, при этом, брать и
делать крутые и показательные пилоты, а потом сопровождать их
законодательством, а не ждать законов, которые занимают минимально 9
месяцев, но реально 2 года, плюс ещё непонятно, сколько времени на
имплементацию.
Как он привёл пример: «А нужен ли закон, чтобы внедрять блокчейн?».
Кто-то из зала крикнул, что нет.
«Так вот, видите, – подчеркнул Дима, – вместо того, что придумывать
нужность законов всюду, просто берите и делайте».
Как результат этих слушаний комитета будут парламентские слушания, а
как сказал министр Степан Кубив: «80 % успеха прохождения
законопроектов – это успешные парламентские слушания». Хотя, как я и
сказала, мы будем более чем готовы пилотировать в Днепре, то в некоторых
вещах реально нужны законы, но это параллельный процесс: пилотировать
инновации
и
закреплять
их
нужными
законами
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 16.02).

Jaanika Merilo:
Еженедельный отчет из Днепра
1. ЦНАП
Продолжаем работать над маленькими и большими задачами. Сделали с
EGAP список доработок и по списку дорабатываем. Сделали звуковое
оповещение электронной очереди, заработает на этой неделе. На талоне с
терминала видно время ожидания по минутам. Поставили новые
информационные терминалы, которые получили от области.
Продолжаем создавать электронный реестр жителей. Прогноз – к маю
350 000+ карточек оцифрованы.
Приглашаем ИТ-предприятия на тендер в ПроЗорро по созданию
домашней страницы для города. Ходила в WIX и пригласила и их
участвовать:).
Присоединяемся к программе Швейцарии и Фама по верховенству права
и сделаем анализ предоставления регистрационных услуг. Это самые
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53

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

1 – 28 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
востребованные услуги в ЦНАП но очень надеюсь, что проблемы зависания
реестров юридических лиц и имущества МинЮстом скоро устранят.
Очень жду, когда сможем закупить оборудования для ИД-карточек и
паспортов.
И на этой неделе были в ЦНАПе в гостях заминистр молодежи и спорта
Александр Ярема и народный депутат Дмитро Лубінець
2. Законодательство
Так как Президент подписал законопроект 4121 электронного билета,
переходим в исполнительную плоскость. Создали при Министерстве
Инфраструктуры под Проектным Офисом Реформ группу поддержки эбилета и приглашаем все города и экспертов присоединится.
Пока еще тайна но начинаем работать над электронным рецептом.;)
3. Электронный билет и карточка жителя
В Днепре доработали концепцию электронного билета- карточки жителя.
Решение будет современное и даст возможность выбора. Могу намекнуть, что
на ней будет бесконтактный NFC если эмитент банк, Mifare если нет, QR-код,
штихкод, БанкИД для всего вида электронных услуг и визуальная
идентификация.
Надеемся очень, что на сессии будет принята концепция карточки и
тогда сможем начать «тендерить» и создавать.
Да, также будет мобильная версия.
4. ПроЗорро
Со следующей недели будем опять проводить еженедельные открытые
встречи с нарушителями, НО наша цель не максимально много наказывать но
что бы как можно мало нарушали. Начали целенаправленную работу с
департаментом гуманитарной политики – мониторинг, обучение,
рекомендации, поддержка. Цель – поддержать следующий департамент в
повышении качества, спасибо руководителю Глядчишину за поддержку.
На прошлой неделе был прецедент с водоканалом. Вызвали на разъяснение,
наказали за нарушение. Точнее про эпопею можно прочитать
тут: https://www.facebook.com/jaanika.merilo/posts/10211996560568070.
5. Электронное здоровье
Все. Начинаем со следующей недели создавать следующие модули
электронного здоровья в Днепре.
6. ИТ и стартапы
Провели с (Агенство Развития Днепра встречу, где рассказали, что готод
может не только мешать для создания ИТ-экосистемы но и помогать. Очень
рады, что убедили и ИТЕМ остаться и ежегодное мероприятие с 1000+
участниками
продолжает
проходить
в
Днерпе. https://www.facebook.com/jaanika.merilo/posts/1021199096530819.
Еще раз – Итшники это новая с дополнительной стоимостью экономика.
Умная экономика. Плюс каждый ИТшник создает вокруг себя еще 3- рабочх
места так как тратит свою 1800-2000 долларов зарплату часто так же в
Украине на товары, быт, свободное время, услуги. В Днепре сегодня по
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оценкам Hight Tech Ukraine примерно 9000 ИТшников (4 место в Украине),
но надеюсь что постепенно количество увеличится.
Спасибо огромное за интересную экскурсию в Wix. В Днепре большой
офис биржевого предприятия, который реально создает для своих
сотрудников уютный и интересный глобальный мир!
Напоминаю – 16. февраля у наших партнеров – инкубатора 1991
DemoDay и до 23. Февраля идет новый набор в инкубатор. Очень рекомендую
командам войти в инкубатор! Много интересного и полезного опыта!
7. Вiдкрите Днiпро
Обновили бюджет на портале opendata.in.ua и изучаем возможность
подключится к харте открытых данных.
Плюс еще много-много маленьких новостей но надеюсь наследующей
неделе
уже
будут
и
большие!
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 12.02).

Дмитрий Дубилет:
Мы запустили на iGov новую очень востребованную услугу –
изменение данных про юрлицо: https://igov.org.ua/service/1499/general
Теперь, если у вас ТОВ (или другая форма юрлица), вы можете
полностью через Интернет изменить название юрлица, контактную
информацию, КВЕД и т.д. Те данные, изменение которых несет в себе риск
рейдерского захвата (например, руководители предприятия), мы в эту услугу
не включили.
Таким образом, на iGov теперь можно открыть, изменить данные и
закрыть СПД, а также открыть и изменить данные юрлиц.
Услуга запущена для двух областей: Тернопольская и Днепропетровская.
Остальные области должны скоро также скоро запуститься, проводим
очередное совещание на эту тему с Министерством юстиции…
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 10.02).
Інна Суховій, юрист, помічник-консультант депутата Київради
О.Руденка:
Ще з лютого 2015 року у місті Києві було запроваджено пілотний
проект «Система електронних закупівель». За час реалізації пілотного
проекту ця система довела свою ефективність, про що свідчать наступні
показники:
Показник
Кількість успішних закупівель

04.02
– 01.01
–
31.12.2015
21.06.2016
7 601
9 725

Сума
успішних
закупівель 311 603
(млн.грн.)
Економія бюджетних коштів ( %) 16

501 195

Економія
(млн.грн.)

78 812
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Джерело: KYIVSMARTCITY

Як показує статистика з 04.02.2015 по 21.06.2016 відбувся значний
приріст показників. Зокрема: кількість успішних закупівель – зросла на
22%; сума успішних закупівель – на 38 %; економія бюджетних коштів у
завершених контрактом закупівлях – складає 117,403 млн.грн. Тому пілотний
проект став першим етапом впровадження електронних закупівель в столиці.
Місто Київ – найпривабливіший покупець. Не секрет, що Київська
міська державна адміністрація – найактивніший замовник, про що свідчить
статистика на сайті модуля аналітики ProZorro. Ще весною 2015 року на
закупівлі через цю систему перейшли 14 пілотних структурних підрозділів,
серед яких були КП «Київпастранс», лікарня №6, Департамент економіки та
інвестицій КМДА тощо. Можна сказати, що на початку це було так зване
тестування системи. На той час існувало дві основні проблеми: система була
«сирою», були технічні збої і недоброчесні замовники, які використовували
це, як аргумент проти використання електронної системи.
Наступним етапом стало прийняття Верховною Радою України Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року, що зобов’язує
здійснювати публічні закупівлі через електронну систему: з 1 квітня 2016
року – для центральних органів виконавчої влади та замовників, що діють в
окремих сферах господарювання, а з 1 серпня 2016 року – для всіх
замовників.
За таких умов, для забезпечення ефективного та прозорого здійснення
публічних закупівель на рівні міста Києва було зареєстровано Проект
рішення «Про здійснення публічних закупівель в місті Києві» від 21.09.2016
року.
Наразі, проект рішення знаходиться на доопрацюванні профільної
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку. Створено робочу групу, що покликана всебічно
розглянути проект рішення та надати свої висновки профільній комісії.
Даний проект рішення є дещо недосконалим та містить поле для корупції
та зловживань, а отже потребує суттєвого доопрацювання. Зокрема у пункті 2
проекту рішення передбачається затвердити Рекомендаційний перелік
товарів, робіт і послуг, що можуть закуповуватись без використання
електронної системи закупівель.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі» без
використання електронної системи, але з дотриманням принципів здійснення
публічних закупівель, можуть здійснюватись закупівлі товарів, робіт і послуг
вартість яких є меншою за вартість, що передбачена у цьому ж Законі. Тобто
Закон України «Про публічні закупівлі» допускає можливість здійснення
закупівлі товарів, робіт і послуг без використання електронної системи з
огляду на вартість товарів, робіт і послуг. Водночас органи місцевого
самоврядування наділені повнотою прав, що дозволяє їм, зокрема,
встановлювати рекомендації, оскільки саме сільським, селещним, міським
радам відомі потреби та ресурси населеного пункту.
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Таким чином, слід більш зважено підійти до затвердження
Рекомендаційного переліку, що пропонується в проекті рішення.
Відповідно до пункту 4 Рекомендаційного переліку, банківські послуги
можуть проходити без використання електронної системи закупівель. В той
же час, як і на загальнодержавному рівні, необхідно визначити перелік
банківських установ, що будуть здійснювати банківські послуги для
замовників.
Закупівлі товарів, робіт і послуг комунальними підприємствами міста
Києва мають обов’язково проходити з використанням електронної системи
закупівель
«ProZorro» для
унеможливлення
проведення
«старих»
корупційних паперових тендерів.
Крім того, проблемним виявляється положення, відповідно до якого
закупівлі товарів, робіт і послуг у аварійних ситуаціях можуть проводитися
без використання системи публічних закупівель. Такі аварійні закупівлі
мають здійснюватись лише у виключних випадках і за підписом профільного
заступника голови Київської міської державної адміністрації. Також
необхідно визначити чіткий перелік напрямів, коли закупівлі можуть
проходити без використання електронної системи. Крім того, обов’язково
необхідно додати ліміт по сумам на закупівлю в межах одного об’єкту
ремонту.
В тексті проекту рішення варто закріпити положення, відповідно до
якого звіти по закупівлі товарів, робіт і послуг, що можуть закуповуватись без
використання електронної системи закупівель, повинні обов’язково
опубліковуватись в системі «ProZorro».
Враховуючи пропозиції та зауваження, що були висловлені на засіданні
робочої групи щодо опрацювання пропозицій до проекту рішення від 17 січня
2017 року Першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі
Максимом Нєфьодовим, необхідно врахувати недоліки проекту рішення та
максимально унеможливити корупційну складову в столиці.
Також дещо недолугими виглядають ось такі пропозиції до проекту
рішення, що подаються депутатами: «З метою підтримки столичних
товаровиробників, що здійснюють свою діяльність на території міста Києва та
сплачують податки до міського бюджету, пропонується доповнити
Рекомендаційний перелік товарів, робіт і послуг, які можуть закуповуватись
без використання електронної системи закупівель, положенням наступного
змісту: »Товари, які закуповуються у суб’єктів господарюваннятоваровиробників, місцезнаходження яких та виробничі потужності
розташовані у місті Києві».
З цього випливає, що суб’єкти господарювання-товаровиробники, що
знаходяться в місті Києві матимуть змогу здійснювати закупівлю
товарів без використання електронної системи.
По-перше, для підтримки столичного товаровирбника та економіки міста
в цілому, замовник має право в тендерній документації зазначати більш
деталізовані критерії для учасника процедури закупівлі, зокрема й
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місцезнаходження товаровиробника. По-друге, більшість учасників
процедури закупівлі в Києві являються місцеві товаровиробники. Відсоток
участі у тендері «сусідів» є доволі низьким. По суті, прийнявши дану правку
до проекту рішення, Київрада відкриє так звану «скриню пандори», оскільки
дозволить йому без використання електронної системи здійснювати
закупівлю товарів у столичного товаровиробника. А вихід з цього доволі
очевидний: прописувати в тендерній документації умову щодо столичного
виробника.
Існуванням різного роду маніпуляцій з критеріями до тендерної
документації та безпідставними дискваліфікаціями учасників процедури
закупівлі – нікого не здивуєш. Наглядні приклади: Департамент суспільних
комунікацій
КМДА https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-12-30-000552-c,
коли замовник в останній момент завантажує зміни до тендерної
документації, в яких вимагає від потенційних учасників в обов’язковому
порядку зв’язатись з замовником по телефону і провести обстеження об’єкту;
або ж досвід КП «Київводоканал» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-1006-000518-c, що безпідставно, двічі, дискваліфіковує учасника, навіть
незважаючи на рішення Антимонопольного комітету України. І таких
випадків чимало...
Щоб мінімалізувати корупційні процеси з державними закупівлями –
необхідно приймати якісні нормативно-правові акти, що зможуть ставити
чиновника в певні рамки, за які вийти йому – буде доволі важко. Такою
своєрідною панацеєю і являється Проект рішення «Про здійснення публічних
закупівель в місті Києві» від 21.09.2016 року прийняття якого дозволить
виканавчому органу виконувати свої обов’язки на благо киян (Публічні
закупівлі або Prozorro по-київськи // http://blog.liga.net/user/isuhoviy/article/
25993.aspx. – 2017. – 09.02).
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Інфографіка

Max Nefyodov:
Черговий звіт по роботі Система публічних електронних закупівель
ProZorro – за січень.
http://ti-ukraine.org/…/uplo…/2017/02/ProZorro.-Jan-2017.pdf

1) завершено 56,8 тис. закупівель на очікувану вартість 45 млрд грн.
Традиційно, цього місяця більшість закупівель стосувалася комунальних
послуг: опалення, водопостачання, електроенергії. Зазвичай такі закупівлі
проводяться через неконкурентні переговорні процедури, тому саме в такий
спосіб було витрачено більше половини грошей, запланованих цього місяця.
Усього по неконкурентних процедурах витрачено 33.8 млрд грн, з них 28.2
млрд грн – на переговорні процедури та 5.6 млрд грн – на допорогові звіти
про укладені договори. Лише 11.2 млрд грн законтрактовано шляхом
Інфографіка
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використання конкурентних процедур: 1.84 млрд грн – допорогові та 9.32
млрд грн – надпорогові торги.
2) подано 412 скарг щодо усунення порушень під час проведення
допорогових закупівель та 237 скарг на надпорогові до Антимонопольний
комітет України.
3) Найактивніші переможці: ТОВ «Продінфо», ПП «Главторг», ТОВ
«Дніпропетровськгаз збут» – 754 перемоги на трьох
4) Статист місяця – залишається ТОВ «Центрнафтогазпостач» – 284
пропозиції протягом січня на суму 256 млн грн, 0 перемог. Викликає подив,
м’яко кажучи...
5) Абсурд місяця – договір на 2 600 кг хліба за 10 гривень! 1 кг
пшеничного батона по 0,5 коп. та 0,3 коп. за житньо-пшеничний. Реально так
і написано... https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-01-18-001186-a.
(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2017. – 27.02).
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Зарубіжний досвід
В конце 2016 года в Пекине заявили, что Китай вышел на второе
место в мире по уровню и масштабам развития так называемой
цифровой экономики. В частности, в ноябре в Китае состоялся Форум по
вопросам цифровой экономики в рамках Третьей Всемирной
конференции по управлению Интернетом. Как заявил на форуме директор
Государственной канцелярии по делам интернет-информации Жэнь
Сюйлинь, масштабы цифровой экономики Китая в 2015 году оценивались в
18,6 трлн. юаней (примерно 2,7 трлн долларов США, или почти 14 % ВВП
КНР). Оценка достаточно условная, так как устоявшихся и надёжных
методик расчёта величины сектора цифровой экономики не существует.
До сих пор нет даже внятного определения цифровой экономики. В
узком смысле под этим понимаются разработка и производство
информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Сюда входит большая
часть того, что принято называть «хайтек» (компании высоких технологий).
Конкретно к ИКТ относится разработка и тиражирование компьютерной
техники (как «железа», так и программного обеспечения), мобильной связи,
Интернета, иных средств коммуникации.
В более широком смысле цифровая экономика включает также
пользователей ИКТ. Это банки, торговые компании, страховые общества,
промышленные, сельскохозяйственные и иные производственные фирмы.
ИКТ обеспечивают прямое и быстрое взаимодействие между участниками
различных рынков, причем, в первую очередь, компаний с конечными
потребителями товаров и услуг. Эти «оцифрованные» связи выступают в
форме электронной коммерции, электронного банкинга, электронных
расчётов, интернет-рекламы, интернет-страхования, интернет-консалтинга,
интернет-игр и т.п.
Если расширять это понятие дальше, цифровая экономика включает
также внутрифирменное производство, которое обеспечено ИКТ. Имеется в
виду, прежде всего, оснащение производства станками с программным
обеспечением, а также внедрение компьютеров для совершенствования
управления разными участками производства (корпоративное управление).
Впрочем, сегодня на первое место выходит робототехника, которая
позволяет делать некоторые звенья производства и управления полностью
безлюдными.
Наконец, в максимально широком смысле цифровая экономика
включает в себя и «оцифрованное» государственное управление,
представление о котором радикально меняется. Раньше государство несло
определённые обязанности перед обществом, выполняя их в соответствии с
полномочиями, которые определялись конституцией и иными законами.
Сегодня государство постепенно переходит к «оказанию услуг» (в сфере
Зарубіжний досвід
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здравоохранения, образования, культуры), при этом услуги становятся
платными. Между государством и гражданами выстраиваются товарноденежные отношения, в сферу которых активно внедряются ИКТ. Кое-где
такие «оцифрованные» отношения государство – общество получили
название «электронного правительства».
И Китай сегодня действительно опережает большинство стран мира по
оцифровке своей экономической жизни. По данным компании Boston
Consulting Group (BCG), в 2014 году доля электронной коммерции (торговли
через интернет-магазины) в общих оборотах розничной торговли Китая
составила 8,4 %. Более высокие относительные показатели были
зафиксированы лишь в Великобритании (11,4 %) и Германии (10,2 %). А у
таких стран, как США и Япония, они были ниже (соответственно 6,8 и 6,2
%). Правда, другие элементы цифровой экономики в Китае развиты меньше,
чем в США и странах ЕС. Речь идёт, в частности, об электронном банкинге,
электронных расчётах и т.д. Как видно из табл. 1, на электронную
коммерцию пришлось около 55 % всех оборотов на цифровом рынке Китая.
Табл. 1. Развитие цифрового рынка в Китае (млрд. долл.)

2011
Общие обороты рынка
40
В том числе
Операции
с
использованием 35
фиксированного интернета
Операции с использованием
5
мобильного интернета
Электронная коммерция
18
Интернет-реклама
9
Онлайн игры
6
Онлайн платежи
1

141

Рост
за
период 20112014 гг., раз
3,5

105

3,0

36

7,2

77
25
18
6

4,3
2,8
3,0
6,0

2014

Источник: russiaonline.info

Компания BCG составила свой рейтинг развития цифровой экономики в
85 странах мира. Китай оказался на 35-м месте. Вроде бы позиция весьма
скромная. Но, во-первых, можно усомниться в объективности рейтинга
(подробно своей кухни BCG не раскрывает). Во-вторых, та же BCG признаёт,
что Китай характеризуется высокой динамикой развития цифровой
экономики и наверняка будет повышать своё место в рейтинге. В-третьих,
учитывая масштабы Китая, можно предполагать, что в абсолютном
выражении китайская цифровая экономика является одной из самых крупных
в мире (китайцы утверждают, что второй после США).
Локомотивом развития цифрового рынка Китая служит быстрое
распространение Интернета по стране. По количеству пользователей
Интернета относительно общей численности населения Китай опережает
даже некоторые развитые страны. По крайней мере, каждый второй китаец
сегодня имеет доступ к Интернету и пользуется им.
Зарубіжний досвід
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Табл. 2. Развитие Интернета в Китае

Года
2007
2011
Количество пользователей, млн.
Фиксированный
210
513
интернет
Мобильный интернет 50
356
Количество пользователей к численности населения, %
Фиксированный
16,0
38,3
интернет
Мобильный интернет 3,8
26,5

2014
649
557
47,9
41,1

Источник: russiaonline.info

Опережающими темпами растёт число пользователей мобильным
Интернетом. Табл. 1 показывает, что в 2011-2014 гг. стоимостные обороты
операций на цифровом рынке Китая с использованием фиксированного
(стационарного) Интернета выросли в 3 раза, а с использованием мобильного
– в 7,2 раза. Эксперты предсказывают, что через несколько лет мобильный
Интернет в Китае превзойдёт фиксированный как по числу пользователей,
так и по стоимости операций.
Хотелось бы обратить внимание на то, что цифровые операции
становятся важной частью не только внутреннего рынка Китая, они
начинают захватывать и внешнеэкономические отношения страны. В
конце 2016 года исследовательский институт корпорации Alibaba Group
опубликовал Доклад о развитии трансграничной электронной торговли Китая
– 2016.
Вот некоторые цифры из доклада. В 2015 году объём трансграничной
электронной коммерции Китая составил 4,8 трлн. юаней (около 740 млрд.
долл. США) и вырос на 28 % по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Трансграничная электронная коммерция заняла 19,5 % от
общей доли импортно-экспортной торговли Китая. Как предполагается, к
концу 2020 года объём трансграничной электронной коммерции Китая
достигнет 12 трлн. юаней (1 трлн. 818 млрд. долл. США) и составит 37,6 % от
общей доли импортно-экспортной торговли Китая. Одним из приоритетных
географических направлений китайской трансграничной электронной
торговли является Российская Федерация.
Быстрое развитие розничной трансграничной торговли – явление новое
не только в экономической жизни Китая, но и во всей мировой экономике. В
докладе Alibaba Group предложена концепция создания платформы
всемирной электронной торговли Electronic World Trade Platform (eWTP). Эта
открытая и прозрачная площадка призвана содействовать развитию
всемирной торговли. Концепция была выдвинута корпорацией Alibaba Group,
очевидно, что она хотела бы занять лидирующие позиции и определять
правила работы на данной площадке. Некоторые эксперты оценивают
китайскую концепцию электронной торговли как удар по позициям
транснациональных корпораций (ТНК). Другие полагают, что это лишь один
из сюжетов постоянной конкуренции между различными ТНК на мировом
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рынке. Та же самая Alibaba Group – типичная транснациональная
корпорация, которая стремится поставить под свой контроль мировую
электронную торговлю. Впрочем, конкуренты уже успели прореагировать на
инициативу Alibaba Group. В конце прошлого года прошла информация о
том, что власти США занесли указанную китайскую корпорацию в чёрный
список компаний, работающих на «пиратских рынках». Когда-то Alibaba
Group уже находилась в этом списке, но четыре года назад была из него
исключена. Сейчас всё возвращается на круги своя. Власти США заявляют,
что через принадлежащую Alibaba Group онлайн-платформу Taobao
проходит огромный объем контрафакта. Дональд Трамп ещё в ходе своей
избирательной кампании обвинял китайские компании в нарушении прав
интеллектуальной собственности, намекая на Alibaba Group с её подделками,
основанными на использовании чужих брендов и патентов. Президент
Alibaba Group Майкл Эванс заявил, что расстроен таким решением. По его
словам, пока непонятно, «было ли оно принято на основании фактов или же
продиктовано политической обстановкой». Многие восприняли решение по
Alibaba Group как первый выстрел в торговой войне межу США и Китаем.
Есть ещё один любопытный аспект китайской цифровой экономики. В
настоящее время Пекин крайне озабочен тем, каким образом обеспечить
темпы экономического роста страны на уровне не ниже 6,5-7 процентов в
год. Одним из средств решения этой проблемы они видят внесение серьёзных
корректив в методологию статистического учёта макроэкономических
показателей. В частности, Пекин требует, чтобы статистические органы
страны более полно учитывали цифровую экономику в показателе ВВП.
Такой учёт позволит обеспечить существенный «бумажный» прирост
экономики и создать видимость динамичного развития страны.
Другой аспект цифровой экономики КНР связан с такой инициативой
властей, как внедрение Системы социального кредита. Она должна быть
запущена по всей стране к 2020 году, а пока (с 2014 года) отрабатывается в
порядке эксперимента в ряде регионов Китая. Речь идёт о системе
социальных рейтинговых оценок, которые должен получать каждый
китайский гражданин. Партийно-государственное руководство КНР
планирует организовать мониторинг поведения китайцев в самых разных
сферах жизни и наладить централизованный сбор, хранение и обработку
исходной информации. За «хорошее поведение» граждане будут получать
баллы, за «плохое поведение» баллы будут вычитать. Власти интересует
поведение подданных в общественно-партийной жизни, по месту работы и
по месту проживания, также поведение в семье, за границей и т.п. Большое
внимание будет уделяться тому, как ведет себя китайский гражданин в сфере
рыночных отношений, что он покупает, на что (кроме товаров) тратит
деньги, насколько аккуратно выполняет свои обязательства по взятым
кредитам и т.д. В зависимости от получаемых оценок гражданин будет иметь
поощрения или, наоборот, наказания. В сентябре 2016 года правительство
КНР опубликовало уточнённый перечень санкций, которым будут
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подвергаться обладатели низких рейтингов: запрет на работу в
госучреждениях; отказ в соцобеспечении; особо тщательный досмотр на
таможне; запрет на занятие руководящих должностей в пищевой и
фармацевтической промышленности; отказ в авиабилетах и спальном месте в
ночных поездах; отказ в местах в люксовых гостиницах и ресторанах; запрет
на обучение детей в дорогих частных школах.
На каждого гражданина будет заведено электронное досье. И
значительная часть информации будет поступать в эти досье из сектора
цифровой экономики. Правительство планирует интегрировать электронную
базу данных Системы социального кредита с цифровыми сетями китайской
экономики. Создать Систему социального кредита правительству помогают 8
частных компаний, среди которых числится и Alibaba. Через её торговую
площадку проходит около 400 млн. клиентов в месяц. Alibaba использует
собственную систему рейтинга Sesame Credit, при этом принципы оценки и
стимулирования клиентов в рамках Sesame Credit в целом совпадают с
официальными подходами к Системе социального кредита. В частности,
высокий рейтинг Sesame Credit позволяет клиентам арендовать автомобили и
велосипеды без залога, попадать ко врачу без очереди, получать кредиты под
меньший процент и т.п.
Некоторые эксперты полагают, что в Китае в течение ближайшего
десятилетия может быть создан единый государственно-корпоративный
«электронный колпак», под которым окажется полтора миллиарда человек
(Валентин
Катасонов Китай
оцифрованный
//
http://www.fondsk.ru/news/2017/02/22/kitay-ocifrovannyj-43590.html. – 2017. –
22.02).

В конце января 2017 года в Узбекистане состоялось заседание
Коллегии Министерства по развитию информационных технологий и
коммуникаций.
В ходе заседания были подведены итоги развития сферы ИТ и
коммуникаций в Республике Узбекистан за прошедший год.
В целях повышения эффективности функционирования системы
«Электронное правительство», были даны поручения по незамедлительному
принятию мер по интеграции информационных систем госорганов с
межведомственной интеграционной платформой системы и внедрению
новых комплексов информационных систем.
С начала 2016 в Узбекистане было реализовано 52 вида новых
электронных госуслуг. Так, их общее количество на сегодняшний день – 300
(Узбекистан представил 52 новых электронных госуслуги в 2016 году //
http://open.gov.ru/infopotok/5515826. – 2017. – 22.02).
Несомненно, жизнь азербайджанского, да и любого другого
общества, не сводится только лишь к доступу к информационным
технологиям, однако с каждым днем они все больше охватывают
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социальные, экономические, культурные, религиозные и другие
аспекты нашей жизни, формируют мировоззрение и новые концепции
каждого из нас.
В этих условиях очень важно, что правительство Азербайджана
ставит перед собой задачу расширения ассортимента оказываемых
электронных услуг. Цель простая: создать условия, при которых граждане и
не являющиеся таковыми в любое время суток, могли бы благодаря
автоматизированным электронным системам связи не только получить
необходимую информацию о работе госорганов, но и обратиться к ним с
запросом.
Портал »Электронное правительство»
Найти в Интернете перечень электронных услуг государственных
структур Азербайджана можно разными путями. Входите в Интернет и в
поисковике даете запрос elektron dövlяt xidmяti, то есть слова, отражающие
суть вашего поиска. На мониторе появляется целый список различных сайтов
и первый из них – портал «Электронное правительство» (www.e-gov.az).
Войдя на этот сайт и набрав уже в его поисковой системе любое ключевое
слово – название искомого документа или госоргана, можно получить
исчерпывающую информацию.
Портал
«Электронное
правительство»
был
презентован
азербайджанской общественности в апреле 2012 года. Он был создан
Министерством связи и информационных технологий Азербайджана в
рамках утвержденной Президентом Азербайджана «Государственной
программы развития связи и информационных технологий на 2010—2012
годы (Электронный Азербайджан)».
Главная цель программы заключалась в том, чтобы, основываясь на
международном опыте, сделать работу правительства более прозрачной и
доступной населению. Если войти в портале на страницу «Общие сведения
об электронном правительстве», то увидим, что в числе базовых принципов
действия, таких как соблюдение норм законодательства, проведение
политики информатизации общества, защита государственных и
национальных интересов и т.д., значится основополагающий тезис
«разделение между государственными структурами полномочий и
ответственности». И именно это выделяет этот портал среди других
аналогичных, позволяющих воспользоваться услугами электронного
правительства.
Первоначально в портал был включен переход на электронные услуги
министерств, центральных и местных органов исполнительной власти. Далее
круг расширился, и в него вошли ссылки и на другие государственные
бюджетные организации и работа над ними все еще продолжается.
Представьте, что в скором времени посредством этого портала можно будет
пользоваться услугами всех коммунальных служб страны, и станет
возможным также автоматический переход на страницы этих структур в
Интернете.
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В целом к сегодняшнему дню соответствующим Распоряжением
Кабинета
Министров
Азербайджана
утверждены
458
видов
государственных услуг, 332 из которых представлены в этом портале
«Электронное правительство». И кстати, этот интернет-ресурс не
единственный, где вы можете воспользоваться электронным услугами
госслужб страны. Задав в Интернете запрос elektron dövlяt xidmяti, вы также
выйдите на страницу Государственного агентства по услугам населению и
социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики
(www.dxr.az), где специальное окошко направит вас к длинному перечню
учреждений и ведомств, кликнув на каждый из которых, вы, опять же,
получите исчерпывающую информацию непосредственно об электронном
сервисе каждого из них.
Кстати, войдя на этот портал, прежде всего следует обратить внимание
на цвет клавиши с буквой «Е» возле названия услуги. Если кнопка с этой
буквой окрашена в зеленый цвет, то, значит, услуга активна. Красный цвет –
она находится в проектной стадии разработки, но обязательно будет в скором
времени введена в действие. Все зависит от приоритетов. Ведь есть вид
услуг, которыми в течение года пользуется всего несколько человек (скажем,
получение лицензии, связанной с морским транспортным средством), и
понятно, что сегодня непринципиально затрачивать людские ресурсы и
техническую базу для их информационной разработки и поддержки. Гораздо
важнее в максимально короткий срок сделать те электронные услуги
населению удобными в использовании, которые охватывают максимальное
число пользователей.
Третий вариант – сайт службы ASAN (http://asan.gov.az), где среди
множества услуг, оказываемых непосредственно самой этой службой, опять
же приводится список госучреждений и ведомств, в которых можно получить
аналогичный сервис. И наконец, можно непосредственно войти в Интернете
на официальные страницы самих государственных ведомств.
Что такое электронная подпись?
Предположим, получив электронную услугу, вы остались недовольны,
либо хотите предложить метод ее совершенствования. С этой целью все
государственные электронные порталы снабжены возможностью обратной
связи. Кликнув на кнопку «обращение», можно написать в диалоговом окне
свои предложения. Необходимо лишь указать имя, фамилию, адрес
электронной почты, телефон и описать причину обращения. Любое письмо в
государственную структуру, даже электронное, обязательно фиксируется.
Однако послать запрос в госорган можно и не заполняя все эти данные о
себе. Необходимо лишь предварительно получить электронную подпись,
благодаря чему персональные данные человека автоматически будут
загружены в систему. Сегодня в Азербайджане электронные подписи
выдаются Центром сертификации Минсвязи и информационных технологий
и службой ASAN и они обладают одинаковым статусом. Подпись,
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полученная в ASAN, связана с мобильным телефонным номером
пользователя и стоит всего 17 манатов.
Наличие такой подписи, во-первых, обеспечивает информационную
защиту вашего электронного обращения, поскольку идентификационный код
и шифр знаете только вы. Утечка персональной информации в Интернете
может произойти, если, к примеру, ваша электронная почта будет взломана.
А электронная подпись обезопасит от подобных случаев, закодирует
переписку со службой ASAN или любым другим государственным органом и
обеспечит защиту данных. Во-вторых, зарегистрировать некоторые виды
обращений в портале электронного правительства можно только благодаря
такой подписи. И наконец, наличие е-подписи значительно облегчает
процедуру выплаты в портале электронных коммунальных платежей,
административных штрафов и т.д.
Электронные услуги службы ASAN
О работе службы ASAN можно говорить бесконечно и все только
хорошее. Этот внедренный Указом №685 Президента Ильхама Алиева (от 13
июля 2012 года) опыт информационно-коммуникационных услуг населению
оказался столь успешным, что правительства некоторых других стран уже
изъявили желание перенять его. Однако писать об этой услуге много я не
стану по той причине, что сегодня с принципом работы службы знаком
практически каждый гражданин страны. Даже в момент написания этой
статьи на интернет-странице ASAN, позволяющей в онлайн-режиме
отслеживать число людей, пользующихся услугами этой службы,
высвечивается статистика в несколько тысяч. А ведь еще даже не полдень…
Представим, что вы решили получить удостоверение личности для
ребенка посредством этой службы. На странице ASAN в Интернете указана
информация о днях недели и времени работы этой службы. Там же в
электронном варианте указан вид услуг, благодаря которому этот госорган
известит вас о том, как продвигаются дела с подготовкой нужного вам
документа и когда он будет готов.
Еще одно удобство портала ASAN заключается в том, что вы
совершенно бесплатно заранее можете забронировать время обслуживания.
Для этого достаточно войти на сайт и найти страницу предварительного
бронирования времени посещения одного из филиалов службы.
Служба ASAN практикует также выездную форму услуг посредством
спецпоездов и автобусов. В целом, по стране разъезжают 10 автобусов и на
сайте можно видеть в каком районе находится выездной центр и сколько
дней он там проведет. Информация об этом приведена также в графической
форме, где на административной карте Азербайджана автобус указан
специальным значком. В каждом районе такой транспорт останавливается на
15 дней. Нажав курсивом на конкретный район, вы увидите даже, по какому
адресу он там будет функционировать.
Еще одна интересная услуга – заказ любого документа на дом. Это vipуслуга, где помимо госпошлины (если она предусмотрена), следует платить и
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за затраты на услугу, с размером которых опять же можно ознакомиться на
сайте. В зависимости от типа документа работники службы приедут со всем
необходимым оборудованием, и, подготовив бумаги, сами завезут их вам
домой или в любое указанное вами место.
Система контроля за электронными видами государственных услуг
Все описанные выше виды государственных электронных услуг,
безусловно, делают нашу жизнь удобнее и позволяют экономить время. Но
насколько совершенна эта система? Существуют ли механизмы контроля за
тем, как услуги внедряются и развиваются?
Начальник отдела правового обеспечения этой структуры Ильхама
Гадимова:
«Оценка услуг предоставляемых государственными электронными
порталами ведется Государственным агентством по услугам населению и
социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики с
2013 года. Однако сейчас оценка охватывает уже в целом работу госструктур
и здесь нет противоречия. Ведь пока не электрофицированы все виды услуг.
К тому же электронная услуга – лишь форма государственной услуги.
Поэтому в течение четыре прошедших лет разрабатывались стандарты, по
которым госструктуры должны функционировать. Без такой оценки
невозможно выявить слабые стороны действующей системы и
корректировать приоритеты. С этой целью разработана дорожная карта
электронизации государственных услуг и применяются стандарты проверки
проделанной работы».
Согласно Указу №262 Президента Ильхама Алиева о перечне мер по
созданию электронного реестра услуг государственных структур определены
семь основных параметров их оценки: информирование об услуге, доступ к
ней, сроки, использование электронных средств связи и интеграция ее с
электронными системами других госструктур, тренинги с госслужащими,
эффективность действия механизма жалоб и контроля за выполнением,
наличие системы, отслеживающей уровень удовлетворенности потребителей
оказанной услугой. Каждый из этих параметров содержит соответствующие
подпункты общим числом 143. По каждому пункту присваиваются
специальные баллы. Исходя из этих параметров Госагентство сегодня
проводит оценку примерно 400 видов государственных услуг во всех
структурах Азербайджана и результаты работы будут презентованы
общественности в сентябре 2017 г. (Рауф Насиров Информатизация
работы правительства Азербайджана нацелена на удобство
обслуживания
пользователей
электронных
видов
услуг
//
http://www.1news.az/economy/20170222051049119.html. – 2017. – 22.02).

В октябре 2016 года в Мадриде состоялась IV Международная
конференция по открытым данным (International Open data
conference’16), по итогам которой впоследствии была создана «дорожная
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карта» с планом действий в рамках международного сотрудничества по
развитию открытых данных.
Карта разбита по темам и регионам и содержит описание эффектов от
использования открытых данных в различных сферах – начиная от
государственного управления, заканчивая развитием науки и качеством
окружающей среды (Опубликована международная «дорожная карта»
открытых данных // http://open.gov.ru/infopotok/5515817. – 2017. – 17.02).

Информационно-вычислительный центр министерства транспорта,
связи и высоких технологий Азербайджана усовершенствовал печатные
материалы издания «Электронное правительство» с помощью
технологии дополненной реальности (augmented reality).
С
некоторыми
государственными
проектами
Азербайджана,
представленными в печатном бюллетене «Электронное правительство»,
можно ознакомиться с помощью технологии дополненной реальности
(augmented reality). Внедрил новшество в бумажный вестник правительства
Информационно-вычислительный центр министерства транспорта, связи и
высоких технологий республики.
Для просмотра модифицированных материалов необходимо установить
на смартфон приложение EGOV AR, которое при наведении камеры
мобильного устройства на определенное изображение в тексте,
воспроизводит информацию, дополняя ее в реальности виртуальными
элементами. Мобильное приложение EGOV AR создано для мобильных
устройств на операционных системах Android и iOS (E-правительство
Азербайджана дополнило реальность в своем бюллетене //
https://digital.report/e-pravitelstvo-azerbaydzhana-dopolnilo-realnost-v-svoembyulletene. – 2017. – 16.02).
Почти 700 тыс. электронных рецептов выдали белорусам с момента
введения системы.
Начальник главного управления организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения Елена Богдан:
«Технология электронного рецепта – это один из первых шагов создания
информационной платформы системы здравоохранения в стране. Сведения
обо всех пациентах будут находиться в единой базе, что позволит обеспечить
обмен информацией. На сегодня выдано около 45 тыс. карточек по
электронным рецептам и примерно 700 тыс. самих рецептов».
К системе уже присоединились регионы, постепенно подключается
аптечная сеть.
«Электронный рецепт сейчас дублируют бумажным. Мы готовы были
отказаться от этого в 2016 году, но есть продвинутые пользователи, а есть те,
кто не верит, что получит лекарство по электронному рецепту. Мы начали
получать письма от людей пожилого возраста с просьбой не отменять
бумажный рецепт, поэтому решили, что какое-то время он будет
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существовать. Планируется, что в 2017 году бумажный дубликат будет
выдаваться только по желанию пациента».
На портале talon.by можно заказать талон на прием к врачу, не выходя
из дома. К нему подключено около 80 % медучреждений. «Можно зайти на
этот сайт, выбрать поликлинику и записаться на прием к нужному врачу. 1015 % талонов к врачам, заказанных в интернете, остаются
невостребованными. Если вы передумали идти или по каким-то причинам у
вас не получается, снимите свою запись, позвоните в поликлинику и
сообщите об этом. Это также повысит доступность медицинской помощи
тем, кому она нужна» (Белорусам выдали почти 700 тыс. электронных
рецептов // http://e-gov.by/ivents/belorusam-vydali-pochti-700-tys-elektronnyxreceptov. – 2017. – 16.02).

Секретариат кабинета министров Великобритании совместно с
правительственной цифровой службой (Government Digital Service, GDS)
в феврале опубликовали Стратегию трансформации правительства до
2020 года, направленную на повышение скорости, удобства и качества
оказания госуслуг.
В предисловии к документу генеральный казначей и министр кабинета
Бен Гаммер (Ben Gummer) отмечает, что «медлительное и тяжеловесное»
правительство должно измениться, чтобы адекватно «служить людям».
Трансформация возможна с помощью цифровых технологий.
В документе утверждается, и не в первый раз, что Британия является
одной из ведущих «цифровых наций» в мире, и что многие ведомства уже
начали менять свой подход к предоставлению услуг. Это усовершенствовало
пользовательский опыт получения ряда госуслуг, однако не изменило общие
методы доставки услуг – организации, не предоставляющие общедоступных
сервисов, не получили бонусов от «цифровой трансформации».
Стратегия призвана исправить ситуацию. Она состоит из трёх
основных компонентов:
1. Трансформация всех общедоступных сервисов – с целью дальнейшего
повышения их удобства для граждан, бизнеса и пользователей госсектора.
2. Полная трансформация департаментов – приведет к гибкому
исполнению целевых задач, улучшит кросс-канальное предоставление услуг,
повысит эффективность.
3. Внутренняя трансформация правительства, которая не обязательно
внешне повлияет на публичные сервисы, но жизненно необходима для
лучшего взаимодействия частей госаппарата и для осуществления
«цифровых» преобразований.
Стратегия рассчитана на то, что пользователи получат услуги,
отвечающие их требованиям; правительство сможет «моментально»
реагировать на запросы и потребности граждан, доставляя информацию и
сервисы быстрее; стоимость и время разработки, изменения и запуска
сервисов уменьшатся; доверие граждан к правительству в части хранения и
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распоряжения их персональными данными повысится, а работа властей
станет прозрачнее; будут построены системы, безопасные «по умолчанию»,
устойчивые к киберугрозам на любом этапе цифровой трансформации,
говорится в документе.
Задачи правительства для достижения этих целей к 2020 году:
 продолжать предоставлять электронные услуги «мирового уровня» и
модернизировать методы своей работы;
 развивать необходимые навыки и культуру населения, фокусируясь на
конечном результате предоставления услуг для граждан;
 разрабатывать
улучшенные
инструменты
для
госслужащих,
позволяющие им работать эффективно – включая привлечение сторонних
ресурсов, модернизацию рабочих мест и ПО и пр.;
 эффективнее использовать данные;
 создавать, использовать, внедрять единые платформы и открытые
стандарты.
По каждой из пяти задач в документе описаны общие результаты,
которых необходимо добиться к 2020 году. Например, что касается
использования данных, нужно сделать открытой всю возможную
государственную информацию с помощью API; назначить нового
ответственного за данные (Chief Data Officer); повысить аналитические
мощности правительства, чтобы принимать верные решения на основе
имеющихся
данных;
построить
национальную
информационную
инфраструктуру реестров (ранее доступных лишь для внутреннего
пользования) и убедиться, что она адекватно защищена, и т.д.
В части построения единых платформ следует отказаться от крупного
единственного поставщика и многолетних IT-контрактов; разработать и
опубликовать стандарты и руководства по компонентам, платформам и
техническим возможностям; снять барьеры для изучения и использования
госплатформ и их компонентов внешними разработчиками; повысить
вовлеченность граждан в использование системы, обеспечивающей
их единой учетной записью для доступа к электронным госуслугам (к 2020
году количество пользователей системы должно достичь 25 миллионов), и
изучить возможность внедрения идентификационных сервисов для бизнесструктур и посредников; изучать международный опыт и делиться своим;
провести ревизию устаревшего контента и пр.
Как приложение к Стратегии, GDS опубликовала также документы,
дающие представление об истории вопроса, описывающие видение
трансформации правительства после 2020 года, подробнее рассказывающие о
задачах,
содержащие
справочные
материалы
и
пр.
(Вика
Рябова Правительство Британии становится на путь цифровой
трансформации
//
http://d-russia.ru/v-respublike-kazahstan-zapustyatgosprogrammu-tsifrovoj-kazahstan.html. – 2017. – 15.02).
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В рамках правительственной инициативы »Умная нация» в
Сингапуре тестируются инновационные технологические системы для
решения городских проблем, к примеру, «умные» автомобили,
телемедицинские проекты.
Проект по «подготовке города к будущему» в Сингапуре запустили
несколько лет назад. Он получил название Smart Nation, то есть «Умная
нация».
«Это амбициозная программа, которая перенесёт город, его жителей и
правительство в цифровую эпоху, – а может быть, и ещё дальше.
Высокоскоростной доступ к интернету здесь уже имеет каждый дом. На
каждых двух жителей государства приходится по три смартфона».
Разработчики инициативы Smart Nation превращают Сингапур в
площадку для тестирования инновационных решений городских проблем.
Одна из основных задач – упростить жизнь горожан при высокой
плотности населения.
По словам Вивиана Балакришнана, министра иностранных дел и по
совместительству министра, ответственного за выполнение инициативы
«Умная нация», в первую очередь специалисты программы занимаются
решением проблем жилья, здравоохранения и транспортной сети.
К примеру, один из кварталов города уже оснащён «умными» сенсорами
– они отслеживают потребление электроэнергии, воды и другие показатели в
режиме реального времени.
Полученные данные помогут правительству оптимизировать расходы
воды и снизить зависимость от Малайзии, откуда город импортирует
пресную воду. Кроме того, район оснастили вакуумной системой управления
отходами и солнечными панелями для выработки электроэнергии.
Сенсоры также помогают жителям следить за расходом ресурсов и дают
советы,
как
снизить
бытовые
расходы
(«Умная
нация»
–
правительственная
инициатива
Сингапура
//
http://open.gov.ru/infopotok/5515805. – 2017. – 10.02).

Брест готов стать первым экологически «умным» городом в
Беларуси к своему тысячелетию.
Заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский на
семинаре, посвященном внедрению концепции «умного города» на примере
шведской модели Symbio City:
«В качестве пилотного проекта мы взяли Парк 1000-летия города. За
счет бюджетных средств уже разработан архитектурный проект, по которому
получено положительное заключение экспертизы. В прошлом году там
высажено 1200 деревьев. В создание объекта до 2019 года планируется
вложить более Br10 млн. Нам нужно этот парк интегрировать в городскую
среду, соединить его транспортными, социальными, культурными,
общественными связями с центральной частью города. Это мы хотим
реализовать с помощью концепции «СимбиоСити», – сказал вице-мэр.
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Определенные успехи в части экологизации экономики и улучшения
среды обитания в городе уже есть.
Не случайно модель «Брест СимбиоСити» стала одним из
стратегических мероприятий Национального плана действий по развитию
зеленой экономики в Беларуси до 2020 года. В городе успешно
функционирует
наиболее
современный
в
Беларуси
мусороперерабатывающий завод. Постоянно совершенствуется работа по
раздельному сбору и вовлечению в хозяйственный оборот коммунальных и
производственных бытовых отходов. С привлечением международной
технической помощи поэтапно ведется модернизация очистных сооружений.
Вместе с тем проблемы, связанные с очисткой сточных коммунальных и
ливневых вод, до конца не решены.
Также необходимо добиться снижения загрязнения атмосферного
воздуха автотранспортом. Требует совершенствования транспортная
инфраструктура, развития – сеть велодорожек, которых на сегодня в городе
20 км, а нужно в 4-5 раз больше. Более современные подходы необходимо
применять при проектировании городской застройки, создании инженерной
и рекреационной инфраструктуры, озеленении территорий, строительстве
энергоэффективных зданий.
«Проект устойчивого городского развития «СимбиоСити» позволяет
объединить в одно целое то, что у нас до сих пор делалось разрозненно. Тут
и архитектура, и дизайн, и ландшафт, и водоотведение. Просто нам надо
это все обобщить, систематизировать, определиться в приоритетах и
двигаться целенаправленно и поэтапно в данном направлении».
В Бресте 7-8 февраля прошел семинар-тренинг, посвященный
внедрению концепции «умного города» на примере шведской модели Symbio
City. Мероприятие организовано Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды совместно с Брестским городским
исполнительным комитетом, посольством Швеции и представительством
Программы развития ООН в Беларуси. Во время семинара шведские
эксперты, принимающие участие как в разработке самой модели Symbio City,
так и в ее реализации, представят опыт Швеции, а также на конкретных
примерах продемонстрируют, как возможно адаптировать шведские подходы
непосредственно к развитию города Бреста (Концепцию «умного города» в
Бресте применят при создании городского парка // http://egov.by/ivents/koncepciyu-umnogo-goroda-v-breste-primenyat-pri-sozdaniiparka-1000-letiya-goroda. – 2017. – 09.02).

На состоявшемся заседании правительства Республики Казахстан
было объявлено о разработке Стратегии перехода страны к новому
технологическому укладу и государственной программы «Цифровой
Казахстан».
Министр по информации и коммуникациям РК Даурен Абаев:
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«Для создания новых индустрий и новой модели роста на ближайшие
десятилетия в Казахстане будет разработана единая Стратегия перехода
страны к новому технологическому укладу. С этой целью будет разработан
Стратегический план «Казахстан 2025 – Национальная технологическая
инициатива». В целях обеспечения национальной безопасности будет
разработана Концепция кибербезопасности.
Также он сообщил о разработке новой государственной программы для
повышения цифровой грамотности казахстанцев.
«В июне текущего года мы планируем внести на рассмотрение в
правительство
проект
государственной
программы
«Цифровой
Казахстан», в целом, ключевая цель программы – порядок финансирования
основан на ГЧП.
Программа направлена на повышения качества жизни населения,
цифровизацию отечественной экономики. В рамках реализации этой
программы до 2020 года планируется увеличить долю пользователей
Интернета до 80 %, охватить цифровым вещанием 95 % населения, повысить
уровень цифровой грамотности граждан до 80 %» (В Республике Казахстан
запустят госпрограмму «Цифровой Казахстан» // http://d-russia.ru/vrespublike-kazahstan-zapustyat-gosprogrammu-tsifrovoj-kazahstan.html.
–
2017. – 08.02).

В Молдове может сократиться разрыв между компаниями и
частными
лицами
в
области
использования
электронных
государственных
услуг.
Сегодня
значительная
часть
сервисов
сфокусирована на бизнесе. В будущем же все может кардинально измениться
за счет коммерческой привлекательности разработок для населения.
Сопредседатель
общественной
организации
по
защите
персональных данных ProDataLex, эксперт компании Dekart Александр
Донос:
… На самом деле, большинство ключевых процессов, связанных с
личностью, обществом и государством, последние 20 лет активно
автоматизируются. Созданы, а в некоторых странах создаются, базовые
государственные ресурсы – регистры населения, юридических лиц,
автотранспорта, недвижимого имущества, автоматизирована деятельность
пенсионных фондов, социальных служб, систем медицинского страхования.
Активно автоматизируется медицина. Сегодня практически ни в одной
стране не сталкнешься с ситуацией, когда ведомственные информационные
ресурсы и процессы не были бы автоматизированы и не велись в цифровом
формате. Активно создаются системы оказания услуг в электронном виде,
как на уровне государства – электронное правительство, так и на уровне
частных организаций.
Не обеспечив доверие граждан к системе электронных выборов, можно
столкнуться с серьзными социальными потрясениями.
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Что касается выборов, то это очень чувствительная сфера. Здесь
вопрос выходит за рамки технологической плоскости, так как связан с
вопросом доверия граждан и общества к государству в целом и к
действующей власти в частности. Несложно создать систему электронных
выборов на технологическом уровне, а вот обеспечить признание
результатов, полученных в ней, всем спектром общества довольно-таки
непросто. Эта система очень подвержена так называемым юридическим
атакам. Малейший сбой любого характера в ней приводит к
катастрофическим последствиям. Такие системы должны создаваться
постепенно, шаг за шагом наращивая доверие граждан. Первый шаг – это
создание регистра избирателей, базы электронного учета лиц, имеющих
право голоса на день выборов. Такая система должна исключить двойное
голосование одного лица «и отвязать» граждан от избирательных участков.
То есть любой человек может проголосовать в том месте, где ему удобно, без
всяких открепительных талонов. Проголосовав один раз, он не может
голосовать вторично. Следующий шаг – это непосредственно создание
системы электронного удаленного голосования с использованием
механизмов однозначной идентификации граждан, например, с применением
личного ключа электронной цифровой подписи. Оба шага должны тщательно
тестироваться и на начальных этапах запускаться параллельно с
традиционными процессами.
Это очень важно, потому, что, сделав и запустив систему электронных
выборов и не обеспечив доверие граждан к этой системе, можно столкнуться
с очень серьезной проблемой – непризнание результатов волеизъявления
граждан повлечет соответствующие социальные потрясения.
Действительно
ли
оправдана
стратегия,
когда
ключевые
государственные системы намеренно дистанцируются их создателями от
доступа в интернет? Например, к Сети не подключены некоторые хранилища
с важной информацией, чтобы ее невозможно было украсть. Как долго
можно таким образом защищать информацию?
Такая стратегия действительно оправдана для систем, относящихся к
сферам защиты критически важной для государства информации (оборона,
безопасность и обеспечение общественного порядка). Но важная
информация циркулирует не только в таких системах, но и в сферах,
связанных с государственным управлением и электронным правительством.
Их специфика предполагает подключение к сети Интернет и обеспечение
интероперабельности. Тем более, что бизнес и граждане, как правило,
взаимодействуют с такими системами через интернет. И в таких базах тоже
хранится важная информация, утечка или нарушение целостности которой
недопустимо. Это и государственная информация, и персональные данные
граждан. В таких системах должна применяться комплексная система
обеспечения информационной безопасности, задача которой не допустить
воплощения информационных угроз, в том числе и исходящих со стороны
сети Интернет. Методы обеспечения безопасности применяются в таких
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системах на различных уровнях – законодательном, административном,
процедурном и технологическом. И это стандартные задачи в сфере
информационной безопасности, которые решаются в различных системах –
от социальных сетей до банковских и государственных.
Можно ли ожидать прорыва в развитии электронных государственных
систем в Молдове? В какой области развитие наиболее вероятно?
Сегодня
чрезвычайно
слабо
развит
сектор
предоставления
государственных услуг гражданам и бизнесу. И темпы развития оставляют
желать лучшего. Действующая модель онлайн-сервисов со стороны
государства обеспечивает участие главным образом юридических лиц в
секторе финансовой отчетности. Интенсивность использования электронных
услуг населением крайне низка и в тоже время обладает огромным
коммерческим потенциалом.
У современного потребителя сервиса широкополосной передачи данных,
особенно мобильной передачи данных (3G, 4G), существует потребность не
только в скоростном доступе к онлайн-среде, но и в использовании услуг,
обеспечивающих достоверность и безопасность электронных транзакций.
Активный рост мобильных приложений и возможность решения широкого
спектра задач электронного документооборота с использованием мобильного
устройства прогнозирует рост таких сфер, как услуги электронного
правительства; подписание коммерческих документов; подписание
документов для представления на порталы государственных органов; участие
в электронных торгах; мобильный банкинг; электронные деньги;
электронные билеты, электронные очереди, системы управления доступом и
контролем рабочего времени; e-логистика (электронные приходы и расходы);
е-виза, е-паспорт, е-билет, е-страховка и т.д.
Насколько избирательная система в Молдове готова к применению
электронного голосования? Возможно ли сделать текущую выборную
систему более прозрачной за счет электронных систем и интернета?
Корректней говорить о готовности не только избирательной системы, но
и всего общества, и власти. Как я говорил ранее, здесь самый главный вопрос
– в доверии, и как достигнуть такого уровня доверия. Для этого нужно время,
а подход «нахлестом» не совсем уместен. Что касается применения
электронных систем голосования, то в Молдове уже 10 лет ведется работа в
этом направлении, уже в нескольких избирательных процессах проходило
тестирование Регистра избирателей. Но говорить о завершении этого этапа
рано. Сначала надо избавиться от бумажных списков избирателей и жесткой
привязки граждан к избирательным участкам. Обеспечить доверие людей и
только после этого переходить к электронному голосованию. Одно без
другого невозможно. Думаю, что избирательная система к этому в полной
мере не готова.
Уже 10 лет в Молдове работают над создание системы электронного
голосования, но говорить о завершении тестирования рано.
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Система электронных выборов должна быть очень надежно защищена
от многих видов угроз, в том числе и от хакерских атак. Подчеркну, что это
связанно с главным элементом – доверием. Любой взлом, любое искажение
информации делает эту систему несостоятельной. Практики хакерских атак,
как и сами информационные системы, постоянно совершенствуются, и
угрозы более чем реальны. С учетом глобальности киберпространства они
возможны везде, включая и Молдову. Поэтому вопрос построения
комплексной системы противодействия кибератакам стоит очень остро.
Муниципальные власти обязаны обеспечить возможности контроля
ЖКХ, электронной оплаты за проезд.
Здесь интересы граждан и государства должны пересекаться. Гражданам
требуется облегчить процессы, связанные с их жизнедеятельностью и
уменьшением расходов при потребление различного рода сервисов, включая
электронные госуслуги. Государству необходимо повышение эффективности
работы своих институтов с одновременным снижением финансовой
нагрузки. В этих вопросах информационные технологии приходят на помощь
и обеспечивают реальность этого. Я думаю, что ожидания граждан несколько
опережают государство. Речь идет о внедрении инновационных технологий,
таких как онлайн-услуги электронного правительства, электронные деньги,
электронные билеты, электронные очереди, электронный паспорт,
электронная страховка т.д. Медицина – одна из социально значимых
отраслей, здесь нужны единая медицинская электронная запись, электронный
рецепт.
Очень важны вопросы, связанные со сферой интернета вещей. Это и
«умный безопасный город», и «умный дом». Тот же удаленный мониторинг
врачом состояния пациента. Сегодня технологии позволяют людям управлять
и контролировать потребляемые услуги ЖКХ на своей веб-странице.
Муниципальные власти обязаны обеспечить такую возможность, так же как и
возможность электронной оплаты за проезд в общественном транспорте. Все
это – проекты с высоким ожиданием со стороны людей (Александр
Николайчук Александр Донос, эксперт: Темпы развития e-госуслуг в
Молдове оставляют желать лучшего // https://digital.report/aleksandrdonos-ekspert-tempyi-razvitiya-e-gosuslug-v-moldove-ostavlyayut-zhelatluchshego. – 2017. – 07.02).

Впервые открытые данные в области здравоохранения были
применены, когда для прогнозирования гриппа исследователи решили
использовать результаты поиска Google.
Сегодня для моделирования развития эпидемий в тех или иных районах
активно используются данные, поступающие с мобильных телефонов,
социальных сетей и даже сканеров в продуктовых магазинах и аптеках.
Фредерик Пиветта (Frédéric Pivetta), глава представительства по
Европе и Азии компании Real Impact Analytics, Брюссель:
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«Мобильность людей в значительной степени способствует передаче
эпидемии того или иного заболевания в новые регионы».
Стандартные методы сбора данных о перемещениях людей очень
ограничены по функциональности. С другой стороны, мобильные телефоны,
которые есть практически повсеместно, являются неиссякаемым источником
новых данных. Данные о вызовах, которые автоматически содержат
информацию о времени и местоположении, могут помочь понять истинную
картину передвижения пользователей. Информация из социальных сетей и
данные о расходах на мобильную связь могут быть использованы как
показатели социально-экономического статуса.
«Агрегированные и полностью анонимные, данные, поступающие от
провайдеров мобильной связи, заполняют пробелы в информации о
гражданах, и при этом сохраняется полная конфиденциальность. Соединяя их
и ту информацию, что мы получаем из государственных органов, мы
получаем настолько точные и надёжные сведения о перемещении граждан и
их здоровье, что это позволяет нам моделировать зоны и скорость
распространения эпидемий».
Имея в распоряжении такую информацию, специалисты могут
создавать специальные интерактивные карты, отмечая на них «опасные»
зоны. Таким образом, местные власти смогут оперативно принимать
превентивные меры в сезон разгара эпидемий (Новые источники данных
открывают большие возможности в области здравоохранения //
http://open.gov.ru/infopotok/5515789. – 2017. – 03.02).

Власти Минска продолжают развитие программы «Умный город».
В настоящее время у жителей порядка 1,5 тысяч многоквартирных
домов появились смарт-счётчики, которые с помощью сим-карты сами
передают властям данные о потреблении электроэнергии. В будущем
всех жителей белорусской столицы полностью освободят от необходимости
снимать и направлять показания в РУП «Минскэнерго».
Дома со смарт-счётчиками уже есть во всех районах Минска. Больше
всего их в новостройках и зданиях, которые прошли капитальный ремонт в
последние годы. Новшество нашло применение в жилых домах и в
большинстве общественных и промышленных объектов.
Схема работы новых счетчиков достаточно проста – они передают
информацию в маршрутизаторы с сим-картами. В новых домах они
расположены в трансформаторных подстанциях, а в старых пятиэтажках – в
щитовых. После этого данные по каждой квартире через мобильную сеть
поступают в автоматизированную систему коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ), находящуюся в филиале «Энергосбыт» РУП
«Минскэнерго».
Что касается граждан, то с помощью смарт-счётчиков они могут
отслеживать мощность и другие параметры электросети. Кроме того,
недавно владельцам квартир также стали доступны в интернете личные
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кабинеты, где в виде графиков приводится история потребления
электроэнергии по месяцам.
Городские власти обещают, что в будущем схема оплаты станет ещё
проще. Для этого в Минске создают биллинговую систему, которая будет
производить расчёты и выставлять счета потребителям электроэнергии.
Когда её запустят, владельцам квартир не нужно будет самим снимать
показания со счётчиков (В Минске устанавливают смарт-счётчики //
http://open.gov.ru/infopotok/5515782. – 2017. – 01.02).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Алехина Л. М. Роль сетей нтернет в юридической деятельности.
электронное правительство // Внедрение результатов инновационных
разработок: проблемы и перспективы. Сборник статей Международной
научно-практической конференции. Ответственный редактор Сукиасян
Асатур Альбертович. – Уфа, 2017. – С. 169–171.
Боярчук К. О. Державно-приватне партнерство як правова платформа
розвитку електронного урядування в Україні // Право і суспільство. – 2016. –
№ 2, Ч. 3. – С. 101–107.
Гавкалова Н. Л., Приймак І. В. Застосування проектно-орієнтованого
підходу до регіональних систем публічного управління з використанням
принципів e-government 2.0 // Вісник Полтавської держ. аграрної академії. –
2016. – № 3. – С. 37–42. Мета статті полягає в обгрунтуванні головних етапів
проектно-орієнтованого управління системами публічного адміністрування, що діють за
принципами E-Gov 2.0 (на прикладі систем регіональної медицини). Методика
дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких
загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, як: аналіз та синтез, систематизація
та узагальнення. Результати. Розроблено головні етапи використання проектноорієнтованого підходу до регіональних систем публічного управління, що діють на
принципах E-Government 2.0 (на прикладі медичної сфери). Виявлено переваги
впровадження системи проектно-орієнтованого управління для держави, бізнесу та
інвесторів, окремих організацій та їх клієнтів. Запропоновано рекомендації щодо
імплементації системи, а також розглянуті новітні тенденції та технології, що можуть
вплинути та можуть бути застосовані. Практична значущість результатів дослідження. У
статті обґрунтовано, що впровадження проектно-орієнтованого підходу до управління
регіональними системами публічного адміністрування буде сприяти підвищенню
загальної ефективності управління, що матиме позитивні наслідки для держави, бізнесу,
потенційних інвесторів, підпорядкованих організацій та їх клієнтів.

Данілов С. О. Особливості використання інформаційних технологій у
діяльності юридичних осіб публічного права: на прикладі ДФС України //
Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного П78 права в умовах
євроінтеграції: збірник матеріалів Всеукра- їнського науково-практичного
круглого столу, (Ірпінь, 6 грудня 2016 року) / за ред. к.ю.н., доцента С. О.
Іванова. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби, 2016. – С. 16–
18. В Україні одним із пріоритетів побудови інформаційного суспільства є
інформатизація юридичних осіб публічної влади, що має сприяти прозорості та
відкритості здійснення публічної влади, якісному наданню населенню країни
різноманітних інформаційних послуг, демократизації виборчого процесу, інтеграції зі
світовим інформаційним простором. Одним з провідних напрямів розвитку процесу
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управління оподаткуванням на шляху модернізації національної фіскальної служби є
застосування нових механізмів ІТ-менеджменту в сфері адміністрування податків і зборів.

Ільницький М. П. Адміністративно-правові засади електронного
урядування у сфері публічного управління в Україні // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. – 2016. – № 22. Статтю присвячено
проблематиці адміністративно-правових засад електронного урядування у сфері публічного управління в Україні. Визначено адміністративно-правові засади електронного
урядування у сфері публічного управління в Україні. Встановлено основні принципи
електронного урядування у сфері публічного управління. Оха- рактеризовано
загальноправові та спеціальні принципи електронного урядування у сфері публічного
управління.

Кочубей Л. О. Інформаційно-комунікативні технології взаємодії влади та
опозиції в сучасній Україні // Суспільно-політичні процеси. – 2016. – № 4. –
С. 181–199. Проаналізовано сучасні інформаційно3комунікативні технології взаємодії
влади та опозиції за перший рік президентства П.Порошенка. Дослідження проводилося
на основі пяти ключових інтернет3джерел. Узагальнено поняття опозиції можна
визначити так: опозиція—це організована група суб’єктів, що на основі спільного інтересу
веде боротьбу різними доступними засобами за можливість володіння домі3 нуючим
політичним ресурсом та, залежно від форми функціонування, може набувати таких ознак,
як системність та інституційність. Від3 значається, що домінантними серед публікацій у
охарактеризованих джерелах про владу є теми політики, міжнародних відносин,
економіки; натомість переважаючими темами про опозицію є соціальна проблема3 тика та
тема війни. Наголошується, що «електронне урядування» – це внутрішня урядова
інформаційна інфраструктура, аналог корпора3 тивної мережі, а також зовнішня
інформаційна інфраструктура, що взаємодіє з громадянами, підприємствами й
організаціями.

Оторова Б. К., Оторов К. К. Основные направления совершенствования
механизмов реализации прав личности на информацию в Кыргызской
Республике // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. –
2017. – № 1-4. – С. 19–22. Данная статья посвящена вопросам совершенствования
механизмов реализации прав личности на информацию в Кыргызской Республике. Автор
статьи отмечает, что совершенствования механизмов реализации прав личности на
информацию должна осуществляться на основе Концепции открытого государства.

Поліщук І. О., Лур’є В. К. Електронне урядування в Україні: проблеми та
перспективи // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2016.
– № 3.30. – С. 229–230. У сучасному розумінні термін «електронний уряд»
тлумачиться не лише у прямому розумінні, але й як «електронне управління державою»,
тобто ви- користання в органах державного управління сучасних технологій, у тому числі
й інтернет-технологій. Незважаючи на наявність досліджень певних аспектів цієї
проблематики та формальне існування електронних ресурсів під назвою урядового
порталу, сайтів Президента, міністерств, відомств і місце- вих органів виконавчої та
представницької влади, феномен електронного урядування в Україні залишається
недостатньо розробленим.
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Сидорова А. А. Электронное правительство. Учебник и практикум. –
Москва, 2017. – Сер. 61. Бакалавр и магистр. Академический курс (1-е изд.)
Ткаченко А. В. Можливості для реалізації концепції електронного уряду
як способу політичної мережі в умовах сучасної України / А. В. Ткаченко //
Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв: НУК, 2016. – Вип. 9. Звернення до аналізу
сучасних інформаційно-комунікативних технологій є ефективним інструментом
здійснення прямо демократі з акцентом на вільне обговорення проблем і прийняття
рішень на основі рівноправно участі всіх зацікавлених сторін. У той же час роль едемократі в процесі розвитку демократичних інститутів неоднозначна. к показує практика
електронна демократія з одного боку сприяє новому розвитку демократичних інститутів з
іншого боку – зустрічає складності насамперед технічного характеру. Дана стаття має на
меті показати які існують моделі та шляхи втілення концепці електронного уряду в
умовах сучасності.

Яновский А. В. Дорожное картирование развития электронного
правительства в Ростовской области как модус совершенствования
региональной системы публичного управления // Наука и образование:
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2017. –
№ 1 (80). – С. 19–23. В статье автор предлагает Дорожную карту совершенствования
системы публичного управления в регионе на основе развития системы электронного
правительства в Ростовской области. Данный инструмент управления включает в себя:
направления развития публичного управления; анализ существующих проблем
регионального уровня в этой сфере управления, а также целый перечень мероприятий,
позволяющих значительно совершенствовать систему публичного управления в регионе.
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