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Анонс
08 квітня 2017 р. (Київ)
Конференція «Інтернет речей: нові ринки і нові можливості».
Місце проведення: Київ, вул. Салютна, 2Б у приміщенні виставкового
комплексу «КиевЭкспоПлаза».
Організатор Ассоціація Wireless Ukraine, захід відбудеться у рамках
виставки цифрових інновацій Digital Reality. Експерти обговорять питання
регуляторного, технічного та юридичного характеру розвитку ринку
Інтернета речей в Україні.
ПРОГРАМА:
11:05-11:40. Інтернет речей – нова якість життя. Соціальні, технічні та
правові аспекти. О. Баранов, к.т.н, д.ю.н.
11:40-11:50. Розвиток інноваційної інфраструктури України. Цифрова
Адженда-2020. А. Бірюков, голова HiTech Office Ukraine, радник першого
віце-прем’єр-міністра України
11:50-12:10. Цифрова економіка: ключові ініціативи та сфери
цифровізації. Цифрова адженда України-2020. В. Фіщук, регіональний
менеджер з розвитку бізнесу в Україні та країнах СНД, Cisco.
12:10-12:20. Інвестиції в національні проекти IoT в умовах фінансової
глобалізації: перспективи і можливості. В. Ставнюк, голова правління
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.
12:20-12:40. Вплив IoT на трансформацію індустрій. І. Сребродольський,
менеджер з розвитку IT-бізнесу в Україні та Євразії, Ericsson.
12:40-13:00. Трансформація до розумного і підключеного світу. IoT в
освітленні та рекламі. Д. Калита, голова представництва, Intel.
13:00-13:20. Як IoT економить мільйони. Один приклад з реального
життя. В. Цикунов, керівник напрямку по роботі з компаніями-розробниками
в регіоні Центральної та Східної Європи, Microsoft.
13:20-13:40. Юридичні проблеми розвитку ринку Інтернету речей.
Ю. Котляров.
14:00-14:20. IoT та ІТ-безпека. В. Самойленко, НРЕ.
14:20-14:40. Виклики та можливості для операторів зв’язку в 2017 році.
Є. Кражан, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку,
«Київстар».
14:40-15:00. Мобільні платежі. І. Пигарєв, «Офіс ефективного
регулювання».
15:00-15:20. Радіотехнології для Інтернету речей. А. Дудченко, Portfolio
Sales Specialist, Nokia Mobile Networks.
15:20-15:40. Роутер Keenetic як центральний контролер «Розумного
дому». Є. Балакін, менеджер з продукції, ZYXEL.

Анонс
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15:40-16:00. Від фантазії до реальності: білоруські будинки готові стати
«розумними». О. Боровцов, комерційний директор, агентство мобільних та
інноваційних технологій «Джей лаб».
16:00-16:20. Сучасний стан розвитку квантових технологій та
перспективи співробітництва української науки та бізнесу. К. Гороховський,
Центр дослідження квантових технологій Київського академічного
університету (http://itdirector.org.ua/itforum/wiw_sobyt.php?ID=9534).

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,
Анонс
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вопросы шифрования данных, технического регулирования интернета
и связанные с этим проблемы обеспечения национальной кибербезопасности.
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 надѐжный партнѐр,
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
Анонс
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·
Open Collaborative Government
·
Social Media, Public Administration and Citizen Engagement
·
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
Анонс
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Умный город, Умный гражданин и качество жизни
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).

Анонс
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Офіційна інформація

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі
з міністром економіки і транспорту Угорщини (2004–2006 рр.) Яношом
Коком:
Київ, Дніпро і Львів стануть трьома першими містами, де в
тестовому режимі буде введений електронний квиток, після чого ця
практика пошириться на всю Україну.
«Для України це (запровадження електронних квитків, – ред.) поки що
майбутнє, яке незабаром стане реальністю. Ми працюємо саме для того, щоб
залучити провідні європейські норми до України і зробити їх звичними для
людей, громад та бізнесу». Омелян запросив Кока приєднатися до робочої
групи з впровадження електронних квитків на місцях, створеної при
Міністерстві інфраструктури (Омелян назвав три міста, де введуть
електронний квиток // https://www.rbc.ua/ukr/news/omelyan-nazval-trigoroda-vvedut-elektronnyy-1490891147.html. – 2017. – 30.03).
Уряд забезпечив усі умови для запуску системи електронного
декларування і готовий продовжити підтримку, але вимагає від
незалежного органу НАЗК виконати свою роботу і забезпечити
нормальне функціонування системи.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після звіту Голови
Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак на
засіданні Кабінету Міністрів України у середу щодо проблем із
функціонуванням системи електронного декларування.
«Я вам наголошую, що ви робите сьогодні своєю безтолковістю і
бездіяльністю: ви самі не здатні організувати роботу вашого сайту і таким
чином ви ставите усіх людей перед загрозою у 2 роки тюрми. Таких людей
сотні тисяч у нашій країні».
Уряд забезпечив початок роботи системи електронного декларування
минулого року, наголосив Прем’єр-міністр. Він нагадав, що 15 травня 2016
року провів нараду за участі керівництва НАЗК щодо початку роботи
системи 15 серпня: «Ви мені просто клялися, що 15 серпня запускаємо
систему, і потім ледве-ледве ви перетягнули аж на вересень».
Уряд готовий продовжувати необхідну підтримку.
«Вам треба гроші – нате гроші, ви хочете не з цим сервером працювати –
купіть собі новий сервер, оголосіть тендер. У вас є 27 млн. Вам треба 50 млн
– ми вам дамо 50 млн, 100 – буде 100 млн. Дайте нормальне функціонування
системи».
Річний бюджет Агентства становить 170 млн грн, з яких
66 млн грн виділено на модернізацію системи електронного декларування,
що не були використані. Також не була організована належним чином робота
всередині НАЗК.
Офіційна інформація
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Володимир Гройсман підкреслив, що Національне агентство з питань
запобігання корупції є незалежним органом зі спеціальним статусом.
«Керівник НАЗК України отримує 101 тис. грн в місяць. Я хочу, щоби
людина, яка отримує 100 тис. грн у місяць, працювала на ефективному рівні.
Це робота, за яку платять гроші».
«Візьміть зробіть свою роботу. Дайте можливість людям здати свою
декларацію» (Уряд забезпечив усі умови для запуску системи електронного
декларування і вимагає від НАЗК виконати свою роботу щодо належного
функціонування
системи,
–
Володимир
Гройсман
//
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249857272. – 2017. –
29.03).

На платформі Prometheus стартував масовий безкоштовний онлайнкурс «Доступ до публічної інформації: від А до Я»!
Інформаційні запити стали невід’ємним та ефективним інструментом
отримання суспільно важливої інформації для журналістів та громадських
активістів.
Завдяки активному використанню механізмів доступу, за 5 років дії
закону України «Про доступ до публічної інформації» громадянському
суспільству вдалось відкрити декларації високопосадовців, інформацію про
діяльність державних та комунальних підприємств, розпорядження
бюджетними коштами та майном, помічників народних депутатів, та багато
інших відомостей, а також отримати доступ на засідання місцевих рад та,
навіть, Верховної Ради України.
На сьогодні більшість порушень права на доступ до інформації
пов’язана, у першу чергу, з низьким рівнем знань національного
законодавства та міжнародних стандартів у цій сфері, зокрема щодо
розрізнення запиту і звернення.
Саме тому метою даного курсу є підвищити обізнаність громадян з
можливостями реалізації їх права на доступ до публічної інформації та
допомогти державним службовцям повноцінно виконувати вимоги закону та
уникати порушень.
Програма курсу:
Історія становлення інституту доступу до інформації у світі та
міжнародні стандарти.
Загальний огляд Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Що таке публічна інформація?
Хто такі «розпорядники інформації» та їх особливості.
Інформаційні запити: подання та порядок розгляду.
Режими доступу до публічної інформації: відкрита інформація.
Режими доступу до публічної інформації: таємна, службова та
конфіденційна інформація.
Застосування «трискладового тесту». Баланс права на інформацію та
права на приватність.
Офіційна інформація
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Як мають працювати відділи розпорядників з доступу до інформації.
Правила та практики наповнення офіційних веб-сайтів.
Як отримати інформацію із публічних реєстрів.
Доступ до засідань колегіальних органів.
Оскарження порушень права на доступ до інформації.
Практика Європейського суду з прав людини по доступу до інформації
(Доступ до публічної інформації: безкоштовний онлайн-курс //
http://www.prostir.ua/?news=dostup-do-publichnoji-informatsiji-bezkoshtovnyjonlajn-kurs. – 2017. – 22.03).

Кожен українець старший 18 років звертається по державні послуги
в середньому двічі на рік. Тому уряд узяв курс на підвищення їхньої
якості та доступності для населення і представників бізнесу.
Обрали кілька напрямів: електронне урядування, надання послуг на базі
Центрів адміністративних послуг (ЦНАП) та через відділення Укрпошти.
В Україні створено близько 700 ЦНАП. Також послугами державних
органів можна скористатися через інтернет. Однак цього недостатньо для
повного вирішення поставлених завдань. Адже половина українців не мають
доступу до всесвітньої мережі. Найбільш обділеними залишаються жителі
сіл.
Укрпошта має найбільшу мережу відділень, тому може забезпечити
виконання урядового проекту. Нині доступ до адміністративних послуг
надають усі відділення поштового зв’язку. А їх – понад 11 тис.
У будь-якому відділенні Укрпошти можна скористатися більш як 50
адміністративними послугами. Це ліцензування транспортної діяльності,
видача довідок, реєстраційні та соціальні послуги тощо.
Наприклад, через пошту оформляють субсидію, довідку про доходи для
перерахунку пенсії, отримують ліцензію на перевезення. Із повним списком
послуг та необхідних документів можна ознайомитися на сайті підприємства
www.ukrposhta.ua або у відділеннях.
Громадянам незалежно від місця проживання не потрібно витрачати час
та кошти на поїздки до чиновників, стояти в чергах, шукати інформацію. У
найближчому відділенні Укрпошти кожен може отримати послугу
дистанційно. Працівники компанії допоможуть оформити документи,
заповнити та відправити заявку до відповідного органу.
Укрпошта не бере за такі послуги додаткової плати, крім вартості
пересилання поштового відправлення. На ціну впливає маса та вид
відправлення.
Постійно проводять аналіз надаваних адміністративних послуг.
Вивчають, які з них найбільш популярні. Це дає змогу оптимізувати перелік і
поглибити співпрацю з тими центральними органами влади, до яких
найчастіше звертаються люди.
Протягом 2013–2016 років понад 1,5 млн громадян отримали
адміністративні послуги через Укрпошту. Це свідчить, що українців
Офіційна інформація
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зацікавив урядовий проект. Вони довіряють національному оператору
поштового зв’язку. Визнають його як альтернативний канал доступу до
адмінпослуг. Найчастіше звертаються за такими: призначення житлових
субсидій та різних видів допомоги, видача довідки про доходи (розмір
пенсії), державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців,
надання інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, видача
ліцензії на перевезення пасажирів і вантажів.
Співпраця Укрпошти і державних органів влади вигідна всім. Для
Укрпошти це – отримання доходів від пересилання поштових відправлень,
збільшення кількості клієнтів. Для державних органів влади – зменшення
навантаження на адміністративний апарат, оптимізація витрат із
держбюджету. Для громадян – доступність послуг, економія часу, відсутність
контактів із чиновниками (Валентина Коваленко 1,5 мільйона громадян
отримали
адміністративні
послуги
через
Укрпошту
//
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_15-miljona-gromadyan-otrimaliadministrativni-poslugi-cherez-ukrposhtu/760438. – 2017. – 21.03).

Президент Петро Порошенко:
Україна просунулася у питанні боротьби з корупцією, однак
продовження цієї боротьби та подальша реалізація антикорупційної
реформи залишаються одними з важливих завдань у 2017 році.
«Ключовою реформою на поточний рік залишається реформа
антикорупційна. Корупцію теж є всі підстави розглядати як загрозу
економічному зростанню і національній безпеці».
…Важливим кроком у напрямку подолання хабарництва та прозорості
роботи органів влади, Глава держави назвав запровадження обов’язкового
електронного декларування. «Стартувала система, багато хто не вірив, що це
вдасться, система електронного декларування. Статками політиків шоковане
все суспільство, в тому числі і я, як людина, яка всі свої гроші заробила за
багато років важкої і ризикованої праці у сфері бізнесу. Але, з іншого боку,
не забуваймо, що раніше у нас це все приховувалося від суспільства. І
сьогодні ми переконливо і твердо продемонстрували відкритість і
прозорість».
«Ми зробили важливий стратегічний крок в безпосередній боротьбі з
корупцією і у формуванні нової, антикорупційної політичної культури».
Посилення боротьби з корупцією позитивно оцінило і керівництво
проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні», однак її треба
продовжувати та посилювати.
Ефективним способом боротьби з корупцією є не лише кроки із
затримання хабарників, а й «зняття того ґрунту, з якого вона проростає»:
зменшення ролі держави в економіці, позбавлення чиновників впливу на
бізнес-процеси, впровадження електронних форм урядування, управління та
спілкування підприємця з державними органами. Не менш важливим у цьому
контексті є і формування незалежної судової системи (Ми зробили
Офіційна інформація
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стратегічний крок у боротьбі з корупцією і формуванні нової
антикорупційної
політичної
культури
–
Президент
//
http://www.president.gov.ua/news/mi-zrobili-strategichnij-krok-u-borotbi-zkorupciyeyu-i-form-40470. – 2017. – 20.03).

Дорожню карту розвитку відкритих даних на поточний рік
презентували у п’ятницю у Клубі Кабміну. Вона складається з шести
розділів, які відповідають міжнародній Хартії відкритих даних.
Заступник голови Державного агентства з питань електронного
урядування Олексій Вискуб :
«Сьогодні ми презентуємо результати спільної роботи – дорожню карту
розвитку відкритих даних на 2017 рік... Цей документ – 6 розділів, 21
підрозділ і 59 завдань. Кожне завдання є досить комплексним. Всі 6 розділів
відповідають принципам міжнародної Хартії відкритих даних, до якої раніше
приєдналась Україна. Це – відкритість за замовчуванням; оперативність та
чіткість; доступність використання; порівнянність та інтероперабельність;
покращене урядування; інклюзивний розвиток та інновації».
Дорожня карта розвитку відкритих даних розроблена за результатами
публічних консультацій з представниками бізнес-спільнот, громадського
сектору та органів влади. Вона підготовлена Державним агентством з
питань електронного урядування України за підтримки проекту «Прозорість
та підзвітність у державному управлінні та послугах», що фінансується
USAID/UKAID та виконується у партнерстві фондом «Євразія» та фондом
«Східна Європа».
Відповідно до тексту дорожньої карти, серед завдань для розвитку
відкритих даних є удосконалення законодавства щодо форматів та вимог до
оприлюднення таких даних; запровадження інтерактивного інструменту для
визначення та ведення переліку суспільно-важливих даних, які потребують
відкриття; забезпечення доопрацювання та розвиток Єдиного порталу
(data.gov.ua 2.0).
Крім того, документ передбачає публічні звіти Агентства з питань еврядування про виконання дорожньої карти та громадську оцінку стану її
виконання (У Кабміні презентували «дорожню карту» відкритих даних на
2017 рік // https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2190911-u-kabminiprezentuvali-doroznu-kartu-vidkritih-danih-na-2017-rik.html. – 2017. – 10.03).
10 березня 2017 року Міністерство соціальної політики та Державне
агентство з питань електронного урядування презентували нову
електронну послугу у сфері соціального захисту – призначення допомоги
при народжені дитини.
Досі документи для призначення допомоги можна було подати лише у
паперовій формі. У 2016 році близько 400 тис. українців для цього особисто
відвідали органи соціального захисту населення, витрачаючи на це свій час.
Офіційна інформація
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Відтепер пропонується принципово новий рівень якості обслуговування.
Батьки можуть подати такі документи у будь-який зручний час за допомогою
мережі Інтернет, без необхідності особистого відвідування районного
управління соціального захисту населення.
Перший заступник Міністра соціальної політики Ольга
Крентовська:
«Впровадження електронних послуг є одним з пріоритетів роботи
Міністерства соціальної політики».
Електронна послуга вже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики
за адресою e-services.msp.gov.ua, а також згодом буде доступна на Єдиному
державному порталі адміністративних послуг my.gov.ua. Електронні форми з
автоматичною перевіркою введених даних та інтерактивними підказками
мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні.
За рахунок автоматизації перевірки введених даних значно
пришвидшується процес розгляду документів та ухвалення рішення щодо
призначення допомоги. Такі нововведення дозволять заощадити час,
фінансові ресурси та зменшують ризики зловживань або шахрайства.
«Зроблено ще один важливий крок на шляху до запровадження
реального електронного урядування в Україні. Адже доступні та прозорі, не
корупційні, швидкі та зручні електронні соціальні послуги – це те, що
найбільше очікують громадяни».
Ініціатива реалізується за підтримки Швейцарсько-української програми
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади», що
виконується Фондом Східна Європа (Мінсоцполітики: Відтепер
звернутися за призначенням державної допомоги при народженні дитини
в Україні можна он-лайн // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=249802551&cat_id=244277212. – 2017. – 10.03).

Кабінет міністрів України запровадив систему електронного
документообігу.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
«Тепер уже щодня понад три тисячі документів пересилаються
центральними органами влади в електронному вигляді. Що це дає? Робота з
е-документами ліквідовує купу зайвих паперів і скорочує часові затрати.
Також це підвищує можливості контролю за якістю опрацювання звернень
громадян і в цілому ефективність уряду». Без електронних технологій
працювати у ХХІ сторіччі неможливо. Він також наголосив на тому, що
чиновники рухатимуться далі в цьому напрямку (Український уряд
перейшов на електронний документообіг // http://dt.ua/UKRAINE/uryadukrayini-pereyshov-na-elektronniy-dokumentoobig-235792_.html. – 2017. –
09.03).
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення робочої
групи з експрес-моніторингу роботи електронного урядування.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
Міністр юстиції П. Петренко:
«Прикро констатувати, що фактично НАЗК через свою бездіяльність
протягом минулого року методику розробки цих антикорупційних програм
затвердила тільки в середині січня, фактично весь державний апарат був
поставлений на таку розтяжку, що тільки за місяць всі державні органи
повинні були розробити свої антикорупційні програми».
Всі державні організації мають подати до НАЗК антикорупційні
програми.
Також спостерігаються проблеми і в роботі системи електронного
урядування.
«Є пропозиція утворити робочу групу, щоб секретаріат КМУ залучив
до неї Мін’юст, Держспецзв’язку, Державне агентство з питань електронного
урядування, представників громадських організацій, щоб ми провели
експрес-моніторинг роботи даної системи і розробили план невідкладних
заходів на випадок, якщо будуть форс-мажорні обставини».
Мова йде про систему електронного декларування держслужбовців
і претендентів на конкурси у держструктури (Олена Вечеровська Уряд
вирішив проінспектувати систему електронного урядування //
http://www.unn.com.ua/uk/news/1648055-uryad-virishiv-proinspektuvatisistemu-elektronnogo-uryaduvannya. – 2017. – 01.03).
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Регіональні ініціативи
У лютому 2017 року Рожищенська міська рада прийняла рішення
про впровадження механізму електронних петицій. Це стало можливим
завдяки позиції активних жителів міста, навчань, організованих Волинським
ресурсним центром розвитку місцевої демократії та позиції місцевої ради.
Як ми писали раніше, жителі міста Рожище: Оксана Ковальчук,
Володимир Паламар та Олег Климюк, скориставшись порадами експертів
Ресурсного центру на організованому тренінгу, подали до міськради місцеву
ініціативу (передбачену ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»), яку повинні були розглянути на сесії Рожищенської міської ради.
Активісти вирішили зініціювати впровадження системи електронних
петицій.
У результаті міською радою було прийняте Положення «Про Порядок
розгляду електронної петиції». Відтак, кожен житель міста тепер може
подати електронну петицію (або звернення). Для цього треба зареєструватися
на сайті, подати текст петиції. Упродовж двох днів у міськраді перевіряють
чи дотримано правильне оформлення петиції, а потім ще упродовж трьох
днів міський голова приймає рішення, чи оприлюднювати її чи дати на
доопрацювання автору петиції.
День опублікування петиції є датою початку збору підписів під нею. Для
того, аби рада розглянула петицію, під нею мають підписатися не менше ніж
100 осіб. Підписи збираються упродовж 60 діб.
Підтримана необхідною кількістю голосів петиція розглядається
органом влади упродовж 10 днів. Не підтримана – ігнорується.
Учасниця ініціативної групи Оксана Ковальчук:
«Ми й не знали, що можна ініціювати рішення до міськради самостійно.
Пішли на тренінг, організований Волинським ресурсним центром місцевої
демократії. Там нас уже ознайомили із деталями Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні», що й мотивувало нас використати право місцевої
ініціативи. А проектом рішення подали саме ідею запровадити електронні
петиції у місті. Це нині дуже зручний спосіб звернутися до місцевої влади,
навіть не виходячи з дому. Це скорочує час, оптимізує комунікацію з
місцевою владою і дозволяє більшій кількості людей бути активними й
піднімати питання свого двору, району, селища, міста».
Керуюча справами виконавчого комітету Рожищенської міської
ради Оксана Данилюк:
«Ще не всі люди поцікавилися цим розділом. Я думаю, що на майбутнє
будуть звернення від громадян. Зараз така система більш поширена у
великих містах, адже це дуже практично. В нас люди ще звикли йти в міську
раду і звертатися з заявами усними та письмовими. Молодь більш
прогресивна в цьому плані, і вже користується електронним форматом
спілкування з владою. До прикладу, подає публічні запити електронною
Регіональні ініціативи
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поштою. А старше покоління ще старими методами користується наразі.
Поки електронних петицій на сайті ради ще не зареєстровано, але, я думаю,
що з часом це запрацює. Це дуже хороша ініціатива спілкування влади з
громадою. Супротиву в депутатському корпусі щодо прийняття такого
позитивного рішення не було», – розповідає (У Рожищі тепер можна
подавати електронні петиції // http://www.prostir.ua/?news=u-rozhyschiteper-mozhna-podavaty-elektronni-petytsiji. – 2017. – 30.03).

29
березня,
в
Івано-Франківську
відбулась
презентація
електронного квитка для тролейбусів.
Наразі сервісом можна скористатись лише через додаток «Приват 24».
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків:
«Це – ще не повноцінний електронний квиток, але це крок до реалізації
цього проекту. Місто завжди буде думати, чи купити нові тролейбуси, чи
потратити 18 мільйонів гривень на електронний квиток. Тому ми шукаємо
дешевші способи, партнерів, щоб почати впровадження електронного квитка
бодай у комунальному транспорті – адже його розвиток був визначений як
пріоритетний. Оскільки «Приватбанк» тепер є державним, то ми з радістю
пристали на цю пропозицію. Маємо приціл на майбутнє і сподіваємось на
успіх – якщо все буде гаразд, до кінця року знайдемо додаткові кошти на цей
проект».
Директор КП «Електроавтотранс» Віталій Голутяк додав, що це
хороша ідея, яку підприємство вітає і буде впроваджувати з тим, щоб цим
користувалася молодь. Він пояснив, що технологія є дешевою та простою, а
отже – доступною для впровадження.
Ігор Гакало, керівник бізнесу, масових платежів та переказів
прикарпатського РУ «Приватбанку» розповів, що в салонах встановили
QR-коди, їх можна відсканувати за допомогою додатку на смартфоні і купити
квиток, після чого його потрібно показати водієві чи контролерові.
Кошти з картки «Приватбанку» потім потрапляють на рахунок
підприємства – відповідно, відсутні зловживання. Згодом оплачувати проїзд
можна буде і через інші аналогічні додатки від інших банків. Наразі
процедура займає близько 40 секунд, тобто досить довго в порівнянні з
покупкою звичайного квитка (Бабій Ірина У Франківську презентували
«неповноцінний» електронний квиток // http://gk-press.if.ua/u-frankivskuprezentuvaly-nepovnotsinnyj-elektronnyj-kvytok. – 2017. – 29.03).
Другий цикл Національного конкурсу ІТ-проектів в сфері
електронної демократії «EGAP Challenge» розпочався ще у грудні 2016
року. Ініціатива належить Державному агентству з питань електронного
урядування та Фонду Східна Європа. Загалом програма спрямована на
покращення комунікації між владою і громадянами. Загальний призовий
фонд циклу – 2 мільйони гривень. Для того, щоб отримати кошти необхідно
згенерувати ідею, обґрунтувати її важливість для суспільства та теоретично
Регіональні ініціативи
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презентувати сервіс, який міг би полегшити життя громади та роботу
владних структур.
У центрі інновацій та підприємництва iHUB нам розповіли, які саме
проекти розробляються наразі у Вінниці.
Піар-менеджерка Анна Савчинська:
Спочатку тут на хакатоні відібрали два вінницьких проекти і два
приїжджих, але коли закінчилася преінкубація, то далі пройшли учасники,
які територіально не з Вінниці. В кожній області, яка приймає участь у
«EGAP Challenge», на інкубації має бути чотири проекти.
Таким чином, в рамках «EGAP Challenge» готується розробка чотирьох
проектів, які представлять незабаром для широкого загалу:
1. Проект «Розумна країна» працює над сервісом для управління
якістю обслуговування клієнтів великими держкомпаніями. Розробники
планують зробити програму, яка збиратиме інформацію від усіх, хто
користується послугами Укрзалізниці, Укрпошти, Автодору, тощо.
Електронна послуга допоможе громадянам працювати зі зворотнім зв’язком
щодо якості послуг, а керівники компаній зможуть реагувати на певні
недопрацювання. Проект «Розумна Країна» – це шанс збільшити
ефективність, запровадити прості та дієві методи моніторингу і змінити
якість надання послуг у державній сфері.

2. Команда проекту «Є-Мова» прагне інтерактивно допомогти
вивчати українську. Ідея виникла після прийняття законопроекту про мови.
Волонтери вирішили, що ситуацію варто міняти і спробували організувати
курси української мови у різних містах України. Розробники сервісу «ЄМова» проаналізували ситуацію з вивченням української мови онлайн, і
стало очевидно, що бракує хорошого сервісу
Координаторка проекту Є-мова Анастасія Розлуцька:
Ми віримо в те, що онлайн-платформа стане наступним кроком на
шляху створення в Україні пілотного центру з вивчення та популяризації
Регіональні ініціативи
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української мови і літератури, яка згодом масштабується також на закордонні
центри.
3. Проект «Znaideno» – це платформа, що дає можливість ефективно
використовувати супутникові знімки. Наразі цей стартап є унікальним в
своєму роді, тому що дозволить опрацьовувати великі об’єми геопросторової
інформації. «Znaideno» має створити веб-платформу для громадського,
журналістського та державного контролю. Таким чином відповідні
контролюючі органи зможуть використовувати проект, як систему
моніторингу та запобігання правопорушень. Наприклад, вирубка лісів – це
глобальна проблема сьогодення. Сервіс дозволить слідкувати за подібними
порушеннями і виявляти їх якнайшвидше. Також супутниковий моніторинг
стану посівів дозволить вести спостереження за нецільовим використанням
земельних ресурсів, порушенням земельних меж та сівозмін, що призводять
до деградації ґрунтів. Сервіс дозволить контролювати проблему занедбання
територій стихійними сміттєзвалищами, скидання виробничих відходів у
водойми, самовільна розробка корисних копалин, осушення озер та боліт,
забудови прибережних зон.
4. Проект «Smarttickets» розробляє web-платформу та мобільні
додатки для користувачів iOS та Android, який дозволятиме зручно
спланувати подорож між місцем відправлення та місцем прибуття, з
урахуванням
найекономнішого,
найшвидшого,
найкомфортнішого
маршрутів. Додаток оброблятиме дані про різні види транспорту: авіа,
залізничний, автобусний, міський. Також розробники обіцяють, що за
допомогою «Smarttickets» можна буде забронювати або придбати он-лайн
єдиний електронний квиток на всю подорож, застрахувати себе або речі під
на час подоржі, забронювати готелі, замовити таксі чи переглянути
розважальні заходи у місці призначення.
До кінця травня команди мають представити вже не прототипи, а
реально функціонуючі продукти. Наразі ймовірне функціонування
електронних платформ тестують на теренах Вінниччини. Про особливості
кожного сервісу окремо ми розповімо у наступних публікаціях, тому
слідкуйте за новинами (Катерина Буяльська Чотири унікальних
платформи в сфері електронної демократії представлять наприкінці
весни у Вінниці // http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/48290.html. – 2017.
– 28.03).

Незабаром в обласному центрі Закарпаття на повну силу запрацює
онлайн-проект «Кабінет ужгородця». Цей електронний сервіс
покликаний спростити життя містянам та посилити їхній вплив на
місцеву владу.
Оскільки це не перший проект в Україні, втілений у рамках ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток орієнтований на громаду», експерти зазначають, що
його спрямованість на розвиток саме малих та середніх міст є унікальною.
Адже жителі не тільки зможуть подавати заявку до електронної черги в
Регіональні ініціативи
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дошкільні навчальні заклади, відслідковувати рух громадського транспорту,
отримувати довідки в лікарні, але й стежити за бюджетом міста.
Хендріх ван Зіл, міжнародний менеджер проекту «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду», який приїхав до Ужгорода спеціально
на презентацію:
«Електронні послуги в Україні поступово стають дедалі більш
розвинутими й популярними. Головна мета проекту – втілення електронного
урядування в малих і середніх містах країни. Нашими програмами ми
сприяємо внесенню змін у можливості спілкування влади з громадою. В
Україні вже реалізовано 41 мікропроект на загальну суму 750 тисяч доларів.
Кожне місто визначало, що саме для них краще зробити».
Переваг у цього проекту безліч. Перш за все він покликаний обмежити
пряму взаємодію громадян із чиновниками. Крім того, зникне певна частина
корупційних схем.
Загальний кошторис реалізації проекту «Кабінет ужгородця» становить
понад 807 тисяч гривень, із них з міського бюджету Ужгорода (а за умовами
співпраці з ЄС/ПРООН це має бути не менше 20 %) профінансовано близько
170 тисяч.
Впливати на владу через комп’ютер
Мер Ужгорода Богдан Андріїв:
«Кабінет ужгородця» дозволить мешканцям міста, не виходячи з дому,
відслідковувати діяльність міської ради. За допомогою своїх гаджетів можна
буде отримати доступ до адмінпослуг, мати можливість стежити за ходом
розгляду поданих ними заяв, скарг та пропозицій, сплатити рахунки за
комунальні послуги, зареєструвати суб’єкт господарювання та багато іншого.
Окрім того, система є модульною, тож у майбутньому буде можливість
запроваджувати на її базі низку інших сервісів.
«До прикладу, вже у червні плануємо розповсюдити можливості
«Кабінету ужгородця» і на медичні послуги для мешканців міста, а з часом
запровадити так звану електронну видачу довідок. Аби користуватися своїм
електронним кабінетом, ужгородцю потрібно один раз зареєструється на
порталі або через ЦНАП».
Узагалі концепція «Кабінету ужгородця» – це єдина альтернатива
паперовому документообігу. Наразі в Ужгороді зареєстровано 120 тис.
мешканців. З них дуже багато молодих людей – користувачів
адміністративними послугами. Тож очікується, що саме вони будуть активно
використовувати сервіси, які пропонуються в «Кабінеті ужгородця».
«Розумна школа»
Голова громадської організації «Вголос» Юлія Паніна розповіла та
наочно показала, як користуватись онлайн-сервісом.
Для цього потрібно зайти на сайт Ужгородської міської ради і знайти
розділ «Кабінет ужгородця». Перший крок – реєстрація. Можна через bankID
або ж за допомогою електронного цифрового підпису.
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Після реєстрації обираєте необхідну вам категорію. До прикладу,
реєстрація в дитсадок. У меню реєстрації батьки мають можливість подати
заяву у два дошкільні заклади, вказати рік, у якому дитина мала б почати
дошкільну підготовку, обрати групу, скажімо, з угорською мовою навчання,
зазначити належність до пільгової категорії. Після завершення реєстрації, яка
вимагає лише кількох «кліків», батьки бачать номер дитини в черзі. За
допомогою цієї послуги зареєстровано вже понад 2,5 тис. дітей, при цьому
персональні дані, скажімо, номер свідоцтва про народження, надійно
захищені й недоступні стороннім.
Начальник управління освіти Ужгорода Оксана Бабунич:
«Зрозуміло, що від наявності електронного ресурсу місць у дитячих
садочках більше не стане. Утім ця система допоможе нам раціональніше
використовувати ті місця, які є, а батькам – вдало підібрати відповідний
заклад для свої дитини. Дуже тішить, що в сервісі враховані навіть наші
побажання стосовно чіткої реєстрації дітей. На мою думку, такий сервіс
стане популярним і значно полегшить роботу управління освіти».
«Розумна лікарня»
Заступник міського голови Ужгорода Олександр Білак:
Проект «Розумна школа» буде продовжено проектом «Розумна лікарня»,
це входить до загальної концепції «Розумне місто». Система електронних
медичних карток пацієнтів, яка створюватиметься в кілька етапів, передбачає
значне матеріально-технічне забезпечення для закладів, автоматизацію
робочих місць працівників сімейних амбулаторій, поліклінік, а в подальшому
– і закладів стаціонарного перебування хворих. А також електронну чергу та
систему попереднього запису до профільних спеціалістів поліклінік і сімейних
амбулаторій.
Тож зрозуміло, що такий проект – безцінний подарунок для міста, адже
містить у собі цілий комплекс різноманітних послуг. Тепер черга за міською
владою зробити цей проект життєздатним, а не занедбати його. Адже ні для
кого не секрет, що в маленьких містах подекуди держслужбовці навіть не
знають, з якого боку підходити до цього процесу. Тому не дивно, що в
Україні запровадження електронних послуг іде досить повільно. На це є
низка об’єктивних причин.
Електронне урядування – ворог корупції
На думку експертів Державного агентства з питань електронного
урядування України при підтримці ПРООН, одна із найперших і
найважливіших причин повільно розвитку – це відсутність бажання щось
змінювати та мінятися самим. Тисячі чиновників розуміють, що їхні знання
морально застарілі й за наявності електронних сервісів більшість із них
залишиться без роботи. Крім того, зникне певна частина корупційних схем,
багатьом це також дуже не подобається. Друга причина – відсутність або
низька кваліфікація держслужбовців у сфері інформаційних технологій. У
багатьох державних установах IT-системи морально застаріли або взагалі
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відсутні. Уся документація в паперовому вигляді, а будь-яке доопрацювання
вимагає складного процесу узгодження.
Утім в Ужгородській міській раді так не буде, запевняють чиновники.
Для цього навіть уже створене комунальне підприємство «Центр
інформаційних технологій міста», яке опікуватиметься Кабінетом.
Тож влада зробить усе, щоб сервіс розвивався, бо це значною мірою
полегшує роботу працівників міської ради й робить більш тісною
комунікацію з мешканцями.
Що ж, нам залишається тільки сподіватися, що Ужгород стане дійсно
європейським «Розумним містом», де електронне урядування буде
провідним, а влада спільно з громадою намагатимуться зробити його
прогресивним та комфортним для життя (Христина Біклян «Розумне
місто»: чи приживеться в Ужгороді електронне урядування? //
http://cikave.ko.net.ua/?p=12059. – 2017. – 27.03).

25 березня у Центрі інновацій в електронному урядуванні
Вінницького національного технічного університету відбулося
регіональне громадське обговорення Проекту Концепції розвитку
електронної демократії в Україні та Плану заходів з реалізації першого
етапу її виконання.
Мета обговорення – ознайомити громадськість із Концепцією та
Планом заходів, впровадженими та запланованими процесами й
інструментами електронної демократії в Україні. А також – обговорити зміст
документів із зацікавленими стейкхолдерами для посилення регіональної
складової пропонованих ініціатив.
Публічне обговорення Концепції та Плану заходів в режимі он-лайн з
можливістю вносити пропозиції буде забезпечено на відкритому
інформаційному ресурсі ГО «Електронна демократія». Після завершення
публічних консультацій доопрацьовані Концепція та План заходів будуть
презентовані в Клубі Кабінету Міністрів України.
Проект Концепції та Плану заходів розроблений Коаліцією з розвитку
електронної демократії в Україні, створеної на базі групи «Електронна
демократія» Реанімаційного пакету реформ, спільно з Державним агентством
з питань електронного урядування України на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України (У Вінниці відбудеться публічне обговорення
Концепції
розвитку
електронної
демократії
в
Україні
//
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/48177.html. – 2017. – 22.03).
Електронне урядування за прикладами передових країн світу
хочуть запровадити в Україні. Волинь – серед пілотних регіонів, де
розвиватимуть так звану е-демократію.
Луцьк став першим містом, де обговорили концепцію її розвитку.
Ознайомили волинян із відповідним планом заходів доповідачі з
Держагенства з питань електронного урядування України.
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Регіональний координатор програми ІҐЕП на Волині Роман
Матвійчук:
«Програма має 4 компоненти: формування і сприяння реалізації
національної політики в електронному врядуванні та електронній демократії;
автоматизація ЦНАПів і переведення адміністративних послуг у режим онлайн; розвиток електронної демократії; зміцнення потенціалу. Захід
покликаний обговорити проект концепції розвитку електронної демократії в
Україні, яка за останні декілька місяців була розроблена. Цей проект буде
обговорений не лише у Волинській області, а й в областях, які теж є
партнерами програми: у Вінницькій, Дніпропетровській і Одеській, а також у
містах Львові та Києві. Після врахувавння всіх необхідних доопрацювань і
уточнень до проекту концепції вона буде разом із відповідним планом
заходів затверджена Постановою Кабміну України» (Волинь – у піонерах
розвитку е-демократії в Україні // http://www.volynpost.com/news/86181volyn--u-pionerah-rozvytku-e-demokratii-v-ukraini. – 2017. –22.03).

«Органи самоврядування спроможні самостійно впроваджувати
технології е-урядування, не очікуючи загальнодержавної підтримки», –
висновок ХІ Форуму Мережі Вільних Місцевих Політиків, що пройшов у
Дніпрі. «Хоча така підтримка була б дуже бажаною».
Організатори заходу: ГО «Центр Громадянських Ініціатив» та
Представництво Фонду Фрідріха Науманна в Україні.
Більше сорока представників органів місцевого самоврядування та
громадського сектору зібрались на Форум аби зрозуміти чому важливо і як
розвивати е-урядування в Україні.
Надихаючим для усіх став досвід Естонії: 90 % всіх сервісів онлайн, 30
% мешканців голосують онлайн, 99,8 % банківських операцій проводяться
онлайн, 98 % різноманітних звітів здаються онлайн, 99 % лікарських рецептів
– онлайн. Естонці перші у світі по збору податків та лідирують серед країн,
де найлегше займатись бізнесом. Урядові засідання Рижської Думи тривають
не більше 30хв, всі рішення та обговорення – онлайн. Засідання уряду – не
просто трансляція, а реальний сервіс – порядок денний, де кожен може
висловитись щодо певних рішень. Вся країна має швидкісне покриття.
Експерт з Естонії Віктора Гузуна:
Це дуже круто, бо комп’ютер не бере хабарі, не втомлюється, береже
нерви та час людей, робить щоденні речі простими. «Головне відчуття, що
люди можуть впливати і це породжує відповідальність».
В Україні – Львів та Дніпро лідирують у діджиталізації
муніципалітетів.
До прикладу, Дніпро перше місто в Україні паспортизувало всі дороги
міста за допомогою Navizor; впровадило систему соціального навігатора.
Найближчим часом планує впровадити електронний квиток – картка
мешканця Дніпрянина.
Регіональні ініціативи
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У Львові вже розпочали впровадження е-медицини, повністю перейшли
на електронний документообіг, відкрили портал детальних планів територій
тощо.
Втім, є чимало перешкод у впровадженні технологічних новацій.
Учасники Форуму говорили про необхідність проводити просвітницьку
роботу серед населення та чиновників щодо тих переваг, які дають
інструменти е-демократії. Як показує досвід, коли з’являється бажання на
місцях – знаходяться можливості для реалізації проектів. Вже найближчим
часом впровадження технологій даватимуть переваги місцевим громадам. До
прикладу, де краще надаватимуть послуги з державної реєстрації майнових
прав на нерухомість – там люди реєструватимуться.
За словами голови правління ЦеГрін Віталія Загайного, Форум об’єднав
однодумців, що стали командою, якій під силу е-революція в Україні.
Максим Колесников з Представництва Фонду Фрідріха Наумана в
Україні наголосив, що демократія – це те, чому необхідно вчитись (Nataliya
Kuzma
Е-революція
набирає
обертів
в
Україні
//
http://www.prostir.ua/?news=e-revolyutsiya-nabyraje-obertiv-v-ukrajini. – 2017.
– 14.03).

2 березня, з робочим візитом Дніпро відвідав Надзвичайний та
Повноважний посол Естонської Республіки в Україні Ґерт Антсу. Під час
спільної прес-конференції з виконувачкою обов’язків заступника міського
голови Янікою Мерило він розповів про активну підтримку, яку надає
Естонія місту у впровадженні різних програм та електронних послуг.
З-поміж іншого, цей й програма навчання комп’ютерній грамоті та ITтехнологій учасників АТО, переселенців зі сходу, пенсіонерів. Для цього за
фінансової підтримки Естонської Республіки створені спеціальні класи,
працюють фахівці. Також діє програма «Діти Дніпра IT», в рамках якої
інформаційні технології опановують юні мешканці міста. Загалом навчання
вже пройшли близько 600 осіб.
Яніка Мерило зазначила, що Естонія є гарним прикладом з точки зору
успішного впровадження електронних новацій. «Наприклад, вже десятки
років у цій країні працює веб-банкінг, ID-картка, електронний квиток,
електронна черга тощо. Впроваджуючи електронні послуги у Дніпрі, ми
спиралися на досвід Естонії, копіювали його в хорошому розумінні цього
слова. Ця країна нам дуже активно допомагає, і ми дуже вдячні за це. Завдяки
такій плідній співпраці Дніпро можна сміливо назвати українським лідером у
впровадженні електронних послуг – з урахуванням їхньої доступності та
відкритості».
У свою чергу Ґерт Антсу зазначив, що Естонія й надалі допомагатиме і
підтримуватиме Дніпро у розвитку надання електронних сервісів, а також
наголосив на неабиякій зручності їх для містян. «Наприклад, 99 % наших
громадян декларують свої доходи в електронній формі. На виборах
президента теж можна віддати свій голос онлайн. До всіх електронних послуг
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наші мешканці вже давно звикли, і сподіваємося, що для українців, дніпрян,
це теж стане буденною справою. Ми цьому обов’язково сприятимемо».
Естонія всіляко допомагає не лише Дніпру, а й Україні в цілому. Серед
напрямів співпраці – не тільки електронне урядування, а й гуманітарна та
освітня сфери. Так, наприклад, цієї суботи Ґерт Антсу відвідає Національний
фінал змагань з усного рахунку Прангліміне-2017 міжнародного проекту
«Міксіке в Україні». Його організовано в Дніпрі за участі Міністерства
закордонних справ Естонії спільно з MIKSIKE Learning Folders (Естонія).
Прангміліне – змагання з усного математичного рахунку в режимі
онлайн, яке проводиться на освітньому сайті Міксіке (Дарина Твара Як
Естонія допоможе Дніпру у впровадженні електронних послуг? //
http://dniprograd.org/2017/03/03/yak-estoniya-dopomozhe-dnipru-uvprovadzhenni-elektronnikh-poslug_54538. – 2017. – 02.03).
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Експертний погляд
Оксана Величко, координатор урядово-громадської ініціативи
«Разом проти корупції»:
«Всього було проведено за останні три місяці 77 зустрічей
представників ініціативи і міністерств, із яких 26 зустрічей було проведено
безпосередньо з міністрами й заступниками міністрів».
Діяльність міністерств та державних установ оцінювали за 3 критеріями:
відкритість, відсоток виконання заходів і амбітність чиновників.
Загалом Кабмін продемонстрував 63 % прозорості, одне з
найпрозоріших до проекту було Міністерство вугільної промисловості.
«Але корупції в енергетиці не поменшало. Це дисонанс», –
прокоментував це В. Гройсман. Оприлюднення даних – це перший крок.
Рівень виконання заходів в уряді експерти оцінили у 40 %. Першість тут
тримають Мін’юст і Державна аудиторська служба, а також Міністерство
молоді та спорту.
Амбітність чиновників Кабміну оцінили загалом у 56 %.
«Амбітність висока, а відсоток виконання не такий високий, як хотілося
б. Це і заходи Міністерства регіонального розвитку й будівництва, і
Мінінфраструктури, і Мінсоцполітики, і МЕРТ – у принципі, в нас досить
багато тих заходів, які б ми вважали амбітними».
Є низка проблем та пропозицій від громадськості.
Так, урядово-громадська ініціатива запропонувала Міністерству
оборони створити міжвідомчу робочу групу для вирішення питання з
оформленням землі й закликала до кінця 2017 року отримати кадастрові
номери на всі земельні ділянки у Києві та Київській області.
Але міністр оборони Степан Полторак висловився проти робочої групи.
Міністерству аграрної політики також треба подбати про земельний
кадастр.
Міністерству охорони здоров’я, на думку громадськості, слід
запровадити реальний конкурс на відбір кадрів, тому ініціатива пропонує
МОЗ положення про проведення конкурсів.
На це Уляна Супрун нагадала, що конкурсна комісія намагалася обрати
керівника дитячої лікарні «Охматдит». Вона висловила готовність до
співпраці з громадськістю.
У підсумку прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав: «Раз на три
місяці будемо заслуховувати цю інформацію (ініціативи «Разом проти
корупції»)» (Олена Рощенко З амбітністю й прозорістю у Кабміну краще,
ніж з ефективністю // http://www.pravda.com.ua/news/2017/03/22/7138916. –
2017. – 22.03).
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Наталья Анищук, журналист, редактор, автор многочисленных
публикаций, освещающих события ИКТ-рынка. Работала в новостном
агентстве ПРАЙМ-ТАСС, журнале «Финанс», издании CNews.
Специализируется на подготовке аналитических и исследовательских
материалов. Сейчас главный редактор информационно-аналитического
портала Digital.Report:
В странах постсоветского пространства внедряется электронное
правительство. У каждого государства своя точка старта, но в целом все
стремятся к автоматизации межведомственного общения и внешних
госуслуг. Аналитики считают, что как только масштаб информатизации в
стране достигнет критической точки, власть сделает рывок к «умному
правительству». Но в чем конкретно проявится «ум»?
Об «умном правительстве» зачастую говорят с иронией, но все же это
следующий этап развития электронного государства. E-госуправление уже
стало неотъемлемой частью жизни, и даже наиболее инертные и закрытые
государства вынуждены «подтягиваться» к общему уровню информатизации.
Но какие новые ограничения и возможности ждут нас «за поворотом?»
Электронное, но на ручном управлении
В странах постсоветского пространства в основном используются
«отельные» ИТ-системы, то есть самостоятельные элементы. Например,
неинтегрированные системы документооборота, архивы, закрытые
системы обмена информацией. Взаимная интеграция, конечно,
присутствует в разной степени, но до единого информационного поля всем
еще очень далеко. Аналитика также фрагментарна.
Наличие электронного правительства и e-взаимодействия между
ведомствами и государства с гражданами не означает возможность контроля
показателей экономики.
Что конкретно понимается под умным правительством? Это набор
взаимно интегрированных учетных, справочных, аналитических блоков,
объединенных некоей smart-надстройкой.
У smart-надстройки есть определенные технологические признаки:
 используются новые способы сбора данных, или должен работать
интернет вещей;
 внедрены новые методы фиксации фактов, здесь речь идет в основном
о распределенном хранении – блокчейн-технологиях;
 объекты инфраструктуры управляются с помощью современных
методов аналитики, то есть идет речь о технологиях больших данных,
предиктивной и прогнозной аналитике;
 решения принимаются на базе этой аналитики, то есть задействованы
когнитивные технологии.
При этом надо понимать, что уже сегодня, на этапе внедрения и
развития отдельных ИТ-систем, их постепенной взаимной интеграции,
государство получает гетерогенный ИКТ-ландшафт. «От этого багажа

Експертний погляд

27

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

1 – 31 березня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
невозможно отказаться, и сложившийся ландшафт диктует инвариантность
развития», – говорит Олег Качанов. Это означает, что выбор методов
дальнейшей информатизации есть, но также есть и ограничения
технологических возможностей. А устранять ограничения очень дорого.
Правительства поумнеют вопреки желанию
Понятно, что не каждое правительство стремится как можно быстрее
стать цифровым и «умным». Коррупцию, низкий уровень демократии или ее
полное отсутствие, тяготение к тотальному контролю цифрового
пространства непросто сочетать не только с внедрением перечисленных
технологий, но и с информатизацией в принципе. Предположим, что желание
все же есть. Что тогда?
Низкий уровень демократии, тяготение к контролю цифрового
пространства непросто сочетать с информатизацией.
Первое и самое важное – должна быть оперативная взаимосвязь
государства с бизнесом. Речь не столько об оформлении документов,
законодательном творчестве, сколько об обмене данными. Никто кроме
государства не владеет таким количеством ценной информации, статистики,
которая может дать толчок развитию экономики. Но оперирует этими
данными для принятия максимально эффективных экономических решений,
безусловно, бизнес. Госуправление по сути своей не подходит для этой роли,
хотя часто ее играет. Соответственно, необходимы открытые защищенные
программные интерфейсы, с помощью которых бизнес получит доступ к
госданным.
Безусловно, данные имеют ценность, только если они свежие (то есть
собираются и подаются в режиме реального времени), точные, разнотипные
и т.п. Вспоминаем интернет вещей и блокчейн-технологии – именно они
предназначены для решения задач сбора и фиксации фактов. И, конечно, все
это не будет работать без скоростного интернета, доступного на всей
территории страны.
Новые ракурсы безопасности
В описанной схеме информационная безопасность национального
пространства подразумевается сама собой. Но не надо забывать, что есть два
важных аспекта проблемы. Безопасность сбора данных, скорее всего, будет
обеспечиваться с оглядкой на лучшие мировые методики. Вряд ли надо
тратить усилия на изобретение велосипеда.
В цифровую эпоху вместе с новыми правами бизнес неизбежно получит
новые обязанности.
Корпоративный сегмент станет полноправным пользователем
информации, почти наравне с государством, а значит, вместе с новыми
возможностями и правами получит новые обязанности. Законодательство в
этом направлении быстро меняется, но характер этих изменений таков, что в
основном учитываются интересы государства в ущерб бизнесу. Оптимальное
решение еще только предстоит найти.
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Второй аспект – защита самих данных, которая всегда будет
соответствовать локальным требованиям законодательства. И тут нельзя
обойти вниманием проблемы, связанные с персональными данными.
Понятийный аппарат, требования только устанавливаются, и некоторые из
них сегодня представляются абсурдными.
Требуется модернизация института персональных данных.
Что тут скажешь? Теоретически институт персональных данных должен
включать уполномоченных провайдеров, которые будут преобразовывать
персональные данные в обезличенные идентификаторы. Тогда многие
проблемы, навязанные сегодня несовершенным законодательством, отпадут.
Можно надеяться, что наконец сузится круг ответственных за потерю
персональных данных. Нас будут меньше мучить рекламные рассылки и
мошенники.
Госуправление на автопилоте
Предполагается, что описанная система даст государству в руки некий
аналитический механизм управления. Стратегия будет базироваться на
прогнозах экономического развития, а тактика – на онлайн-аналитике
индикаторов текущих процессов.
«Умное правительство» принимает решения, опираясь на динамику
ключевых показателей каждой отрасли.
Понятно, что для каждой отрасли, каждой сферы жизни страны можно
создать собственную матрицу ключевых показателей. Звучит как фантастика,
но в небольших странах с развитой экономикой подобные механизмы уже
«примеряются». Кроме того, кадровый рынок пополнится новыми
специальностями в области больших данных, информационной
безопасности.
А что нас ждет после появления умного правительства? Мировые
тенденции показывают, что только потом рождается цифровое
государственное управление, появляются действительно цифровые
экономика и общество. И аналитики согласны с такой логикой развития
событий (Чем заняться в ожидании умного правительства //
https://digital.report/chem-zanyatsya-v-ozhidanii-umnogo-pravitelstva. – 2017. –
22.03).

Лариса Лузінська, PR менеджер ДП «Прозорро»:
Система публічних закупівель ProZorro вже не новинка. Багато
компаній не тільки чули про систему, але й встигли взяти участь в публічних
тендерах та заробити гроші. Вже майже 25 тисяч держзамовників проводять
через неї свої закупівлі. Загалом на публічні закупівлі держава витрачає 300
млрд грн на рік. В умовах економічної турбулентності держава може
стати саме тим партнером, який не лише не дасть бізнесу зачахнути, але
й, як свідчить досвід старожилів, виведе на новий рівень.
Незважаючи на те, що система в лютому відсвяткувала свій другий день
народження, багато підприємств досі не розібрались, як же система працює
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та як вигравати тендери. На щастя новачкам не доведеться наступати на
граблі, на які вже наступали тисячі інших компаній, бо ми підготували
лайфхаки, які допоможуть успішно взяти участь в тендері та перемогти.
Крок 1. Читайте уважно тендерну документацію замовника
Звучить, як цілком зрозуміла річ, але саме недбалість під час
формування пакету документів дуже часто призводить до дискваліфікації.
Незрозуміло, що саме замовник має на увазі? Поставте запитання
онлайн і отримайте відповідь.
Частенько учасники намагаються телефонувати замовнику і нарікають,
що там або не відповідають, або дають відповідь, а потім діють зовсім
інакше. В телефонній розмові представник замовника може наплести що
завгодно, але потім ви нічого нікому не доведете. Система на те й
електронна, щоб всі дії робити в онлайні та аби всі їх бачили. Тоді вже
замовник не зможе вімовитись від своїх слів.
Крок 2. Оскаржуйте дії чи бездіяльність
Зробити систему закупівель прозорою – це ще не тотальна перемога над
корупцією.
Якщо ви бачите, що дії замовника або іншого учасника непрозорі, якщо
у вас вимагають хабаря – не мовчіть, скаржтеся. Існують інші інструменти
окрім скарг в Антимонопольний комітет, які допоможуть досягти
справедливості. Якщо ви сьогодні покажете замовнику, що неправомірні дії
не минають просто так, він наступного разу подумає, чи варто ризикувати і
«протягувати» свої схеми.
Крок 3. Не робіть все в останню мить
Ми живемо в неідельному світі, де раптово пропадає електроенергія,
інтернет, трапляються затори по дорозі на роботу і так далі. Тож дуже
радимо не відкладати подачу пропозиції на останню мить.
Вся інформація до початку аукціону зберігається в центральній базі
даних ProZorro і ніхто вашу пропозицію не зможе заздалегідь побачити.
Тож не зволікайте із завантаженням документів, адже дуже прикро, коли
не вистачає лише хвилинки, щоб вчасно подати пропозицію.
Крок 4. Визначте власний мінімум
Перед початком аукціону майте перед собою три ціни. По-перше,
найбільш вигідну ціну для вас, з якою ви подаєте свою тендерну пропозицію.
По-друге, ціну, з якою ви не отримаєте суперприбутку, але й не залишитеся в
програші. По-третє, ціну, нижче якої ви в жодному не спуститесь під час
аукціону.
Одразу треба наголосити, що той, хто починає раунд із найнижчою
ціною, ходить останній. А тому бачить пропозиції інших учасників і може
коригувати свою ціну відповідно.
Тож учасник, який надав свою тендерну пропозицію із найнижчою
ціною, робить крок у першому раунді останнім і тому може понизитися
більше за всіх.
Крок 5. Ніколи не губіться
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Не треба «заграватися» і намагатися виграти аукціон будь-що. Бізнес
тримається на прибутковості, тож працювати собі у збиток не варто. Якщо
бачите, що конкурент дуже понижує ціну чи навіть відверто демпінгує, не
змагайтеся з ним собі на шкоду. Після аукціону замовник буде проводити
дискваліфікацію учасників.
А тому є всі шанси, що переможця із надто низькою ціною
дискваліфікують.
Або ж він сам відмовиться від підписання договору, бо зрозуміє, що не
може виконати договір за такою ціною.
Крок 6. Ваш майданчик – це партнер
Контакт-центр майданчика допоможе з реєстрацією, надасть
інформацію, як правильно і вчасно завантажити тендерну пропозицію,
проконсультує стосовно нюансів роботи системи та стосовно нормативки.
Крім того, всі майданчики проводять безліч безкоштовних навчальних
семінарів для користувачів системи. Якщо вас цікавлять такі заходи,
зверніться до контакт-центру і дізнайтеся, коли найближчий у вашому
регіоні.
Також ви можете спробувати спочатку зареєструватись на декількох
майданчиках, щоб зрозуміти, який саме вам більше до душі. Можливо, вам
більше подобаються рожеві кнопки чи ж для вас важливою є швидка реакція
на ваші запити. Реєстрація безкоштовна, тож ви нічого не втрачаєте.
Крок 7. Програли тендер – не опускайте руки
Звичайно, дуже круто, коли перша участь – це перша перемога. Але таке
буває нечасто і далеко не з усіма. Пам’ятайте, що нереально вигравати всі
тендери.
Досвідчені учасники, які щомісяця беруть участь у 50-70 тендерах,
розуміють, що 30-35 % виграних тендерів – це хороший показник.
Тож швиденько приходьте в себе і пробуйте ще. Щодня в системі
оголошується близько 3 тисяч тендерів. Це величезний ринок, яким гріх
нехтувати після одного програшу (7 кроків до #перемоги: Як правильно
продавати свою продукцію через ProZorro // https://delo.ua/ukraine/7-krokivdo-peremogi-jak-pravilno-prodavati-svoju-produkciju-che329278/?supdated_new=1490355210. – 2017. – 21.03).

Заместитель мэра Днепра Яника Мерило:
В Эстонии практически все имеют ИД-карточку. 97 % жителей
пользуются электронными услугам, и треть даже голосуют с помощью
интернета, то есть через мобильные телефоны или ID-карточку. Но ни в коем
случае не надо сравнивать сегодняшнюю Эстонию и сегодняшнюю Украину.
В Эстонии к полноценному электронному правительству шли в прямом
смысле 25 лет. Для этого потребовалось провести объемную и
целенаправленную, фундаментальную работу. Первые ИД-карточки выдали
еще в 2002 году, а первые реестры, которых в Украине даже сегодня нет,
Експертний погляд
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создали уже в конце 1990-х. Да и вообще в Киеве целеустремлѐнно строить
электронное правительство, по сути, начали только после Майдана.
Причем в этой сфере мы очень многого достигли. За два года мы
запустили BankID, которым пользуются уже реально миллионы людей и
более миллиона людей воспользовалось услугами Минюст через BankID. У
нас сегодня выдаѐтся ID-карточка, на которой скоро заработает полноценно и
электронная цифровая подпись. Эту ID-карточку имеют уже более 800 тысяч
жителей.
Мы запустили полноценные электронные услуги, и в мировом рейтинге
электронного правительства мы за последние два года поднялись на более
чем 25 позиций. Это считается реальным рывком. Также есть много
достижений по открытости и участию, начиная, конечно, от Прозорро,
продолжая порталом открытых данных, петициями, бюджетами участия.
Я считаю, что в Украине за последние два года в этой сфере сделано
очень много. И если мы продолжим в том же темпе, то понятно, что через
несколько лет еще не догоним Эстонию. Но еще через несколько лет каждый
человек уже сможет ощутить позитивные сдвиги, связанные с реализацией
проекта электронного государства.
Я думаю, что Днепр – довольно успешный пилот электронного
правительства. По сути, у нас на сегодня самое большое количество
электронных услуг. Мы провели электронный подсчѐт протоколов на
выборах прошлым летом, и практически каждую неделю запускаем новую
электронную услугу. Кроме того, есть большое количество разных проектов,
направленных на открытость, начиная с петиций до бюджета участия.
Сейчас мы запускаем электронную карточку жителя – электронный
билет, начиная с оплатой через QR-коды, заканчивая в классическом смысле
пластиком, через который можно заплатить во всех видах транспорта от
метро до трамвая.
За последний год мы еще пилотировали много стартапов и программ
начиная, от Navizor до проактивного участия в Waze, но важно то, что мы
делаем это систематично, с целью сократить количество справок, очередей и
делаем наше общение и мир всѐ более электронным.
В этом году горсовет выделил 10 миллионов гривен на Бюджет Участия
или на проекты, которые будут предложены горожанами и за которые
проголосуют наши жители. Подали почти 300 проектов, что мы считаем
очень хорошим показателем, в т.ч. 270 проектов подали через BankID, что
свидетельствует о повышении доверия к электронным технологиям. Но
важно, что эти успехи были бы не точечные, один или два, а стали бы
масштабно используемыми.
В Украине в сфере инвестиций я активно работала с 2007 года. Два года
назад была создана ассоциация инвесторов – UVCA, но с прошлого года я
уже не занимаюсь ассоциацией. Невозможно совмещать работу в ассоциации
и в исполнительной власти. Но, конечно, постоянно общаюсь с инвесторами,
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поскольку наша цель и моя, в частности, как представителя исполнительной
власти, создать благоприятную экосистему для инвесторов.
Сферы остаются теми-же – агро и ИТ. ИТ это, с одной стороны, хорошо,
но с другой – очень нужны и долгосрочные стратегические инвесторы,
которые инвестируют не только в мозги и идеи, но и в крупные
капиталоемкие проекты от инфраструктуры до фабрик.
Но крупные инвесторы реагируют на то, что Украина находится в
нижней части списка рейтингов экономической свободы и простоты ведения
бизнеса. Нет у инвесторов доверия и к украинским судам. Поэтому трудно
делать капиталоемкие инвестиции в страну, где система правосудия
нормально не работает. В крайнем случае стартап или мозги можно
перевести, а вот фабрику или дорогу так просто не перевезешь.
Я очень жду того времени, когда Украина перейдет от декларации
защиты инвесторов к реальной реформе судебной системы и уменьшению
наездов на бизнес. К слову, за последний год наблюдается реальная
тенденция уменьшению давления на бизнесменов.
Хотелось бы видеть, чтобы быстрее принимались актуальные для
бизнеса законопроекты и были созданы условия для ведения бизнеса в
Европе. Начиная от договора инвесторов, заканчивая структуризацией
инвестиций. Чтобы реально и не надо было структурировать свой бизнес
через кипры и другие оффшоры. Для этого нужно привести в движение те
механизмы, которые необходимы для работы с инвесторами.
Центра принятия решений так и не появилось. Я несколько последних
лет говорю, насколько важно, чтобы был один орган с нужными
полномочиями и стратегия электронного правительства.
Это значит, что было бы однозначно понятно, какие цели, какие сроки,
какие шаги, кто отвечает, какой бюджет. Как мы постоянно говорим: деньги
для развития электронного правительства можно привлечь от наших доноров
и партнѐров, но в том случае, если есть понятный план действий.
Многое, что мы сегодня делаем, хаотично и делается на нескольких
фронтах. Работа ведется не системно, то есть мы запускаем много крутых
пилотов, но нет сознательной – шаг за шагом деятельности правительства на
запуск электронного правительства. А фундамент можно скопировать с
Эстонии – ИД-код человека, электронная идентификация и авторизация,
состыковка реестров и другие компоненты основы (Эдуард Солодовник
Украина выросла на 25 пунктов в ТОП электронного управления //
http://qha.com.ua/ru/ekonomika/ukraina-virosla-na-25-punktov-v-topelektronnogo-upravleniya/171674. – 2017. – 10.03).
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Блоги та соціальні мережі
Jaanika Merilo:
Ну вот не дает мне покоя система э-деклараций.
Ответственный за систему УСС дали официальное заявление. Лучше не
стало.
«У нас нагрузка 50 000 одновременных подключений, система не
выдерживает».
Это вообще ничего. Даже я строила систему в пике с нагрузкой 800 000
одновременных подключений. Я подозреваю, что у Украинской Правды
больше, о Приват24 я вообще не говорю.
За миллион долларов можно было запросто построить отлично
работающую систему с нашими крутейшими специалистами из ЕЛЕКС,
SoftServe и др. За на много меньше.
Результат – система не работает, деньги (грант, не грант, даже не важно),
идет дальше некомпетентный блеф, все отмораживаются, крайний не найден,
никого не наказали, выводы не сделаны, система не доработана, специалисты
не привлечены (https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. –
30.03).
Павел Гречковский, адвокат, член Высшего совета юстиции:
Кампании подачи е-деклараций превратилась в большой скандал. В
последний день, 1 апреля, точно будет много шуток. Потому что едекларирование придумали люди с чувством юмора. Традиционные
декларации (а их подавали чиновники, судьи, депутаты, кандидаты,
бизнесмены) не вызывали такой ажиотаж. Пришел, заполнил, подписал. Могу
свидетельствовать – я подаю декларации ежегодно с 1998 года. И ни разу
никаких приключений. А вот отчитываться про доходы и имущество онлайн
так же интересно, как играть в квест. Декларант – против системы.
Мне нравится совет министра юстиции: если система не запоминает
введенные данные, сделайте скрин. Чем еще может помочь Минюст в
борьбе за качество государственных сервисов? И как сто таких «скринов»
отменит предусмотренную законом проверку за опоздание с подачей данных?
Чтобы это имело хоть какую-то юридическую логику, надо тогда такие
«скрины» вписать в регламент проверок. Не подал, но честно пытался. Вот
вам proof photo. В то, что из-за технического сбоя системы удастся смягчить
закон, я не верю.
Из личного опыта. Чтобы подать декларацию, не достаточно грамотно
выполнить критерии закона, взять консультации хороших юристов по
налогам (перед тем как заполнить свою декларацию я обратился к одной из
четырех мировых аудиторских компаний, имя которой в рекламе не
нуждается, и попросил проверить мои доходы и расходы за несколько лет),
собрать весь пакет финансовых документов и документов на имущество.
Блоги та соціальні мережі
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Даже если вы идеально подготовились и вносите данные задолго до дедлайна,
все пойдет не так. После нескольких дней неудачных попыток вы наивно
решаете пробовать ночью. И вот вместо сна вы у компьютера безуспешно
повторяете один и тот же алгоритм. Вы вводите все цифры, выбираете
категории, отмечаете галочки и снова пропало все! Горячая линия не
отвечает, сайт не работает. Вы меняете тактику и долго добиваетесь
справедливости ранним утром.
За две недели заход на сайт НАЗК входит в привычку. И вот, когда вы
пройдете все 5 стадий принятия неизбежного – отрицание, гнев, торг,
депрессия и наконец принятие, вы в финале! Сайт НАЗК поздравляет вас с
тем, что декларация подана успешно! На этом, правда, проблема не
заканчивается. Потому что с момента подачи зайти по ссылке и проверить
собственную декларацию невозможно. Технические работы, ошибка
страницы. Как быть с этой проблемой, ведь закон дает право декларантам на
коррекцию введенных данных. И как быть уверенным, что в технически
слабой системе эти данные надежно хранятся? Каждый четвертый
программист в мире из Украины, многие из них придумали самые крутые
глобальные онлайн сервисы и продукты. Почему взяли не их, когда запускали
е-декларирование?
В данных моей первой е-декларации нет ничего нового, удивительного
или необъяснимого. 25 лет я проработал в бизнесе. За этот период у меня был
инвестиционный, строительный и юридический бизнес, и все это успешные
проекты. Никакие деньги от государства, из государственного бюджета я
никогда не получал и на государственных должностях не работал. Все
доходы упомянутых компаний заработаны в частном секторе и отражены в
моих декларациях с 1998 года. Я никогда их не скрывал. И они полностью
соответствуют тому, чем я владею и на чем я езжу.
В 2015 году я впервые за свою карьеру пришел в государственный орган
– Высший совет юстиции, потому что меня избрал съезд адвокатов. По
требованию закона, я передал все корпоративные права. Ценными бумагами я
не владею. Зарплата члена ВРЮ за 2016 год – 249 тыс грн. Расходы, которые
нужно указывать в е-декларации, в минувшем году я не делал. Все
имущество, которое включено в е-декларацию, было приобретены за долго до
моего прихода в ВРЮ. В материальном плане я ни в чем не нуждаюсь. Но
согласно закону требовалось, чтобы это еще раз я показал. Я потратил две
недели на «игры с компьютером». Я никогда не был против деклараций, я
дисциплинированно выполнил все требования. Но мне реально жаль
потраченного времени на то, чтобы это отправить в онлайн. Самое ценное,
что не вошло в мою е-декларацию – это потраченное время (Заполните едекларацию сегодня и получите тест на выдержку в подарок //
https://lb.ua/blog/pavel_grechkovskiy/362635_zapolnite_edeklaratsiyu_segodnya.
html. – 2017. – 30.03).
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Никита Самбожук, член Национального совета по вопросам
антикоррупционной политики при Президенте Украины:
Для меня, как главы Департамента антикоррупционной политики
Международного комитета защиты прав человека не совсем понятен
резонанс, который поучило голосование законопроекта №6172 в
Верховной Раде Украине. Особенно в части якобы ограничения прав
общественных
организаций.
Упомянутый
закон,
в
частности,
пересматривает круг лиц, которые должны быть охвачены обязательным
декларированием своих доходов. Так, из закона «О предотвращении
коррупции» исключили некоторые категории военнослужащих, которые в
обязательном порядке должны были декларировать свои доходы. Также закон
предусматривает включение в перечень об обязательном декларировании
членов общественных организаций.
По моему глубокому убеждению обязательным декларированием
доходов должно быть охвачено максимальное количество граждан. И, в
первую очередь, связанных с государственным сектором (чиновники,
депутаты, служащие, врачи, военные, работники госпредприятий и т.п.). В
идеале, в перспективе декларации должен
заполнять каждый
совершеннолетний гражданин Украины
Критики законопроекта №6172 утверждают, что декларирование
членами общественных организаций якобы нарушает права человека,
Конституцию, дискриминирует их сотрудников и т.п. По такой логике мы
договоримся до того, что вся идея декларирования – это дискриминация и
нарушение прав. Как-то очень это напоминает логику депутатского
обращения в Конституционный суд №04-03 / 6-857 от 30 декабря 2015 года,
которым ставится под вопрос конституционность некоторых положений
Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Как следствие, у меня возникает несколько вопросов. Что плохого в том,
что
общество
будет
иметь
информацию
о
доходах
членов
антикоррупционных и иных общественных организаций? Разве они не
должны быть своего рода образцами добропорядочности для тех кого
контролируют или чьи права отстаивают?
Какое, например, моральное право может иметь член Совета
общественного контроля при НАБУ совершать этот самый общественный
контроль за этой организацией, заслушивать отчеты и т.п. если он сам не
готов показать свою декларацию? Или у нас в стране формируется новая
каста неприкасаемых – общественные антикоррупционные организации?
Еще раз утверждаю: список подлежащих декларированию своих доходов
лиц должен только расширяться! И общественные организации,
осуществляющие контроль за деятельностью государства, должны быть в
авангарде этих процессов. В этом нет никакой дискриминации и нарушений.
Лично готов заполнять такие декларации!
За всей этой шумихой однако как-то остается в тени другой момент.
Законопроект №6172 исключил из перечня подлежащих обязательному
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декларированию десятки тысяч граждан, прикрываясь заботой о курсантах,
воинах АТО и солдатах срочной службы. Вот это как раз недопустимо и об
этом нужно кричать во всеуслышание. Как раз в этом моменте мы получили
огромную пробоину в корабле борьбы с коррупцией в стране! (Едекларированием должно быть охвачено все население, а члены
общественных
организаций
–
в
первую
очередь
//
https://lb.ua/blog/nikita_sambozhuk/362312_edeklarirovaniem_dolzhno.html. –
2017. – 27.03).

Антон Припіченко, керівник електронного торгового майданчику
SmartTender.biz:
…С государственными закупками все не так просто. Несмотря на
требования Закона о проведении конкурентной закупочной процедуры
через ProZorro, статистика Киевской школы экономики показывает, что
почти половина всех закупок газа госпредприятиями проходит по
переговорной процедуре. Закон предусматривает такую возможность в том
случае, когда организатор после 2-х попыток не может найти хотя бы двух
участников для своей закупки и вынужден проводить прямую переговорную
процедуру. Во многом, ответственность лежит на руководителях
госпредприятий – часто они не хотят заниматься отдельным поиском
поставщика и транспортировщика газа, и предпочитают закупать «по
старинке» у государственной компании «Нафтогаз» и ее областных филиалов.
Конкурентные же закупки газа в государственном секторе позволяют
экономить в среднем 300 гривен на 1 тысяче кубометров голубого топлива,
что прямо выходит из низкого уровня конкуренции – в среднем, всего 2
участника на тендер.
Существует несколько объяснений тому, почему закупки в
государственном секторе привлекают в разы меньше участников. Вопервых, если в коммерческих закупках организаторы заинтересованы в том,
чтобы провести тендер как можно быстрее и выгоднее, в государственных
закупках часто происходит совсем обратное – многие руководители
предприятий просто не желают лишний раз заморачиваться поисками более
выгодных предложений, работая по проверенным схемам сотрудничества. К
тому же, государственные закупки насквозь пронизаны стереотипами о
постоянных откатах , о которых организаторы договариваются с избранными
поставщиками, что также служит неким отталкивающим фактором для
потенциальных участников.
Во-вторых, если в среднем срок проведения тендера на закупку газа в
коммерческих закупках составляет 3-4 дня, то в государственных – 30 дней.
Многие поставщики за это же время элементарно успевают поучаствовать в
нескольких коммерческих тендерах и получить выгодные контракты, пока
госпредприятие рассматривает предложения участников неделями. В-третьих,
бюджеты госучреждений часто не могут похвастаться своими масштабами, а
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значит и организованные ими тендеры будут привлекать меньше участников,
чем тендеры крупных частных компаний.
Но справедливости ради стоит отметить, что даже такой уровень
конкуренции и как следствие – экономии, является достижением для рынка
газа в Украине. Показатель конкуренции в торгах, как и уровень
конкурентных торгов продолжает расти, что в будущем может привести к
значительным изменениям в цене газа для коммунальных предприятий и для
бизнеса.
В целом, как человек, проработавший на рынке закупок Украины более 5
лет, я могу сказать, что демонополизация и цифровизация рынка газа – это
огромный шаг вперед. Даже если сейчас существует значительное
сопротивление переменам, процесс уже запущен и необратим – идея нашла
свое применение на практике, и показатели прозрачности, открытости и
конкурентности на рынке природного газа будут расти из года в год, так же
как это было и с закупками в других отраслях. И пример рынка закупок в
целом и рынка природного газа в частности демонстрирует нам, как
цифровизация и внедрение прозрачного открытого процесса способны
реанимировать нашу экономику и изменить нашу страну в лучшую сторону
(Рынок газа и дары prozorro // http://blog.liga.net/user/apripichenko/article/265
42.aspx. – 2017. – 27.03).

Олег Приходько, генеральный директор девелоперской компании
GREENOL:
Для початку візьмемо пару цифр для порівняння:
СЕТАМ – найбільший державний майданчик для проведення
електронних торгів різнотипних товарів. Станом на недільний вечір
26.03.17р. на майданчику було заявлено 39 лотів за продажу житлової
нерухомості по місту Києву, 3 (три) із яких – це не примусова продаж. ТРИ!
OLX – рекламно-інформаційний інтернет ресурс, на якому власники
майна рекламують свої товари та послуги. Станом на вечір неділі 26.03.17р.
на майданчику було заявлено 35.408варіантів з продажу житлової
нерухомості типу квартира. Так, звичайно, що одна і та ж квартира може
рекламуватися декількома агенціями нерухомості, але на противагу цьому ми
не будемо враховувати продаж власних будинків, котеджів, кімнат у
гуртожитках та таунхаусів.
Відчуваєте різницю між двома цифрами: 3 та 35.000 шт? Як бачимо,
спеціалізований ресурс перемагає з беззаперечною перевагою більш ніж у
11.000 разів.
Давайте розберемося із даним питанням.
На перший погляд продаж з аукціону – це простий, зрозумілий, прозорий
та такий, що спонукає до підвищення стартової ціни спосіб. До того ж,
емоційну складову перегонів у торгах ніхто не відміняв, адже це таке солодке
почуття перемогу над конкурентом.
Блоги та соціальні мережі
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Але, як бачимо аукціон програв битву пропозицій з рахунком 3 на
35.000.
Чому ПРОДАВЦІ не бажають виставляти свою власну нерухомість
на продажу через аукціони:
1. Ціна. Наша українська ментальність говорить про те, що на базарі з
давніх давен продавець оголошував завищену ціну, а раптом хтось і купить з
причин, що поспішає, не бажає вивчити деталі та характеристики товару, чи з
будь-яких інших причин. Сам процес торгівлі при якому одна сторона
намагається знизити ціну, а інша – аргументовано відстояти свій погляд на
ціноутворення і є системою взаємодії між двома сторонами, яку пізніше стали
вивчати у різних напрямках, таких як «мистетство переговорів»,
«майстерство переконувати» та ін.
2. Впевненість, що посередники – це зло. Спори щодо того, маклери це
добро чи зло точаться у суспільстві з часів становлення ринку нерухомості. У
новітній історії України – десь з середини 90-х років минулого століття. А хто
має платити комісійну винагороду посереднику, продавець чи покупець –
питання все ще відкрите і до нашого сьогодення.
3. Незнання нормативної бази України веде до того, що продавці не
впевнені у законності процедур з відчуження права власності. Також не видно
ніякі довідки про прописаних родичів, наявності заборгованості, з
комунальних платежів, та таке інше. І хто прогарантує, що за час проведення
аукціону у його частині реєстрації учасників з нерухомістю не трапиться
якась біда, на кшталт – арешт, подача його у заставу, раптове знищення чи
суттєве погіршення технічного стану.
4. З боку держави не ведеться ніяка пояснювально-освітня
пропаганда переваг даного методу продажу. Тут же можна зазначити і
низьку довіру населення до змін, що впроваджує держава. Ще не виросло
покоління людей які б не знали народних приказок, що, мовою оригіналу: «С
государством игры плохи» чи «Не играй в азартные игры с государством». А
де, скажіть взяти впевненість, що ви отримаєте кошти від якоїсь, державної
чи приватної установи, яка першою отримає гроші за вашу квартиру?
5. Продаж через посередника, читай як рух коштів від покупця до
продавця тривалий і ніяк не наближається до миттєвої прямої передачі
чи/або перерахування коштів з рахунку на рахунок між учасниками угоди.
Для когось отримання коштів протягом годин, а не днів є переконливим
аргументом.
6. А читати та укладати договори, розбиратися у нюансах та
тонкощах умов договору, та вичитувати неоднозначні тлумачення, брати
на себе зобов’язання та нести відповідальність…. та навіщо воно таке
потрібно, і до того ж є ціла армія маклерів, брокерів, консультантів, агенцій
нерухомості та брокерських разом з юридичними установами, які наобіцяють
Вам золоті гори, космічну швидкість знаходження покупця, а при умові
ексклюзиву – увесь світ буде у ваших ніг.
Чому ПОКУПЦІ не бажають купувати нерухомість з аукціонів:
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1. Мізерна пропозиція на ринку. Вибору – нуль, точніше, вибачте – аж
три пропозиції.
2. Впевнена думка, що нічого гарного на аукціонах не продається, а
створені вони лише для того, щоб на них продавалося проблемне майно у
примусовому порядку.
3. А якщо думка щодо проблемної нерухомості вірна, то ризикувати
покупку готові тільки при умові суттєвого дисконту.
4. Необхідність внесення гарантійного платежу, здебільшого ця сума є
еквівалент 10 % від стартової ціни. А якщо ви не стали переможцем аукціону,
то кошти повернуться вам через деякий час, 3…5 днів.
5. Покупка з аукціону не відміняє знайомства з власником нерухомості,
адже перед покупкою необхідно оглянути предмет торгів. То чому ж не
домовитися тут же напряму, без посередника, який претендує на комісійну
винагороду?
6. Реєстрація нерухомості за новим власником. При очному укладанні
договору купівлі-продажу, нотаріус, що посвідчує угоду тут же вносить зміни
у реєстр нерухомого майна щодо зміни власника. При купівлі з електронних
торгів: з коштами ви вже розпрощались, а у реєстрі ще ніяких змін. Про
хакерів та втручання у державні реєстри згадувати не хочеться, та все ж
потрібно зауважити про це.
Що в фіналі? Купівля з аукціону дешевше, швидше, простіше?
Ні, ні та ще раз ні.
Впевнений, що з часом в Україну прийдуть сучасні методи торгівлі як
товарами загального вжитку, так і нерухомістю. І на мою думку, першим
кроком цього еволюційного розвитку стане розвиток електронно продажу
товарі широкого вжитку, і з’являться наші вітчизняні eBay, тільки більш
популярні ніж наша одна із перших ластівок Aukro, доречі, що з нею? А поки
що, все ще епоха OLX та PROM, які надають послугу з прямого контакту між
продавцем та покупцем (Електронні аукціони для ринку нерухомості //
http://blog.liga.net/user/oprykhodko/article/26540.aspx. – 2017. – 27.03).

Jaanika Merilo:·
Планы электронной медицины на 2017 год в Днепре
На сегодня у нас работает электронную очередь reestratura.com в 3
Центре на Тополя. Вчера более 40 % пациентов записались на прием через
интернет!
В течении 3 недель электронная очередь (Поликлиника Без Черг и eLife)
будет работать также в центрах 1, 5 и 11.
После тестирования разных систем выберем самую удобную для
жителей и врачей.
На сегодня в Днепре все 51 амбулаторий имеют доступ к интернету,
установлено 330 компьютеров (еще 90 на подходе) и все семейные врачи
имеют компьютеры. Это покрывает уже 75 % всех потребностей.
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Параллельно внедряем тестируем карточку пациента и также будем
пилотировать электронный рецепт.
В этом году сессия горсовета поддержала выделение на электронное
здоровье 7,7 миллионов гривен. Пока не потрачено ничего, спасибо нашим
партнером. Город также входит через область в пилот МОЗ и Мирового
Банка.
В этом году электронная очередь будет работать в всех центрах и
пилотированы
и
Карточка
Пациента
и
Э-рецепт
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 25.03).

Дмитрий Дубилет:
У нас новая крутая электронная услуга iGov в Днепре.
Мы подписали меморандум с Днепропетровским апелляционным
хозяйственным судом и запустили сервис по подаче процессуальных
документов в электронной форме (в прошлом году, напомню, мы такой же
запустили сервис по кассационному производству).
Сервис особенно полезен, если учесть, сколько времени уходит у
юристов на подачу этих документов в бумажном виде.
Чтобы воспользоваться сервисом, можно зайти на официальный сайт
Днепропетровского суда и нажать на баннер iGov. Либо воспользоваться
поиском на iGov.
Сервис стал возможен благодаря энергии команды »Underdog» The
UnLawyers, Aleksey Kuprieyenko, Irina Kovalchuk и волонтерам iGov. Команда
обещает не останавливаться и добиться того, что сервис запустится на новые
регионы, а также запустить новые электронные сервисы в судебной ветке
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 24.03).
Jaanika Merilo:
Сегодня исполком Днепра поддержал присоединение к хартии
открытых городов и открытых данных. Я считаю, что вся информация,
если она не является государственной тайной, персональными данными или
коммерческой тайной – должна быть открыта. Жители должны иметь право
знать, исходя из этих предположений, мы постоянно стараемся открывать
важную для жителей информацию.
Конечно, начали с открытого бюджета и сегодня можно на карте
увидеть, где что город планирует ремонтировать или строить. Также
создали крутое решение с информацией о МАФах и сезонной торговле, где
какие МАФы стоят, на каком основании, с возможностью отметить
незаконные МАФы. Также эта карта отражает информацию про сезонную
торговлю, например, в декабре можно было увидеть официальные точки
продажи ѐлок.:)
Так ещѐ много разной информации доступно для наших жителей, но, как
мы понимаем, оцифрование, в прямом смысле, тонн бумаг требует реального
времени и затрат, потому процесс по-любому не быстрый, но мы постоянно
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открываем информацию, начиная от самого важного. Также проводим разные
воркшопы и мероприятия, чтобы совместно с заинтересованными определить,
что бы ещѐ мы могли приоритетно открыть.
На сегодня горсовет Днепра также поддержал предложение
присоединиться к Международной хартии открытых данных. Сейчас к хартии
присоединились правительства 16 стран и 25 муниципалитетов мира. Из
Украины присоединился Львов, Днепр будет следующим. Вместе с
присоединением мы также совместно с международными и местными
экспертами создадим более детальный план постепенного открытия всех
важных данных (https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. –
23.03).

Ілля Сагайдак, заступник голови Київської міської державної
адміністрації, Депутат Київської міської ради VІІІ скликання:
Компанія Korea Smart Card Company, яка вже реалізувала систему
електронного квитка в таких містах як Сеул, Куала Лумпур, Сингапур,
Абу Дабі та ін, з початку року пропонує Києву підписати меморандум,
щоб в місячний термін розробити ТЕО та впровадити пілотний проект
(при цьому, все це за кошт компанії). Що важливо, компанія заявила про
потнційну можливість інвестувати в проект від 500 до 700 млн грн!
По графіку корейська компанія до кінця травня може зробити пілотний
проект на одному з столичних маршрутів (попередньо 114), а вже до кінця
року впровадити Е-квиток в усьому комунальному транспорті. В свою чергу
до кінця наступного року електронний квиток зможе бути впроваджений в
метро та для приватних перевізників.
Тобто, завдяки цій компанії, всього лише за два роки, столиця відійшла
би від готівкового розрахунку та створила б зручні умови для всіх пасажирів.
Для столиці це – підвищення прибутковості підприємств (частина доходу
залишається в тіні), оновлення рухомого складу, чіткий облік пасажирів та їх
комфорт в першу чергу. З міжнародного досвіду Е-квиток позитивно вплине і
на соціальні аспекти – знизяться ДТП на 25 %, попит на громадський
транспорт зросте на 16 %, попит на використання власного авто впаде на 24
%, збільшиться швидкість муніципального транспорту, що означає
розвантаження транспортного руху та комфортне пересування пасажирів по
місту (Корейська компанія чекає «ТАК» від Києва щоб безкоштовно
розробити ТЕО для впровадження Е-квитка в столиці //
https://lb.ua/blog/illia_sagaydak/361484_koreyska_kompaniya_chekaie_tak_vid.
html. – 2017. – 17.03).
Руслан Редька, партнер практики корпоративного права Juscutum:
Система електронних закупівель ProZorro давно стала об’єктом
спекулювання. Політики-реформатори невтомно вихваляють ProZorro як
ефективний спосіб боротьби з корупцією у сфері тендерних закупівель.
Система була впроваджена ними з метою економії бюджетних коштів та
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створення умов добросовісної конкуренції серед учасників державних
закупівель.
Бізнес налаштований менш оптимістично і відкрито критикує систему.
Вказуючи при цьому на конкретні недоліки, що ставлять під сумнів
прозорість проведення закупівель та відсутність корупційної складової у
цьому процесі. Будучи об’єктивним, слід відзначити безперечні плюси
ProZorro. Серед них:
- для бізнесу стали доступними державні тендери, які раніше були
задоволенням для обмеженого кола підприємств, здебільшого пов’язаних з
чиновниками. Наразі малий та середній бізнес отримав змогу вийти на новий
рівень та поборотися за обслуговування державного сектору.
- За рахунок публічності процесу проведення закупівель, збільшується
конкуренція, а відповідно у замовника з’являється можливість придбати
товар, роботи або послуги за значно нижчою ціною.
- Відкритість державних закупівель дає змогу громадськості якщо не
контролювати, то принаймні слідкувати за здійсненням даного процесу.
Світова спільнота також оцінила продукт українських ІТ-спеціалістів –
систему електронних закупівель ProZorro, про що свідчать отримані у 2016
році нагороди World Procurement Awards у Лондоні та Open Government
Awards в Парижі.
Однак,
шлях
до
успіху тернистистий. Аналізуючи
галузеве
законодавство та невдалі приклади боротьби з корупцією у державних
закупівлях із застосуванням системи електронних закупівель, стає очевидним,
що не все так прозоро в системі ProZorro.
Кулуарні розмови про збагачення чиновників на тендерах за рахунок
бюджетних коштів та статистичні показники свідчать про те, що у
відкритій та публічній системі можна «грати за старими правилами». Так,
за показниками внутрішньої системи моніторингу bi.prozorro 79 % закупівель
мають низьку якість оголошень, 72,5 % – характеризуються низькою
конкурентною активністю, а за повідомленням Transparency International
Ukraine, 13,8 % процедур закупок медичних закладів у Києві проведені
непрозоро.
Про що говорять ці цифри? Низька якість оголошень свідчить не про
безграмотність замовників, а про застосування схем, метою яких є
зменшення або навіть усунення конкуренції. Дуже поширеними є випадки,
коли в оголошенні не вказуються чіткі параметри замовлення або нехтуються
деталі, що мають істотне значення для учасників. Наприклад, місце
виконання робіт або послуг чи предмет, щодо якого замовляються такі роботи
або послуги. Інколи оголошення містять посилання на додаток, в якому
визначений опис предмета закупівлі, а сам додаток відсутній. Така ситуація
призводить до того, що частина учасників не маючи змоги визначити для себе
рентабельність даного проекту або не розуміючи предмету закупівлі, не
приймає участі у торгах. Інша частина відсіюється через те, що їхні
пропозиції не відповідають якимось критеріям замовника.
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Цікавим є приклад скандальної закупки Київським міським клінічним
онкологічним центром п’ятдесяти німецьких швабр Vermop, вартістю 2 500
грн./шт. Надто дорого, як для швабр. Вам не здається? Виникає резонне
запитання. Невже швабра такий елітний та дефіцитний товар і ніхто не
запропонував більш вигідної ціни? Справа саме у написанні оголошення, в
якому товар визначався не як «швабра», а – «прилад з тримачем та
насадкою». Звісно, настільки розмите визначення предмету закупівлі
заплутало постачальників, внаслідок чого конкурентів було відсіяно. В торгах
прийняв участь лише один учасник, який і став переможцем. Загальна
вартість закупівлі склала 123 тисячі гривень.
Ще одним дієвим способом усунення конкуренції є написання оголошення
під конкретного кандидата. Наприклад, зазначення конкретного кольору чи
виробника продукції, кількості ліцензованих працівників на підприємстві
постачальника, досвіду роботи підприємства на ринку, кількості проведених
аналогічних робіт/надання послуг тощо. Очевидно, що «свій» постачальник
відповідатиме вказаним критеріям, а решта отримає відмову через
невідповідність якомусь із зазначених параметрів.
Яскравий приклад – київський перинатальний центр, який під час
закупівлі послуг прання білизни висунув вимоги відносно наявності
виробничих та адміністративних приміщень, що знаходяться в приватній
власності постачальника та досвіду роботи на ринку послуг не менше 5 років.
Резонансу набув і оголошений НАК «Нафтогаз України» тендер на
закупівлю броньованого автомобіля преміум-класу. Зазначення замовником в
оголошенні марки автомобіля «Mercedes» розцінили, як звуження кола
постачальників автомобілів преміум-класу, що фактично забезпечило
перемогу конкретному постачальнику.
Бізнес скаржиться на саму систему проведення торгів «у три кола»,
черговість ставок в яких фіксується на першому колі і є незмінною протягом
всіх етапів торгів. Внаслідок цього учасник, який робить ставку останнім,
завжди в привілейованому становищі. Оскільки він бачить всі кроки інших
учасників і знизивши свою ставку хоча б на 1 копійку – стає переможцем.
До слова, саме такий метод часто застосовують для отримання перемоги
на торгах, коли відсутня домовленість із самим замовником або коли
потрібно обійти конкурента з більш привабливою ціною. Відбувається це
наступним чином: два (чи більше) постачальника, що мають попередню
домовленість між собою, заходять на торги з полярно різними ціновими
пропозиціями, одна з яких є суттєво нижчою від конкурентних цін на торгах.
Учасник з найнижчою ціною робить ставку останнім. Таким чином, перший
учасник в ході торгів не значно знижує свою ціну, а перемагає, звісно, другий
учасник, чия ціна є найменшою. Зрештою переможець не надає своїх
документів замовнику і його перемога скасовується, а переможцем визнається
учасник, що надіслав документи. Не важко здогадатись, хто це був…
За словами керуючого партнера однієї з оціночних компаній, перемога на
торгах ProZorro ще не означає перемоги у тендері. Тендерний комітет
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замовника з легкістю відмовляє «небажаному» переможцю торгів в укладенні
договору з формальних підстав. Це може бути нумерація сторінок замість
аркушів (або аркушів замість сторінок), неправильно поставлені коми, не до
кінця заклеєний конверт, «непідходяща» система оподаткування учасника
тощо.
Процедура оскарження рішень тендерного комітету малоефективна та
фінансово необґрунтована .
Звичайно, учасники мають право оскаржити процедуру закупівлі. Але
відсоток оскаржень доволі малий через низьку ефективність та фінансову
необґрунтованість такого інструменту.
Порядок оскарження допорогових та надпорогових закупівель відмінний.
Оскарження надпорогових закупівель регулюється Законом України
«Про публічні закупівлі». При цьому, вартість предмета закупівлі товару або
послуги дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона
гривень, а для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах
господарювання – вартість предмета закупівлі товару або послуги дорівнює
або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень. Органом
оскарження в даному випадку виступає Антимонопольний комітет України,
рішення якого є обов’язковими для учасників торгів.
До слова, оскарження надпорогових торгів коштує недешево. Для
тендера по товарам та послугам вартість скарги складає 5000 гривень, а для
тендера по виконанню робіт – 15 000 гривень. При цьому аналогія з судовим
збором, який у разі виграшу справи, покладається на відповідача, не працює.
Тому, навіть у випадку задоволення скарги, гроші за її подання, втрачаються.
В більшості випадків таке оскарження є фінансово необґрунтованим. Крім
того, аналіз поданих скарг показує, що Антимонопольний комітет
здебільшого відмовляє у розгляді скарг з формальних підстав.
Оскарження непрозорого тендеру чи рішення Антимонопольного
комітету в судовому порядку можливе. Однак враховуючи тривалий характер
судового розгляду (місяці, а то й роки), навіть позитивне рішення суду може
вже не мати ніякого значення. Оскарження допорогових торгів, де вартість
замовлення є нижчою від надпорогової, регулюється Наказом ДП
«Зовнішторгвидав України» «Про затвердження Порядку здійснення
допорогових закупівель» від 13.04.2016 року №35.
Процедура оскарження полягає у першочерговій подачі вимоги до
замовника про усунення порушення у процесі проведення закупівлі. У разі
коли така вимога не розглядається замовником або результат розгляду не
задовольняє скаржника, вимога автоматично набуває статусу звернення та
направляється на розгляд до Комісії з розгляду звернень.
Оскарження допорогових торгів є безоплатним. Однак рішення Комісії
носять рекомендаційний характер для замовника, а розгляд таких звернень не
зупиняє процесу проведення закупівлі (Не все так прозоро в системі
prozorro // http://blog.liga.net/user/rredka/article/26392.aspx. – 2017. – 16.03).
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Станіслав
Куценко,
керівник
Головного
територіального
управління юстиції у м.Києві:
Втратили свідоцтво про народження чи інший документ? Отримати
дублікат вже на наступний день – наразі не проблема. А відтепер в
Україні можна навіть бізнес зареєструвати он-лайн.
Мабуть усі ми пам’ятаємо нудні години очікування та довжелезні черги в
органах реєстрації актів цивільного стану. Раніше ВДРАСЦи пропонували
свої послуги лише при особистій зустрічі в кабінетах. Зареєструвати
народження, шлюб, розлучення чи смерть громадян України, було можливим
лише при поданні документів у паперовій формі. У 2016 році понад 1 мільйон
громадян України особисто відвідали органи державної реєстрації,
витративши на це величезну кількість часу. Відтепер усі ці послуги доступні
в Інтернеті в будь-який зручний час 24 години на добу 7 днів на тиждень.
Електронні послуги доступні через «Онлайн-будинок юстиції» за
посиланням online.minjust.gov.ua.
А віднині на сайт доступні нові послуги. На порталі фізичні особипідприємці можуть здійснювати державну реєстрацію, вносити зміни до
відомостей, включати відомості до реєстру і припиняти підприємницьку
діяльність в он-лайн-режимі. Аналогічно і для юридичних осіб:
держреєстрацію, створення юрособи та внесення відомостей до реєстру
можна здійснити, не виходячи з кабінету.
Електронні форми документів з автоматичною перевіркою і підказками
мінімізують ризик допущення помилок під час їх заповнення. За рахунок
автоматизації значно прискорюється процес розгляду документів і ухвалення
відповідного рішення.
Такі нововведення дозволять заощадити час, фінансові ресурси і
мінімізують корупційні ризики.
Сервіс розпочав свою роботу 7 квітня 2016 року. Спочатку систему
тестували і вона працювала лише на рівні Києва. Та вже з 23 лютого цього
року після позитивного результату, такі електронні послуги доступні всій
Україні.
Ми почали боротися з бюрократичною системою тисяч папірців і
потроху перемагаємо її. Ще 3 роки тому електронні сервіси та Міністерство
юстиції були несумісними. Нині ми входимо в лідери серед державних
органів, де запроваджуються електронні технології та проводяться реформи у
сфері дерегуляції. Це спільна робота людей, які працюють в Міністерстві
юстиції, Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, а
також волонтерів з ІТ галузі, які допомагали нам з перших днів створювати
новий простір свободи і простоти у комунікаціях з державними органами.
Величезні корпорації відмовилися від паперових носіїв ще 10 років тому.
Нині у світі прослідковується тенденція відходу від паперових носіїв. І ми є
частиною цього процесу, адже це швидкість і зручність для громадян, бізнесу
та всього суспільства. «Он-лайн будинок юстиції» – це перша такого роду
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платформа, яка реально запрацювала. Крім цього, вона буде розширюватися,
з’являтимуться нові послуги, доступні в он-лайн режимі.
Тепер будь-який громадянин може подати заявку через «Он-лайн
будинок юстиції» про втрату документа і в будь-якому відділі ДРАЦС країни
отримати дублікат уже завтра. Адже наша філософія – отримати послуги в
сфері юстиції максимально швидко – в 3 кліки мишкою.
Ми поставили 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 (Он-лайн
будинок юстиції – доступні нові послуги // http://blog.liga.net/user/skutsenko/
article/26293.aspx. – 2017. – 07.03).
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Інфографіка

Jaanika Merilo:
По оценке Громадского Контроля самые открытые закупки в
городских советах Мариуполя, КМДА (Киева), Никополя и Днепра:

(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 20.03).
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(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 10.03).
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
Кабінет міністрів України кожного дня опрацьовує понад три тисячі
документів в електронному вигляді.
«Без електронних технологій працювати у ХХІ сторіччі неможливо».
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(Гройсман озвучив результати переходу уряду на електронний
документообіг // http://tyzhden.ua/News/187233. – 2017. – 09.03).
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Зарубіжний досвід
Власти Нью-Йорка считают своей обязанностью превратить город в
самый инновационный, «технически-дружественный» и учитывающий
интересы всех сторон мегаполис в мире; для достижения этих целей
мэрия разработала требования к IoT-решениям (IoT – Интернет вещей),
которые внедряются в городе – главное условие состоит в том, что
информация собирается по строгим, общедоступным правилам и
исключительно ради удобства нью-йоркцев.
Руководство состоит из пяти блоков: конфиденциальность и
прозрачность; управление данными; инфраструктура; безопасность;
оперативная деятельность и сбалансированность.
Относительно конфиденциальности и прозрачности требования
таковы:
1. Информация о процессах, относящихся к IoT, и политика по
отношению к IoT-данным, должны быть открыты, понятны и актуальны.
Требования к IoT-решениям, IoT-принципы и пр. должны быть прозрачными
и публиковаться на сайте правительства города.
2. IoT-данные должны собираться, передаваться, обрабатываться и
использоваться для конкретных, четко сформулированных и легитимных
целей. Цель и методы сбора данных, состав собираемой информации должны
быть точно определены, и данные об этом должны быть доступны на сайте
городских властей или в иной общедоступной форме.
3.
Данные,
собираемые
IoT-устройствами,
должны
быть
классифицированы; обращаться с ними следует, согласно действующему
законодательству для каждой категории. Информацию, позволяющую
идентифицировать человека (personally identifiable information, PII), следует
классифицировать как минимум как «частную». Данные, подпадающие под
определение «конфиденциальных» или PII, должны быть защищены от
неавторизованного доступа и раскрытия.
4. Идентифицирующие личность персональные данные должны по
умолчанию обезличиваться прежде чем они станут доступны для публичного
поиска или изучения. Любым копиям следует присваивать ту же
классификацию (или уровнем выше), что и оригиналу. Любые наборы из
комбинированной информации должны быть классифицированы заново.
5. Для всех типов PII должны быть утверждены правила обработки и
уничтожения. Чувствительные, частные или конфиденциальные данные не
должны храниться дольше, чем это требуется для решения конкретной
задачи.
6. До того, как любые подобные данные будут переданы куда-либо,
ведомство, ответственное за них, должно убедиться в адекватной
защищенности конфиденциальной информации.
Зарубіжний досвід
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7. Все публичные наборы данных должны быть доступны на городском
портале открытых данных.
Важные пункты других разделов руководства:
Установка датчиков, сенсоров и других подключенных устройств
должна решать конкретную, задокументированную и подтвержденную
задачу.
Недопустимо собирать данные впрок, а не под конкретную задачу.
Перед развертыванием на весь город обязательно проводится
пилотирование и согласование со всеми, чьи интересы могут быть затронуты.
Предпочтительны открытые, интероперабельные решения с публичным
SDK, независимые от конкретного вендора.
Все IoT-системы должны проходить регулярный аудит. А собираемые
данные – кросс-проверку другими доступными средствами.
При внедрении IoT-решений нужно максимально задействовать
существующую городскую инфраструктуру.
Все случаи несанкционированного доступа должны публиковаться.
Предусмотрен облегченный доступ к городской инфраструктуре для
частных решений, внедрение которых может принести пользу горожанам.
Если решение не выполняет заявленную задачу или недостаточно
эффективно, право доступа к IoT-данным может отзываться.
Мэрия Нью-Йорка ожидает, что к еѐ инициативе присоединятся другие
города, и приглашает к диалогу все заинтересованные стороны. Руководство
будет развиваться и дополняться, в соответствии с требованиями времени,
говорится на сайте проекта (Мэрия Нью-Йорка представила требования к
IoT: данные можно собирать только открыто, с ясной и полезной целью
//
http://d-russia.ru/meriya-nyu-jorka-predstavila-trebovaniya-k-iot-dannyemozhno-sobirat-tolko-otkryto-s-yasnoj-i-poleznoj-tselyu.html. – 2017. – 29.03).

Организация, ответственная за водоснабжение и водоотведение в
округе Джексон, штат Джорджия, США, внедрила в работу новую
систему отслеживания бюджетных средств и составления бюджета на
будущий год.
OpenGov Budget Builde позволяет пользователям сопоставить
предыдущие бюджеты и текущие финансовые показатели и построить
бюджет без использования таблиц Excel или расчѐтов вручную.
Помимо округа Джексон к этой системе подключились и другие округи
и штаты – Мэриленд, Нью-Йорк и другие.
Новый инструмент позволяет в разы сократить время на составление
бюджета, сделать его прозрачным. Кроме того, он позволяет легко
создавать порталы с бюджетом для граждан.
По мнению экспертов, «умное бюджетирование» крайне важно для
эффективного госуправления, особенно, когда речь идѐт о местной власти.
«Составление государственного бюджета – совсем не то же самое, что
составление бюджета для бизнеса. Этот процесс гораздо глубже и
Зарубіжний досвід
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интенсивнее. При этом он гораздо более трудоѐмкий и его меньше всего
коснулись технологии. Мы хотим изменить эту ситуацию», – подчеркнул
директор OpenGov.
Государственные органы США, работающие на единой онлайнплатформе OpenGov, получают доступ не только к новому инструменту по
планированию бюджета, но также могут проанализировать другие
показатели своей эффективности (В США запущена новая система
составления бюджета // http://open.gov.ru/infopotok/5515906. – 2017. –
29.03).

Национальный центр электронных услуг Республики Беларусь в
марте отметил свое пятилетие. Именно НЦЭУ является оператором
межведомственных информационных систем, сервисов и систем
идентификации, внедряет и развивает электронные услуги, благодаря
чему взаимодействие государства, бизнеса и людей становится все более
высокотехнологичным и удобным.
Директор НЦЭУ Андрей Ильин:
В 2012 году мы получили разрозненные сервисы, которые нужно было
объединить в стройную систему предоставления электронных услуг. Сегодня
мы располагаем достаточно развитой инженерной инфраструктурой,
современным центром обработки данных, чтобы предоставлять услуги 24
часа в сутки семь дней в неделю.
Команда собиралась в основном из инженеров-айтишников, многому
проходилось учиться уже в процессе, образно говоря, колеса в этом
автомобиле мы меняли, не останавливая его.
Основная задача, которая перед нами ставилась, – создать в Беларуси
центр межведомственного взаимодействия, способствовать развитию
электронных услуг. Госорганы и предприятия пытались внедрять
электронный документооборот и ранее, но это были разнородные системы,
обеспечить электронный документооборот в рамках страны было
практически невозможно. С появлением системы межведомственного
документооборота все изменилось. Сегодня в СМДО работает более 6 тыс.
организаций, обрабатывается 120-130 тыс. электронных документов в месяц.
Тем не менее, почивать на лаврах рано – нам предстоит подключить еще 1012 тыс. организаций. Будет расти и объем передаваемых документов.
Стоит упомянуть и о Государственной системе управления открытыми
ключами проверки электронной цифровой подписи (ГосСУОК). Электронный
документ приравнен к бумажному еще в начале 2000-х, соответствующий
закон был, но реализация конкретных мероприятий пробуксовывала. До
появления ГосСУОК бизнесу необходимо было получать целую связку
ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП), чтобы зарегистрировать
предприятие, заплатить налоги, взаимодействовать с Фондом социальной
защиты населения и т.д.
Зарубіжний досвід
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В 2014 году в Беларуси был создан единый удостоверяющий центр, и к
настоящему времени мы выдали уже более 110 тыс. ключей ЭЦП. Теперь с
помощью одного ключа можно работать с налоговой инспекцией,
страховщиками, ФСЗН, подтягиваются и банки, хотя не так быстро, как
хотелось бы. Принята в постоянную эксплуатацию вторая очередь
программного комплекса «Одно окно», и все больше административных
процедур будет переводиться в электронный вид. Думаю, что уже в
обозримом будущем будут появляться новые электронные услуги для
физлиц.
Базисный элемент для работы электронного правительства –
Общегосударственная автоматизированная информационная система
(ОАИС), с помощью которой оказывается 88 видов электронных услуг как
для юридических, так и для физических лиц. В настоящее время количество
оказываемых электронных услуг ОАИС составляет более 150 тыс. в месяц.
Это немного, но самое главное – инфраструктура для оказания электронных
услуг уже создана.
В январе 2017 года принята новая редакция закона об основах
административных процедур, которая регламентирует, как осуществлять
административные процедуры в электронном виде. Сейчас органы
госуправления работают над документом, в котором будут детализированы
функции Общегосударственной автоматизированной информационной
системы. После этого и начнется активная работа по переводу
административных процедур в электронный вид. Хотя определенная работа
здесь уже проделана, например, Министерством антимонопольного
регулирования и торговли, Госпогранкомитетом, Государственным
таможенным комитетом. Все механизмы для оказания электронных услуг
созданы. Иными словами, железная дорога построена, составы готовы,
осталось заполнить их грузами и отправить.
Сегодня на Едином портале электронных услуг пользователям доступно
88 электронных услуг, юрлица могут воспользоваться 61 услугой, физлица –
34. Так, на портале можно получить электронные услуги в сфере финансов и
налогообложения, труда и социальной защиты, торговли и государственных
закупок, земельно-имущественных отношений и других. Наиболее широкий
спектр электронных услуг доступен для юрлиц. Для грамотного ведения
бизнеса важно владеть информацией о своих партнерах, чтобы планировать
работу и нивелировать возможные риски. Не является ли ваш компаньон
банкротом, не возбуждено ли в его отношении приказное производство, нет
ли задолженности перед бюджетом – эти и другие сведения доступны на
портале. Для физлиц наибольший интерес представляют электронные услуги
и административные процедуры в сфере социальной защиты населения: о
размерах пособий, сумме пенсий, иных социальных выплатах. На портале
можно выполнять все действия в интерактивном режиме – от заказа услуги в
личном кабинете пользователя до ее оплаты.
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Таким образом, Единый портал электронных услуг сегодня выступает
удобной площадкой для получения гражданами госуслуг и информации об
осуществлении административных процедур. По мере прихода на портал
новых интерактивных услуг и сервисов белорусских ведомств ЕПЭУ станет
узнаваемым брендом, популярным ресурсом для граждан и бизнеса.
Национальный центр электронных услуг – это прежде всего
инфраструктурный оператор. Мы нацелены на то, чтобы обеспечить
госорганы возможностью в сжатые сроки и эффективно оказывать гражданам
электронные услуги. НЦЭУ предоставляет именно технологическую основу
для оказания электронных услуг, а правительство будет ежегодно
формировать планы по переводу административных процедур в электронный
вид. После утверждения соответствующих перечней можно будет озвучить,
какие конкретно возможности электронного взаимодействия с госорганами
появятся у людей. Нужно помнить, что электронные услуги не могут быть
реализованы без госорганов, которые уполномочены их оказывать. НЦЭУ
дает лишь технические механизмы для удобного взаимодействия с
госорганами.
Что касается справок из госорганов онлайн, то единственным
сдерживающим фактором является отсутствие нормативной правовой базы,
позволяющей классифицировать электронные документы, подписанные
электронной цифровой подписью, идентично бумажным документам.
Активная работа по формированию соответствующих нормативно правовых
актов ведется в настоящее время.
Мы добились того, что электронная цифровая подпись –
многофункциональный инструмент для юрлиц, и это очень важно. Думаю,
что возможности применения ЭЦП будут только расширяться. Потенциал
реального рынка можно оценить в 300-500 тыс. ЭЦП. Но сколько компаний
будут пользоваться ими реально? Все будет зависеть от объема электронных
услуг, которые будут доступны юрлицам при взаимодействии с органами
госуправления. Мы намерены увеличивать количество таких услуг,
соответственно, ключи ЭЦП будут неизбежно появляться не только у
руководящего состава с правом подписи, но и у других сотрудников.
Возможности применения ЭЦП не ограничиваются лишь подписанием
электронных документов, это еще и механизм для идентификации лица в
интернет-пространстве и информационных системах. Раньше никто не мог
предсказать, какое распространение получат мобильные телефоны, а сегодня
они есть у каждого. По поводу ЭЦП могу сказать то же самое: поживем –
увидим. Ее распространение будет зависеть от заинтересованности юрлиц и
физлиц в услугах, которые появляются в интернет-пространстве. Мы в свою
очередь постоянно работаем с владельцами информационных систем и
ресурсов как государственного, так и коммерческого сектора (включая
банковскую сферу) для обеспечения возможности работы в этих системах с
единым ключом ЭЦП. Убежден, что стремиться к наиболее широкому
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применению ЭЦП необходимо, а говорить о целесообразности полной
замены обычной подписи пока рано.
Выпуск биометрических документов и многофункциональных
идентификационных карт (ID-карт) – это прерогатива Министерства
внутренних дел. Согласно комплексу мер по внедрению биометрических
документов в Беларуси и созданию Белорусской интегрированной сервиснорасчетной системы в стране уже начата разработка биометрических
документов. Биометрический паспорт гражданина Беларуси будет
использоваться для выезда за границу (заграничный паспорт), а ID-карта – в
качестве внутреннего документа, удостоверяющего личность. ID-карта будет
содержать сертификаты электронной цифровой подписи, необходимые для
подписания документов либо идентификации себя в информационных
системах – этот участок работы будет в компетенции НЦЭУ. К концу 2018
года планируется завершить технические работы, и, надеюсь, первые IDкарты белорусы получат уже в 2019 году.
Сегодня мы находимся на этапе формирования требований к этой
системе. Ее создание предусмотрено Госпрограммой развития цифровой
экономики и информационного общества до 2020 года, главным заказчиком
определено Министерство иностранных дел. Наша задача как
инфраструктурного оператора – предоставить инфраструктурные элементы,
обеспечивающие обмен документами и механизм идентификации для
госорганов. Планируется, что Национальная система безбумажной торговли
будет состоять из пяти основных систем. Так, портал безбумажной торговли
будет единой точкой доступа, обеспечивающей обслуживание торговой
деятельности торговых компаний, госучреждений, банков, страховых,
логистических компаний. Предусмотрены также системы технической
инфраструктуры, управления грузами, информационной безопасности,
обработки таможенных данных.
Одним из самых сложных моментов при формировании электронного
правительства были дискуссии о его архитектуре. Новая редакция закона об
административных процедурах определяет ЕПЭУ единой точкой доступа для
предоставления электронных услуг юрлицам и физлицам. Опыт стран СНГ и
дальнего зарубежья показывает, что одним из этапов в построении
эффективного электронного правительства является создание единого
портала (единой унифицированной платформы), который будет выступать
единой точкой доступа для заказа и получения информационных и
электронных услуг из множества информационных ресурсов, удобным
механизмом осуществления административных процедур в электронном
виде. Мы это видим на примере России, Казахстана, Азербайджана, Эстонии,
Канады, Молдовы, Сингапура. Опыт тех стран, где успешно реализован
проект электронного правительства, говорит о том, что не надо распылять
деньги на создание идентичных ресурсов в интернете. Это попросту
неудобно. Ведь мы создаем в первую очередь понятный и простой ресурс для
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обычного человека, поэтому создавать несколько дублирующих друг друга
по своим функциям порталов нет смысла.
Мы живем не в отрыве от всего остального мира и видим, какими
темпами развивается интернет-пространство и информационные технологии.
Думаю, что успехи отечественных разработчиков помогут шагнуть стране
далеко вперед. Уже сегодня, наверное, только очень маленькая часть юрлиц
не взаимодействует с госорганами в электронном виде. Это стало обычной
практикой. Электронный документооборот тоже становится частью
повседневной жизни. Прогнозируя, что будет через пять или десять лет, я
уверен, что мы не будем среди отстающих стран в части развития
информационных технологий. Общение с государством будет весьма
технологичным – это очевидная мировая тенденция, и, естественно, мы не
останемся в стороне (Андрей Ильин. Биометрический паспорт и госуслуги
онлайн – как электронное будущее становится реальностью //
http://www.belta.by/interview/view/biometricheskij-pasport-i-gosuslugi-onlajnkak-elektronnoe-buduschee-stanovitsja-realnostjju-5438. – 2017. – 20.03).

В Великобритании представлен новый сервис – он представляет
собой дискуссионную онлайн-площадку для гражданских активистов.
Сервис Gada представляет собой площадку, на которой можно вести
дискуссии и разрабатывать инновационные предложения для политиков. Он
призван
объединить
гражданских
и
политических
активистов
Великобритании.
По словам автора проекта, политического активиста и консультанта
государственных организаций Маттиа Фоси (Mattia Fosci), ресурс основан на
опыте известных площадок для сбора петиций, таких как Change.org и
38degrees, открытых политических платформ вроде DemocracyOS и сервисов
для поиска совместных решений как Loomio. Г-н Фоси назвал Gada
«интернет-инкубатором политических идей и политических кампаний» (В
Великобритании создан сервис для гражданских активистов //
http://open.gov.ru/infopotok/5515876. – 2017. – 16.03).
Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики
Узбекистан
в
2017-2021
годах
определяет
совершенствование системы «Электронное правительство», повышение
эффективности, качества оказания и доступности государственных
услуг для населения и субъектов предпринимательства в качестве
одного их важнейших приоритетов процессов совершенствования
системы государственного и общественного строительства.
Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиѐев в своем докладе на
расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном по итогам
социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим
приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год говоря о
необходимости обеспечения дальнейшего развития телекоммуникационных
Зарубіжний досвід
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технологий, сетей и инфраструктуры связи, создания надежных комплексов
информационных систем и базы данных «электронного правительства»
отмечает, что «Наша неотложная задача, актуальная сегодня и на
перспективу – обеспечить эффективное функционирование всей системы
«Электронное правительство».
Реализация данных задач предполагает консолидацию общественных
ресурсов и внимания на решении актуальных вопросов развития системы
«электронное правительство» в различных сферах общественного и
государственного строительства, активного вовлечение всех ветвей власти в
решение имеющихся проблем.
Многие проблемы сферы здравоохранения, на необходимость решения
которых обратил внимание Президент страны, связаны с неразвитостью
соответствующей информационной инфраструктуры.
В первую очередь, это относится к обеспечению надежными средствами
связи Сельских врачебных пунктов. Подключение каждого СВП к сетям
телекоммуникаций, не только повысит оперативность взаимодействия
медучреждений с населением, но и позволит обеспечить обмен
медицинскими данными между регионами и центром. Также отмечается тот
факт, что уровень знания работниками медицинской сферы современной
компьютерной техники по сравнению с данными показателями работников
других министерств остается довольно низким и это требует срочного
исправления такой ситуации.
В ходе проведенного мероприятия: «Актуальные задачи развития
инфраструктуры
Электронного
правительства:
электронное
здравоохранение» были выработаны рекомендации по формированию
системы действенного парламентского контроля и мониторинга над
проектами создания и развития единой информационной базы и сети
передачи Координационно-диспетчерских служб скорой помощи, реестра
медицинских учреждений, реализации лекарственных препаратов населению
и др. (Шухрат Шарафутдинов Актуальные задачи развития
инфраструктуры
электронного
правительства:электронное
здравоохранение // https://www.uzdaily.uz/articles-id-31796.htm. – 2017. –
15.03).

Правительство Великобритании представило стратегический план
UK Digital Strategy 2017, ключевая роль в котором отводится решениям
на базе технологии блокчейн.
В документе говорится о том, что блокчейн будет применяться в трех
секторах: маркетинг, здравоохранение и культурно-развлекательная
индустрия. Содействовать развитию цифрового пространства будет
Министерство Культуры, СМИ и Спорта.
Карен Брэдли, государственный секретарь по вопросам культуры,
СМИ и спорта:
Зарубіжний досвід
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«Правительство будет способствовать реализации огромного
потенциала блокчейна. Это поможет Великобритании стать лучшим местом
для старта и развития цифрового бизнеса, испытания новых технологий и
проведения исследований. Великобритания должна стать мировым лидером в
цифровой индустрии».
В настоящее время Великобритания – один из лидеров финтехиндустрии.
Несмотря, на некоторый спад инвестиций в отрасль, страна по-прежнему
остается привлекательным местом для стартапов.
В 2016 году венчурные инвестиции в финтех-сектор Великобритании
сократились на 33,7 %, составив $783 млн. Лидерами инвестиций в прошлом
году стали такие страны как Китай и США, где показатели достигли отметок
в $7,7 млрд и $6,2 млрд соответственно. При этом Китай впервые опередил
США, а Великобритания оказалась на третьем месте (Британские власти
признали стратегическое значение технологии блокчейн // http://egov.by/ivents/britancy-vklyuchili-blokchejn-v-strategicheskij-plan-razvitiyacifrovogo-prostranstva. – 2017. – 15.03).

Комитет Европарламента по экономическим и монетарным
вопросам опубликовал новый законопроект по регулированию
цифровых валют, предполагающий сбор данных о пользователях.
Документ был опубликован 9 марта и отражает мнение Европарламента
о том, что виртуальные валюты «не должны быть анонимными».
Законопроект также создает основу для создания баз данных, в которых
адреса кошельков будут связаны с определенными идентификаторами
личности.
«Для борьбы с рисками, связанными с анонимностью, национальные
подразделения финансовой разведки должны иметь возможность связывать
виртуальные валютные адреса с идентификатором пользователя
криптовалют. Также должна быть создана возможность пользователям
самостоятельно и на добровольной основе предоставлять необходимые
данные уполномоченным органам», – говорится в законопроекте.
Если законопроект будет доработан и утвержден, он также создаст
условия обмена полученной информацией между национальными органами
финансовой разведки.
Ранее были приняты новые поправки к директиве Европейского Союза о
борьбе с отмыванием денег, наделяющие операторов виртуальных валют
теми же обязательствами, что и другие финансовые сервисы.
Еще год назад Комитет Европарламента по экономическим и
монетарным вопросам принял отчет о подходе к регулированию
криптовалют, в котором рекомендовалось воздержаться от прямого
регулирования биткоина и других виртуальных валют и исповедовать мягкий
подход в области регулирования финансовых услуг на основе блокчейна
(Власти ЕС начнут отслеживать пользователей биткоина // http://eЗарубіжний досвід
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gov.by/ivents/vlasti-es-nachnut-otslezhivat-polzovatelej-bitkoina.
14.03).

–

2017.

–

Американские эксперты исследовали 297 самых посещаемых
госсайтов США на предмет безопасности, скорости работы, доступности
для слабовидящих и удобства мобильно использования. Как выяснилось,
ресурсы не отвечают даже тем стандартам, которые прописаны в
федеральных законах.
Исследование ITIF
92 % популярных правительственных сайтов США не отвечают
элементарным требованиям к производительности и безопасности. К
такому выводу пришли эксперты Фонда информационных технологий и
инноваций (ITIF) Алан МакКвинн (Alan McQuinn) и Дэниэль Кастро (Daniel
Castro), опубликовавшие результаты исследования самых посещаемых
государственных интернет-ресурсов. Отчет под названием Benchmarking U.S.
Government Websites датируется мартом 2017 г.
Исследователи тестировали сайты по четырем критериям –
безопасность, скорость работы, доступность для всех категорий
пользователей и удобство использования на мобильных устройствах.
92 % из исследованных госсайтов не удовлетворяют хотя бы одному из
них.
В общей сложности американское правительство использует около 6
тыс. сайтов более чем в 400 доменах. Для проверки ITIF отобрал из них 297
самых посещаемых. Отбор был проведен с помощью инструмента для
анализа трафика Alexa Traffic Rankings, созданного компанией Alexa Internet,
подразделением Amazon.
В общем зачете самыми прогрессивными оказались сайты с
медицинской информацией healthdata.gov и healthfinder.gov, а также сайт
Бюро по защите прав потребителей consumerfinance.gov. Первую пятерку
замыкают официальный сайт Белого дома whitehouse.gov и общий сайт
американских посольств usembassy.gov. Самыми провальными стали сайт
Отдела научно-технической информации Министерства энергетики osti.gov,
сайт Управления международной торговли trade.gov и сайт Рабочей группы II
МГЭИК (Международной группы экспертов по изменению климата) ipccwg2.gov.
Вопросы безопасности
По словам авторов исследования, федеральные сайты обычно могут
похвастаться высоким уровнем безопасности. В этой категории тестирование
проводилось по двум параметрам: применение протокола защищенной
передачи гипертекстовой информации (HTTPS) и использование модулей
безопасности службы доменных имен (DNSSEC).
HTTPS считается общепринятым стандартом для зашифрованной
коммуникации. Его использование является обязательным для федеральных
сайтов США, что было закреплено в меморандуме президента Барака
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Обамы (Barack Obama) в 2015 г. Исследователи протестировали сайты с
помощью инструмента SSL Server Test компании Qualys SSL Labs, который
проверяет уровень защищенных гнезд, то есть сертификат SSL,
задействованный
в
HTTPS-коммуникации.
Инструмент
исследует
сертификаты, поддержку протокола, стойкость ключа шифрования и
криптостойкость шифра публичных SSL веб-серверов.
67 % исследованных американских госсайтов прошли проверку SSL
успешно.
Что касается DNSSEC, то их использование является обязательным для
федеральных сайтов с 2008 г., когда оно было введено предписанием Офиса
менеджмента и бюджета (OMB). Для тестирования был использован
инструмент DNSSEC Debugger компании Verisign Labs, который проверяет
цифровые сертификаты доменов. Как выяснилось, 90 % федеральных сайтов
поддерживают DNSSEC. Доля сайтов, которые успешно прошли оба
тестирования безопасности, составила 61 %.
Требования к безопасности госсайтов прописаны в законодательстве
США. В 2002 г. в стране был принят Федеральный закон об управлении
информационной
безопасностью
(FISMA),
который
требует
от
правительственных ресурсов защиты информации. В рамках этого закона
федеральное правительство периодически обновляет руководство по
безопасности, которое обязательно к выполнению всеми ИТ-ресурсами, в том
числе веб-сайтами. Например, в 2007 г. Национальный институт стандартов и
технологий разработал руководство по защите данных публичных вебсервисов.
Скорость загрузки и мобильный доступ
Скорость загрузки на ПК оказалась удовлетворительной у 78 %
американских госсайтов, но тест на скорость загрузки с мобильного
устройства выдержали только 36 %. Авторы исследования называют ряд
причин: отсутствие сжатия графики для более быстрой загрузки, отсутствие
приоритета при загрузке тех частей страницы, который видны пользователю
в первую очередь. Еще одной причиной является использование плохо
оптимизированных каскадных таблиц стилей (CSS) и языка JavaScript.
Скорость загрузки измерялась с помощью инструмента PageSpeed Insights
компании Google.
Что касается удобства использования на мобильных устройствах, то
здесь удовлетворительные результаты показали 59 % сайтов.
Ресурсы, провалившие тест, как правило, не используют метатеги, чтобы
подогнать сайт под мобильный формат, применяют шрифты недопустимого
размера, а также слишком мелкие кнопки и ссылки. Для оценки удобства
мобильного доступа к сайтам была использована функция Mobile Friendliness
Test, часть инструмента Test My Website от Google.
Доступность для всех категорий пользователей
Всего 58 % исследованных сайтов оказались доступны для
пользователей с ограниченными физическими возможностями. В частности,
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тест не прошли те ресурсы, которые не могут быть использованы
слабовидящими людьми. На этих сайтах нельзя увеличить контрастность
изображения, также там отсутствуют метки, которые обеспечивают
навигацию по сайту с помощью экранного диктора – программы, широко
используемой слепыми. Для оценки доступности сайтов для этой категории
пользователей был использован инструмент Web Accessibility Checker
компании AChecker.
В отличие от скорости загрузки и удобства мобильного использования,
доступность госсайтов для всех категорий пользователей прописана в
законодательстве США.
Закон о реабилитации, принятый в 1973 г., требует, чтобы Управление
общего обслуживания (GSA) обеспечивало людям с ограниченными
возможностями доступ к ИТ и возможность их использования. В 1998 г. в
раздел 508 Закона о реабилитации были внесены поправки, которые
предписали Совету по доступу США разработать соответствующие
стандарты для разработки, приобретения, поддержки или использования
электронных и информационных технологий. В 2001 г. изменения вступили в
силу, и эти правила теперь лежат в основе требований к доступности
федерального веб-сайта (Эксперты: 92 % госсайтов США медленны и
небезопасны // http://e-gov.by/ekspert/eksperty-92-gossajtov-ssha-medlenny-inebezopasny. – 2017. – 14.03).

Совместный проект под названием Red Flags, созданный при
поддержке Еврокомиссии организациями K-Monitor, Petabyte и
Transparency International, призван бороться с коррупцией и повысить
прозрачность госзакупок в Венгрии.
Используя интерактивные инструменты, граждане, журналисты,
госслужащие могут наблюдать за процессами закупок и их реализацией для
выявления мошенничества на различных этапах.
Red Flags при помощи специального алгоритма проверяет документы
закупок – таким образом, подозрительные фильтруются с целью дальнейшей
проверки (Специальный проект помогает Венгрии бороться с коррупцией
// http://open.gov.ru/infopotok/5515870. – 2017. – 14.03).
Главные детали самого важного шага в вопросе информационной
безопасности Казахстана – создание киберщита.
31 января глава государства в ежегодном Послании народу Казахстана
выступил с инициативой по созданию системы «Киберщит». К сожалению,
этот пункт послания, который Нурсултан Назарбаев отметил особо, до
недавнего времени не получил широкой огласки.
В стране, где уровень цифровой грамотности заметно ниже, чем, к
примеру, в некоторых азиатских странах, США или Евросоюзе, вслух
заговаривают о киберпреступности очень редко. Зачастую только из мировых
новостей казахстанцы узнают об очередной пойманной группе хакеров
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(программистов,
намеренно
обходящих
системы
компьютерной
безопасности), которая взломала сайт очередного крупного государственного
ведомства или украла с банковских счетов очередной миллиард долларов
держателей пластиковых карт.
Странно, но громких уголовных дел против мастеров взлома хватает и у
нас. Взять лишь последний приговор, который в январе 2017 года вынес суд
№2 Жетысуского суда города Алматы. Согласно материалам уголовного
дела, два жителя южной столицы, проявив недюжие способности в
хакерстве, смогли похитить и перевести на счѐт в другом банке 155
миллионов тенге из финансовых закромов «Нурбанка».
Ещѐ один громкий судебный процесс, который также прошѐл в Алматы,
не вызвал какого-нибудь ажиотажа. При том, что это был первый в истории
республики уголовный процесс против членов «цифровой» ОПГ. По
материалам следственных органов, 20 киберпреступников в течение 6
месяцев 2015 года похитили 53 миллиона тенге со счетов коммерческих и
государственных структур. Хакеры купили и модернизировали доступные
программные продукты. Затем они рассылали письма с собственным вирусом
от имени Генпрокуратуры, Налогового комитета, Министерства финансов,
Комитета госдоходов и различных служб на электронные почты
предприятий. Получателям высылался текст о якобы выявленных
финансовых нарушениях, побуждающий перейти по ссылке, по которой и
скачивалась вредоносная программа. Получив удалѐнный доступ к
компьютерам, преступники переводили деньги на счета третьих лиц. Среди
тех, кого алматинской группе удалось взломать, были гостиницы, различные
предприятия, Алматинский городской перинатальный центр и Алматинский
онкологический центр.
Дело «цифровой» ОПГ из-за сложности расследовала совместная группа
из представителей Генпрокуратуры, МВД и КНБ. Подвела, кстати, хакеров
банальная жадность. Снимая суммы меньше 1 миллиона тенге, они долгое
время оставались без внимания служб безопасности банков. Искать хакеров
стали после попытки одномоментно снять сразу 20 миллионов со счѐта
онкоцентра Алматы.
В целом следователи предотвратили хищение 170 миллионов тенге.
Поражает и тот факт, что основная масса задержанных хакеров оказалась
самоучками с техническим образованием и дипломами об окончании курсов
в сфере компьютерных технологий. Согласитесь, подобный факт заставляет
глубоко задуматься о том, что в Казахстане, видимо, весьма невысокие
требования в вопросе цифровой безопасности.
Январь 2017 года стал в современной цифровой истории страны самым
богатым на урожай. Грандиозный скандал грянул 30 января, когда
выяснилось, что жертвами атак в выходные накануне стали более 20
ресурсов местных исполнительных и представительных органов, а также
подведомственных организаций центральных госорганов.
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Нападения и атаки на ресурсы ведомств были, как позже выяснилось,
регулярными. Просто, данный факт банально не озвучивали. До январского
инцидента кибератаки, как говорят, успешно отражались. Видимо, в этот раз
не получилось. Случившийся провал в защите госресурсов пришлось
подробно комментировать и профильному министерству. Как оказалось,
большинство взломанных интернет-ресурсов были расположены на одном
сервере и имели одинаковые уязвимости. В сообщении МИК РК также
отметили, что ответственность за взлом лежит на самих госорганах, за
которыми были закреплены интернет-ресурсы:
«По всем происшедшим инцидентам владельцам ресурсов направлены
уведомления с целью устранения последствий взлома. Данные случаи стали
возможными из-за отсутствия контроля со стороны владельцев интернетресурсов за своевременным обновлением системы управления содержимым,
обеспечением надлежащей защиты, своевременным обнаружением
инцидента, заключения договоров на сопровождение интернет-ресурсов с
недобросовестными поставщиками».
Позднее на своей официальной странице в Facebook эксперты
казахстанского Центра анализа и расследований кибер атак (далее –
ЦАРКА) уточнили, что масштабному нападению подверглись сразу не два
десятка страниц, а 323 казахстанских сайта, большинство из которых
принадлежат, что характерно, именно государственным органам. Вероятно,
кто-то просто, что называется, попробовал нашу защиту на зубок. Как
оказалось позднее, казахстанские страницы то ли от скуки, то ли для
тренировки взломали хакеры из Палестины.
Позже, 5 февраля, был взломан сайт казахстанской правительственной
программы по вступлению во Всемирную торговую организацию. Хакеры на
wto.gov.kz разместили антиарабские лозунги известного в том регионе
движения за независимость Северной Африки. Таким образом о себе
напомнили хакеры из Марокко.
В общем, никто из людей осведомлѐнных и просто общественности не
был удивлѐн, когда Нурсултан Назарбаев в ежегодном послании поставил
задачу активно бороться с киберпреступностью. Вероятно, после столь
вызывающих взломов игнорировать проблему и дальше на государственном
уровне показалось неправильным.
Казахстан пока отделался лишь комариным укусом, а вот остальному
миру хакеры изрядно нервы попортили. Всемирный банк оценивает потери
мировой экономики от действий киберпреступников ежегодно в 445
миллиардов
долларов,
а
вот
российская
ФСБ
в
2017
году оценило воздействие для финансовой системы планеты от вредоносных
программ в сумму от 300 миллиардов до 1 триллиона долларов в год.
Впрочем, за последние несколько лет сама Россия и еѐ финансовые
институты отметились в борьбе с хакерами сериями крупных поражений. В
целом Банк России оценил потери БВУ от действий хакеров по итогам 2016
года в 2 миллиарда, к счастью, рублей.
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Есть и другие примеры того, как удачливы бывают хакеры и как слаба
бывает защита. В 2002 году англичанин Гэри Маккиннон влез в компьютеры
министерства обороны США, армии, флота, ВВС и НАСА. Правительство
США в свою очередь заявило, что атака Маккиннона обошлась в 800 тысяч
долларов.
В 2007 году во всей Эстонии внезапно пропал доступ в интернет.
Хакеры, ответственные за этот кибертеррор, получили доступ ко всем
компьютерам страны и использовали их, перегрузив все серверы. Банкоматы
не работали, веб-страницы не открывались, государственные системы
пришлось закрыть. Эстонским чиновникам потребовалось несколько недель,
чтобы найти виновных. Оказалось, что переполох устроил некто Дмитрий
Галушкевич, 20-летний этнический русский, проживающий в Эстонии. В
одиночку он устроил это или с группой единомышленников, выяснить так и
не удалось. Сам Галушкевич был оштрафован всего на 17 500 местных крон
(около 225 000 тенге).
В 2013 году власти США предъявили обвинения в мошенничестве и
взломе компьютерных сетей пяти гражданам России и жителю Украины.
Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи
NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В
результате были похищены данные 160 миллионов кредитных карт и сняты
средства с 800 тысяч банковских счетов по всему миру. Перед судом
предстал только москвич Дмитрий Смилянец, он был арестован по запросу
ФБР в Нидерландах. За семь лет хакеры проникли в данные более десяти
американских и международных корпораций, нанеся ущерб в сотни
миллионов долларов.
Речь в вышеупомянутых историях идѐт о весьма серьѐзных нарушениях
закона. Мы не будем рассматривать версии об участии хакеров в выборных
процессах в США и других странах. Хотя подобные предположения лишь
усиливают страх перед вседозволенностью киберпреступников и
опасностью, которую они представляют.
У руля реализации проекта «Киберщит Казахстана» решили
поставить
недавно
созданное
Министерство
оборонной
и
аэрокосмической промышленности РК. Его глава Бейбут Атамкулов
живописно расписывал подробности работы будущей системы на
специальном заседании Правительства:
«Система «Киберщит Казахстана» представляет собой целый комплекс
организационно правовых и технических мер, набор аппаратно-программных
комплексов и проектов, реализуемых государственными органами в сфере
информационной и кибербезопасности. Законодательная основа в
значительной степени уже сформирована, в настоящее время вырабатывается
правоприменительная практика по принятой нормативно-правовой базе».
Существует
система
централизованного
управления
сетями
телекоммуникаций, которую называют «электронной границей», создан
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сертификат безопасности, позволяющий ограничить доступ с территории
страны к незаконной информации, использующей шифрование.
Государство в данном вопросе пошло ещѐ дальше: предложило
казахстанцам внести свои предложения и идеи в концепцию программы
кибербезопасности. Предложения будут приниматься до 15 марта 2017 года
на портале «Открытые НПА» по следующей ссылке.
Однако люди, которые в казахстанской IT-сфере работают не первый
год, такую открытую политику госорганов называют, мягко говоря,
профанацией. В стране огромный дефицит специалистов в области цифровых
технологий, а уж в секторе информационной безопасности – и подавно. В
«пряморукости» отечественных спецов на службе у государства казахстанцы
имеют все основания сомневаться. Взять, к примеру, регулярные сбои в
работе «Электронного правительства». Последний раз в феврале 2017 года
больше суток не работала база Министерства юстиции. Так что делайте
выводы.
В Казахстане с 2000 года работает АО «Национальные информационные
технологии». По сути, государство пошло на создание крупнейшей компании
на отечественном рынке IT-технологий, чтобы запустить проект
«Электронное правительство». Под опекой НИТ сегодня – стратегические
данные и документы всей страны и всех еѐ граждан. Ещѐ одно ведомство –
РГП «Государственная техническая служба» также занимается вопросами
информационной безопасности (далее – ИБ) и даже выдаѐт специальный
аттестат на соответствие требованиям ИБ различным системам, платформам
и ресурсам госорганов. В обеих структурах, по заверениям руководства,
работают лучшие специалисты страны. Однако будем реалистами: уровень
зарплат на государственной службе порой в 3-4 раза ниже, чем в частных
компаниях. А самые крутые в IT-индустрии отечественные специалисты
давно уже работают в так называемой Кремниевой долине в США. И, между
прочим, продолжают туда уезжать и сегодня.
Выход есть: возможные варианты решения проблемы
Монопольно контролируя рынок цифровой безопасности сегодня,
пытаясь его ещѐ жѐстче контролировать и после создания системы
«Киберщит Казахстана» в будущем, государственные органы, как считают
некоторые эксперты, роют себе глубокую яму.
Олжас Сатиев, руководитель Центра анализа и расследований
кибератак, давно пытается донести одну простую мысль: необходимо ввести
механизм независимого аудита информационной безопасности. То есть
искать цифровые уязвимости тех или иных ресурсов, баз данных и платформ,
которые принадлежат государству, должны частные структуры, а пока в
Казахстане иная практика:
«В нашей стране проверяет безопасность организация, которая
подчиняется профильному министерству. Получается, организация
проверяет саму себя. Есть и ещѐ одна проблема: государству заманить к себе
хороших специалистов очень тяжело. IT-специалисты – очень разбалованный
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народ. Они любят сидеть в комфорте, не с 10 утра до 6 вечера, они любят
работать по ночам. Если смотреть на зарубежный опыт, в США, например,
ЦРУ (Центральное разведывательное управление. – Авт.), АНБ (Агентство
национальной безопасности. – Авт.) – они работают с коммерческими
компаниями. Потому что в коммерческом секторе легче взрастить
специалиста, удержать, создать ему все условия. Поэтому я думаю, что
государство должно более тесно сотрудничать с коммерческим сектором. В
Казахстане есть ЦАРКА, в Кыргызстане – ЦИБ (Центр информационной
безопасности. – Авт.). А фейковые сообщения, сообщения со взломанных
государственных ресурсов могут спровоцировать очень серьѐзные
последствия в странах. Зная это, госорганы должны отвечать за безопасность
своих ресурсов».
Подобную практику привлечения IT-специалистов частных компаний
действительно применяют многие весьма специфические структуры за
рубежом. Причѐм «частникам» порой приходится чуть ли не с
государственными секретами работать. Правда, есть ли в нашей стране на
сегодняшний день пара-тройка аналогичных компаний, кроме известного
многим Центра анализа и расследований кибератак – большой вопрос. Да и
сотрудничество с частными компания не всегда заканчивается хорошо.
Пока, пожалуй, только IT-специалисты могут дать реальную оценку
системе «Киберщит Казахстана». По крайней мере, практически все
официальные документы до 15 марта находятся в общем доступе. Будет ли
это очередной воздушный замок, торопливо воздвигнутый, чтобы быстро
реализовать поручение Президента? А может, этот шаг станет реальным
усилением для МВД и КНБ в вопросе борьбы с киберпреступностью?
Вопросов, как всегда, больше, чем ответов.
К сожалению, опыт работы портала «Электронное правительство»,
неумение вовремя и качественно блокировать на территории Казахстана
работу ресурсов террористов, педофилов, суицидальных групп, любителей
порно, – всѐ это достаточно ярко иллюстрирует то, насколько
эффективными бывают IT-специалисты на государственной службе.
Хочется хотя бы надеяться на то, что взломы казахстанских ресурсов
после запуска «Киберщита» не будут больше осуществлять неизвестные
миру хакеры из Палестины и Марокко (На щите или со щитом: Что
Казахстан
противопоставит
хакерам
всего
мира
//
https://informburo.kz/stati/na-shchite-ili-so-shchitom-chto-kazahstanprotivopostavit-hakeram-vsego-mira.html. – 2017. – 10.03).

8 марта чешское правительство, наконец, одобрило законопроект об
электронизации паспортов. Этот закон сможет существенно облегчить
жизнь граждан, сэкономить много денег и решить проблему с очередями в
госучреждениях. Всем гражданам будут выдаваться новые документы, с
электронным чипом, причем, не за 500 крон, как сообщалось ранее, а
совершенно бесплатно.
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В настоящее время Чехия находится на 50-м месте в мире по уровню
развития eGovernment – рядом с Беларусью, Бразилией и Болгарией.
eGovernment – это «электронное правительство», портал «единое окно»,
которое позволяет решать гражданам все проблемы дистанционно, при
помощи личного логина и пароля. Такая система эффективно работает во
многих странах Европы, например, в Дании, Голландии или Эстонии, где, по
словам Павела Теличка, можно решить все проблемы дистанционно, кроме
похорон или свадьбы.
Решение чешского правительства не стало случайным: многие страны
ЕС, в том числе и Чехия, по уровню развития eGovernment сильно отстают от
соседей, и новая программа Еврокомиссии eIDAS, плана eGovernment на
2016-2020 гг. объединит учреждения всех стран ЕС и позволит сэкономить 5
млрд. евро. Большинство вопросов граждане будут решать через обращение к
учреждениям дистанционно, а для решения более сложных проблем можно
будет использовать чип в удостоверении личности (Чехи смогут поменять
паспорта
на
документы
с
чипом
бесплатно
//
http://aroundprague.cz/news/obshhestvennost/chexi-smogut-pomenyat-pasportana-dokumentyi-s-chipom-besplatno. – 2017. – 10.03).

Франция отказалась от проведения электронного голосования на
предстоящих парламентских выборах из-за высокого уровня
киберугрозы, сообщают информагентства со ссылкой на французский
МИД.
Решение об отмене электронного голосования принято на основании
рекомендаций Национального агентства по безопасности информационных
систем Франции, которое предупредило о высоком риске хакерских атак,
способных помешать проведению выборов.
Парламентские выборы во Франции запланированы на июнь 2017 года.
Электронное голосование было рассчитано на французских граждан,
проживающих за рубежом. На территории страны электронное голосование
не проводится (Франция отказалась от электронного голосования из-за
риска кибератак // http://e-gov.by/ivents/franciya-otkazalas-ot-elektronnogogolosovaniya-iz-za-riska-kiberatak. – 2017. – 09.03).
Правительство Японии выделяет 11,9 миллионов долларов на три
грантовых
проекта
в
Кыргызстане,
которые
реализуются
представительствами ПРООН и ЮНИСЕФ.
Посол Японии Ёсихиро Ямамура, постоянный представитель ПРООН
Александр Аванесов и представитель ЮНИСЕФ Юкиэ Мокуо 7 марта
подписали обменные ноты по этим проектам.
Проекты называются «Поддержка системы Единого государственного
реестра населения (ЕГРН) для создания системы «Электронное
правительство», «Укрепление потенциала по комплексному управлению
рисками в Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в
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Центральной Азии» и «Проект по поддержке программы «Безопасные
школы» (Япония выделяет 11,9 млн долларов на три грантовых проекта в
Кыргызстане // http://rus.azattyk.org/a/28357100.html. – 2017. – 08.03).

Услуга
онлайн
страхования
автотранспортных
средств
интегрирована в портал «Электронное правительство» (e-gov.az).
Электронная услуга доступна в разделе «Обязательное страхование
транспорта».
Для
использования
услуги
необходимо
указать
регистрационный знак автомобиля, номер кузова, марку и модель
автомобиля. Далее следует указать персональные данные пользователя, после
чего автоматически будет определена дата вступления в силу страхового
полиса. Однако пользователь может самостоятельно выбрать дату
вступления в силу полиса при условии не превышения 30 дней.
Затем в открывшемся окне будет представлен список страховых
компаний и расценки на данную страховую услугу. Пользователь может по
желанию выбрать страховую компанию и произвести оплату полиса онлайн.
Портал является ключевым инструментом, поддерживающим работу с
гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он
призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет
того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронной
форме (Гусейн Велиев Онлайн страхование автомобилей интегрировано в
портал е-правительства Азербайджана // http://www.trend.az/business/it/27
29048.html. – 2017. – 07.03).
Сингапур запустил чатбота для связи граждан с госслужащими. Бот
получил имя Civil Service Directory, и он может ответить на основные
запросы жителей. Создатели также интернировали его системой
рассылки пресс-релизов о городе и со службой сбора обратной связи.
При общении с ботом пользователь может ввести название службы и ему
будет представлена вся контактная информация о ней. Можно пойти
дальше и ввести имя или должность нужного чиновника, а система в
ответ предоставит способы связи с ним.
С этим же ботом граждане могут делиться своими взглядами на
волнующие их проблемы.
Бот принимает жалобы на неубранные улицы, сбои в работе
общественного транспорта или неподобающую работу каких-либо ведомств.
Система работает в рамках эксперимента «Общение как платформа».
Правительство в первую очередь планирует понять, предпочтут ли жители
общение через ботов посещению офисов и звонкам в колл-центры.
Создатели считают, что цифровые сервисы отталкивают большое
количество людей своей кажущейся сложностью. Людям легче
взаимодействовать с живыми людьми, и боты в этом вопросе становятся
компромиссом. Трудные или рутинные вопросы могут решаться в формате
естественного диалога.
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Под управлением системы ботов функционирует российский
Иннополис. Любые взаимодействия между руководством и жителями города
осуществляется посредством чатов Telegram и написанных для них ботов. В
них жители могут оставлять различные заявки, записываться на прием к
врачу или заказывать пищу (Сингапур запустил чатбота для связи
граждан с госслужащими // http://e-gov.by/ivents/singapur-zapustil-chatbotadlya-svyazi-grazhdan-s-gossluzhashhimi. – 2017. – 06.03).

К концу 2018 года все госорганы Республики Беларусь будут
использовать Республиканскую облачную платформу beCloud.
Генеральный директор beCloud Сергей Поблагуев:
«Уже подписан соответствующий документ – к концу 2018 года все
госорганы «переедут» на нашу облачную платформу».
Речь идет о более чем 60 государственных органах и организациях в
Республики Беларусь.
Генеральный директор компании рассказал, что beCloud уже работает с
Министерством по налогам и сборам. Среди крупных коммерческих
клиентов – компания МТС. «Когда мы говорим о переносе систем госорганов
к нам на платформу, то понимаем, что это по большей части техническая
работа. Но она дает возможность не думать о том, как организовать сам
процесс, она позволяет думать о том, как создавать новые сервисы, новые
услуги. Мы просто вооружаем наши госорганы нужным инструментарием».
Компания beCloud презентовала сегодня два ключевых проекта облачных
технологий – Республиканский центр обработки данных и Республиканскую
облачную платформу.
«Крупнейший центр обработки данных в Беларуси – дата-центр beCloud
– является одним из самых современных в Восточной Европе. Облачная
платформа, которая размещается на базе дата-центра, не имеет аналогов на
белорусском рынке и уже доступна в тестовом режиме государственным и
коммерческим организациям». Создание национальной облачной платформы
позволит государству и бизнесу существенно снизить затраты на ИТ (К
концу 2018 года все госорганы РБ будут использовать облачную
платформу
beCloud
//
http://e-gov.by/ivents/k-koncu-2018-goda-vsegosorgany-budut-ispolzovat-oblachnuyu-platformu-becloud. – 2017. – 03.03).
Проект Exposing the Invisible собрал различные видео, инструменты
и руководства, которые помогут проверять информацию на
подлинность и проводить анализ открытых данных.
Один из подпроектов на портале – Seeing from Above – представляет
собой подборку примеров анализа открытых данных со спутников.
Один из сервисов, представленных вниманию пользователей – Seeing the
World through Google’s Eyes демонстрирует, как с помощью общедоступных
сервисов можно больше узнать о тех местах и территориях, которые скрыты
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от глаз общественности, – территории тюрем, труднодоступных районов и
т.д.
Другой сервис – это краудсорсинговый проект Logging Roads,
посвященный незаконной вырубке леса. Он-лайн платформа позволяет
следить за этим процессом с помощью изображений, поступающих со
спутников.
В свою очередь сервис Flightradar24 позволяет наблюдать за
положением самолетов в воздушном пространстве. Сервис выводит
координаты, высоту и скорость воздушного судна, а также отображает на
карте пройденный путь от места вылета.
Перечисленные сервисы используют осуществляют анализ имеющихся
открытых данных и переводят их в понятный для любого пользователя вид
(Международные сервисы анализа открытых данных со спутников //
http://open.gov.ru/infopotok/5515841. – 2017. – 02.03).
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молодых исследователей. – 2016. – С. 42–43.
Гавкалова Н. Л., Власенко Т. А. Застосування проектно-орієнтованого
підходу до вдосконалення регіональних систем публічного адміністрування //
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями,
програмами та проектами. – 2017. – Т. 7. – №. 2 (1224). – С. 58–63.
Обґрунтовано головні етапи проектно-орієнтованого управління системами публічного
адміністрування, що діють за принципами E-Gov 2.0 (на прикладі систем регіональної
медицини). 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.

Коваленко А. С. Створення державної інтегрованої інформаційної
системи в рамках забезпечення інформаційної безпеки держави // Актуальні
задачі та досягнення у галузі кібербезпеки: матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф., м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р. – Кропивницький: КНТУ,
2016. – С. 111–112. Інформаційна безпека держави визначається ступенем захищеності
і, отже, стійкістю основних сфер життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери
управління, військової справи, суспільної свідомості і т.д.) по відношенню до небезпечних
(дестабілізуючих, деструктивних, суперечних інтересам країни тощо), інформаційним
впливам, причому як до впровадження, так і до вилучення інформації. У статті
обгрунтовується необхідність створення державної інтегрованої інформаційної системи в
інтересах забезпечення інформаційної безпеки держави.

Кондаков К. Г., Надюк З. О. Удосконалення комплексного механізму
державного управління процесом впровадження е-урядування на
регіональному рівні // Аспекти публічного управління. – 2017. – Т. 4. – №. 1112. – С. 76–83. У статті досліджується комплексний механізм державного управління
процесом впровадження е-урядування на регіональному рівні. На підставі проведеного
аналізу виявлено, що на регіональному рівні у різних областях відсутні типові структурні
підрозділи (департаменти, управління, відділи, сектори), які б координували процес
розвитку і впровадження е-урядування (за винятком Дніпропетровської області).
Здійснено порівняння організаційної структури Державного агентства з питань
електронного врядування і Управління інформаційних технологій і електронного
врядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Запропоновано власну
структуру відповідного департаменту обласної державної адміністрації, який займався б
вирішенням питань впровадження електронного урядування. Подано відповідність
організаційної структури органів публічної влади, які здійснюють управління у сфері
електронного урядування на національному рівні з пропонованою нами структурою
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Департаменту розвитку електронного урядування облдержадміністрації на регіональному
рівні. Відповідно до пропонованої структури визначено основні завдання структурних
підрозділів цього департаменту.

Мансуров З. З. Государственная власть и политика обеспечения
информатизации и информационной безопасности в Республике
Таджикистан // Известия Института философии, политологии и права им.
А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 2016. – № 4. –
С. 107–112. В настоящей статье исследуются меры, предпринимаемые Правительством
Таджикистан в области развития информационно-коммуникационных технологий,
протекающие процессы информатизации общества, а также приведена статистика степени
участия населения в информационной сфере в целях актуализации развития концепции
информационного общества.

Марушко Д. А., Абламейко М. С. К вопросу о формировании рамочных
условий оказания государственных электронных услуг в Республике
Беларусь
//
Информационные
технологии
в
экономике
и
управлении. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции
(с международным участием) / под редакцией Т.А. Исмаилова. – 2016. – С.
211–214. В статье рассматриваются вопросы формирования рамочных условий оказания
государственных электронных услуг в Республике Беларусь, регламентирующих
структуру
«электронного
правительства»,
план
информатизации
органов
государственного
управления,
процедуру
экспертизы
технико-экономического
обоснования реализации проектов электронного правительства, функции органов
государственного управления и их подразделений, участвующих в реализации проектов
электронного правительства.

Марушко Д. А., Абламейко М. С. Формирование концептуальной модели
электронного правительства в Республике Беларусь // Проблемы теории и
практики управления развитием социально-экономических систем. Сб.
научных трудов XIII Всероссийской научно-практической конференции / под
ред. Шабановой М.М. – 2016. – С. 223–225. В статье представлена концептуальная
модель электронного правительства. В результате ее формирования можно выявить
особенности мотивирования органов государственного управления к использованию
современных информационных систем в практике государственного управления.

Петькун С. М. Інформаційно-комунікаційні технології в розвитку
суспільства [Електронний ресурс] // Збірник матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Інформаційно-документаційне
забезпечення сучасного суспільства» (19– 20 травня 2016 р.). – 2016. – С. 79.
– Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11416/3/ %D0 %94
%D0 %A3 %D0 %A2_2016.pdf. – Назва з екрана. Розглянуто та проаналізовано
вплив інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, електронного урядування на
розвиток держави та суспільства. Подано аналіз впровадженння електронного урядування
у країнах Європи та готовність України до впровадження інформаційних технологій.
Показано переваги та можливості застосування новітніх технологій на всіх рівнях
державного управління.
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Савчак С. Надання електронних публічних послуг громадянам в Україні
// Інноваційні технології в менеджменті та публічному управлінні: зб. тез
доп. загальноунів. наук. конф. [м. Тернопіль, квіт. 2016 р.] / відп. за вип. М.
М. Шкільняк. – Тернопіль: Тайп, 2016. – С. 235–237.
Саидов М. А. Х., Кенжабаев О. Т. Роль информационнокоммуникационных технологий в развитии Республики Узбекистан //
Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2016. – Т.
12, № 4. – С. 234–247. В статье анализируется роль информационнокоммуникационных и интернет технологий в развитии экономики, общественной жизни
Республики Узбекистан. Современные коммуникационные технологии, внедряемые во
всех сферах, являются удобным и оперативным средством обмена информацией и
обслуживания, а также способствуют дальнейшему обеспечению прозрачности,
открытости и надежности деятельности государственных органов власти и управления,
повышают эффективность их взаимодействия с населением страны.

Улицька І. І. Електронні комунікації влади з громадськістю як необхідна
передумова створення інформативно ефективної держави [Електронний
ресурс] // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства» (19–20
травня 2016 р.). – 2016. – С. 116. – Режим доступу:
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11416/3/ %D0 %94 %D0 %A3 %D0
%A2_2016.pdf. – Назва з екрана. Електронні комунікації влади з громадськістю (Екомунікації; ecommunications), що здійснюється за посередництвом інформаційнокомунікативних технологій (ІКТ), мають своїм найвищим проявом електронну
демократію (Е-демократія; e-democracy). Оосбливим випадком Е-комунікації є
«електронне урядування (Е-урядування; e-government). Хоча зазначені електронні форми
здійснення влади й впливу на владу є дуже подібними за формальною типологією й
механізмами здійснення електронних процедур, їхні вектори спрямовані на реалізацію
інтересів принципово різних суб’єктів влади, – особистості й громадянина (e-democracy)
та держави (e-government). У статті ставиться акцент на ролі й значенні Е-комунікацій в
процесі побудови сильної державності.

Юровских Е. Ф. Анализ организации моделей электронного
правительства в мире // Конкурентоспособность территорий. Материалы XIX
Всероссийского экономического форума молодых ученых и студентов: в 8
частях. – 2016. – С. 108–110.
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