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

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

18–19 травня 2017 р. (Львів)
Міжнародна конференція «Інформаційне суспільство: безпека,
політика і комунікація. Український та польський досвід».
Кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та
фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка»
та кафедра філософії та соціології політики Університету Марії КюріСклодовської в Любліні запрошують до участі в Міжнародній науковопрактичній конференції «Інформаційне суспільство: безпека, політика і
комунікація. Український та польський досвід» (Międzynarodowa konferencja
naukowo-praktyczna «Społeczeństwo informacyjne: bezpieczeństwo, polityka i
komunikacja. Doświadczenia ukraińskie i polskie»).
Конференція відбудеться 18–19 травня 2017 року в Національному
університеті «Львівська політехніка» за адресою: м. Львів, вул. Ст. Бандери,
12.
Роботу конференції заплановано за такими напрямами (секціями):
Аспекти безпеки в Інтернеті:
- моніторинг мережі задля виявлення загроз особистості, суспільству та
державі в цілому;
- аналіз геоінформаційних даних в Інтернеті для виявлення загроз
національній безпеці;
- проблеми захисту особистої інформації і порушення прав людини в
Інтернеті;
- здійснення інформаційних воєн в Інтернеті.
Демократичні аспекти в Інтернеті:
- локальні спільноти в інформаційному просторі;
- локальні органи влади і новітні технології;
- громадське електронне урядування;
- політичні актори в Інтернеті.
Комунікаційні аспекти в Інтернеті:
- політичні комунікації;
- маркетингові комунікації;
- міжособистісне спілкування;
- відкриті дані.
Освітні аспекти в Інтернеті;
Анонс
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Технологічні
аспекти
в
Інтернеті
(http://www.lp.edu.ua/event/2017/mizhnarodna-konferenciya-informaciynesuspilstvo-bezpeka-polityka-i-komunikaciya).

18–20 травня 2017 р. (Славське)
«ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, СУСПІЛЬСТВО – 2017».
Вже традиційною стала конференція ICS, яка проводиться щорічно під
егідою кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД)
Національного університету «Львівська політехніка» – найбільшого та
найстарішого технічного університету України. Сфера наукових інтересів
колективу кафедри СКІД Львівської політехніки є синтезом цілої низки
актуальних напрямів досліджень із консолідації інформації, соціальних
комунікацій, бібліотечної та архівної діяльності, інформаційного
менеджменту, електронного урядування, документознавства, прикладної
психології та лінгвістики, безпеки інформаційного простору. Комплексність
досліджень та їхня актуальність диктують потребу в обміні науковою
інформацією з представниками вітчизняних та закордонних наукових шкіл, у
встановленні партнерських стосунків із організаціями. ICS-2017 відбудеться
в Славському – мальовничому селищі в Карпатах (Сколівські бескиди) за 130
км. на південь від Львова.
Тематичні напрямки роботи конференції включають, але не
обмежуються такими:
- Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних
наукових досліджень
- Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та World Wide Web
- Соціальні комунікації
- Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального
опрацювання даних
- Безпека інформаційного простору держави
- Електронна демократія та електронне урядування
- Лінгвістичні технології інформаційної діяльності
- Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної
діяльності
- Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку
інформаційного
суспільства
(http://journ.univ.kiev.ua/NMK/wpcontent/uploads/2017/04/ICS-2017-call-for-papers-UKR.pdf).
23 травня 2017 р. (Львів)
Форум технологічно базованих стартапів «Інноваційна весна».
Львів запрошує молодих науковців реалізовувати свої наукові ідеї та
проекти і перетворювати їх в технологічно базовані стартапи.
До участі в «Інноваційній весні» запрошують винахідників та команди,
які бажають комерціалізувати результати своїх досліджень у бізнесі, та здатні
взяти на себе відповідальність за розвиток такого бізнесу.
Анонс
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Організатори: Львівська міська рада, Western NIS Enterprise Fund
Галузі досліджень/розробок: «STEM» («science», «technology»,
«engineering», «mathematics»).
Вже розроблена форма проекту, згідно якої учаснику потрібно чітко
описати свою роботу, в якій галузі її можна використати, в чому її переваги
та інноваційність, які її переваги з іноземними взірцями, якщо такі є.
Прийом заявок до участі у форумі «Інноваційна весна» стартував. Відбір
відбувся 27 лютого. Кращі проекти будуть представлені на форумі, який
відбудеться 23 травня цього року, та отримають можливість представити свої
роботи безпосередньо інвесторам.
Як зазначають організатори форуму, кожна команда отримує завдання
пройти валідацію свого проекту серед потенційних клієнтів чи інвесторів.
Серед запланованих подій: до 21 квітня 2017 року – робота з менторами, 24
квітня 2017 року – попередня презентація проекту, 23 травня 2017 року –
форум
технологічно
базованих
стартапів
«Інноваційна
весна»
(http://lp.edu.ua/opportunities/2017/konkurs-proektiv-na-innovaciyniy-vesni-ulvovi).

4–6 сентября 2017 р. (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Четвертая
международная
конференция
«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
Анонс
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Электронное управление и моделирование политик
Электронное управление и интеграционные процессы в Евразийском
регионе
Социальные сети: инструменты анализа, участие и эффекты
Умный город, Умный гражданин и качество жизни
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
Заступник голови Адміністрації президента України з питань
проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро
Шимків заявив, що Кабінет міністрів блокує 4G в Україні.
«Схоже кожне G в Україні ми будемо домагатися через публічну
допомогу. Минулого разу ми чекали підписану постанову КМУ – 4 місяці.
Було все – вмовляння, прохання, демонстрації, будки телефонні, тощо».
«Тепер з 4G маємо ту саму ситуацію. Після голосування урядом
постанови про зміни в план РЧР 14 лютого 2017 року... ми все ще чекаємо
публікації підписаної постанови».
4G може принести до бюджету країни в 2017 році понад 6 мільярдів
гривень, а користувачам якісний голосовий зв'язок в цифрі та якісний доступ
для даних, але головне накрити всю країну якісним швидкісним Інтернетом.
«Дуже прошу підтримки переконати КМУ опублікувати постанову –
йшов 72 день очікування».
Він також закликав міністра Саєнка та голову уряду Володимира
Гройсмана допомогти «знайти цей важливий документ в електронному
документообігу СКМУ».
7 операторів заявили про зацікавленість у ліцензії 4G. Серед них
Київстар, Lifecell та МТС Україна (Шимків заявив, що уряд блокує 4G //
https://www.epravda.com.ua/news/2017/04/28/624399. – 2017. – 28.04).
У Міністерстві освіти і науки планують впровадити систему
електронного документообігу з 1 липня 2017 року.
Заступник міністра освіти і науки Роман Греба:
«Ми сподіваємося, що, як і передбачено меморандумом (про введення
електронного документообігу в МОН – ред.), уже з 1 липня 2017 року і
апаратний ресурс, і програмне забезпечення буде поставлене і ми почнемо
експлуатацію в межах строків, передбачених меморандумом».
У 2016 році був підписаний меморандум про співробітництво між
Американською Радою з міжнародної освіти та Міністерством освіти і науки
України щодо впровадження в МОН модернізованої системи електронного
документообігу, який проходитиме за фінансової підтримки Агентства США
в рамках проекту «Альянс сприяння прозорому управлінню освітою в
Україні». Технічним партнером виступає Майкрософт Україна.
За основу буде взято систему електронного документообігу
Адміністрації Президента України, яку передають безкоштовно і
допрацюють під потреби МОН.
«Вважаю, що це буде одна з найефективніших систем електронного
документообігу, яка існує не тільки в Україні, а потім, в подальшому, буде
експортуватися до інших країн» (Олена Петренко Міносвіти з липня
Офіційна інформація
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http://www.unn.com.ua/uk/news/1661063-minosviti-z-lipnya-planuye-pereyti-naelektronniy-dokumentoobig. – 2017. – 26.04).

Школи-інтернати переходять на електронний документообіг.
Заступник директора – начальник управління загальної середньої,
дошкільної освіти та виховної роботи Володимир Буняк в ході наради
директорів шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, що відбулася 26
травня в Департаменті освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.
Одним з основних питань, що були розглянуті в ході наради, було
питання запровадження електронного документообігу в школах інтернатах.
Так, вчитель фізики фізико-математичної гімназії №17 Вінницької
міської ради Юрій Пасіхов інструктував директорів щодо користування
новою системою: «Дана система є реплікаційною базою даних, що була
розроблена спеціально для документообігу. На противагу електронній пошті,
листи в цій системі стовідсотково потраплять до адресата, адже тепер всі
користувачі самостійно заходитимуть на платформу і читатимуть пошту.
Такий лист не може бути вилученим з системи будь-ким. Також в
документах зазначатимуться відповідальні працівники та терміни їх
виконання. Ще однією перевагою системи є те, що користувач може
надіслати документ в будь-який заклад чи групу закладів освіти обласного
підпорядкування. Це суттєво зменшить обсяг паперових документів та
прискорить процес їх виконання».
Також в ході наради підводилися підсумки атестації педпрацівників та
керівного складу шкіл-інтернатів – 2017р, обговорювалося попереднє
працевлаштування випускників інтернатних закладів в тому числі з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інші (Школиінтернати
переходять
на
електронний
документообіг
//
http://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/2665-shkoly-internaty-perekhodiat-naelektronnyi-dokumentoobih. – 2017. – 26.04).
Національний банк України пояснив банкам, як обслуговувати
українців, які отримали паспорт у формі картки, що містить
безконтактний електронний носій. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
«Наразі банки мають доопрацювати свої програмно-технічні комплекси
та ознайомити свій персонал зокрема з новаціями щодо використання
клієнтами ІD-картки, яка є паспортом громадянина України згідно
українського законодавства».
У НБУ зазначили, що новий зразок паспорту у формі ID-картки
використовується в Україні на рівні з попереднім зразком паспорту
громадянина України у формі книжечки, що видавався громадянам раніше.
«Національний банк України упевнений, що усі незручності, що могли
виникнути у початковий період використання ID-карток під час
банківського обслуговування, носять тимчасовий характер».
Офіційна інформація
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У Нацбанку підкреслили, що регулятор готовий, у разі потреби, надати
банкам додаткові роз’яснення щодо порядку роботи з ID-картками.
НБУ підкреслив, що українцям, як і раніше, для отримання банківських
послуг необхідно мати при собі паспорт «класичний» або ID-картку або
інший документ, що посвідчує особу, а також ідентифікаційний код.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків).
При цьому в разі пред’явлення ID-карток банки встановлюють місце
проживання або перебування особи на підставі інформації зчитаної
спеціальним пристроєм з електронного чипу, інформації, одержаної від
громадянина та засвідченої його власним підписом або довідки про
реєстрацію місця проживання особи, яка видається з новою ID-карткою.
«Початок використання ID-картки є черговим кроком української
держави у напрямі євроінтеграції та розвитку електронного урядування в
Україні. Перевагами цього сучасного документу є високий рівень захисту
інформації та зручність її використання/зберігання», – підкреслили у НБУ.
Регулятор наголосив, що ID-картка жодним чином не обмежує
можливості українців щодо користування банківськими послугами (НБУ дав
роз’яснення банкам, як обслуговувати українців з ID-картками //
http://glavcom.ua/news/nbu-dav-rozyasnennya-bankam-yak-obslugovuvatiukrajinciv-z-id-kartkami-410719.html. – 2017. – 21.04).

Українські реалії підтверджують той факт, що доступу до якісної
інформації та знань з таких питань, як е-врядування, а особливо едемократія в країні критично мало. Немає спеціальних ресурсів, де ця
інформація зібрана, практично немає курсів і тренінгів для тих, хто хотів
би отримати ці знання.
Хоча у суспільства є великий інтерес до теми, брак знань та джерел
інформації призводить до того, що люди починають викривлювати
основоположні поняття, трактуючи їх кожний по-своєму.
Одним із своїх завдань Програма EGAP вбачає у проведенні навчання
різних груп з питань е-врядування та е-демократії, щоб суспільство мало
достатньо знань та компетенцій у реалізації своїх прав, взаємодії з владою,
вирішенні власних потреб.
Саме для цього днями Програма EGAP провела п’ятиденний
тренінговий модуль (з 10 по 14 квітня 2017 року), за результатами якого
було підготовлено 19 тренерів з питань е-демократії та е-врядування
За результатами тренінгового модулю 19 учасників отримали
сертифікати, що засвідчують їхню кваліфікацію тренерів з е-урядування та
е-демократії. Фахівців Програми EGAP, вітчизняні експерти та тренери
ретельно готували цю команду фахівців, намагаючись за тиждень надати їм
максимум теорії, практичних знань та навичок з цих нових для країни тем.
Цілий тиждень з ними працювали кращі українські та міжнародні викладачі
та практики, щоб надати ґрунтовні знання, що допоможуть сформувати
методики для проведення власних тренінгів.
Офіційна інформація
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За планом, команда тренерів, що складається з відібраних на основі
конкурсу експертів з громадських організацій, органів місцевого
самоврядування та навчальних закладів, тепер проводитиме тренінги для
державних службовців, представників громадських організацій, студентів,
журналістів і всіх, хто цікавиться темою.
Які теми опанували учасники тренінгового модулю? Почали,
звичайно, з базисних понять, як-от основи електронного урядування та едемократії та стратегії їх реалізації. Вступну частину до курсу, а саме
питання стану та тенденції розвитку системи підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації публічних службовців в Україні, у тому числі з
проблем електронного урядування та електронної демократії представили
Костянтин Ващенко, Голова Національного агентства України з питань
державної служби, Олександр Риженко, Голова Державного агентства з
питань електронного урядування, Василь Куйбіда, Президент Національної
академії державного управління при Президентові України, партнер
Програми EGAP, Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа та Йорданка
Томкова, Фонд Innovabridge
Теоретичні основи е-врядування та стратегії реалізації представили
учасникам навчання Андрій Семенченко, д.н.держ. упр., проф., НАДУ при
Президентові України та Юрій Місников, д.н., експерт Європейської комісії.
Про особливості електронного документообігу в публічному управлінні
розповів Сергій Дзюба, член НКРЗІ.
Другий день тренінгу був присвячений питанням захисту інформації в
системах електронного урядування, які представляв у своєму блоці
Олександр Потій, проф. кафедри безпеки інформаційних систем і технологій
Харківського національного університету ім. Каразіна. А у другій половині
дня про основи електронної демократії та стратегії реалізації розповів Юрій
Місников, експерт Європейської комісії.
У третій день тренінгу учасники дізналися від Данила Молчанова,
керівника напряму е-послуги програми «Прозорість та підзвітність у
публічному управлінні та послугах» про особливості електронної взаємодії
та реінжинірингу адміністративних процесів в органах публічної влади.
Стратегічні плани та практичний досвід впровадження е-послуг
представляв перший заступник голови Державного агентства з питань еурядування Олексій Вискуб.
Про доступ до публічної інформації та роботу з відкритими даними у
публічному управлінні розповідав Денис Гурський (Інкубатор 1991). Наталія
Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної
діяльності Київського університету ім. Бориса Гринченка, представляла
учасникам інноваційні методики викладання, зокрема, дистанційний курс
підвищення кваліфікації публічних службовців з електронного урядування та
електронної демократії, що розробляється Програмою, його зміст та
методику викладання.
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Завершальний день тренінгу для тренерів з е-урядування та е-демократії
розпочався з ознайомлення з темами електронної ідентифікації, електронного
цифрового підпису та паспортів у формі ID-карток. Це ті технології, без яких
неможлива якісна робота електронних сервісів та інструментів е-демократії.
А завершився тренінг спілкуванням з головою Державного агентство з
питань електронного урядування України, Олександром Риженком, який
презентував плани агентства та відповів на численні запитання учасників
(Kocharyan Artur Програма EGAP провела п`ятиденний тренінговий
модуль // http://egap.in.ua/programa-egap-provela-pyatydennyj-treningovyjmodul. – 2017. – 15.04).

Государственное
агентство
по
вопросам
электронного
правительства Украины и компания Bitfury подписали меморандум о
сотрудничестве.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман:
«Государственное агентство по вопросам электронного правительства
Украины и американская компания Bitfury – мировой лидер развития
blockchain – подписали меморандум о сотрудничестве. Им предусмотрено
привлечение передового опыта американской компании для создания
эффективной экосистемы для развития blockchain в Украине».
Блокчейн – инновационная технология, «способная изменить все
существующие процессы от государственного управления до банковской
сферы».
«На техническом уровне – это современная технология
децентрализованного хранения и защиты данных. Сегодня внедрение
блокчейна является приоритетом крупнейших банков мира и самых
инновационных стран – Швеции, Эстонии, Дании и т. д. Для Украины это
шанс войти в число инновационных лидеров в Европе. Поздравляю коллег из
Агентства!».
Ранее сообщалось, что Bitfury объявила о партнерстве с правительством
Украины, в рамках которого компания предоставит широкий спектр решений
на базе блокчейна для сферы государственного управления (Правительство
Украины и Bitfury подписали меморандум о сотрудничестве //
http://forklog.com/pravitelstvo-ukrainy-i-bitfury-podpisali-memorandum-osotrudnichestve. – 2017. – 14.04).
Голова Народного Руху України В. Куйбіда як президент
Національній академії взяв участь у відкритті спеціалізованого
короткострокового навчального курсу для тренерів з електронного
урядування та електронної демократії в рамках реалізації програми
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади»
EGAP.
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У вітальному слові до учасників Василь Куйбіда зазначив, що
запровадження та використання технологій електронного урядування є
важливим каталізатором реформування державного управління.
Учасниками спеціалізованого короткострокового навчального курсу для
тренерів стали 19 експертів з громадських організацій, органів місцевого
самоврядування та навчальних закладів.
Упродовж тижня учасники працюватимуть з кращими українськими та
міжнародними викладачами, щоб отримати ґрунтовні знання, нові методики
для проведення власних тренінгів.
Програма тренінгу розроблена в рамках програми EGAP спільно з
Національною академією державного управління при Президентові України,
Державним агентством з питань електронного урядування України, Фондом
«Східна Європа» (В.Куйбіда взяв участь у відкритті курсу з електронного
урядування та електронної демократії // http://nru-zt.com.ua/2017/04/12. –
2017. – 12.04).

Народний депутат Сергій Лещенко:
Наші чиновники навчилися обдурювати й таку легендарну у світі
систему, як «Prozorro». Яскравим прикладом цього є проведення тендеру на
ремонт двох великих кораблів. В результаті якого, перемогу отримав завод
Порошенка, який за 64 мільйони відремонтує рятувальне судно «Сапфір» і
пором залізниці.
«Є одна історія, яку я, через бездіяльність наглядових органів часто
розповідаю у парламенті. Ця історія про київський суднобудівний завод
«Ленінська кузня». Саме це підприємство, так, як і «Рошен» є у власності
пана Порошенка. Так от, ще в кінці минулого року було проголошено два
державних тендери, на зовсім невелику для Порошенка суму – 60 мільйонів
гривень. Хоча, це не великі для Петра Порошенка кошти, але і тут він
вирішив обдурити людей».
Умови тендерів передбачали ремонт двох великих суден – рятувального
«Сапфір» та парому Укрзалізниці. Лещенко додає, що заявку на цей тендер
подало і ПАТ «Завод «Ленінська кузня», який знаходиться на березі Дніпра у
Києві.
«За результатами тендеру на ремонт парому залізниці, перемагає
підприємство «Ленінська кузня». Проте, як виявилося пізніше, через
габаритні розміри паром не зможе увійти в Дніпро, відповідно й до Києва, де
знаходиться «Ленінська кузня». Тому, стає зрозуміло, що цей тендер був
фіктивним».
Він переконує, що попри проведення тендеру через систему «Prozorro»,
українська влада таки змогла обдурити українців. Натомість, керівництво
«Ленінської кузні» усе добре продумало, тому й паром ремонтуватиметься в
Одесі зовсім іншим держпідприємством .
«Наші чиновники навчилися обдурювати й таку легендарну у світі
систему, як «Prozorro». Насправді, вона не врятує ситуацію із корупцією в
Офіційна інформація
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Україні. Більше того, для української влади «Prozorro» – це звичайний спосіб
відмивання грошей. Щодо тендеру на ремонт парому залізниці, то дуже
прикро, що і Антимонопольний комітет не реагує на численні звернення
щодо цієї ситуації. Натомість, там кажуть, що жодних ознаків змови просто
немає» (Лещенко: Для української влади «Prozorro» – це звичайний спосіб
відмивання грошей // http://zik.ua/news/2017/04/12/leshchenko_dlya_
ukrainskoi_vlady_prozorro_tse_zvychaynyy_sposib_vidmyvannya_1079053.
–
2017. – 12.04).

Абсолютно нову норму для України: обов’язкову електронну
реєстрацію всіх трудових договорів Міністр соціальної політики України
Андрій Рева пропонує внести в новий Закон про зайнятість.
«Роботодавець буде зобов’язаний інформацію про працівника вносити в
спеціальний реєстр. Це буде живий реєстр працюючих людей. Більше того,
трудовий договір вважатиметься НЕ укладеним, якщо він НЕ зареєстрований
електронно. Адже чимало людей потерпають від того, що працюють, але не
мають при цьому соціальних гарантій, бо ніде офіційно не зареєстровані.
Таким чином, якщо нам вдасться ввести електронну реєстрацію трудових
договорів, то ми не лише посилимо контроль, а й відповідальність перед
працюючими людьми».
Цей трудовий договір можна буде накладати на систему
персоніфікованого обліку Пенсійного Фонду, відслідковуючи стан виплат
зарплат, і те, як сплачуються внески. Окрім того, цей, так званий, живий
реєстр показуватиме й кількість працюючих людей.
У разі припинення дії договору працівника з роботодавцем,
оформляється інший.
«Запровадження електронних трудових договорів, не лише дасть
можливість якісно захистити трудові права громадян, а й успішно долати
тіньову зайнятість».
На даний момент в Україні зафіксовано шість випадків штрафів
роботодавців за не укладений трудовий договір у максимальному розмірі. Це
– десятикратний розмір мінімальної заробітної плати (Андрій Рева: У разі
запровадження електронних трудових договорів Уряд захистить права
працюючих людей і протистоятиме тіньовій зайнятості //
https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/andriy-reva-u-razizaprovadzhennya-elektronnih-trudovih-dogovoriv. – 2017. – 10.04).
Наприкінці минулого року Міністерство охорони здоров'я України
разом із громадськими та державними організаціями, активним
медичним та ІТ бізнесом задекларували бажання започаткувати так
звану електронну медицину (eHealth) в Україні вже у 2017 році як
складову реформ Міністерства. Спільними зусиллями були підготовлені
принципи взаємодії та опис Мінімального життєздатного продукту (MVP).
Офіційна інформація
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6 квітня, відбулась офіційна презентація демонстраційної версії перших
складових eHealth у рамках мінімального життєздатного продукту. Демоверсія допоможе наочно показати закладам, лікарям та пацієнтам логіку
перших електронних сервісів для реформи первинної ланки – реєстрація
закладів та лікарів, укладання декларацій між пацієнтами та лікарями.
Демонстраційна версія перших складових підготовлена зусиллями
Проектного офісу eHealth у співпраці з бізнесом, експертами та професійним
середовищем.
На презентації доктор Уляна Супрун, в.о. Міністра охорони здоров’я,
зазначила, що ще півроку тому eHealth було лише мрією для України. Однак
плідна та вкотре успішна співпраця держави, громадськості, бізнесу,
експертів та міжнародних проектів крок за кроком втілює цю мрію. У короткі
терміни ми продемонстрували результат – затвердили та показали логіку
перших складових eHealth для втілення реформи, це суттєво допоможе
впровадженню на місцях. Заступник Міністра охорони здоров’я Павло
Ковтонюк також додав, що перші складові eHealth – це не просто основа для
запуску реформи фінансування первинної ланки, а й фундамент для
побудови масштабної всеосяжної електронної системи охорони здоров’я в
Україні.
Як і в реформі фінансування, у решті напрямків Міністерство
дотримується переорієнтації на споживача та взаємоповагу сторін. Саме тому
координацію втілення та запровадження eHealth довірили основним
користувачам – пацієнтам та громадськості у співпраці з бізнесом,
експертами та професійним середовищем. Так, координації дій усіх
учасників, залучених до реалізації eHealth створили проектний офіс.
Підтримку та консультації Проектному офісу також надає Державне
агентство з питань електронного урядування. Як зазначив заступник голови
агентства Олексій Вискуб, електронна система охорони здоров’я є однією зі
стратегічних е-gov складових, тому агентство всіляко сприятиме інтеграції
майбутньої системи eHealth з існуючими електронними реєстрами країни.
Представники громадських організацій, які утворюють проектний офіс –
Дмитро Шерембей, Всеукраїнська мережа ЛЖВ, та Ярослав Юрчишин,
Transparency International Україна, завірили, що слідкують, аби система
eHealth відповідала найвищим стандартам безпеки та потребам усіх її
користувачів: закладів, лікарів, пацієнтів та держави. Окремо організації
підтвердили, що усвідомлюють свою відповідальність втілити проект і
зробити все можливе для вчасного запровадження. Організації також
відчувають відповідальність за дотриманням прозорих правил запровадження
проекту та захист, перш за все, інтересів громадськості та пацієнтів.
За словами керівника проектного офісу Юрія Бугая, разом з
підготовкою демо-версії перших складових eHealth не зупиняється
підготовка та узгодження технічних аспектів (специфікацій АРІ) з
розробниками медичних інформаційних систем. Це дозволить у майбутньому
створити єдині державні реєстри та єдиний простір обміну даними між
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медичними інформаційними системами України. Також Юрій Бугай додав,
що повний запуск Мінімального життєздатного продукту планується, як і
обіцяно, у липні 2017 року (eHealth в Україні: презентація
демонстраційної версії // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=249889533&cat_id=244276429. – 2017. – 06.04).

Офіційна інформація

18

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

1 – 30 квітня 2017 року

Регіональні ініціативи
Рівень підтримки е-демократії та е-урядування в Україні у
волинських нардепів становить 70 %. Про це стало відомо
Громадянській мережі ОПОРА 21 квітня, за результатами аналізу
парламентських голосувань народних обранців за відповідні політики.
Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала, як народні депутати
України, які представляють Волинську область у парламенті, голосують за
законопроекти, спрямовані на розвиток е-демократії та е-урядування в
Україні. Для аналізу були обрані 5 існуючих на веб-платформі Rada4you.org
політик: «За електронні сервіси», «За посилення заходів з кібербезпеки», «За
електронне декларування з 2016 року», «За електронну демократію» та «За
відкриті дані», – повідомляє ОПОРА.
За електронні сервіси
Політика «За електронні сервіси» на сайті Rada4you.org охоплює 14
голосувань за законопроекти, які покликані створювати сприятливе
середовище для впровадження електронних інструментів, сервісів та послуг в
Україні. Народні депутати Ігор Гузь (ОВО № 19), Сергій Мартиняк (ОВО №
20), Степан Івахів (ОВО № 21), Ігор Лапін (ОВО № 22) та Ірина
Констанкевич (ОВО № 23), які є представниками Волинської громади у Раді,
підтримали 71 % з них. Для порівняння, найбільшу підтримку у парламенті
відповідна політика знайшла у депутатів-мажоритарників з Вінницької
області – 89 %, найменшу – з Одещини – 58 %.
Народний депутат Ігор Гузь «послідовно голосує» за електронні сервіси.
Рівень його підтримки відповідних законопроектів – 92 %. «Переважно
голосують» за е-сервіси Ігор Лапін та Ірина Констанкевич. За відповідні
законопроекти нардепи віддали свої голоси у 81 % та 77 % випадках
відповідно. Представник 20-го виборчого округу Сергій Мартиняк лише на
56 % підтримує впровадження електронних сервісів в нашій державі.
Натомість, представник 21-го виборчого округу у Раді Степан Івахів ніколи
не підтримує/жодного разу не голосував за електронні сервіси.
За посилення заходів з кібербезпеки
Політика «За посилення заходів з кібербезпеки» на сайті «Вони
голосують для тебе» включає в себе 6 голосувань за законопроекти, які
передбачають посилення заходів з кібербезпеки в нашій державі, посилення
функції СБУ та інших правоохоронних органів щодо кібернагляду. Народні
депутати-мажоритарники з Волині загалом у 70 % випадків голосували за
відповідну політику. Якщо порівняти голосування народних депутатівмажоритарників у регіональному вимірі, то найкраще за таку політику
голосували обранці Чернівецької громади з показником у 100 %, найгірше –
представники Харківщини – 56 %.
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Щодо цієї політики думки волинських нардепів кардинально різняться.
Якщо народні депутати Ігор Гузь та Ігор Лапін «максимально голосують» за
посилення заходів з кібербезпеки і їх показник голосувань становить 100 %,
то у депутатів Сергія Мартиняка, Степана Івахіва та Ірини Констанкевич цей
показник становить 0 % і, відповідно, позиція депутатів – «ніколи не
голосує».
За електронне декларування з 2016 року
Політика «За електронне декларування з 2016 року» передбачає, що
законопроекти щодо впровадження електронного декларування з 2016 року
повинні бути прийняті, правка у Держбюджеті щодо відтермінування
електронного декларування до 1 січня 2017 року має бути скасована, а
електронна система подання та оприлюднення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, має бути впроваджена уже у 2016 році.
Загалом, якщо подивитись всеукраїнський вимір, то у представників
жодної з областей у парламенті відповідна політика не знайшла
максимальної підтримки. Найкращий показник у народних обранців
Тернопільщини – 65 %. Волинські нардепи на 60 % підтримують
законопроекти, що належать до цієї політики. Найнижчий показник
підтримки у представників Донеччини – 41 %.
З-поміж представників волинської громади у Раді «переважно
голосували за» законопроекти, що належать до політики «За електронне
декларування з 2016 року», депутати Ігор Гузь та Сергій Мартиняк.
Показники їхньої підтримки політики – 73 % і 68 % відповідно. «Суміш за та
проти» під час голосувань спостерігається у нардепів Степана Івахіва та Ігоря
Лапіна. На 56 % і 53 % відповідно вони підтримують цю політику. Натомість,
«ніколи не голосувала за» законопроекти щодо цієї політики Ірина
Констанкевич.
За електронну демократію
Політика «За електронну демократію» передбачає використання
інструментів електронної демократії, які будуть сприяти прозорості,
відкритості та ефективності влади та покращать взаємодію з громадянським
суспільством. Рівень підтримки відповідної політики у волинських нардепів
становить 70 %. Найкраще підтримали цю політику під час голосувань
тернопільські представники у Раді (95 %), найгірше – закарпатські (58 %).
Думка щодо цієї політики у волинських народних депутатів різниться.
Ігор Гузь та Ігор Лапін «максимально голосують за» законопроекти щодо цієї
політики з показниками 97 % і 99 % відповідно. Натомість, Сергій Мартиняк
та Степан Івахів, навпаки, «ніколи не голосували» за них. Показник
підтримки цієї політики у них – 0 %. Щодо народного депутата Ірини
Констанкевич, то вона набула депутатських повноважень у вересні 2016 р., а
останнє голосування за дану політику відбулось 02.07.2015 р.
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За відкриті дані
Політика «за відкриті дані» передбачає надання публічної інформації у
форматі відкритих даних, що є ключем до підвищення прозорості держави.
Рівень підтримки політики, яка охоплює 7 голосувань, з боку волинських
парламентарів становить 80 %. Найкраще підтримують впровадження
відкритих даних представники Житомирщини у Раді (98 %), найгірше –
представники Харківщини (60 %).
Щодо персональних голосувань, то двоє волинських обранців, зокрема,
Ігор Гузь та Ігор Лапін, «максимально голосували за» законопроекти у цій
політиці. Показники їх підтримки – 100 % і 99 % відповідно. Ще двоє
обранців волинської громади Сергій Мартиняк та Степан Івахів «переважно
голосували за». Їх підтримка відповідних законопроектів на ріні 62 % і 77 %.
Політика «За відкриті дані» також була створена ще у 2015 р. Останнє
голосування відбулось у квітні 2015 р. тому народний депутат Ірина
Констанкевич участі у них не брала (Волинські нардепи на 70 %
підтримують
розвиток
е-демократії
в
Україні
//
http://bug.org.ua/news/volynski-nardepy-na-70-pidtrymuyut-rozvytok-edemokratiji-v-ukrajini-161778. – 2017. – 23.04).
У
Володимирі-Волинському
відкрили
Центр
надання
адміністративних послуг. Він особливий тим, що обслуговуватиме і
місто, і район.
Це другий ЦНАП після Голобської об'єднаної територіальної громади,
облаштований на Волині в рамках міжнародного проекту.
Координатор проекту Роман Матвійчук розповів, що це перший у
Західній Україні міськрайонний ЦНАП, який утворений шляхом об'єднання
двох ЦНАПів: райдержадміністрації і міської ради.
«Ми створили єдиний інтегрований офіс надання адміністративних
послуг. Цей ЦНАП є досить технологічний, електронна система керування
чергою, електронний документообіг і система звукозапису розмов,
відеонагляду, а найголовніше – широкий набір адмінпослуг для мешканців,
який у подальшому тільки розширюватиметься. Сподіваюся, послуги тут
надаватимуться швидко, якісно і в оптимальні терміни».
ЦНАП розташований на 260-ти квадратних метрах, на його створення
витрачено 1,79 мільйона гривень. Із них 1,25 мільйона – грантові кошти, 525
тисяч – кошти міського бюджету і 15 тисяч – районного. При цьому 180
тисяч гривень зекономили в результаті проведення електронних аукціонів в
системі електронних закупівель «Прозорро».
В рамках проекту заплановано створити 15 ЦНАПів у Волинській,
Львівській і Рівненській областях. Наступними будуть ЦНАПи в
Маневицькій і Ковельській райдержадміністраціях, а також у Любомлі і
Старій Вижві (На новий ЦНАП у Володимирі витратили майже 2
мільйони
//
https://konkurent.in.ua/news/volin/13804/na-novij-cnap-uvolodimiri-vitratili-majzhe-2-miljoni.html. – 2017. – 18.04).
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В Днепре стартовал тренинг по электронному документообороту.
Новыми
знаниями
овладевают
25
работников
мэрий,
райгосадминистраций и райсоветов. Опытом делится ДнепрОГА, передает
пресс-служба облгосадминистрации.
Участникам тренинга рассказывают о программе «Док.Проф». В
ДнепрОГА с ней работают около десяти лет.
Начальник
управления
информационных
технологий
и
электронного
управления
Днепропетровской
ОГА
Татьяна
Шаповалова:
«Это удобная программа, которая открывает много возможностей. Не
нужно печатать тонны бумаг и тратить время на хождение по кабинетам».
Тренинг продлится неделю. Участникам расскажут и покажут, как
создать, согласовать и зарегистрировать документ. Научат пользоваться
собственной цифровой подписью.
Преподаватель тренинга Сергей Кандзюба:
«Такие знания пригодятся всем, кто работает с письмами, приказами,
распоряжениями и другими документами».
Тренинг проходит в региональном институте госуправления
Национальной академии госуправления при Президенте Украины в Днепре.
Продлится семь дней.
Участница тренинга Алла Береза:
«Я работаю в Синельниковский райгосадминистрации. Электронного
документооборота у нас еще нет, но это моя большая мечта. Учусь на
перспективу. Электронный документооборот облегчит работу, сделает ее
более эффективной».
Сейчас готовится график следующих тренингов по электронному
документообороту. Участниками станут служащие со всей области, которые
желают повысить свою квалификацию. Подробнее можно узнать у своих
кадровиков по месту работы (ДнепрОГА делится опытом работы без
бумаг // http://most-dnepr.info/news/society/146670.htm. – 2017. – 12.04).
На сесії Львівської міської ради затвердили Програму, метою якої є
досягнення світових стандартів надання адміністративних та
комунальних послуг, відкритості та доступності влади міста,
ефективності управління господарством міста, з використанням
інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності міста.
З кожним роком мешканці все більше віддають перевагу використанню
інформаційних комп’ютерних технологій для направлення звернень до
муніципалітету, ознайомлення з роботою органів влади, повідомлення про
виявлення аварійних ситуацій та інших проблемних питань.
За останні роки впроваджено ряд елементів електронного урядування,
спрямованих на спрощення доступу мешканців до різного роду інформації,
Регіональні ініціативи
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встановлення прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування, а
також можливість контактувати з посадовцями через мережу Інтернет.
Електронне урядування забезпечує нові форми комунікації між
громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної
інформації сприяє участі громадян у процесах управління містом,
покращенню якості надання послуг населенню та наближенню їх до вимог
мешканців.
З кожним роком формується та, постійно оновлюючись і
розширюючись, розвивається інформаційне середовище муніципалітету,
яке на сьогодні включає:
- офіційний сайт Львівської міської ради (http://city-adm.lviv.ua/) та інші
веб-ресурси, впроваджені для інформування громадян про роботу
виконавчих органів влади, доступу до адміністративних послуг та інших
важливих муніципальних функцій, взаємодії мешканців міста з владою;
- систему електронного документообігу;
- електронні сервіси, які спрощують та пришвидшують систему
комунікації між органами місцевої влади та мешканцями міста, роблять
процеси відкритими та прозорими. Серед них, портал «Особистий кабінет
мешканця», «Відкритий бюджет», «Ідентифікаційна картка львів’янина –
учасника антитерористичної операції», «Ідентифікаційна картка львів’янина»
(для всіх мешканців міста), оплата комунальних послуг онлайн на порталі
«Інфольвів», Портал відкритих даних, Панель міста тощо.
Відтак, проаналізувавши елементи електронного урядування, які
впровадженні та функціонують у м. Львові, було створено та оновлено
Програму цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 №
1014-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
електронного урядування в Україні», з метою впровадження інструментів
електронного урядування, електронної демократії та модернізації всіх сфер
діяльності міста міська рада ухвалила: внести зміни у додаток до ухвали
міської ради від 17.03.2016 № 261 «Про затвердження Програми цифрового
перетворення м. Львова на 2016 – 2020 роки», виклавши його у новій
редакції (Уляна Шпуляр Внесли зміни до ухвали «Про затвердження
Програми цифрового перетворення міста Львова на 2016-2020 роки» //
http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/238603-vnesly-zminy-do-ukhvalypro-zatverdzhennia-prohramy-tsyfrovoho-peretvorennia-mista-lvova-na-20162020-roky. – 2017. – 06.04).
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Експертний погляд
Лана Самохвалова, Укрінформ, Київ:
Роздуми на тему – хто «хакнув» грант ПРООН
Кінець літа 2016 року. Топ-чиновники подають е-декларації за 2015 рік.
Перше декларування повинно було стати чи не головною політичною подією
року. Тим більше, що прийняттю закону про е-декларування пручалися
чиновники, намагаючись його у потрібних місцях «секвестувати». Тим
більше, що тиск чинили за прийняття усі (МВФ нібито притримував кредит,
ЄС погрожував пальцем, активісти водили протестні хороводи, блогери та
публіцисти будь-якого калібру таврували «непрозору» владу). І ось з кінця
серпня електронний ресурс для декларування повинен був радісно розкрити
обійми для ТОП-чиновників, а також журналістів, аналітиків – усім, хто
хотів подивитися на їхні скарби. Але грандіозна подія спочатку обернулася
грандіозним розчаруванням.
Офіційний реєстр електронних декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, не відкривався ні одним, ні іншим. Обурена
громадськість почала шукати всесвітню змову проти українського
суспільства і політичної прозорості, що тільки-но народжувалася.
Керівництво НАЗК говорило, що у всьому винен браузер...
В Інтернеті поплавала версія, що на Реєстр здійснили атаки злісні
російські хакери. Ну, звинуватити зовнішнього агресора було оптимальним.
Сайт сяк-так полагодили, перешкоди були забуті, увага переключилася на
оприлюднені декларації з прикрасами, церквами, автопарками, особняками.
«Кожна справа спочатку не йде, тим більше – російські хакери», –
резюмували спостерігачі, заглиблюватися в причини таких серйозних лагів
ніхто не став, тему визнали вичерпаною. Принаймні, для непрофесіоналів та
медіа. Але прийшов березень 2017-го, коли до ВІП-декларантів повинні були
приєднатися чиновники нижчого рангу, і ситуація повторилася на 100 %.
Слово «хакери» вимовляти вже було незручно. Важкий березень
українських держчиновників, які по кілька днів не могли заповнити
декларацію, знову оживив питання – а хто робив портал? На які кошти?
Чому цей перший, чи не головний інструмент примусу до прозорості і
важіль контролю, був скомпроментований ще на нульовому циклі, а
тепер вже скомпроментований двічі?
Для початку визначимося з термінами. Нинішня робота НАЗК з їхньою
підвищеною увагою до Лещенка та Марушевської не є темою статті. Те, що з
усього сонму ВІП-клієнтів Агентство як об'єкт для розслідувань обрали
згаданих немільярдерів – не робить їм честі. Але зараз мова піде про
конкретний електронний ресурс. Давайте поговоримо ще раз, чому за три
мільйони західних грошей не вийшло створити повноцінний працюючий
портал.
Експертний погляд
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Учасники процесу – грантодавець (уряд Данії), гранторозпорядник
(ПРООН) і ще три суб'єкти (НАЗК, «Міранда», Держспецзв'язок).
У вересні 2015 року Світовий банк та Програма розвитку ООН в Україні
(ПРООН) запускає проект «Прозорість та добропорядність публічного
сектору», який повинен допомогти у створенні реєстру. Наприкінці вересня
був оголошений тендер, заявки на участь у якому подали 10 українських і
закордонних ІТ-компаній. У тендерний комітет входили представники
ПРООН, Світового банку та міжнародної аудиторської компанії
PricewaterhouseCoopers. Технічне завдання для проекту розробили фахівці
Світового банку. Фінансування повністю здійснювалося за рахунок
Міністерства закордонних справ Данії через ПРООН. Я б хотіла зазначити –
на офіційному сайті ПРООН зазначалося: «Основними завданнями проекту
на 3 254 973 $ США («Прозорість і добропорядність публічного сектору в
Україні» (2015-2018) є вивчення перешкод для повноцінного функціонування
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та
забезпечення запуску ефективної системи електронного декларування,
врегулювання конфлікту інтересів».
Підкреслимо: гроші виділялися на створення реєстру. Проект
присвячували доброчесності та прозорості.
Щоправда, подальше витрачання грошей не виглядає таким прозорим і
доброчесним. Абсолютно несподівано переможцем тендеру власне на
створення реєстру стає компанія «Міранда». Професійне середовище
відреагувало на цю перемогу в тендері живо: дехто знайшов невідповідність
її офіційних даних, мовляв, компанія прибавила собі вісім років, щоб
сподобатися тендерній комісії. Хтось сказав, що інших учасників тендеру
просто несправедливо витиснули.
Один з творців Громадянської платформи «Нова Країна» Віталій
Манько так прокоментував ситуацію: «Після Майдану навколо держорганів
утворилося гарне суспільне середовище, воно підтягнуло до себе фахівців
різного плану: економістів, програмістів. Але в це середовище (так, втім,
завжди і всюди трапляється) втягнулися люди не зовсім порядні. Мені
здається, у питанні з порталом е-декларацій так і сталося. Вони першими
дізналися, що буде застосована схема з данськими грошима, – і відповідно
вони ж підставили ту фірму, з якою вже співпрацювали по системі ПроЗорро
– це була «Міранда». Наскільки я знаю з відкритих джерел, «Міранда»
фігурує в проектах, які стосуються ПроЗорро, вони нібито розробляли якісь
модулі або ще щось, тобто, я просто бачу по прізвищам, по новинам, що
визначений представник такої компанії є і там, і там, і там. І потім раптом ця
компанія вспливає переможцем у тендері.
Уточню: на тендер було заявлено кілька компаній, у тому числі та, яку
штучно вибили. Вона називається IQusion. Після того, як я почав
досліджувати та публікувати ці матеріали, мені написали люди, які знали цю
історію з IQusion. Мені скинули копію офіційних відповідей з боку
керівництва програми ПРООН про те, що тендерна пропозиція компанії
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IQusion не була прийнята, оскільки, мовляв, вона заражена вірусом, і
компанія Майкрософт забороняє відкривати цей файл тендерної пропозиції.
Компанія, як з'ясувалося, намагалася оскаржити результат тендеру, але
вони не отримали жодної відповіді від ПРООН – тобто, ПРООН просто
ізолювалася від комунікацій, хоча протоколи (наскільки я знаю, протоколи
європейських компаній) зобов'язують політиків відповідати на оскарження.
При цьому існує певна процедура, дається певний термін. А тих просто
викинули – і все.
І потім я заходився шукати хоч якусь інформацію по цьому тендеру: хто
переможець, за яких умов, хто розробляв технічне завдання, за якими
критеріями технічне завдання було саме таким або іншим – і виявилося, що я
нічого не зміг знайти. Але при цьому ПРООН, яка декларує прозорість, вона,
як я переконався, діє не завжди прозоро. Адже нічого тут проблемного немає
– після конкурсу оприлюднити все як було – за якими критеріями, які
процедури тощо. І тепер питання – що є в тих звітах? А в тих звітах, я
вважаю, приписки за чесний тендер, який не відбувся, фейкова інформація
про проведені адекватні тестування, на які списали гроші. ПРООН так і не
виклала докладний звіт за цим проектом, що вони зобов'язані були це
зробити публічно. Якщо вони зобов'язують інших публічно звітувати, могли
б і самі так вчинити. Зайдіть на сайт Громадського телебачення – і побачите
публічні звіти, на сайті Фонду «Відродження» – ви побачите публічні звіти:
яка організація скільки отримала, на що витратила. І ПРООН повинна була
зробити те саме. Вони цього не зробили».
Втім, активіст і розслідувач Віталій Манько був не єдиним, хто не
отримав відповіді на свої запитання від ПРООН. У розпорядженні
Укрінформу виявилися листи, які відправив парламентський комітет
Нацбезпеки і оборони послу Данії Крістіану Донс Крістіансену, датовані
кінцем вересня 2016 року. Лист був підписаний головою парламентського
комітету Сергієм Пашинським і стосувався проблеми порталу едекларування. У листі голова комітету дякував Данії за участь в
антикорупційних процесах, уточнював, що фінансування, обіцяний грант
надходить нерівномірно, що фактичне виділення коштів серйозно
запізнюється. При цьому відповідне програмне забезпечення необхідного
рівня складності і безпеки неможливо розробити, виходячи із закону про
бюджет. Парламентарій висловив стурбованість ефективністю розподілу та
витрачання коштів датських платників податків, призначених для боротьби з
корупцією в Україні, а також запрошував ПРООН бути учасником аудиту і
приймати звітність про виділені кошти. При цьому голова комітету
уточнював, що «програма, розроблена Мірандою LTD під керівництвом
ПРООН в Україні, містить тільки інтерфейс для введення та моніторингу
декларацій державних службовців. При цьому вона не дозволяє інтеграцію з
іншими реєстрами, що не дозволяє робити порівняння і аналіз елементів, які
були запрограмовані дизайнером. Парламентарій обережно припускає, що
партнер по реалізації ПРООН в Україні буде мати можливості, необхідні для
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реалізації зобов'язань. У листі зазначалося, що ще один нардеп Іван Винник
повідомляв про всі вищезгадані проблеми заступника директора ПРООН в
Україні Блерту Селу під час наради, яка була присвячена електронному
декларуванню, його невдалому запуску, яка відбулася в Комітеті по боротьбі
з корупцією 18 вересня 2016 року.
Однак, зазначалося у листі, ніякого зворотного зв'язку від ПРООН в
Україні досі не спостерігається. У листі також повідомлялося, що один з
діючих членів НАЗК отримав на свій особистий рахунок прямий платіж
від ПРООН в Україні на суму 270 тис. грн., що ніяк не було
прокоментовано ПРООН.
Тобто, по суті: голова парламентського оборонного комітету чітко
заявляв про проблеми, просив акуратніше виділяти кошти і запрошував
західних партнерів за всім дивитися особисто. Але, судячи з подальших
кроків, наглядати за грошима датських платників податків було нікому.
У парламенті Пашинський визнав уповноваженими здійснювати
контроль за витрачанням коштів Івана Винника та Тетяну Чорновіл. Можна
скільки завгодно (і, можливо, це буде справедливо) лаяти парламент і
Пашинського, але у цьому випадку однозначно – вони намагалися взяти
ситуацію з витрачанням коштів під контроль.
Укрінформ звернувся до компанії «Міранда» з проханням про
коментарі. Але, на жаль, мобільний, вказаний на сайті, не відповідав. На
наше письмове прохання про коментарі сайт теж не відгукнувся. Також
Укрінформ звернувся до ООН з проханням розповісти про подробиці тендеру
та витрачання гранту. У відповідь – тиша.
До речі, повертаючись до проблем сайту декларацій. Не будучи
фахівцем, зазначу, що багато експертів-програмістів говорили, що на сайті
– «помилкова архітектура».
«Якщо переводити ситуацію з мови програмування, то уявіть це так.
Кожна реєстрація з електронним цифровим підписом підтягує в оперативну
пам'ять комп'ютера всі попередні декларації прийшов один декларант, потім
другий – і на кожен цифровий підпис ще 20 виповзли. 100 000 одночасно
вийшли, в оперативну пам'ять ще стільки ж вийшло. Уявіть собі метро, яке
пропускає до мільйона осіб. Уявіть, що весь цей мільйон зайшов на станцію
метро Хрещатик. Що станеться? Стояння. Ось що сталося з цією системою.
Ось це помилкова архітектура – не розподіляє потоки даних. Експерти, з
якими я консультувався, сказали, що така архітектура викликає
перевантаження всіх ресурсів, тому що активізується абсолютно все
одночасно. Саме таку помилку їхні програмісти зробили кілька років тому. А
цього не могла знати «Міранда», оскільки у них немає досвіду».
Не скажеш, що влада була тут чистим статистом. Главу НАЗК
Наталю Корчак намагалися закликати до відповідальності за непрацюючий
портал і уряд, і парламент. Вона наполегливо – і на своєму Фейсбуці, і під
час звіту в парламенті звинувачувала у всіх невдачах структуру
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Держспецзв'язок, підрозділ якої «Українські спеціальні системи»
адміністрував мережі, і навіть пообіцяла подати на них в суд.
Прес-секретар Державної служби спецзв'язку Сергій Прокопець у
розмові з Укрінформом зауважив, що його відомство суду не боїться, і це
право пані Корчак, але зазначив: «Ми тільки адміністратори реєстру. Сам
реєстр – власність НАЗК. Ми не отримували жодних коштів на його
розробку, і ми не маємо ніякого права на втручання в його роботу.
«Українські спеціальні системи», умовно кажучи, отримують реєстру у
вигляді «чорного ящика». Наше завдання – зберегти дані. Ми попереджали
про те, що ресурс не витримує тестування. Ми граємо на тому піаніно, яке
нам поставили».
Ми також зв'язалися з Віталієм Шабуніним. Зокрема, ми запитали, чи
отримував його Центр протидії корупції якісь кошти від згаданого гранту, і
яке його бачення ситуації:
Віталій Шабунін, Центр протидії корупції:
«ЦПК ні копійки від ПРООН не отримував, і до створення Реєстру едекларацій ми не маємо ніякого відношення. Ми, як громадська організація,
грали роль воч-дога за процесом і звертали увагу громадськості та
журналістів на проблемні моменти та спроби влади зірвати процес
електронного декларування чиновниками.
Про прозорість процедур проведення тендеру. Я сумніваюся, що в
Проекті ООН можна щось провести непрозоро. Тільки в оголошенні умов
тендеру було близько 30 розробників, якщо не помиляюся. Оскільки ЦПК
ніколи не отримували від ПРООН фінансування, я не знайомий з тим, як
ПРООН проводять тендери і витрачають проектні кошти країн-донорів,
очевидно – за цим вам краще звернутися в посольство Норвегії, за кошти
якого розроблялася Реєстрація декларацій.
До речі, оцінити архітектуру Реєстру, з нашої точки зору, взагалі
неможливо, адже ніхто, крім НАЗКа або УСС, довіра до яких – у мінусі,
навіть не на нулі, тобто – ніхто крім адміністраторів і «допилювачів» Реєстру
не має такого доступу, щоб дозволив здійснити об'єктивну технічну оцінку
технологічного рішення. Навколо створення і запуску Реєстру циркулюють
міфи, відверта нісенітниця і брехня. Нагадаю, що Президент на всю країну
повідомив, що сам Реєстр довелося «суттєво доопрацювати», фактично –
переробити, для того, щоб він почав працювати 1 вересня. Так-от, той
непрацюючий софт вже третій тиждень поспіль лежить і не піднімається – це
вже закінчений продукт державних розробників – фахівців з УСС та
Держспецзв'язку. На мою думку, саме це може бути фокусом вашого
дослідження, адже Реєстр, розроблений Мірандою – працював, а Реєстр,
перероблений державою – напівмертвий».
Ця ситуація, окрім достатньо однотипної, але гучної позиції ЗМІ –
«влада заважає проводити е-декларування» – супроводжувалася ще й менш
помітною, але дуже професійної дискусією програмістів. Програмісти,
люди, які добре заробляють, об'єктивно стежать за процесами, як на мене, є
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носіями дійсно незалежної компетентної думки. Хоча б тому, що вони не
претендували на гранти і посади. Кілька днів я переглядала форуми
спеціалізованих сайтів, і вибравши одного з речників з досвідом
проектування, впровадження, підтримки, атестації мереж, чия сфера
компетенції – високонавантажені системи, знайшла його на Фейсбуці.
Георгій Кашперко про ситуацію з порталом Укрінформу сказав
наступне: «Є обгрунтовані сумніви в тому, що архітектурно е-каталог,
написаний «Мірандою» в його первісному вигляді, був готовий до того, щоб
обслуговувати мільйонні обсяги. У Мережі ще до другої хвилі декларування
прослизали прогнози, на підставі коментарів розробника бібліотеки
криптографії (ІІТ), – про те, що реєстр «ляже». І дійсно. Питання про форму
ухвалення результатів ПРООНом (роботи «Міранди») – вельми цікаве. Досі в
Мережі немає яких-небудь результатів тестування PwC і TL2 (компанії,
відібрані для тестування). Про них бувало згадували – що шабунінці та
ПРООНівці, що мірандовці. Але на питання – «Де подивитися?» – завжди
незмінно зливалися. Реєстр же, згідно первинного RFP ПРООН (RFP –
Request for Proposals – український аналог запиту тендерних пропозицій, у
його складі – Технічне завдання, розроблене кимось під егідою Світового
Банку), повинен був бути готовим до прийняття декларацій ще рік тому –
навесні 2016 року.
Серйозне затягування запуску порталу Георгій Кашперко пояснив так:
«Е-реєстр – це комплекс. Його, згідно ТЗ, сегментували на п'ять підзавдань.
Перші три завдання – це нинішній каталог. І відповідно до паперів його
ПРООН від Міранди прийняв 29 лютого 2016 року. Але при цьому в серпні
державі миттям і катанням проштовхували усі ті самі завдання 1, 2 і 3. Увага
– питання. Чим займався ПРООН, «Міранда» та НАЗК з 29 лютого до 25
липня, коли озвернулись до Держспецзв'язку? У березні 2016-го показували
«прототип» на тематичній презентації. Але навіть у серпні продукт був
сирий, насичений програмістськими прийомами-нагадуваннями – дописати
щось після первинного налагодження. З березня по серпень – це моя
суб'єктивна думка – «Міранда» займалася розробкою завдань 1, 2 і 3. І 29
лютого у них роботу прийняли тільки на папері. Це пояснює, чому
Держспецзв'язок не залучили навесні – не було що атестовувати, так як був
тільки прототип. Систему атестували за Г1 (Г1/2/3 – це рівень гарантій до
коректності реалізації захисту. Г1 найнижчий – «тримаюся за червоне».
Атестація проводиться для окремого зразка або партії). На такому рівні
подають на експертизу робочий зразок. А ще залишалися два завдання з п'яти
– третє і четверте. Це зв'язки з зовнішніми реєстрами, API для програмування
(наприклад, для вбудовування в різні підсистеми iGov або краулери даних). І,
нарешті, найголовніше – аналітична частина – та, яка в автоматичному
режимі шукає в деклараціях «дичину», щоб потім у ручному режимі аналітик
НАЗК її розглянув і прийняв рішення про те, чи застосовувати легальні
заходи до декларанта чи ні. ПО від самого початку не було масштабоване до
потрібних розмірів. Усе, що сталося – низька експертиза виконавців.
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Народний депутат України Іван Винник про свій діалог з датським
послом і бачення ситуації розповів наступне: «Ця історія говорить про дві
проблеми. Перша – про корупцію у грантодонорських організаціях. Друга –
про непрофесійність членів НАзК. Корупція в ООН стала темою багатьох
міжнародних розслідувань: за деякими даними, до бенефіціарів доходить
тільки до 20 % коштів – я читав статистику по Афганістану, Іраку, Ліберії
(там на забезпечення демократичних інститутів за два роки було витрачено 7
млрд доларів США на країну в 4 мільйони людей – це без витрат на
миротворчий контингент). І зрозуміло, що ці гроші осідали на рахунках
швейцарських кантонів, до населення доходили копійки. Про це нещодавно
писав Блумберг. І схожу картину ми спостерігали в Україні. Данія виділила
60 мільйонів данських крон – це сім з половиною мільйонів доларів США, в
Україну зайшло близько двох мільйонів, за ці кошти проводилися круглі
столи, семінари – незрозуміло що. 97 тисяч доларів було виділено «Міранда»
на створення порталу по Е-деклараціям.
Але це все немодно – розслідувати грантові кошти, які виділяються
народу України. Професійні активісти вважають, що гроші надаються
персонально їм, і вони не зобов'язані нікому звітувати – ні народу України, ні
правоохоронній системі. Ми запрошували в парламентський комітет посла
Данії, він прийшов до нас і став чемно докоряти, що йому незрозуміла
реакція політиків, адже вони допомагають народу України. А на моє
зауваження, що вони допомагають окремим людям і навіть не намагаються
проконтролювати виділені кошти, стало зрозуміло, що він не хоче
продовжувати і заглиблюватися в тему. До речі, я надіслав офіційний запит, і
посол мені не відповів.
Я також зустрічався з заступником ГПУ Єніним, який відповідальний за
співробітництво з міжнародними структурами і повинен протидіяти проявам
шахрайства у будь-яких формах, сподіваюся, що буде можлива взаємодія з
органами Єврокомісії, які розслідують зловживання, є відповідний орган при
Міністерстві юстиції США. Але, ви розумієте, у суспільстві поки що немає
запиту на розслідування освоєння грантових коштів, і немає мотивації у
правоохоронних органів. Мені займатися цим в якості приватної ініціативи –
надто нерівні сили, враховуючи, який галас можуть підняти НУО, професійні
представники громадськості.
Ось зараз сміються над Трампом, який говорить, що фінансування ООН
занадто велике. А я думаю, що він розуміє ситуацію – як обкрадають ці
фонди. Реєстр не працював з першого дня, державі передали непотріб (те, що
портал висить – дрібниці порівняно з тим, що там немає інтеграції з іншими
реєстрами), ми намагалися про це сказати і наштовхувалися на шалений опір.
І найважливіший етап техзавдання, виписаний МЗС Данії, не реалізований».
Віталій Манько вважає, що від самого початку, з вересня 2016-го року
варто було б підняти галас після провалу, писати в міжнародні
антикорупційні агентства і добиватися міжнародних розслідувань. Але всі
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були так захоплені темою саботажу влади, що стежити за руками, по яких
ходили грантові кошти, просто не приходило в голову.
Цей потворний у всіх відношеннях сюжет піднімає теми, про які ми
раніше взагалі не говорили.
ККД неурядових організацій. Грантоотримувач і грантодавець не
повинні бути людьми з одного човна, повинні бути вироблені критерії
успішності витрачених коштів не тільки для звіту. Є питання ціни (яку
платять західні платники податків) і якості послуги (надається
грантоотримувачами). НУО багато зробили свого часу для України, але чому
б не поговорити про те, як і на що витрачаються кошти.
І ще. Чому розслідування витрачених коштів не провели самі
журналісти-розслідувачі? Адже новий антикорупційний (що б не говорили –
майже політичний) клас повинен показувати приклад, що вони обережні з
чужими грошима. А так виглядає, що низькопробна громадськість
низькопробно «освоїла» кошти, а таке керівництво НАЗК ліпить
низькопробні тексти і просто не здатне гідно піти.
З побоюванням писала цей текст, оскільки, в цілому, є користувачем і
одержувачем продуктів НУО, але вважаю, що прозорість не шкодить навіть
їм. Україна провела три революції, хто знає: можливо, вона у такий же спосіб
зробить ще одну революцію? Революцію в справі «міжнародного розпилу».
Не знаю точно, скільки рук копалися в надрах реєстру, але кудись же
поділися ці два (або три) мільйони (3 млн дол. США на е-декларації: ім’ям
антикорупції в Україні https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2217227-zmln-dolariv-ssa-na-edeklaracii-imam-antikorupcii-v-ukraini.html. – 2017. –
25.04).

Олександр Щелоков, керівник проекту «Є-data»:
Два роки тому, розповідаючи про e-data.gov.ua, створений нашою
командою, я завершив колонку так: «Про що цей веб-портал? Про
свободу від ілюзій і про наше майбутнє». Минуло півтора року. Чи
звільнилися ми від ілюзій? Думаю, ні.
Популізму з боку політиків стало більше, а потенціал відкритих даних
дотепер ще мало затребуваний суспільством. Певною мірою це пов'язано із
згасанням активності, частково з нерозумінням, чим є open data насправді.
Що дає нам підстави не розчаровуватися і працювати далі?
1. Понад 15 млн документів.
Таку кількість даних можна переглянути на e-data.gov.ua. З кожним днем
це число зростає. Це найбільша відкрита база даних в Україні у сфері
публічних фінансів. Вона містить понад 45 млн трансакцій на загальну суму
понад 3,2 трлн грн.
Після закриття операційного дня 200 тис трансакцій з ДКСУ через
захищений тунель йдуть у Мінфін. О 9-й ранку наступного дня їх можна
побачити на порталі.
2. Унікальність.
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Це не тільки найбільша в Україні база відкритих даних у сфері публічних
фінансів. Навіть у Європі я не зустрічав аналогічного ресурсу, куди б
державне казначейство щодня викладало всі свої платежі. Додайте сюди
близько 500 тис договорів, доступ до яких дає електронна система публічних
закупівель ProZorro.
Додайте єдиний державний портал відкритих даних data.gov.ua, який
планують активно розвивати. Так, ми багато чого беремо на Заході, але ми
також володіємо сучасними технологіями і показуємо себе як активні гравці
у сфері open data.
3. Три роки, три місяці і три дні.
Щоб ухвалити закон для створення цього порталу, знадобилося три
роки. Ми написали код за три місяці. Через три дні журналіст знайшов
корупційну схему з квартирами на вулиці Горького.
На цьому ресурсі можна побачити все: від придбання кавоварки для
приймальні і закінчуючи купівлею автомобіля чи оплатою проживання в
готелі «Київ».
Був такий собі «чорний мішок», а тепер ви бачите кожну копійку. Багато
можновладців досі про це навіть не здогадуються.
4. Справжній Клондайк для розслідувань.
Прикладів вже достатньо.
Користуючись даними порталу, Дмитро Гнап зробив гучне
розслідування про те, як напередодні Нового року ГПУ витратила мільйони
гривень на канцтовари.
У нас небагато журналістів, які займаються корупційними
розслідуваннями з юридичними наслідками: «Наші гроші» Олексія
Шалайського, Bihus.info. Однак ми стимулюємо громадськість, проводячи
конкурси журналістських розслідувань.
Ця тема цікава регіональним активістам. Виділяються Херсон і
Кропивницький. На Донбасі дуже активна громада. У селі Нові Петрівці, де
живе близько 8 тис осіб, активісти дізналися, як працює схема «кум-сватбрат». Система допомагає відкривати дані на будь-якому рівні.
5. Пошукова аналітична система 007.org.ua.
E-data.gov.ua – це база даних, на основі якої можна створювати інші
корисні сервіси. 007.org.ua – це якраз такий приклад. Сервіс значно
полегшує журналістські розслідування. Це простий спосіб пошуку та
візуалізації аналітики на основі відкритих даних про публічні фінанси
України. Зайдіть і подивіться.
Ви можете побачити там будь-які трансакції контрагентів. Видно, коли
заплатили, яку суму, хто платник і хто одержувач. Це ініціатива команди «Єdata». Держава відкрила дані, а ми маємо можливість їх обробляти, як
заманеться.
6. По-справжньому відкриті дані.
Ще одна важлива річ: open data – це дані, які можна скопіювати і піддати
машинній обробці. Дані e-data.gov.ua відповідають цій вимозі. Ми не
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працюємо з інформацією у форматах pdf, скан-копій та фотографій, які для
цього не годяться.
7. 47 %.
Зараз повною мірою функціонує тільки казначейський модуль. З 80 тис
розпорядників, які за законом повинні зареєструвати свої кабінети на
порталі, зробили це трохи менше половини. Причин кілька.
Близько 30 % території України не має якісного інтернету. Деяка
частина урядовців не знає про цю вимогу закону. Інші просто не хочуть. У
них в оборотах мільйони, а штрафи становлять 400-800 грн. Проте,
користуючись тільки даними про трансакції Єдиного казначейського
рахунку, можна багато чого побачити і зробити.
8. Це мусить бути цікаво чиновникам.
Ми вважаємо, що чим більше про цю систему будуть знати урядовці
будь-якого рівня, тим більше їх буде зареєстровано в системі. Нам потрібно
не 47 %, а хоча б 70 %. Це повинно бути для них цікаво, бо це крок назустріч
громаді.
Деякі з них це розуміють і навіть долучають пресу, кажучи тим самим:
«Ми відкриті». Це шлях до електронного відкритого уряду.
9. Відкриті дані – це не тільки боротьба з корупцією.
Відкриті дані розвивають економіку, стимулюють менеджмент і
бізнес-процеси. Коли ми проаналізували дані порталу e-data.gov.ua, то
виявили, що 70 % платежів казначейство проводить по Україні день в день,
22 % – наступного дня.
Платежі, які обробляються до п'яти днів, становлять 6 %, а платежі,
здійснені через п'ять днів, – тільки 2 %. Це хороший сигнал для бізнесу, який
сумнівається, чи працювати йому з державою. Раніше побоювання щодо
затримок платежів були обґрунтовані, сьогодні платежі майже не
затримуються.
10. Про якість життя.
Корупція не є першопричиною низької якості життя. В умовах
прозорості корупція буде зменшуватися. Подивіться на Данію, у якій 92
людини зі ста мають інтернет і доступ до open data, і на Сомалі, де доступ до
відкритих даних – на рівні 1,5 %.
Отже, що таке open data? Це означає більше бачити, знати і думати. Це
значить бути чесним, сильним і самостійно ухвалювати рішення (Десять
речей,
які
варто
знати
про
відкриті
дані
//
http://www.epravda.com.ua/columns/2017/04/21/624123 . – 2017. – 21.04).

Олексій Вискуб, заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування України:
Підприємці та фізичні особи незчулися, як електронні послуги від
держави стали реальністю. І йдеться не про відправлення онлайнзаявок, після яких ще два рази потрібно сходити в держорган. Чимало
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важливих послуг тепер є по-справжньому електронними, без жодного візиту
громадян до органів влади.
Українцю, що бажає скористатися електронними послугами, вже є з чого
вибирати. Найкорисніші та найважливіші з доступних сьогодні послуг:
реєстрація бізнесу,
призначення допомоги при народженні,
будівельна послуга щодо введення об’єктів в експлуатацію.
Кожну з цих послуг запустили навесні 2017 р, але йшли до цього майже
рік. Чому так довго? Потрібно було внормувати їх юридично.
Серед найбільш популярних електронних послуг також отримання
субсидії. Її запровадили у жовтні 2016 року. За цей час кожен десятий
громадянин, що звертався за отриманням субсидії, робив це онлайн.
Дуже популярні е-послуги і у сфері земельних відносин. Наприклад,
витяги про земельну ділянку або про нормативно-грошову допомогу
отримали вже понад 100 тисяч громадян. Понад 1 000 проектів землеустрою
погоджено онлайн. Ця послуга мала дуже багато нарікань від громадян, тому
було запроваджено «сліпий» розподіл документів на виконавця. Тепер
документи, що подані, наприклад, у Дніпрі, можуть попасти на розгляд до
Львова. Це дало значний ефект.
Використання електронних послуг замість відвідування держоргану
особисто повністю знищує корупційні ризики та зловживання. Такі послуги
змінили паперовий процес, а також спростили та оптимізували його завдяки
електронній взаємодії державних реєстрів. Надання адмінпослуг в Україні
дуже складне та зарегульоване, і головне завдання е-урядування –
модернізація цього процесу та підвищення його прозорості. В цьому мають
допомогти інформаційні технології. Проте не можна автоматизувати хаос,
тому перехід послуги в електронну форму, це повна зміна процесу, його
спрощення і закріплення на законодавчому рівні. Тому електронні зміни такі
повільні. Хороший результат – коли при цьому зменшується кількість
документів, що вимагають від громадян, етапів надання послуг та їхніх
термінів.
Хоча всі е-послуги мають різні адреси, отримати їх в більшості випадків
можна з одного порталу Мінекономрозвитку – my.gov.ua. На нього поступово
інтегрують всі існуючі е-послуги (Олексій Вискуб. Бізнес, соціальні
виплати та будівництво. Які електронні послуги можуть отримати
українці
без
жодного
візиту
до
державних
установ
//
https://poslugy.gov.ua/info/news/48/details. – 2017. – 14.04).

Валерій Фіщук, регіональний менеджер з розвитку бізнесу Cisco:
Часто чути: «не регулювати та не заважати». Але чи достатньо лише
цього для побудови ефективної, тобто «цифрової» економіки? Гадаю, ні.
Бізнес переважно шукає простих шляхів, яким є, насамперед,
«капіталізація на природніх ресурсах». Нині так і живемо. Однак, задля
«капіталізації на інтелекті» ключовою є діяльність держави, націлена на
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створення стимулів до цифровізації та формування потреб у цифровізації.
Інакше – «ресурсна економіка» буде перемагати і надалі.
Як відомо, офіційне та об’єктивне бачення розвитку «інтелектуальномістких, креативних, інноваційних ринків», у тому числі «цифрових» – в
Україні лише формується. Ключовий принцип успішної політики в цій сфері –
не очікування, що все відбудется само собою, а піклування, стимулювання,
допомога – з метою розвинути, примножити та використати можливості
інтелекту створювати додану вартість, – цифрову додану вартість.
Суть такої політики проста: капіталізуватися завдяки природнім
ресурсам має стати ДОРОГО та ВАЖКО! Капіталізуватися завдяки інтелекту
та технологіям має стати ДЕШЕВО та ЛЕГКО!
Під егідою ГО ХайТекОфіс, світові лідери «цифрового» світу Cisco,
IBM, Intel, Oracle, Deloitte, SAP, Ericsson, HPE, MasterCard, International Data
Corporation, вітчизняні консультанти та експерти розробили концептуальні
засади «Цифрового порядку денного України – 2020», – документ, який
визначає ключові політики, першочергові сфери, ініціативи та проекти
«цифровізації» України на найближчі 3 роки.
Робота
тривала
з
жовтня
2016,
ініціатива
підтримана
Мінекономрозвитку, АП, ВРУ. Напрацювання були презентовані
громадськості та експертному середовищу. 16 лютого 2017 р. пройшли
відповідні слухання у Комітеті інформатизації та зв’язку ВРУ (голова – О.
Данченко)
Україна – чи не єдина у Європі без власного «цифрового» бачення.
Практично усі країни ЄС вже затвердили та впроваджують власні «цифрові
адженди» або «цифрові стратегії», а багато з них – для прикладу, Німеччина,
Франція, Швеція – реалізовують її ключові компоненти протягом останніх 57 років як приорітет державної політики у багатьох сферах життя та галузях
економіки.
З формальної точки зору, гарна «цифрова адженда» – це ініціатива, план
дій, стратегія, дорожня карта для здійснення «цифрових трансформацій» та
розвитку в країні цифрової економіки, цифрової інфраструктури, цифрового
суспільства.
З неформальної точки зору, гарна «цифрова адженда» – це стратегія
швидкого, відносно дешевого та якісного досягнення цілей країни як в
економічній, так і суспільній площині за рахунок використання цифрових
технологій. Логіка проста: в сучасному світі конкурують інструментами
досягнення цілей. Перемагає той, хто володіє такими інструментами, та може
швидко, дешево та з новою якістю досягати звичних для будь-якої країни
цілей (ВВП, зайнятість тощо). «Цифра» – той самий інструмент.
Зустрічі експертів щодо розвитку «цифрової економіки» в Україні
оголили декілька стереотипів, котрі заважають просунутися у розумінні
наступних кроків та дій.
Так, успішність українських компаній із сфери ІТ-аутсорсу створила
стереотип, що у нас з ІТ все гаразд. Чути наступне: «ми багато експортуємо,
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українські мізки пишуть код для всього світу, ми номер 5 з інтелекту,
українська математична школа неперевершена» тощо. Заперечень немає,
однак слід зауважити, що ІТ-аутсорс – це цифровізація інших економік, а
цифровізація економіки України – це питання категорично інше, хоча б тому,
що торкається внутрішніх проблем. Однак, без досвіду перших зробити друге
буде важко.
Так, попит на цифрові послуги та талановитих розробників за кордоном
в тисячі разів вищий, аніж попит на такі послуги в Україні. Чи радіти?
Шалений попит означає, що іноземні країни, економіки та компанії наразі
здійснюють у себе «цифрові» проекти та трансформації, тобто стають більш
ефективними та конкурентоздатними на глобальній арені. На жаль, це також
означає і те, що українська економіка цього поки що не робить, а значить, є
ризики, що вона й буде надалі відставати та все більше перетворюватися на
ресурсну.
Інший стереотип, особливо розповсюджений у державному секторі, це
прирівнювання «цифрової економіки» до «електронного урядування».
Останнє фокусується на автоматизації сфери державних послуг (електронне
обслуговування громадян та бізнесу), у той час як «цифрова економіка»
зосереджується також і на багатьох інших важливих елементах побудови
сучасної конкурентної країни: цифровізація бізнесу, промисловості, Індустрія
4.0, цифрове суспільство та цифрові навики, цифрові права, «тверда» та
«м’яка» цифрова інфраструктура, подолання цифрового розриву тощо.
Ще одна проблема – у розумінні тонкощів Інформаційно-Комунікаційних
Технологій (вживана в Україні абревіатура ІКТ, або ІТ) та технологій
«цифрових трансформацій».
Так, згідно з даними Міжнародного економічного форуму, саме завдяки
ІКТ у 1969 році розпочалася Третя промислова революція, коли з’явилася
перша комп’ютерна мережа АРПАНет та операційна система UNIX. З часом,
IP-технології та електронні комунікації стали основою зародження ще більш
просунутих технологій, котрі призвели до початку Четвертої промислової
революції, інфраструктура якої – це широкосмуговий інтернет, ключова
діяльність якої – це програмування, ключовий тип організацій якої – це
цифрові платформи, ключовими навиками якої – є навики цифрові, а
головним ресурсом та засобом виробництва є ДАНІ.
Кожна революція розпочиналася, насамперед, із зрілості та готовності
так званого «технологічного пакету» (умовно «паровий двигун – електрика –
ком’ютер...»), який поступово змінював старий економічний уклад на новий.
Нічого дивного: технології рухають економіку.
Отже, четверта промислова – це, насамперед, «технології цифрової
трансформації»: інтернет речей, роботизація та кіберсистеми, штучний
інтелект, великі дані, безпаперові технології, аддитивні технології (3D-друк),
хмарні та туманні обчислення, безпілотні та мобільні технології, біометричні
технології, квантові технології, технології ідентифікації, блокчейн і багато
інших. Якщо в часи Третьої промислової ІКТ чудово справлялися з
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автоматизацією та інформатизацією того, що є (business as it is), то в наші
часи,
Четвертої
промислової,
зазначені
цифрові
технології
ТРАНСФОРМУЮТЬ бізнес в якісно нові форми діяльності.
Так, цікавою є сучасна парадигма віднесення «цифрових
трансформацій» від просто автоматизації процесів організації (ІКТ) до
бізнес-стратегії організації. Понад типовою позицією Chief Information
Officer, або навіть замість неї, в організаціях з’являється позиція Chief
Digitization Officer, котрий зазвичай входить в топ-менеджемент компанії та
безпосередньо відповідає за цифрові якості святая святих організації – її
бізнес-моделі. Вона може бути або digital supported, або digital faced, або
digital powered, або digital embedded, де остання означає, що «цифрові
технології вбудовані в бізнес-модель» (наприклад, e-commerce або fintech).
Пріоритетне місце серед багатьох компонент «цифрової адженди»
займає саме «цифрова економіка». У класичному розумінні «цифрова
економіка» – це діяльність, в якій ключовими факторами (засобами)
виробництва є цифрові дані та їх використання, що дозволяє суттєво
збільшити ефективність / продуктивність в різних видах економічної
діяльності. Часто вживають термін «економіка даних».
Є більш конкретні пояснення, наприклад, «цифровою економікою»
називають економіку, котра застосовує (споживає) цифрові технології та
сервіси. Сферу, котра створює цифрові технології та сервіси, впроваджує та
обслуговує, називають цифровою індустрією (в українських реаліях цю
сферу називають «ІТ-сектор» або «сфера ІКТ»).
Зрозуміло, що «цифрова економіка» може будуватися «на папері», однак
до реальних результатів дійде тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які
стосуються «цифрових трансформацій», будуть інтегровані в національні,
регіональні та галузеві стратегії і програми розвитку, та головне – будуть
виконуватися як приорітетні. У цьому ракурсі деякі країни взагалі вдаються
до використання принципу «цифрової диктатури», або так званого digital by
default, суть якого полягає в тому, що утримання та розвиток будь-якої
фізичної системи здійснюється лише за відсутності цифрової альтернативи.
Тобто, фізична система стає альтернативою, а цифрова – стає звичайним
станом функціонування системи, або згідно з теоріями Швейцарської бізнесшколи IMD стає new digital normal.
Подальший
розвиток
«цифрових
трансформацій»
України
відбуватиметься по одному з двох сценаріїв – базовому або форсованому.
«Цифрова адженда України-2020» буде затребувана саме для «форсажу».
Для інших сценаріїв вона просто не потрібна.
Отже, базовий сценарій, або непріоритетний, передбачає інерційне
продовження тенденцій сприйняття «цифровізації» економіки та пов’язаного
з цим розвитку людського капіталу як непріоритетних, що буде надалі
призводити до трудової міграції та відтоку «мізків», неефективної економіки,
низької конкурентоздатності, а держава, яка, якщо і буде здійснювати
стандартні та формальні кроки, то для відчутного зростання їх буде
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недостатньо. Цей сценарій матиме лише незначний вплив на модернізацію
економіки, розвиток ринку інновацій, інноваційного підприємництва та
загального стану «цифровізації» країни.
Форсований, або приорітетний, сценарій цифровізації передбачає
усунення законодавчих, інституційних, фіскально-податкових, валютногрошових бар’єрів, що перешкоджають розвитку «цифрової» економіки,
«цифровізації»,
прийняття
потужних
заходів
щодо
стимуляціїї
«цифровізації» секторів економіки та бізнесу, ініціація державою
масштабних трансформаційних ініціатив та проектів «цифровізації» у т.ч. на
базі сучасних моделей державно-приватного партнерства.
Головною мотивацією держави піти по форсованому сценарію розвитку
має стати здатність «цифрових» технологій впливати на продуктивність та
ефективність економіки та бізнесу. Галузі, що їх використовують, зростають
у 2-4 рази швидше, аніж в середньому по галузях. Яскравими прикладами
може бути fintech, agrotech тощо. Сфери життєдіяльності (освіта, медицина,
транспорт і т.ін.), що модернізуються завдяки «цифровим» технологіям,
стають набагато ефективніші та створюють нову цінність і якість, які дуже
часто приводять до повної трансформації старої системи. Не секрет, що та
сама медицина трансформується завдяки «Інтернету речей» від офлайнмедицини до онлайн-медицини. Іншими словами, періодична діагностика
(раз на півроку, чи рік, чи десять) буде змінюватися в постійно-тривалу
діагностику (онлайн).
Цифрові дивіденди (або результати від цифрових трансформацій, згідно
з аналітикою Світового банку) – це загальнонаціональний економічний
приріст, акселерація економіки, бізнес-діяльності, а отже і податкові
надходження, зростання ВВП, притік нових інвестицій тощо (Цифрова
економіка – це реально // http://biz.nv.ua/ukr/experts/fichuk/tsifrovaekonomika-tse-realno-1001102.html. – 2017. – 18.04).

Яніка Мерило, радник міністра інфраструктури та міського голови
Львова, в. о. заступника мера Дніпра:
– Якщо узагальнювати ваш досвід роботи в Україні, наскільки ви
відчуваєте, чи є реальне розуміння необхідності системного впровадження
електронного урядування? Які чинники тут діють?
– Немає. Тому що немає стратегії. Доки її немає, немає напрямків руху
та розуміння, хто, коли і що має робити. Тобто в нас досі немає стратегії
електронного суспільства. Не лише урядування, а й таких питань, чи є
інтернет, чи він доступний, чи люди вміють ним користуватися тощо. У
Європі є digital agenda – різні напрямки, які визначають, що потрібно
будувати, які умови створювати. Ідеться якраз про те, що всюди є доступний
інтернет, є законодавство, технології... У нас такого плану дій взагалі немає. І
це дуже велика проблема, бо все, що зараз створювалося, – хаотично. Хтось
тут щось зробив, хтось – в іншому місці, хтось масштабував, у когось не
вийшло... Але це мало б бути на державному рівні. І якраз сьогодні (інтерв’ю
Експертний погляд

38

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

1 – 30 квітня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
записувалося 3 квітня. – Авт.) ми збираємося робочою групою з питання
електронного квитка, де я також обстоюватиму тезу про необхідність єдиної
державної стратегії. Тобто не кожен створює своє, і хто хоче, створює, хто не
хоче – ні, тут одна технологія, там – інша, і вони між собою вже ніяк не
перетинаються, не кажучи навіть про співпрацю. Але щоб була одна
стратегія і стандарт, щоб, наприклад, той електронний квиток, який працює в
Харкові, працював би у Києві та Львові тощо. Тобто доки немає стратегії,
немає розуміння, як, куди держава хоче і має рухатися.
Тиск завжди допомагає. Я навіть кажу про нас: «Трольте», і це зробить
процеси швидшими». Знаю, що Державне агентство з питань електронного
урядування, яке прямо підпорядковане прем’єр-міністру, працює над цією
стратегією, але вона ще не опублікована, і доки її немає, немає розмови. Це
як реформи – у нас усі весь час працюють над реформами, але доки не
завершено – не зроблено. Теоретично ініціювати створення стратегії може і
комітет Верховної Ради з питань інформатизації та інформаційних технологій
на чолі з Олександром Данченком; може ініціювати Офіс реформ чи
Президент, якщо дивитись на законодавчому рівні. Також знаю, що Digital
Agenda готується і в HighTech Office.
– Уже стало загальником, що «реформи не йдуть». Як вам здається, в
чому саме вони «не йдуть»? І через що – проблема на рівні «замовника» чи
«виконавця»?
– Частково і на рівні розуміння та комунікації, і на рівні замовника та
виконавця. Ніде реформи не робились за два роки. В Естонії уже 25 років
здійснюють реформи. Тобто поліпшення – це тривалий процес. Доки
ухвалили якийсь закон, доки виконали, доки дійшло до мас... Тобто я
вважаю, що ми очікуємо більше, ніж можна зробити. Ми запитуємо: «Чому
ми за два роки не стали жити, як Польща, Словаччина?» – не розуміючи, що
вони проводили перетворення упродовж десятиліть. Це по-перше. По-друге,
зрозуміло, що щось можна робити швидше. Але тут проблема: навіть якщо
уряд хоче діяти, то щось залежить від законодавства. Якщо законодавство
міняти – це не відбувається, як в Естонії, де зібралися й за три місяці
поміняли, бо всі розуміють, що потрібно. У нас хтось хоче «розкачувати
човен», хтось хоче його «перехилити», хтось хоче «тягнути на себе», а хтось
бойкотує трибуну з різних причин. В Україні середній час для ухвалення
закону приблизно рік. Інакше кажучи, як можна працювати швидко, якщо, в
кращому разі, його ухвалять за рік, а у гіршому – все буде тягнутись і
тягнутись. Законопроект щодо електронного квитка був ще хорошим
прикладом, коли ми за рік і кілька місяців його провели. Але там усе
склалося, тобто ми об’єднали всіх, кого взагалі було можливо. Утім, знову ж
таки, так довго проходять процеси, які мали б бути автоматичними і
зрозумілими.
Гальмується робота й тому, що не всі, мабуть, міністерства хочуть
швидко проводити реформи. І ще є бюрократія, дуже багато процесів, які
незрозумілі недержавному секторові. Тобто те, що ми робили в приватному
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секторі, зараз на державному рівні відбувається, мабуть, у три-чотири рази
повільніше. Наприклад, треба прийняти певне рішення у місті – спочатку
міськвиконком, потім 20 днів для обговорення, потім – комітети, потім –
сесія. Отже, все набагато повільніше. Може, це й закладено в процес – чи це
називається демократія, чи це називається неефективність... (Усміхається.)
Коротко кажучи, немає ідеальних умов. Починаючи з того, що
законопроект може провалитись тому, що «корова», «дрон», «Новінський»,
незалежно від того, наскільки він правильний. І закінчуючи тим, що не
завжди є бажання швидко рухатись і заважає бюрократія. Але я вважаю, що в
сенсі електронного урядування дуже багато зроблено. В інших сферах – є
такі, де незрозуміло, чому все йде повільніше, ніж ми чекали. На мою думку,
найважливіша реформа – правосуддя. Якщо не працюють суди, все інше вже
не працюватиме. Тому що, перепрошую, навіть якщо поліція затримує
зловмисника, але його відпускає прокурор чи суддя, про що ми говоримо? У
нас весь час така ситуація. Поки правосуддя не запрацює, решта буде на
другому рівні.
– 2015-го ви прогнозували, що «Україна може розраховувати на повний
перехід на е-governance вже через 15 років». Чи не змінилася ваша думка
зараз?
– Ні. Вважаю, навпаки, може, все й не так погано. Знову ж таки, поки
немає стратегії, ми не можемо прогнозувати. Якби була стратегія, план дій,
розуміння тощо, це точно можна було б зробити за 15 років. Бо за останні два
роки вже видно по різних рейтингах, як швидко ми рухаємося. Наприклад, у
рейтингу електронного урядування ми були два роки тому на 87-му місці,
зараз – на 62-му, тобто ми на 25 місць стрибнули! Естонія там на 13-му місці,
Грузія – на 61-му, ми – на 62-му. Ми рухаємося в цій сфері дуже швидко, але
до того, щоб усі люди це почали відчувати постійно, дуже довгий шлях. Тому
що якась довідка не потрібна, але десь немає електронних реєстрів, десь
треба сканувати тонни папірців... Тобто це впорядкування займе певний час.
– Зараз у Дніпрі, де ви працюєте вже вісім місяців, активно
впроваджується чимало проектів: електронний квиток, система
«Електронне здоров’я», «Картка дніпрянина», система Navizor... Як
просуваються ці нововведення?
– Усе починається з того, чи є політична воля. Без неї нічого не буде.
Якщо «верхи» не хочуть, «низи» багато що не зроблять, на жаль. Тому,
наприклад, щодо електронних послуг мають співпрацювати міністерства чи
міста. Ти не можеш запустити електронні послуги, якщо місто каже «нам це
не потрібно». Органи мають взаємодіяти. У Дніпрі в нас є абсолютне
політичне бажання і воля. Починаючи з того, що мер Філатов запросив і дав
карт-бланш, не було жодних обмежень у роботі. Ніколи ніщо не гальмується.
Зрозуміло, що бюрократія працює повільніше, але є повна підтримка.
Жодного разу за ці вісім місяців не було питань: «Навіщо це?», «Чому це?»,
«Може, не треба?». Дуже легко, якщо все залежить від тебе. Тобто якщо
чогось не зробила, то це питання до себе.
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Мене весь час дратує, що демократична праця держави набагато
повільніша. Бо я також бачу збоку: якби це було приватне підприємство,
воно б уже давно все зробило. А я не можу швидше, бо рішення має пройти
всі рівні бюрократії, називаю це «всі кола пекла». Тобто є деякі процеси, які
не прискорити, але я вважаю, що все почалось із того, що є політична воля.
Дуже вдалий приклад, до речі, – програма «Електронне здоров’я». У ній
ми зараз запускаємо чотири системи, щоб порівняти, як зручніше і краще. У
Дніпрі за програмою «Електронне здоров’я» за три місяці почали 40 % людей
записуватися до лікаря через інтернет! Я завжди говорила, що електронне
урядування піде швидше, якщо це будуть потрібні людям рішення.
Наприклад: довідка про несудимість в інтернеті. Якщо вона не потрібна
людям масово, то ця послуга не дійде швидко. А якщо ти вже зараз можеш
користуватися електронною чергою в поліклініку, то швидко будуть і бабусі
питати: «Як там мені можна записатися?» Мені здається, саме у Дніпрі
відчувається, що ми дійшли до потрібних людям рішень.
– У серпні минулого року, перед переїздом до Дніпра, ви говорили, що
«вважатимете справу завершеною, коли понад 90 % жителів міста
почнуть користуватися електронними послугами». Який ваш прогноз, коли
це станеться?
– Я розумію, що говорила щось про 15 років. Місія не виконана, значить,
мені треба працювати ще 13 років, як підказує логіка. (Усміхається.)
Прогнози майже такі ж, а може, навіть і менші. Думаю, що за 15 років буде в
ідеалі так, що взагалі не відбуватиметься спілкування з державою. Як в
Естонії сьогодні – я, мабуть, 5 років тому востаннє спілкувалась із державою,
тому що нічого не потрібно ні їм від мене, ні мені від них, бо все електронне.
Великої кількості довідок взагалі не існує. Тому що державні органи
передають один одному інформацію. Якщо, наприклад, та ж довідка про
несудимість – то це ж МВС. Якщо вона потрібна іншому міністерству чи
деінде – чому ви в мене питаєте? Спілкуйтесь між собою. Тобто в ідеалі за 15
років буде такий електронний світ.
А щодо того, що 90 % людей користуватиметься якимось рішенням, – у
Дніпрі це буде швидше. Бо в інші міста, які не хочуть і не будуть запускати
електронне урядування, це дійте тоді, коли місцеве самоврядування вирішить
чи «згори» хтось примусить. Але знову ж таки: одна справа – примусити, а
інша – спробувати допомогти і популяризувати. Наприклад, навіть якщо ми
запустимо електронну довідку, але місто про неї не розповідає, не допомагає,
пасивно протидіє, то вона не буде масовою. Тобто паралельно має бути
бажання держави. Я вважаю, що у Дніпрі більшість людей буде швидше, ніж
за 15 років, користуватися електронними послугами. Поки що йдеться про
десятки тисяч людей, а у нас живе майже мільйон, тому це ще не
відчувається.
Щоб поінформувати про весь загал рішень, потрібен час. І тут дуже
велика інертність. Інформація не доходить одразу. Ну добре, ми запустили
нову послугу. Може, навіть хтось у новинах про неї написав. Хоча, може, і не
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написав, бо багато хто не розуміє, про що ми взагалі розповідаємо. Тобто в
тому, щоб інформація дійшла в маси, щоб люди пам’ятали і користувалися
електронними послугами, дуже велику роль відіграє комунікація. Але знову
ж таки, такі послуги, як запис у поліклініку он-лайн, електронний рецепт,
електронний квиток і так далі – дійдуть швидше, бо це буде те, чим людям
треба користуватися щодня чи кожен другий день. Думаю, ми це питання
вирішимо через масові послуги, коли працюватиме «сарафанне радіо». Це
дивовижно, як швидко воно працювало по поліклініці – користується 40 %
людей! Це означає, що за місяць записується приблизно 25 000 пацієнтів,
скажімо, із них 40 % щодня записуються через інтернет. Кажуть, наприклад,
що бабусі не будуть цим користуватись. Із реєстраторів, які працюють з цим
електронним рішенням, – 40 % пенсіонери, тобто це і лікарі, і медсестри, і
так далі. Вони навчають сьогодні наші інші поліклініки й центри. Тобто якщо
людям щось потрібно і зрозуміло, вони користуватимуться цією послугою.
– Якщо узагальнити, де серед міст є більше такої ініціативи і розуміння
міської влади, яка вимальовується картина?
– Картина різна, бо є деякі маленькі міста, які дуже прогресивні, але в
маленьких містах це і трошки легше втілювати. Є великі міста, я вважаю, що
Львів, Дніпро і Вінниця (незалежно від порядку називання) – це перша
трійка. Київ дуже відстає, хоча має всі можливості. І це навіть видно по
різних рейтингах електронних послуг чи певних рішень, у яких він не
входить у першу п’ятірку. При можливостях Києва він мав би бути потужним
лідером, бо тут є більше ресурсів, грошей, людей і так далі. Також серед
прогресивних деякі не такі великі міста – Луцьк, Маріуполь, Кам’янецьПодільський. Дуже втішає, що і маленькі міста «незалежно від» починають і
запускають електронне врядування, розуміють його вагу. Тут знову ж таки
показник – політична воля. Хто хоче, той робить (Ольга Харченко Яніка
МЕРИЛО: «Електронне урядування піде швидше, якщо це будуть
потрібні людям рішення» //http://m.day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/prostrategiyu-i-politychnu-volyu. – 2017. –06.04).
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Блоги та соціальні мережі
USAID Ukraine:
Е-рішення як ключ до підвищення якості управління.
26 квітня в ІА «Укрінформ» відбулася презентація е-системи
документообігу для Міністерства освіти і науки. За сприяння Адміністрації
Президента України, що безкоштовно надає розроблену систему едокументообігу, та підтримки Майкрософт Україна, які надали технічну
платформу для е-системи, проект здійснюватиме поетапний перехід на
систему е-документообігу в Міністерстві освіти і науки України, а згодом і
пілотну експлуатацію е-с...истеми фінансової звітності вищих навчальних
закладів України до Міністерства. Наразі, відбувається тендерний відбір
компанії для постачання і встановлення е-системи в МОН України, який є
одним з етапів проекту, за фінансової підтримки USAID.
Томас Уайт, Директор Офісу з питань демократії та врядування
USAID в Україні, Білорусі та Молдові, висловив підтримку Міністерству на
шляху реформування управління освітою. «Проект розпочав свою діяльність
в особливо важливий час для України, тому що українці вимагають реальних
реформ у всіх секторах економіки та суспільного життя, у тому числі у сфері
освіти. Наша мета – сприяння вдосконаленню системи освіти шляхом
впровадження сучасних практик управління і технологій, що забезпечить
українцям кращий доступ до високоякісної освіти». Фінансова допомога буде
спрямована на реформування комунікацій в самому Міністерстві, а також
взаємодію між закладами освіти і Міністерством, для того, аби збільшити
ефективність та прозорість освіти загалом. Також пан Уайт відзначив, що
пропоновані в рамках проекту е-рішення потенційно можуть бути
розповсюджені у загальнонаціональному масштабі, і таким чином буде
створене потужне підґрунтя для впровадження е-врядування у сфері освіти
(https://www.facebook.com/USAIDUkraine. – 2017. –28.04).
Анастасія Розлуцька, координатор проекту Є-data:
В епоху інформаційного суспільства неминуче змінюються не лише
темпи оновлення інформації, але також і ставлення до неї з боку
держави. В умовах електронної демократії, що утверджується, громадяни
мають майже необмежений доступ до різноманітної інформації, різних
інструментів та цифрових технологій, тому владні структури у будь-якій
країні змушені діяти відкрито і публічно.
В Україні зараз відбувається масштабний рух просування електронної
демократії. Відповідно до опитування щодо е-врядування ООН 2016 року, за
один рік Україна піднялася на 45 сходинок у рейтингу е-участі. Але в України
є ще більший потенціал зміцнити демократію, громадянське суспільство
інструментами е-демократії.
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Для цього є сприятливі передумови, адже українці у значній мірі є
активними користувачами Інтернету. Всеукраїнське дослідження Київського
міжнародного інституту соціології (КМІС) щодо користування Інтернетом
дорослим населенням України, проведене у лютому 2016 року, засвідчило,
що 62 % дорослого населення України користуються Інтернетом; частка ж
користувачів Інтернету серед людей 18-39 років в Україні сягнула 91 %.
Важлива функція електронної демократії полягає у максимально
повному залученні громадян до участі в прийнятті державною владою
рішень, зміні взаємин держави і її громадян у бік позитивного партнерства і
взаємної відповідальності. Вона є справді дієвою там, де є зацікавленість з
боку ключових залучених сторін: громадськості, влади, бізнесу, та медіа.
Електронна демократія базується на декількох важливих принципах:
прозорість, відкритість, участь, громадська просвіта. Це передбачає, зокрема:
- розширення прав і можливостей, сприяння участі громадян у процесах
прийняття рішень (е-голосування, е-петиції, е-референдуми, е-консультації),
складання бюджетів, міське планування, у створенні дорадчих просторів (ефоруми, соціальні медіа) і тим самим – інтенсифікації інтерактивного
політичного життя;
- зниження порогів для співпраці громадян із неурядовими
організаціями, політичної мобілізації, об’єднання навколо спільного бачення
(наприклад, eMaidan 2014 року);
- електронна демократія є інструментом для соціальної інтеграції,
соціалізації, громадянської освіти, обміну знаннями (наприклад, міські
мобільні додатки для сліпих і людей з обмеженими фізичними
можливостями).
Дієвими
механізмами
електронної
демократії
є:електронне
голосування; мережева комунікація громадян і колективне обговорення
соціально значущих питань в режимі on-line; формування онлайн-спільнот
(онлайн-ком'юніті), включаючи механізми планування та реалізації
громадських ініціатив та різноманітних проектів; мережева комунікація
громадян з органами влади, включаючи інструменти впливу на прийняття
рішень і громадський контроль за діяльністю органів влади; громадське
онлайн-управління на загальнодержавному й муніципальному рівнях.
Найбільш промовистим прикладом електронної участі в Україні є епетиції. Цей сервіс був запроваджений у серпні 2015 року альянсом
громадських організацій, зокрема Реанімаційним Пакетом Реформ через
зміни до законодавства і вже через два місяці стартував на сайті Президента
України. Згодом подібні сервіси відкрилися на веб-сайтах Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Київської міської ради, та інших міст.
Як свідчить дослідження аналітичної групи Комунікація Змін, у жовтні 2016
року громадяни висловили такий народний порядок денний (найпопулярніші
теми е-петицій до центральних органів влади): контроль за владою, культурна
та інформаційна політика, правопорядок і законність, економічна політика і
соціальна політика. За даними загальнонаціонального опитування Центру
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Разумкова у листопаді 2015 року, серед населення України знають про
існування е-петицій 26,3 %, причому серед тих, хто знають, 65 % скоріше або
повністю підтримують такий сервіс.
Розвиток електронної демократії шляхом становлення електронного
уряду передбачають використання ІКТ задля розширення доступу до
інформації та надання державних послуг в інтересах громадян, ділових
партнерів. Електронний уряд як один із найважливіших аспектів електронної
демократії, забезпечуючи відкритість урядових ініціатив та прозорість
прийняття управлінських рішень, тим самим збільшує прошарок добре
інформованих активних громадян, які є природними союзниками уряду в
його політиці, зокрема в подоланні корупції.
Для України важливо, що публічність засобами електронної демократії
дозволяє більш ефективно боротися з бюрократизмом і корупцією в
політичній сфері. Разом з тим, в Україні існують серйозні виклики на шляху
розвитку механізмів електронної демократії. Першою чергою, це стосується
процедур двосторонньої взаємодії громадян з органами влади, оскільки
механізм звернень і запитів громадян та організацій до органів влади в
електронному вигляді ще не набув масового характеру через відсутності
необхідних юридичних процедур.
У контексті реформи з децентралізації нині в Україні у тестовому
режимі реалізовуються експериментальні проекти, побудовані на технології
блокчейн і «розумних контрактів»: платформа для проведення аукціонів і
система децентралізованого голосування.
В Києві, Одесі, та Сумах задля забезпечення прозорості та рівних
можливостей для учасників ринку оренди та продажу державного майна, і як
наслідок, скасування корупційної складової, проводилося відкрите тестування
платформи децентралізованого аукціону для приватизації і оренди держмайна
e-Auction. В аукціонах міг брати участь будь-хто, хто сплатив стартовий
внесок. Оплата покупки передбачалася безпосередньо криптовалютою або
через банки. За задумом, вся інформація щодо проведення аукціону повинна
бути повністю відкрита і доступна он-лайн, і будь-який учасник торгів міг
отримати відповіді на питання або пояснення щодо документації. Така чи
подібна система може бути поширена по всій країні й не лише для продажу
державного майна, але для цього необхідно юридично узаконити такі
аукціони і процедури їхнього проведення.
Ще один український проект з децентралізації державного управління –
блокчейн-система голосування E-Vox. Це, по суті, інструмент
самоорганізації людей, що передбачає перебирання на себе мережною
спільнотою частини суспільних функцій, які в звичному розумінні виконує
держава і корпорації. Система працює на основі «розумних контрактів» і
може використовуватися як в локальних міських голосуваннях або
конкурсних відборах, так і в парламентських або навіть у президентських
виборах.
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Впровадження ефективних ініціатив електронного уряду є позитивним
кроком вперед не лише для великих держав, а й для будь-якої країни. Високий
рівень корупції в Україні, неефективність системи державного управління та
високий рівень недовіри до влади, підштовхнув суспільство до пошуку
відповідних е-інструментів. Яскравим прикладом є система контролю
державних закупівель ProZorro, що ставить за мету забезпечення прозорості
процесу державних закупівель, підвищення довіри бізнесу та боротьбу з
корупцією, і система аналітики DoZorro, яка дає можливість виявити сумнівні
закупівлі. Також у цьому плані виокремлюється офіційний державний вебпортал використання публічних коштів E-Data, на якому оприлюднюється
інформація про використання публічних коштів розпорядниками та
одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду,
підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного
соціального страхування. Ці дані використовуються журналістами та
громадськими активістами для розслідування випадків завдання шкоди
суспільним інтересам.
Одна із найновіших ініціатив – бюджет участі (громадський бюджет),
який передбачає пряму участь громадян у поданні проектів розбудови міста,
голосуванні за найважливіші, допомогу у втіленні та моніторинг. Наразі
бюджет участі практикують у Києві, Львові, Черкасах, Чернівцях. Фактично,
це частина ширшої платформи «смарт сітіс».
Проекти в рамках електронної демократії й електронного урядування
виконують важливу консультативну функцію, органічно синтезуючи
прозорість та відкритість інформації про використання публічних коштів та
проведення торгів і закупівель товарів і послуг за кошти платників податків.
Відкритий доступ до цієї важливої інформації в мережі Інтернет та
можливість здійснювати моніторинг уваги з боку громадськості дозволяє не
лише надавати онлайн консультації користувачам, ЗМІ та громадським
активістам, а також робити висновок про громадянську активність, ступінь
зацікавленості суспільства в електронному урядуванні й подоланні корупції.
Не менш важливо, що такий формат діалогу суспільства із владою сприяє
поліпшенню взаємодії між державою і громадянами, трансформує
консервативну управлінську модель, що функціонує за принципом жорсткої
вертикалі у бік консультативної моделі, за якої інформація починає
надходити від громадян до уряду, а не урядом «спускається» до громадян. Ця
модель дозволяє, оперативно, в онлайновому режимі, виявляти нестачу
ресурсів на ті чи інші потреби в межах регіону, населеного пункту, місцевої
громади чи галузі економіки, та вносити раціональні зміни у до принципів
розподілу таких ресурсів.
Подолання цифрового розриву між державою та громадянином,
готовність, навіть якщо на початку тільки з метою уникнення звинувачень у
корупційності, державних інституцій перебувати під «парасолькою»
громадського контролю ставить у складну ситуацію групи з «особливими»
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інтересами, що призвичаїлися до оборудок і нечесної конкуренції. Едемократія у сфері фінансів, тендерних процедур тощо дозволяє уряду,
опираючись на докладно інформовані в цифровій формі креативні верстви
населення, налагодити партнерські відносини з громадянським суспільством,
отримавши в ньому природного союзника у специфічно українському діалозі
між владою і олігархами.
Відтак, Україна постала перед дилемою: або електронна демократія з
притаманною їй «гучною» відкритістю інформації про поводження
найнятими громадянами на роботу урядовцями з грошима платників
податків, або «гроші люблять тишу» з корупцією і офшорами. Вибір – за
українцями (Електронна демократія чи «гроші люблять тишу?» //
http://blog.liga.net/user/arozlutska/article/26912.aspx. – 2017. – 28.04).

Дмитрий Дубилет:
Почему Эстонии удалось создать вменяемые государственные ИТ
системы, а Украине – нет? Наверное, потому что Украина намного
больше? Тогда слушайте потрясающую историю про Индию.
Там запустили удивительный по своей сложности и эффективности
проект под названием Aadhaar. Лично я испытываю к нему особо теплые
чувства, так как его создал основатель индийской компании Infosys, в
которой я когда-то работал.
В Индии живет много людей (кстати, в этом году население обгонит
Китай). А е...ще там раздают много субсидий – на еду, на топливо, на
образование и т.д. По некоторым оценкам, более 70 % этих субсидий (а это
миллиарды долларов в год) использовались не по назначению.
И вот, несколько лет назад индийцы начали активно внедрять единый
реестр своих жителей. Чертовски амбициозная задача как для страны, где
более половины детей вообще не регистрируются при рождении! Более того,
реестр не простой, а с полной биометрикой – с отпечатками пальцев и сканом
сетчатки глаз.
И тут начались чудеса. Расходы на субсидии повсеместно начали падать
(так как их стало сложно красть). В одном штате из школ неожиданно
пропало сразу 400.000 учеников, на которые выделялись субсидии. В другом
штате с населением 30 миллионов жителей из избирательных списков
почистили сразу 800.000 человек.
Индийцы даже стали лучше соблюдать правила дорожного движения,
так как до этого многие имели фейковые права.
Система имеет открытый АПИ, благодаря чему развиваются и вовсе
футуристические сервисы: например, оплата в магазинах через отпечаток
пальца.
Всего на проект за 7 лет потратили чуть более миллиарда долларов (в
том числе на закупку биометрического оборудования). Это сопоставимо с
ИТ-бюджетами на некоторые горе-проекты в Украине.
Блоги та соціальні мережі
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Если бы подобный проект внедрили у нас, он окупился бы сторицей
(хотя я бы, возможно, сэкономил бы на сетчатке глаз). Собственно, примерно
по такому пути мы и движемся (закон про единый соцдем реестр приняли в
прошлом
году).
Но,
к
сожалению,
движемся
медленно
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 27.04).

Jaanika Merilo:
ПроЗорро в Днепре.
Я верю в цифры и факты, они не врут. «Что же вы сделали в Днепре
вообще по ПроЗорро». Так ничего ообенного, кроме:
- Днепр сегодня в Украине на 5 месте по количеству закупок по
ПроЗорро. При этом из городов Днепр на 3 месте.
- Все закупки выше 3000 гривен проводятся через ПроЗорро, хотя закон
требует с 200 000. Не многие города проводят с такого уровня.
- Громадський контроль назвал Днепр в последнем исследовании
ПроЗорро одним из 5 самых открытых городов по закупкам.
- Мы с финансовым департаментом горсовета проводили мониторинг
всех закупок департамента здравоохранения, так как они проводят самое
большое количество закупок через ПроЗорро. Процент успешных закупок на
сегодня 76 % !!! Для сравнения – в государстве средний уровень – 73 % и по
такому же департаменту в Киеве – 65 %.
- Создали реально крутой ресурс ПроЗоре Днипро, который помогает
методологией и первыми в Украине показывает и индикативные цены на
более 300 товаров (агрегированные цены для упрощения жизни закупщиков и
повышения качества закупок). https://prozorednipro.dniprorada.gov.ua
- Министерство Экономики и Макс Нефедов отметили Днепровский
горсовет в топе закупок.
- Начали работу с департаментом гуманитарной политики, так как по
нему
были
жалобы
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(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 26.04).
Max Nefyodov:
Команда DOZORRO повністю переробила розділ «Оскарження».
Тепер, окрім залишити відгук, ви можете прямо вибрати тип порушення
і одразу згенерувати запит/скаргу/заяву до контрольних і правохоронних
органів.
Якщо хто не знає, в день оголошується майже 4000 закупівель на все, що
завгодно – від паперу до турбін електростанцій. У нас немає армії чесних і
професійних наглядачів за кожним тендером. Тому Система публічних
електронних закупівель ProZorro побудовано на ідеї збільшення
...конкуренції, полегшення доступу до торгів, відкритої інформації та
оскарження. Не думайте, що якийсь державний орган сам автоматично все
зробить – бачите порушення чи змову – не будьте байдужими, повідомляйте!
Ці повідомлення, в тому числі, йдуть в систему ризик-менеджменту, яка
вчиться на реальних данних і так само намагається виявити підозрілі
закупівлі для ручного моніторингу. Коротше, більше скарг, менше зради,
краще
використання
грошей
платників
податків!
(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2017. – 24.04).
Jaanika Merilo:·
Еженедельный отчёт работы с Днепра
Признаюсь, по моей вине несколько недель не писала уже еженедельный
отчёт, но хотела бы восстановить эту хорошую традицию и надеюсь, что вам
интересно.
1. ЦНАПы
На последней сессии горсовета решили, наконец, выделить деньги на
приобретение оборудования для ЦНАПов для выдачи ИД-карточек и новых
паспортов, будем «прозорить». Скоро иду в гости к руководителю
Блоги та соціальні мережі
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миграционной службы; прекрасному специалисту и другу Maxim Sokolyuk
чтобы увидеть, как работа идёт в Киеве.
Сейчас также активно дорабатываем программное обеспечение для
создания реестра жителей и, надеюсь, с мая мы уже будем оцифровывать
информацию и также принимать заявлнения и выдавать справки онлайн
(точнее справки о составе семьи и месте проживания).
2. Электронная медицина
На этой неделе общались с руководителем eHealth Transparency,
партнера МОЗа Yuriy Bugay на тему: какие государственные планы по
электронному здоровью и что делает Днепр. Очень рада заметить, что мы
абсолютно друг друга дополняем и поддерживаем и никак не дублируем. На
следующей неделе запускаем следующий центр с электронной очередью,
дальше уже пойдёт быстрее, так как выбрать решение, которое подошло
лучше всего и просто его масштабировать, до этого нам пришлось немного
дорабатывать софты.
Также, надеюсь, наконец пройдёт тендер по закупке термопринтеров (это
принтер,
который
печатает
талоны
электронной
очереди).
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-05-000852-b.
..И уже скоро будем готовы запустить ещё 2 поликлиники с электронной
очередью. В нашем понимании электронная очередь – это возможность
записаться через интернет в подходящее время к выбранному доктору, а
также спасибо программе Vitagramma Dmytro Hyk ведётся и всё
планирование времени врачей через ту же программу.
Сейчас также пилотируем и внедряем электронное здоровье.
Надеемся, что к концу этого года электронная очередь будет запущена в
большинстве центров в Днепре, но замечу, что очень многое зависит не от
технического решения, а реально от руководства центра: или они очень
помогают, как Ольга Ральченко, запуску и внедрению, и масштабированию
очереди, или они запускают это больше «со скрипом», не информируют
жителей, не особенно поддерживают работу через неё, будем смотреть, кто у
нас инноватор, а кто не поддерживает инновации.
Кстати, пока мы ничего не потратили на программное обеспечение
электронного здоровья.
На прошлой неделе встретились с 7 сетями аптек, с которыми
проговорили пилот по электронному рецепту, это значит возможность врачу
выписать рецепт уже не на бумажке, но внести некоторые записи в реестр
рецептов, где аптека сразу видит, что и как и по каким условиям выписано.
Пока мы не говорим о реимбурсации, только о лекарствах, за которые
пациент
платит
сам.
Будем
пилотировать.
https://www.slideshare.net/JaanikaMerilo/ss-74553271
3. Бюджет участия
Идут последние недели проверки соответствия проектов требованиям
бюджета участия. Скоро будет последняя рабочая группа по проверке
проектов и соответствия и дальше с 24 мая у нас начинается голосование, где
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просим всех жителей через БанкИД или ЭЦП проголосовать за большой или
маленький проект, который им особбенно понравился и по их мнению стоит
поддержки.
Надеюсь, также провести один воркшоп с авторами проекта на тему: как
продвигать свои проекты, которые пойдут сейчас на голосование, это же тоже
маленькие стартапы.
4. Электронный билет и карточка жителя
На этой сессии горсовета подтвердили проект электронного билета.
Сейчас будем вести переговоры с возможными инвесторами по
оборудованию электротранса и метро нужными валидаторами для запуска
электронного билета в Днепре. Уже есть несколько инвесторов, которые
объявили о своей заинтересованности рассмотреть проект, в том числе и
иностранных инвесторов, которые делали данное решение в других странах.
Очень надеюсь, что городу не придётся потратить, а мы сумеем привлечь
достойного инвестора.
Как писали раньше: планировали бы в этом году запустить возможность
заплатить через электронный билет в метро и первом трамвае, а в следующем
году масштабировать на весь электротранс. Напоминаю и уточняю, что будет
два вида карточки: один это электронный билет, который даёт возможность
просто проехать тем, которые не хотят брать карточку жителя (доступ к
другим услугам) или приехали в город на ограниченное время (как Oyster).
Также будем поддерживать все альтернативы: возможность заплатить через
мобильный телефон и также пока остаётся бумажный билет для тех, которым
удобней: «Передайте, пожалуйста, за проезд».
На прошлой неделе также прошёл круглый стол с городами в Мининфра
насчёт какие нормативные изменения ещё нужны, чтоб система полноценно
заработала, кроме принятия закона (постановления Кабмина и Минифра), и
также обменялись опытом в какой стадии какой город. К рабочей группе
городов присоединилось 18 городов и могу сказать, что многие города очень
активно разрабатывают решения. Очень надеюсь, что будет и состыковка, то
есть, что через один электронный билет можно заплатить, не зависимо или вы
в Киеве, или в Днепре, или в Харькове, для этого и рабочая группа, чтобы
обмениваться опытом и мыслями о стандарте и создать рекомендательный
стандарт под Минифра, заставлять не можем, но рекомендовать, как
состыковаться с другими системами, точно можем.
5. Разное
Запустили обновленный сайт сайта методологии ПроЗорро – ПроЗоре
Днипро.
Вынесли на карту ремонтов еще более 800 объектов и сейчас на карте
уже более 1900 объектов.
Онлайн трансляцию сессии горсовета смотрели на пике одновременно
боле 1200 людей, это пока наверно рекорд. Ее можно посмотреть еще в
архиве: https://www.youtube.com/watch?v=MvngUVIjYpc
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Вышел совместно с Business in Ukraine выданный спецвыпуск о Днепре
Investing in Dnipro. Спасибо. Готовим новый к осени!
Встретились с IT Community Dnipro гостями из Киева (программа
KMBS) и рассказали как вместе стараемся создать хорошую экосистему для
инноваций и ИТ.
Рассазала на выставке Innotech Ukraine о нашей работе над созданием
электронного Днепра (https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. –
2017. – 15.04).

Дмитрий Дубилет:
Если наши госорганы запускают какой-нибудь электронный сервис,
то они обязательно тратят на него невменяемые деньги. А на iGov мы
предлагаем все бесплатно. Как так получается?
Проиллюстрирую ответ крутой доработкой, которую мы сделали на
днях.
Часто в формах приходится заполнять данные о компаниях (ЕДРПОУ,
название, адрес и т.д). Теперь на iGov эти данные подтягиваются
автоматически сразу после ввода ЕДРПОУ. Отлично экономит время и
уменьшает количество ошибок.
Так вот. Раз реализовав этот модуль, мы теперь легко вставляем его в
десятки услуг парой кликов мыши без какого-либо участия программистов!
Запрос в Единый Реестр стал одним из сотен кирпичиков, с помощью
которых мы можем запустить практически любую услугу в электронной
форме за несколько часов.
А государство за каждый такой кирпичик платит снова и снова. Каждый
раз при запуске новых сервисов дорогостоящие ИТ-специалисты героически
решают проблемы верификации, масштабирования, СМС-оповещений,
валидаций форм, работы с ЭЦП и BankID и сотен других вопросов, которые
мы уже давно решили.
То, что многие наши госорганы этим не пользуются, а продолжают
трынькать наши налоги, – это позор и абсурд. Впрочем, к сожалению, вполне
объяснимый абсурд(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 12.04).
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
З 6 квітня 2017 року Державна міграційна служба запускає новий
онлайн-сервіс: базу даних недійсних, викрадених або втрачених
документів, що посвідчують особу.
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На жаль, паспорти-книжечки старого зразку, які видавалися з 1994 року,
мають абсолютно недостатній захист від сучасного рівня підробок, а перехід
на нові ID-посвідчення розрахований на кілька років.
Тому швидка, проста і безкоштовна перевірка дійсності паспорта стане
ефективною страховкою від шахраїв, які використовують підроблені
паспорти для шахрайських схем.
Перелік шахрайських схем досить різноманітний:
• підробка юридичних документів;
• оформлення кредитів;
• продаж/здача в оренду нерухомості;
• шахрайство при купівлі/продажу в Інтернет;
• зняття готівки в банках;
• нелегальна міграція;
• привласнення майна;
• махінації із спадщиною...
... і багато іншого – розвиток технологій робить більш винахідливими й
злочинців!
Ось кілька яскравих прикладів використання підроблених паспортів:
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Тому громадяни повинні бути пильними, а правоохоронна система –
сучасною, технологічною і зручною для співпраці)!
Новий сервіс дає можливість перевірити наявність паспорта громадянина
України в базі даних МВС, а також у базі даних ДМС, яка здійснює облік
документів, які визнані недійсними «без криміналу»: псування, втрата та
інше.
Крім того, новий онлайн-сервіс дає можливість перевірити не тільки
паспорти, але й інші види документів, що засвідчують особу:
• паспорт громадянина України;
• паспорт громадянина України у формі картки;
• паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
• тимчасове посвідчення громадянина України;
• посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
• дозвіл на постійне проживання;
• дозвіл на довгострокове перебування;
• посвідчення біженця;
• посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
• проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;
• проїзний документ дитини.
Напевно, ви навіть не про всі види таких документів знаєте, а вони є, і їх
підробляють та використовують у шахрайських схемах!
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Перевірка проводиться за серією та номером документа.
І важливе зауваження: сервіс працює в тестовому режимі, тому, будь
ласка, приєднуйтесь до процесу тестування і поліпшення – на сторінці
передбачена спеціальна опція для зауважень та пропозицій.
Також нагадаю про ті онлайн-сервіси, які вже працюють у МВС, і
розповім про найближчі плани.
2. На сайті МВС у розділі «Інформаційні обліки МВС» у онлайн-режимі
можна перевірити інформацію про наявність в розшуку транспортного
засобу, мобільного телефону, зброї і культурних цінностей. Також у даному
розділі доступні бази даних зниклих безвісти, що знаходяться в розшуку,
невстановлених осіб та інших.

3. Наступний сервіс – можливість перевірити легітимність довідки про
відсутність/наявність судимості.
Сервіс доступний на сайті МВС за алгоритмом:
«Громадянам України»
«Видача довідок про відсутність або наявність судимості»
Блоги та соціальні мережі
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«Перевірка легітимності довідки про притягнення до кримінальної
відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень,
передбачених кримінальним процесуальним законодавством України»

Перевірка здійснюється за номером довідки і датою народження особи,
яка перевіряється.
4. У тестовому режимі вже запущено сервіс, що дозволяє подати у
електронному
вигляді
заявку
на
отримання
довідки
про
відсутність/наявність судимості.
Сервіс доступний на сайті МВС за алгоритмом:
«Громадянам України»«
«Видача довідок про відсутність або наявність судимості»
«Оформлення електронного замовлення на отримання довідки про
притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність)
судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним
законодавством України»
Для отримання довідки, слід заповнити онлайн-форму заявки з
використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) та вказати
найближчий територіальний Сервісний центр МВС, де громадянину буде
зручно отримати довідку. Ми вважаємо, що цей спосіб не тільки зручний, але
й надійний, оскільки виключає можливість незаконної публікації
персональних даних або передачі їх третім особам.
Блоги та соціальні мережі
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5. У перспективі (сподіваюся, найближчій) таку довідку можна буде
отримати безпосередньо на електронну пошту, що звільнить від необхідності
особисто приїжджати в Сервісний центр. Електронна довідка буде
зашифрована та захищена електронним цифровим підписом уповноваженої
посадової особи для захисту від підробок.
6. До речі, про електронний цифровий підпис (ЕЦП): у МВС працює
сервіс генерації і сертифікації ЕЦП для суб'єктів господарювання та
фізичних осіб – безкоштовно.
Акредитований центр сертифікації ключів ЕЦП МВС України – у нас на
сайті.
7. На сайті Головного сервісного центру в тестовому режимі працює
онлайн-сервіс, за допомогою якого можна отримати виписку з Єдиного
державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.
Відповідно до Постанови Кабміну вартість цієї послуги становить 45,68
грн., однак, поки що сервіс працює в тестовому режимі – плата не стягується.
Блоги та соціальні мережі
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Це ще далеко не «Електронний уряд» у повному обсязі, але кожен новий
онлайн-сервіс – це крок до мети. Крок за кроком!)) (Стартував новий
онлайн-сервіс МВС. Це ще один сучасний інструмент сервісу та боротьби
зі злочинністю // https://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/58e60281d712c/
view_print. – 2017. – 06.04).
Антон Припіченко, керівник електронного торгового майданчику
SmartTender.biz:
Державні закупівлі в Україні завжди були розсадниками корупції: все
працювало доволі просто – ніхто «зайвий» навіть потрапити не міг на
жодні торги, а про виграш взагалі не було і мови, як кажуть, свій до
свого по своє. Сама система «паперових» закупівель залишала широкий
шлях для корупції.
З початку реформ на нелегкій ниві державних закупівель минуло не так
багато часу, а але вже «дозріли» перші плоди наших старань, а саме:
- Громадяни та підприємці отримали унікальну можливість моніторити
проведення тендерних торгів.
- Було створено єдиний державний реєстр, введено нове законодавство.
Зокрема, введено заборону на участь в інших торгах протягом наступних
трьох років фірмам, яких впіймали на «договорняках».
- Полегшено сам процес електронних торгів та подачі заявок на них.
Пілотний проект ProZorro в Україні почав працювати в тестовому режимі
лише з травня 2015 року. Це була частина реформи системи державних
закупівель та приєднання України до міжнародної «Угоди про державні
закупівлі» (Agreement on Government Procurement, GPA). Сьогодні ми вже
Блоги та соціальні мережі

58

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

1 – 30 квітня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
можемо говорити про реальні успіхи реформи державних закупівель, адже
цей досвід є не лише вдалим, але й унікальним.
ProZorro є певною синергією зусиль держави, громадського сектору і
бізнесу. Бізнес надає майданчики для роботи та інвестиції, громадський
сектор бере активну участь у власне прозорих державних закупівлях, а
держава створює відповідну законодавчу базу. Таким чином, від простої, але
ефективної співпраці виграють всі – економія грошей, часу і, що не менш
важливо, нервових клітин. Безумовно, ми не можемо сказати, що дана
система є досконалою, ба більше, ми розуміємо, що і за цих умов, на жаль, не
створено достатніх умов для комфортної співпраці усіх учасників тендерних
торгів. Усе ще існує проблема необізнаності покупців та продавців. Проте
перший крок зроблено, а це, як відомо, найважче.
Ми маємо чим пишатися: ринок закупівель в минулому році зріс на 17
відсотків, а сума торгів – аж у 5 разів (з 4 до 20 мільярдів!), що не може не
вражати. Згідно зі статистичними даними, частка державних закупівель у
загальному ВВП України становить не мало не багато, а 10 відсотків. Тому
ми маємо чим гордитися, і над чим працювати.
Лише працюючи разом, ми можемо побороти застарілу систему
«паперових» закупівель. Завдяки ProZorro можна стежити за процесом торгів,
а також здійснювати постійний моніторинг результатів та виконання
тендерних умов – для цього створено усі необхідні інструменти як для
простих громадян, так і для професіоналів. Незважаючи на будь-які спроби
махінацій, на систему «допорогових закупівель» ProZorro не лише працює, а
й еволюціонує: кількість тендерів зросла до 60 відсотків, 42 відсотки
учасників це фізичні особи і ФОПи – тобто малий та середній бізнес. Система
розвивається і вдосконалюється.
Враховуючи міжнародну угоду про державні закупівлі зі Світовою
організацією торгівлі (СОТ), українські виробники мають відкритий доступ
до міжнародних тендерів, а ринок державних закупівель стає глобальним.
Хоча, на жаль, українські підприємства сьогодні не завжди відповідають
високим вимогам та не витримують шаленої конкуренції на європейському
ринку, проте і тут є певні переваги. Ми отримуємо можливості, а це –
найцінніше. Зараз підприємства можуть здійснювати точне стратегічне
планування, реально оцінювати власний потенціал та модернізуватися.
Система ProZorro надає нам прекрасний інструментарій для боротьби з
корупційними схемами: як для аматорів, так і для професіоналів. Аналіз,
моніторинг та контроль за дотриманням законодавства став значно
простішим з відкритими даними. Проте навіть за умов максимальної
відкритості, все ще залишається корупційна складова – тендерні схеми,
«спеціальна» документація, підкилимні інтриги та домовленості. На жаль, ми
не можемо їх знищити безболісно і швидко. Проте маємо можливість
звернути увагу на якісь порушення «правил гри», просто подавши заявку на
сайт DoZorro . Ми повинні бути обізнаними (знаєш – значить озброєний),
безкомпромісними, щоб побороти корупційні схеми, знищити корінь
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«змовницьких торгів» та створити нову proZorry c истему, бо, як кажуть,
довіряй, але перевіряй.
Головне не зупинятися. Нам є до чого прагнути. Нам є куди рости і
розвиватися. Ми маємо потенціал, у нас є необмежені можливості, а
найголовніше – у нас є віра в те, що ми змінюємо цей світ (ProZorro: зрада чи
перeмога? // http://blog.liga.net/user/apripichenko/article/26660.aspx. – 2017. –
06.04).

Андрій Зінченко, доктор філософії в галузі економіки, доцент
кафедри фінансів Національного університету суднобудування, магістр
державного управління (МРА):
Сучасне бачення взаємодії держави та громадянина передбачає
сервісну концепцію з активною IT-складовою. Державна парадигма
зсувається з домінантної в бік надання державних послуг, однак цей
процес вимагає очевидної інтенсифікації.
При цьому такі державні послуги в більшості випадків є
безальтернативними, і держава з органами місцевого самоврядування
сьогодні мають монополію на їх надання.
Концепція створення центрів адміністративних послуг візуалізує
очевидну невідповідність технології даного підходу в першу чергу з
організаційної точки зору вимогам часу і очікуванням населення.
Продовжують зберігатися корупційні ризики у випадку, коли послуга
надається відстрочено, а у разі надання на місці – витрачається час на
обробку документів.
Разом з цим населення вже не готове до взаємодії з традиційними
методиками, і питання потроху отримує розвиток.
Позитивні відгуки можна почути про систему сервісних центрів МВС,
які прийшли на місце МРЕВ, щоправда, із застереженнями (такими як,
наприклад, замовчання про необов’язковість у ряді випадків експертизи і
відповідної її в підсумку оплати громадянином).
Сьогодні особа, уповноважена оформляти державну адміністративну
послугу, під час роботи забезпечена правом доступу до необхідної державної
інформації у справі заявника.
Для деяких послуг це повністю виключає подання заявником документів,
крім самої заяви на надання послуги.
Таким чином, забезпечивши ідентифіковане подання заяви і
стандартизувавши форми вимог, можна в ряді випадків повністю виключити
контакт заявника з виконавцем, а в інших – радикально знизити його обсяг,
що, безсумнівно, мінімізує корупційні ризики і підвищує ефективність таймменеджменту адміністраторів та бюджетних витрат на їхню діяльність.
Але держава лише починає робити перші кроки в цьому напрямку, а на
себе ініціативу взяла група приватних осіб, створивши інтернет ресурс
igov.org.ua , назвавши його «Порталом державних послуг» і забезпечивши
державною символікою в заголовку вікна.
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Сайт пропонує фактичне посередництво між громадянином біля
монітора і постачальниками послуг, але при цьому не є державним, і така
діяльність, схоже, потребує цільового правового регулювання з таких
основних причин:
1. Надання державних адміністративних послуг пов’язане з обробкою
персональних даних громадян та регулюється законом «Про захист
персональних даних» але ресурс не містить прямих посилань та
інформування з цього приводу.
Ймовірно, актуальним буде посилання на згоду клієнта на обробку
персональних даних при використанні продуктів, якими він ідентифікується,
але в явному вигляді на стадії вибору руху щодо конкретної послуги це не
обговорюється.
2. Ресурс, очевидно, взаємодіє з органами державної влади, однак
правові підстави такої взаємодії не публікує.
Разом з цим обробляються як особисті дані, так і супутні, які стають
відомі посереднику і, можливо, становлять об’єкт захисту у відповідності до
закону «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах» з боку постачальника послуг.
Зокрема ст. 8 передбачає, що державні інформаційні ресурси або
інформація з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлено
законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням комплексної
системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.
Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної
експертизи в порядку, встановленому законодавством.
Буквальне прочитання говорить про необхідність сертифікованого
захисту і саме державних інформаційних ресурсів. При цьому п. 4. Правил
забезпечення захисту інформації уточнює, яка саме інформація підлягає
захисту, і відсилає до ст. 7 та ст. 13 Закону «Про доступ до публічної
інформації». У нещодавньому повідомленні співорганізатора названого
ресурсу згадується досвід аналогічної роботи і порядки сум.
Однак публічної інформації про відповідність або навпаки –
невідповідність системи заданим вимогам щодо захисту інформації та
організаційно-правових засад обміну нею ресурс на своїх сторінках не
розміщує. Чи немає тут правової необхідності додаткового регулювання або
публічного розміщення інформації, яка б відповідала на ці питання в разі,
якщо такі повністю врегульовані?
Розглянута ситуація поставила не менш важливе запитання режиму
використання державної символіки. Так п. 4 ч. 2 ст. 92 Конституції
встановлює, що порядок використання і захисту державних символів
встановлюється виключно законами.
Указом президента ще в 2001 році було доручено врегулювати це, однак
станом на сьогодні актуальне питання державного значення відкрите.
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Є низка законопроектів, а в квітні 2015 Міністерство юстиції ініціювало
громадське обговорення низки власних законопроектів з цього приводу,
однак законодавчого рішення все ще немає.
В результаті державна символіка і найменування органів державної
влади використовуються практично у вільному режимі.
Таким чином, існує правова невизначеність у питаннях використання
державних символів.
Необхідно зазначити, що аналогічні ризики притаманні захисту
інформації у майбутній системі електронної медицини з електронними
амбулаторними картами та обробкою іншої конфіденційної інформації.
Старт цієї системи без відповідного захисту інформації може призвести
до того, що поряд з базами даних ДАІ та іншою особистою інформацією на
ринку можуть з’явитися дані про здоров’я громадян, які, будучи зібраними
воєдино, в кращому випадку можуть стати основою для приватного
маркетингового аналізу за державний рахунок. Про гірший випадок
пропоную подискутувати в коментарях.
Державі, очевидно, слід невідкладно приділити увагу питанням e-gov і
перспективному e-med. При цьому питання захисту, згідно з останніми
трендами, логічно було б спробувати будувати із залученням технології
blockchain, використання якої в силу специфіки дозволить максимально
контролювати доступ і захищати транзакції на рівні, порівнянному з
банківськими операціями. Система захисту, імовірно, повинна бути
первинною.
Однак до реального втілення цих цілком відповідних часу вимог без
правильної організації і фінансування можуть пройти роки, що неприйнятно.
При цьому актуальною є масштабна інвентаризація державних
інформаційних інтересів, оскільки поточна ситуація не відповідає на сучасні і
перспективні виклики, а також сприяє подальшому послабленню державних
позицій в IT-сфері.
У зв’язку зі сформованою ситуацією навколо електронного декларування
державі вже надходять пропозиції надання ІТ-послуг.
Допустимість аутсорсингу в конкретному випадку є предметом окремого
обговорення, однак, якщо держава планує використовувати зовнішні
напрацювання, то необхідно додаткове правове врегулювання щоб уникнути
колізій і прогалин в праві, а також для збереження конфіденційності і
контролю держави за суспільно (і не тільки) значущими інформаційними
ресурсами і, що головне, за самим предметом аутрсоринга таким чином, щоб
у разі заміни з якихось причин аутсорсера не настав простій у вирішенні
задачі з цілком очевидних причин.
Окремо стоїть питання створення державних централізованих ІТ-служб
(з відповідною оплатою роботи і відповідальністю), інфраструктури і систем
взаємодії з громадянами (одне вікно браузера повинно відкривати доступ до
всіх можливих державних адміністративних послуг).
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Все тому, що поточна ситуація характеризується розрізненістю векторів
програми як зусиль, так і фінансового ресурсу, дискусійною якістю кінцевого
продукту (який доопрацьовується в процесі експлуатації, створюючи
складності користувачам), неоднозначністю у кадровому забезпеченні та
аутсорсингом в критично важливих секторах (Андрій Зінченко: In .gov we
trust або ризики e-gov і перспективного e-med в Україні //
http://news.finance.ua/ua/news/-/398561/andrij-zinchenko-ingov-we-trust-aboryzyky-e-gov-i-perspektyvnogo-e-med-v-ukrayini. – 2017. – 05.04).

Вадим Георгієнко, CEO проекту Civil Society app (додаток
«Громадянське Суспільство»). Ступінь магістра з державного
управління (публічне адміністрування):
IT для потреб і розвитку громадянського суспільства безпосередньо
відноситься до моєї діяльності, отже із зацікавленістю відвідав
регіональну презентацію і обговорення драфту концепції з групою
організаторів в Одеському хабі. Робив собі нотатки, отже мої враження:
І. По-перше важливо визначитись чи є потреба в будь-якому державному
регулюванні цієї сфери, тому перше ж запитання під час обговорення: які
негативні наслідки нас чекають у наразі, якщо цієї концепції від КМУ не буде
зовсім? Почув 2 варіанту відповіді навіщо потрібна ця концепція: 1)
необхідність далі рухатись для розвитку е-демократії; 2) Україна має
міжнародні забов’язання з розвитку е-Дем за ініціативою «Відкритий Уряд»
на 2016-18.
1. Давайте розберемось що за «Відкритий Уряд». Знайшов такий
україномовний
сайт
ініціативи
Відкритий
Уряд,
http://www.ogp.gov.ua/content/про-ініціативу там все завмерло на планах
2014/2015.
Далі
знайшов
міжнародний
сайт
цієї
ініціативи
https://www.opengovpartnership.org. Там йдеться саме про Government, і на
головній сторінці можна побачити 4 стовпа: Accountability, Technology &
Innovation, Citizen Participation, Transparency, не знайшов жодної згадки про eDemocracy.
Розгорнуті
крітерії
є
тут
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kRgVWEjPpqlpD8zBXhNA4Ih3wIWwL
0JH9aWTuZn8J2E/edit#gid=869039115 і знову жодної загдки про e-Democracy.
Тобто ні про яку e-Democracy не йдеться (і мабудь не може йтися в межах
Governance та e-Gov тобто виконавчої гілки влади), а використовується інший
термін – Citizen Participation (е-Participation), що є цілком логічним з огляду
на саму ідею Відкритого Уряду.
2. На відміну від міжнарожної спільноти Відкритого Уряду термін «еДемократія» раптово виникає у плані дій з впровадження ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016–2018 роках (розпорядження КМУ
№ 909-р від 30.11.2016). Що цікаво: прес-служба Геннадія Зубко, Віцепрем’єр-міністра того ж дня публікує новину про План Дій, та надає перелік
важливих напрямків плану дій, які стосуються саме Governance, тобто в
межах компетенції Уряду – і серед них жодної згадки про «е-Демократію»
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249540341&cat_id=2442
74160 Захід «Забезпечення розвитку електронної демократії» додано останнім
пунктом на останній 22-й сторінці. Хто ж саме вирішив причепити «eDemocracy» до «Open Government Partnership»? На мій погляд перелік
зацікавлених організацій можна занйти саме серед виконавців, це: Програма
«EGAP», Центр розвитку інновацій Національного університету «КиєвоМогилянська Академія», громадські організації «Центр політико-правових
реформ», «Електронна демократія», «Центр політичних студій та аналітики
«Ейдос», а також «Державне агентство з питань електронного урядування»
що є партнером тієї ж «EGAP», і скоріш за все і забезпечило включення цього
останнього пункта до плану КМУ.
3. ОК, може і не має міжнародних забов’язань щодо ровзитку саме «еДемократії», але виявлена настільки важлива потреба/обгрунтування, що і
грець з ними з тими неіснуючими обов’язками? Добре, давайте розберемось,
чому ініціатори вважають за необхідне розвиток саме «е-Демократії».
Відповідь під час обговорення можна вважати не зовсім вдалою, дивимось
про що пишуть автори в драфті запропонованої концепції. А там є тільки це
обгрунтування:
«Результати дослідження, проведеного в лютому 2015 року Київським
міжнародним інститутом соціології, засвідчили, що більшість (71 %
респондентів) українців зацікавлені у взаємодії з органами влади, проте
відповідно до отриманих даних лише 19 % опитаних використовують
інформаційно для взаємодії з владою».
Пані та панове, це все! Це все обгрунтування, на якому далі
вибудовується значний перелік необхідних дій 4-х розділів, в т ч з
«формування нормативно-правового забезпечення розвитку електроної
демократії», «ресурсне забезпечення» і т.д. Самі оцінюйте рівень наведеного
обгрунтування, але на мою думку на його підставі держагенство мало б
додати 1-2 пункта до програми з e-Government і все.
4. Гаразд, ну не знайшли автори належного обгрунтування, так може
йдеться про ДУЖЕ важливе надбання для подальшого демократичного
розвитку? Підтримаю думку, що визначення демократії за типом носія
(електронна, паперова, наскальна і т і) є досить дивним якщо не кумедним.
Мені якось зручніше типологія за принципами: пряма чи представницька, чи
навіть делегована, а далі то вже питання типології інструментів, які
обумовлюють певні можливості та обмеження. Це жоднім чіном не заважає
нам разом уважно переглянути, а що саме саме нам пропонують під
терміном «е-Демократія»:
«електронна демократія – демократія, для якої ефективність
демократичних інститутів, демократичних процесів і поширення
демократичних цінностей значно підвищується за умови застосування
різноманітних інструментів, що базуються на максимальному використанні
інформаційно-комунікаційних технологій».
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Оскільки з перших же слів йде посилання на термін «демократія»
доречно навести що саме тут мають на увазі автори:
«демократія – організація життєдіяльності суспільства (окремої
соціальної групи), що базується на методі колективного прийняття рішень,
який передбачає рівне право всіх членів суспільства на участь і рівний
ступінь впливу на всіх етапах процесу прийняття рішення та його виконання
за умови створення рівних можливостей для обміну думками, доступу до всієї
необхідної інформації, участі в оцінці та відборі альтернативних варіантів
рішень і в остаточному голосуванні».
ІІ. Саме тут закінчуються навкологрантові ігри, і починається
ОБЕРЕЖНО для всіх патріотично налаштованих, в т ч неформальних груп,
які фактично змусили країну змінюватись та уважно стежать за наявнимі
загрозами. Дуже важливо зрозуміти чому, отже докладніше.
5. Серед різноманітних організацій, які безпосередньо займаються
розвитком Інтернет який ми знаємо, найбільш впливовими можна вважати
глобальні ICANN та ISOC (Internet Society Organization). Так склалося, що з
ISOC маю досвід співпраці (до речі саме за темою е-участі: ініціатива нашої
команди була визначена ISOC однією з найкращих в світі для розвитку
громад за допомоги Інтернет), і це поки що єдиний український проектний
кейс з ISOC. За результатами всіх основних тенденцій в світі, що впливають
на розвиток та використання Інтернет ISOC створює щорічний звіт, ось пряме
посилання на звіт за минулий рік https://www.internetsociety.org/globalinternet
report/2016/wp-content/uploads/2016/11/ISOC_GIR_2016-v1.pdf
який
Кеті
Бруан, Президент та СЕО, починає зі слів:
«Today we are at a defining moment in the evolution and growth of the
Internet. We face a situation where we risk undoing all of the progress we have
made over the past three decades» (Сьогодні ми перебуваємо в вирішальний
момент в еволюції і росту Інтернету. Ми стикаємося з ситуацією, коли ми
ризикуємо погубити весь прогрес, якого ми домоглися за останні три
десятиліття).
І далі майже весь звіт присвячено data breaches (витоку даних) та його
наслідкам. Може хтось розуміється про війну Росії з Україною в
кіберпросторі, хтось чув про гучні звинувачення Трампа та вплив на
результати волевиявлення за результатами кібератак та використання ІСТ, то
в звіті ви знайдете також вражаючу статистику. Коли авторитетні фахівці
Інтернет спільноти попереджають про найбільший рівень data breaches за
всю історію Інтернету та ризик погубити всі наявні досягення, коли країна
фактично знаходиться в стані кібервійни, розбудова е-Демократії може
мати вкрай негативні наслідки та викликає певні побоювання. Вважаю це
розуміють всі міжнародні учасники Партнерства Відкритого Уряду, які
обмежуються «участю» в сенсі врдяування; мабудь тому ми і не знайшли
згадки про е-Демократію на їх офіційному сайті. До речі, останнім часом
кібербезпека викликає зростання уваги українських посадовців, що добре, але

Блоги та соціальні мережі

65

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

1 – 30 квітня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
чи можна вважати ризики вже мінімізованими? Давайте нагадаємо нещодавні
приклади «успіхів».
6. Заповнення е-декларацій трансформувалося у справжнє пекло, і в
очах суспільства стало наочним прикладом на що спроможні «фахівці від
держави». А нижче докладаю скрін з переліком хакнутих сайтів та тих,
якими скористувались «Russian’s terrorists organizations» за інформацією
#CyberSecurity #Ukraine серед яких низка з поважним доменом gov.ua, і це
дані за остані декілька днів :

7. Давайте відверто визнаємо:
(а) в Україні демократичні перетворення ніколи не були результатом
успішної державної політики, а відбувалися під тиском громадянського
суспільства;
(в) у держави та її інституцій є величезна кількість відповідальних
завдань і викликів в межах реалізації е-Врядування, які вимагають
максимальної зосередженості людських, фінансових та інших ресурсів для
досягнення конкретних РЕАЛЬНИХ результатів. І тут є необмежене поле для
партнерства з усіма бажаючими.
(с) перевантаження та розпорошеність зусиль при відсутності значущих
для людей результатів – погана стратегія, яка не сприяє зростанню довіри до
державної влади та її представників. А без довіри діалог про демократію
неможливий в принципі, можлива лише його імітація. Чи дійсно потрібна
Кабміну ця імітація?
За результатами цього розгляду найбільш логічними, на мій погляд, є
наступні кроки:
1) замість «е-Демократії» повернутись до сфери компетенції Уряду та
обмежитись «е-участю» виключно в сенсі «участі» міжнародної ініціативи з
відкритого врядування.
2) подальші ініціативи спрямовувати як вдосконалення Врядування в
Україні, в т ч її існуючої нормативно-правової бази.
Щодо розвитку громадянського суспільства та демократії – досить цікаве
питання, яке насправді зараз знаходиться зовсім в іншій площині ніж
компетенція КМУ, та є відкритим для подальшого обговорення саме з
представниками
громадянського
суспільства,
органами
місцевого
Блоги та соціальні мережі
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самоврядування, яке вже розпочалося. Зараз не треба спробувати тиснути
Кабміном на самоврядування в умовах децентралізації навіть заради
уніфикації важливих питань. Багато з нас набули нового та цікавого досвіду
останнім часом, отже нам є що обговорювати. Вже цього місяця приєднаюсь
до обговорення в Києві, кому цікаво долучитись – пишіть мені на ФБ
(ОБЕРЕЖНО!
«е-Демократія»
від
«КМУ та
партнерів»
//
https://www.prostir.ua/?blogs=oberezhno-e-demokratiya-vid-kmu-ta-partneriv. –
2017. – 04.04).
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Інфографіка
Банки України здійснюють обслуговування громадян за паспортом
або іншим документом, що посвідчує особу.
При цьому, новий зразок паспорту у формі картки, що містить
безконтактний електронний носій (далі – ID-картка) використовується в
Україні нарівні з попереднім («класичним») зразком паспорту громадянина
України у формі книжечки, що видавався громадянам раніше.
Початок використання ID-картки є черговим кроком української держави
у напрямі євроінтеграції та розвитку електронного урядування в Україні.
Перевагами цього сучасного документу є високий рівень захисту
інформації та зручність її використання/зберігання.
ID-картка жодним чином не обмежує можливості українців щодо
користування банківськими послугами.
Наразі банки мають доопрацювати свої програмно-технічні комплекси та
ознайомити свій персонал зокрема з новаціями щодо використання клієнтами
ІD-картки, яка є паспортом громадянина України згідно українського
законодавства.
Національний банк України упевнений, що усі незручності, що могли
виникнути у початковий період використання ID-карток під час банківського
обслуговування, носять тимчасовий характер.
Зі свого боку, регулятор готовий, у разі потреби, надати банкам
додаткові роз’яснення щодо порядку роботи з ID-картками.
• У громадян України, як і раніше, для надання банківських послуг
(відкриття рахунку, отримання споживчого кредиту тощо) банком може
вимагатись пред'явлення таких документів:
- паспорта («класичний» паспорт або ID-картка) або інший документ, що
посвідчує особу;
- ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки
платника податків).
У певних випадках, банк може попросити громадянина надати
ідентифікаційний код та довідку про реєстрацію місця проживання у
паперовому вигляді.
• Банки у разі пред’явлення громадянином ID-картки, зокрема:
- ідентифікують та верифікують особу на підставі ID-картки (у громадян,
які отримали ID-картку до листопада 2016 року можуть вимагати додатково
пред’явити ідентифікаційний код);
- встановлюють місце проживання або перебування особи на підставі:
1. інформації зчитаної спеціальним пристроєм з електронного чипу IDкартки;
2. інформації, одержаної від громадянина та засвідченої його власним
підписом (а саме, із заповненої громадянином анкети-опитувальника);
Інфографіка
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3. довідки про реєстрацію місця проживання особи, яка видається з
новою ID-карткою (за вимогою самої особи)

(ID-картка є зручним та повноцінним інструментом доступу до
банківських послуг // https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
46956376. – 2017. –21.04).

Інфографіка

69

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

1 – 30 квітня 2017 року

Зарубіжний досвід
Граждане Кыргызстана с 1 мая по 31 декабря 2017 года смогут
получить бесплатно биометрические электронные паспорта.
Выдача биометрических паспортов в Кыргызстане будет осуществляться
с 1 мая по 31 декабря 2017 года. Получить новое удостоверение личности
граждане республики смогут бесплатно в течение 14 дней.
Говоря о своевременности и важности перехода на новый вид
удостоверения личности, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
подчеркнул, что это знаковое событие окажет значительное влияние на
создание в стране цифрового общества. По мнению главы государства, этот
шаг «позволит достичь качественно новых результатов в работе по
обеспечению безопасности и транспарентности в борьбе с коррупцией, по
проведению чистых и прозрачных выборов».
Премьер-министра Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков:
внедрение биометрических паспортов является одной из ступенек в
создании электронного правительства страны. «С помощью биометрического
паспорта граждане получат расширенный доступ к качественному
электронному обслуживанию, ко всем государственным и муниципальным
услугам без необходимости сбора бумажных справок» (Биометрические
паспорта начнут выдавать в Кыргызстане с 1 мая // https://digital.report/s1-maya-v-kyirgyizstane-nachnut-vyidachu-biometricheskih-pasportov. – 2017. –
28.04).
В Беларуси впервые реализован государственный проект по
внедрению технологии блокчейн в национальную банковскую систему.
Распределенное хранение используется в реестре банковских гарантий.
Представители Национального банка называют амбициозный проект
первым шагом к легализации криптовалют и использованию передовых
технологий защиты данных.
Начальник отдела маркетинга Центра банковских технологий»
Марк Михалевский:
В Беларуси впервые на государственном уровне реализован проект с
применением блокчейн. Новая система позволяет хранить распределенные
списки реестра выданных банковских гарантий и создана в рамках
программы по изучению новых банковских технологий. Проект был
разработан государственным «Центром банковских технологий».
Говоря о будущем банковского сектора, представители Национального
банка и госкомпании-разработчики ПО прогнозируют внедрение
криптовалют и использование новейших способов идентификации граждан.
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Блокчейн позволил Беларуси снизить риски при заключении
внешнеторговых контрактов, а сам проект – оценить перспективы
технологии в госуправлении.
«Мы воспользовались блокчейном для того, чтобы подтвердить факт
выдачи или изменений банковских гарантий. Применение принципов
распределенного хранения и защиты данных позволило нам снизить риски
при
заключении
внешнеторговых
контрактов
и
предотвратить
фальсификацию банковских гарантий недобросовестными участниками
финансового рынка».
Проект можно было реализовать с использованием «привычных
облачных технологий», но перед ЦБТ на государственном уровне была
поставлена задача оценить перспективы блокчейна. Михалевский считает,
что проект «успешно реализован и отлично работает». Теперь перед
банковской системой Беларуси стоит задача «определить общее видение
того, как применять блокчейн».
Несмотря на оптимизм разработчиков и государственного регулятора
в лице Национального банка, применение блокчейна в Беларуси пока
выглядит крайне туманно. На это указали присутствовавшие на
конференции представители Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при
президенте Беларуси – организации, ответственной за государственную
сертификацию цифровых решений и систем безопасности. «Действующее
законодательство запрещает использование алгоритма SHA265».
Сегодня законодательство Беларуси запрещает использование
алгоритма SHA265. Но планируется постепенно менять законы в этой
сфере.
Белорусскими госэкспертами SHA265 считается небезопасным и не
может легально использоваться в банковском секторе. Де-факто
законодательство республики запрещает банкам даже думать о блокчейн и
криптовалюте. Но робкие попытки опробовать модные технологии
свидетельствуют о возможных законодательных подвижках в этой сфере. Как
удалось узнать корреспонденту Digital.Report, эксперимент с техноллогией
блокчейн – далеко не последний. Планируется и дальше аккуратно
экспериментировать с инновациями и постепенно менять национальное
законодательство в этой сфере.
Правда, до светлого «криптовалютного» будущего банки могут и не
дожить. Руководитель по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти «Вымпел-Коммуникации» Антон Лачинов
считает, что в нынешнем виде банки очень скоро перестанут существовать.
Эксперт уверен, что в цифровом обществе банки – всего лишь
информационные посредники: «Банки передают финансовую информацию и
обеспечивают процесс идентификации клиентов. Эти функции легко можно
вынести за пределы банковской сферы. Уже сейчас вопрос идентификации
клиента банка может быть решен через операторов мобильной связи.
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Аналогично можно построить систему, при которой финансовые посредники
в лице банков будут полностью исключены».
В цифровом мире банки становятся просто трубой, по которой еще
некоторое время будет течь финансовая информация.
Аналогичного мнения придерживается соучредитель FinTech Cluster
Сергей Скабелкин. Он считает, что банкам не следует боятся блокчейна и
криптовалют, маскируя свои страхи под заботу о защите персональных
данных. «За $10 я могу получить в Darknet информацию о любом человеке.
Конечно, есть более защищенные профайлы, которые можно просмотреть за
$100, но цена входа для получения любого цифрового следа, оставленного
большинством, – невысока. Есть крупные компании, которые уже собрали
столько персональных данных, что все разговоры о защите интересов
клиентов кажутся просто смешными. Банки, к сожалению, – это просто
труба, по которой какое-то время будет течь финансовая информация».
Эксперт уверен, что банки не смогут игнорировать изменения и прятаться за
благими намерениями. Центром эмиссии денег, по версии Скабелкина, и
центром влияния будет сам человек (Владимир Волков «Центр банковских
технологий» Беларуси внедрил блокчейн и планирует расширить
использование
технологии
//
https://digital.report/tsentr-bankovskihtehnologiy-belarusi-vnedril-blokcheyn-i-planiruet-rasshirit-ispolzovanietehnologii. – 2017. – 25.04).

В американском штате Массачусетс функционирует Совет по
Электронному Здравоохранению – организация, построенная на
принципах государственно-частного партнерства, которая будет
выполнять совещательные функции при правительстве и выстраивать
диалог между гражданами и властью касательно вопросов электронного
здравоохранения.
Американская программа электронного здравоохранения включает в
себя целый ряд технологий, в том числе электронных медицинских карт,
системы управления платежами, анализ больших данных, телемедицину и
прочее.
Стоит отметить, что создание Совета является продолжением
инициативы под названим Massachusetts Digital Health, вступившей в силу в
январе 2016 года, которая направлена на повышение местной
конкурентоспособности
(Массачусетс:
Совет
по
электронному
здравоохранению // http://open.gov.ru/infopotok/5515992. – 2017. – 24.04).
Южнокорейское правительство оценило работу Казахстана по
цифровизации страны.
Вице-министр государственного администрирования и внутренних
дел Республики Корея Ким Сонг Рел, выступая в ходе открытого семинара
по развитию казахстанско-корейского сотрудничества в области
электронного правительства:
Зарубіжний досвід
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«Мы знаем о готовящейся цифровизации Казахстана. В этом отношении
страна уже является лидером в Центральной Азии, в целом, среди стран СНГ.
Мы знаем о программе «Информационный Казахстан 2020» и «Цифровом
Казахстане». Государство делает все возможное, чтобы сервис и услуги были
открытые и прозрачные для граждан. На самом деле эти шаги способствуют
развитию экономики в целом, это очень важно для создания
инфраструктуры. Я верю, что ваша экономика и госслужба будет
эффективной благодаря нашему сотрудничеству и совместным шагам. У нас
с вами общие цели. Наши страны сейчас готовятся к четвертой
технологической революции. Мы должны тесно сотрудничать и активно
двигаться вместе».
Программу «Цифровой Казахстан» можно охарактеризовать, как
цифровой Шелковый путь. «Эта программа направлена на развитие
креативного
общества,
цифровых
преобразований
в
отраслях
экономики». Вице-министр также рассказал, что электронное правительство
в Корее отмечает в этом году 50-летие, так как компьютеры правительство
страны в своей работе начало использовать в 1967 году. В 1990-ом Корея
приняла программу информатизации, а закон об электронном правительстве
она приняла в 2001 году.
«Мы внедрили очень удобную систему финансирования, сначала
инвестиции, в дальнейшем выплаты. И за счет этого в течение 10 лет уже
к 2005 году мы достигли высокоскоростной системы информатизации. В
2013 году мы начали совершенствовать наши сервисы и продукты
электронного правительства. Это не осталось незамеченным. В итоге в ООН
наше электронное правительство было признано самым лучшим».
Электронным правительством в Корее пользуются более 85 процентов
населения, 95 процентов из которых довольны его работой.
Ранее министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев
рассказал о развитий цифровизации в стране. По его словам, сегодня во всех
городах Казахстана внедрена технология 4G, 73 процента населения имеет
широкополосный доступ в Интернет, уровень цифровой грамотности
граждан вырос до 74 процентов (Корея делится опытом с Казахстаном в
сфере электронного правительства // http://dknews.kz/tecnology/45internet/17147-koreya-delitsya-opytom-s-kazakhstanom-v-sfere-elektronnogopravitelstva.html. – 2017. – 24.04).

Сервис Geovisualsearch анализирует снимки со спутников и ищет
объекты по всей планете.
В настоящее время он работает в демо-режиме. Geovisualsearch
позволяет находить интересующие пользователя объекты, анализируя фото
всей планеты и выдавая результаты в режиме реального времени.
Для создания сервиса применялись возможности машинного обучения.
Разработчики сделали нейронную сеть, которую обучили тому, по каким
Зарубіжний досвід
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признакам могут немного отличаться одинаковые объекты, например, тень,
цвет форма поверхности.
Сейчас пользователям доступны два формата работы с демоверсией
сервиса. Можно найти на снимках какой-нибудь объект, к примеру, градирни
теплоэлектростанции, и запросить Geovisualsearch найти аналогичные
объекты по всему миру. Второй вариант – выбрать объект из небольшого
списка, который составила команда проекта (к примеру, турбины ветровых
электрогенераторов, футбольные поля, очистные сооружения).
Команда Descarted Labs планирует предоставлять свой сервис властям,
учебным заведениям и бизнесу (Разработан сервис, анализирующий
спутниковые снимки // http://open.gov.ru/infopotok/5515988. – 2017. – 21.04).

Белорусская электронная карта (БЭК) разрабатывается в рамках
«Комплекса мер по внедрению биометрических документов в
Республике Беларусь и создания Белорусской интегрированной
сервисно-расчетной системы (БИСРС)», утвержденного заместителем
премьер-министра 17 октября 2016 года №33/102-343/586. Планируется,
что с помощью БЭК граждане получат максимальный доступ к госуслугам.
При создании карты учтены недочеты, замеченные в аналогичных
документах других стран.
БЭК будет содержать ЭЦП для подписания документов и
идентификации пользователя в ИТ-системах. Рассматривается карта и как
замена паспорта. Однако новые формы электронных документов могут
вызвать неожиданные сложности у граждан. В частности, в Украине ID-карта
выдается взамен паспорта с начала 2016 года, но въехать по ней в Беларусь в
прошлом году украинцы не могли.
БИСРС объединяет разнородные автоматизированные системы для
получения электронных услуг, как информационных, так и платежных, на
основе единых правил. Ожидается, что в результате внедрения повысится
прозрачность социальных трансфертов, сократятся расходы на организацию
взаимодействия ведомственных и межведомственных систем. Но все это –
лишь при условии обеспечения безопасности операций. Как отмечает
Владимир Козловский, заместитель директора по информационной
безопасности компании ЛВО, механизм идентификации БЭК включает «в
идентификационном приложении в соответствии с требованиями ICAO
(Международная организация гражданской авиации, разрабатывающая
помимо прочего стандарты машиночитаемых документов) реализованы
международные криптографические алгоритмы шифрования и электронноцифровая подпись (ЭЦП), а также национальные криптографические
алгоритмы».
Дмитрий Чуяшов, начальник республиканского удостоверяющего
центра ГосСУОК (Государственная система управления открытыми
ключами) «Национального центра электронных услуг», отмечает: «IDкарта будет содержать сертификаты электронной цифровой подписи,
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необходимые для подписания документов либо идентификации пользователя
в информационных системах. Эта часть работы будет выполнена
«Национальным центром электронных услуг». К концу 2018 года
планируется завершить технические работы».
БЭК будет реализована в виде пластиковой карты с одним или двумя
микроконтроллерами. Рассматриваются два варианта разработки
программного обеспечения:
статично написанное с привязкой к чипу без возможности добавления
функционала (native application)
Java application, когда программные компоненты разделены в отдельных
программных блоках (апплетах). При этом взлом одного апплета не дает
возможности получения доступа к другим. В этом случае можно добавлять
приложения.Между тем новые формы электронных документов могут
вызвать неожиданные сложности у граждан. В частности, в Украине ID-карта
выдается взамен паспорта с начала 2016 года, но въехать по ней в Беларусь в
прошлом году украинцы не могли (В 2019 году в Беларуси планируют
ввести ID-карту // http://e-gov.by/ivents/v-2019-godu-v-belarusi-planiruyutvvesti-id-kartu. – 2017. – 18.04).

«Грузинская железная дорога» завершила внедрение новой
инновационной платформы. Осуществлять проект помогала немецкая ИТкомпания SAP.
Управляющий директор в Украине и Грузии ИТ-компания SAP
Максим Матяш:
Наш проект в Грузии в хорошем смысле выделяется среди других. С
одной стороны, свой колорит привнесли национальные особенности – они
помогли проекту стать более успешным. Его инновационность заключается в
том, что с самого начала выбор руководства «Грузинской железной дороги»
(ГЖД) пал на наш новейший продукт. Для создания единой системы в
компании был внедрен комплекс решений на базе SAP S/4HANA – нового
поколения in-memory ERP-систем. Топ-менеджеры начали внедрение не с
маленьких кусков, собирая их сами «на коленке», а с последней версии, под
которую были подстроены бизнес-процессы. Предварительно они провели
аудит и выяснили, каких процессов не хватает, чтобы быть современной
компанией.
Отличие последней версии связано с так называемой третьей волной
цифровой революции. Говоря простым языком, смысл платформы в том, что
она позволяет в режиме реального времени – у нас это называется in-memoryтехнология – обрабатывать огромные объемы информации. Возможность
анализировать большие данные становится сегодня основным конкурентным
преимуществом, или даже требованием современного рынка. И хотя уже
около 5,5 тыс. клиентов во всем мире выбрали эту платформу, «Грузинская
железная дорога» стала первой компанией на постсоветском
пространстве, внедрившей эту технологию до того рабочего состояния,
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которое мы называем «продуктивным». Это было первое внедрение также
среди европейских железных дорог. Для нас это знаковое событие – мы
показали, что и на наших рынках есть зрелая, мощная и целеустремленная
команда.
Однозначно – ни в одной из железнодорожных компаний Запада это
решение еще не внедрено. Дело в том, что Европа и США с точки зрения
технологического развития несколько опережают нас – там такие системы
внедряются намного раньше. С развитием технологий не все клиенты
переходят с предыдущих версий на следующие. Тут надо учесть специфику
работы крупных компаний – у них сложная инфраструктура и много
интеграционных связей между системами. Когда есть эффективно
работающее цифровое решение, как правило, с обновлением не спешат – нет
необходимости обновлять платформу сегодня же, можно отложить этот
процесс, скажем, на завтра. Переход на следующую версию – это, по сути,
перевнедрение, которое требует дополнительной подготовки. А у каждой
компании свой план, каждая по-своему строит свою карту решений –
анализирует преимущества и определяет приоритетные фазы проекта.
Одной из главных сложностей проекта стал дефицит экспертизы.
Пожалуй, у нас не было ни одного проекта, в котором можно было бы с
самого начала учесть все трудности, которые могут возникнуть. Это
нормальная составляющая процесса цифровой трансформации. Важно, что
вместе с нашими партнерами мы смогли ответить на все появившиеся
вызовы. Одной из главных сложностей стал дефицит экспертизы. Когда на
рынке появляются новые технологии, количество ресурсов и
профессионалов, владеющих этими технологиями, ограничено. Первая
экспертиза, как правило, появляется у производителя, у вендора. Зрелость
команды топ-менеджеров ГЖД заключалась в том, что вместе с
приглашением партнера на проект, она использовала наш специальный
сервис премиальной поддержки, который позволяет получить доступ к
глобальной экспертизе. В рамках этого сервиса были привлечены как
специалисты с постсоветского пространства, так и эксперты международного
уровня. Со слов представителей ГЖД, именно это позволило проекту стать
успешным и запуститься в рамках установленных сроков и бюджета.
В соответствии с дорожной картой проекта ГЖД добавляет все новые
«вишенки на торт».
Новая платформа уже запущена, но работа с такими продуктами
никогда не останавливается. У ГЖД есть так называемая дорожная карта,
которая позволяет постоянно получать новые преимущества от внедрения
системы. В каждом бизнес-направлении – будь то управление ремонтом,
персоналом, логистикой или финансами – есть свои нюансы. Добавление
каждой новой функции – своего рода «вишенка на торте», которая позволяет
получить еще одно конкурентное преимущество. Ровно в этом направлении
ГЖД и двигается.
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У нас есть несколько подобных проектов в регионе – часть из них уже
идет, часть находится на завершающей стадии. Нашими технологиями
заинтересовались Узбекистан, Беларусь и Украина. Но отмечу – нам важно,
что в лице конкретных представителей ГЖД мы получили мощный пул
консультантов, который, по нашему мнению, как минимум на грузинском
рынке, а возможно, и в других странах, продолжит развивать уникальный
технологический опыт, который еще долгое время будет востребованным
(Яна Исраэлян ИТ-партнер: «Грузинская железная дорога» перешла на
цифровое управление в рамках запланированных сроков и бюджета //
https://digital.report/it-partner-gruzinskaya-zheleznaya-doroga-pereshla-natsifrovoe-upravlenie-v-ramkah-zaplanirovannyih-srokov-i-byudzheta. – 2017. –
14.04).

Седьмая неделя «зеленых» стандартов Международного союза
электросвязи (МСЭ) завершилась принятием манифеста Манисалеса
(Манисалес – город в Колумбии, где проходило мероприятие),
касающегося развития «умных» городов (Smart City). Манифест
подписали свыше 850 участников мероприятия.
В манифесте Манисалеса выражается поддержка тому, чтобы ИКТ
играли решающую роль в борьбе за социальную, экономическую и
экологическую устойчивость, и для достижения этой цели намечается
ряд действий. Среди них:
Разработать концепцию «умного» устойчивого города для создания
благоприятной атмосферы для инноваций «умных» городов, в основе
которых будут лежать ориентированные на интересы граждан
государственные услуги, гендерное равенство и экологическая устойчивость.
Определить собственные целевые показатели «умных» устойчивых
городов.
Добиваться политических обязательств на всех уровнях управления для
стимулирования комплексных мер по принятию решений в различных ветвях
власти и секторах экономики, что приводит к слаженному планированию
«умных» городов и широкой поддержке целей «умных» устойчивых городов.
Сделать искусственный интеллект и Интернет вещей (IoT)
реальностью в «умных» городах для создания защищенной сети соединенных
между собой устройств, которые сообща формируют слаженную систему,
способную извлекать уроки из опыта, следить за своим развитием и
автономно совершенствоваться.
Создавать в «умных» устойчивых городах системы на основе данных
для максимального увеличения ценности данных, производимых датчиками,
устройствами и другими объектами в сетях IoT на основании принципов
доступа и ответственности, которые стимулируют совместное использование
данных среди заинтересованных сторон «умных» городов при уделении
должного внимания безопасности, конфиденциальности и доверию.
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Создавать конкретный «умный» устойчивый город, развертывая сети
широкополосной связи и интегрируя ИКТ в деятельность в городах,
руководствуясь четкими планами действий в «умных» городах, которые
стимулируют инвестиции и учитывают соответствующие риски.
Одной из составляющих концепции «умного» города является массовый
сбор разнообразных данных, в том числе коммерческими компаниями:
данные эти поступают с датчиков, видеокамер, носимых устройств, из
мобильных сетей и пр. «Умный» город по сути представляет собой царство
Интернета вещей, с одной существенной особенностью: это IoT, в который
«вживляются» жители города.
В этом смысле «умный город» представляет собой опасность –
потенциальную, но серьёзную – для его обитателей.
Как правило, при упоминании проектов, связанных с концепцией Smart
City, говорится только о преимуществах, которые несут технологии, и почти
ничего о конфиденциальности (privacy) – защите данных, в том числе
персональных данных (ПД) граждан. Между тем зависимость благополучия
человека от того, насколько надёжно защищены его ПД, в «умном городе»
возрастает многократно, поскольку окружающие устройства протоколируют
– буквально – каждый его шаг, любое перемещение и, что ещё хуже, очень
часто – его коммуникации. Огромные массивы накопленных данных о
гражданине допускают извлечение из них нетривиальной информации,
которая может не просто скомпрометировать, а позволяют точно
смоделировать поведение человека, и вообще многими способами сделать
его уязвимым для преступников (Манифест об «умных» городах принят на
мероприятии МСЭ // http://d-russia.ru/manifest-ob-umnyh-gorodah-prinyatna-meropriyatii-mse.html. – 2017. – 12.04).

Таможенные
услуги
в
Азербайджане
полностью
электронизированы, сказал глава Государственного таможенного
комитета (ГТК) Айдын Алиев в ходе выступления на форуме Caspian
Energy 2017 в среду в Баку.
Также в стране создаются условия для деятельности «зеленых
коридоров». Алиев напомнил о начале применения системы Tax Free на
пограничных пунктах и в аэропортах – все это положительно влияет на
экономику страны; таможенные отчисления в госбюджет Азербайджана
увеличились.
«В первом квартале года в госбюджет было перечислено 571 миллион
манатов (примерно 343 миллиона долларов – ред.), что на 154 миллиона
манатов больше показателя за три месяца прошлого года. Таким образом,
прогнозы по отчислениям выполнены сверх ожидаемых» (Азербайджанская
таможня перевела все свои услуги в электронный вид // http://drussia.ru/azerbajdzhanskaya-tamozhnya-perevela-vse-svoi-uslugi-v-elektronnyjvid.html. – 2017. – 12.04).
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На базе Республиканского центра обработки данных (РЦОД) в
Беларуси заработала облачная платформа, созданная для того, чтобы
значительно снизить затраты государства на развитие информационных
технологий. До конца 2018 года в облака «переедут» все ключевые егоспроекты, а также офисные вычислительные системы и базы данных.
Облачные технологии уже доступны в Беларуси всем госорганам и
учреждениям. В новом Республиканском центре обработки данных (РЦОД),
который был построен с оглядкой на государственные запросы, созданы все
условия для размещения сайтов, баз данных и проектов в области
электронного правительства. Создание республиканской облачной
платформы на базе РЦОД – амбициозный государственный проект, который
реализован компанией beCloud – инфраструктурным и магистральным
оператором.
Директор beCloud Сергей Поблагуев:
«Мы даем госспециалистам сервис под ключ, им не нужно думать, как
создать собственную инфраструктуру, обеспечить ее безопасность,
соответствие пожарным нормам и так далее. Нет больше необходимости
отвлекаться от конкретных задач. Нужно собирать данные – собирайте
данные, не думайте, как работает система. Это и есть реальная
автоматизация».
Говоря о снижении стоимости е-госпроектов, он подчеркнул, что
«запуск облачной платформы позволит максимально эффективно
использовать ИТ-ресурсы».
Мощности РЦОД рассчитаны в первую очередь на государственные
нужды. Руководство центра не оглашает список учреждений, которые
переходят в облака, отмечая, что до 2018 года это должны сделать все
госорганы без исключения. «Есть большое количество государственных
организаций, которые сейчас реализуют планы перехода на ресурсы
республиканской платформы. Я не открою секрет, что в конце 2018 года
ресурсы госорганов должны переехать к нам на платформу. Исключений нет,
соответствующий нормативный акт уже принят. Когда мы говорим о
переносе систем госорганов на нашу платформу, то мы понимаем, что делаем
в значительной части техническую работу. Но эта техническая работа дает
возможность не думать о том, образно говоря, как класть кирпичи или
поддерживать работоспособность систем».
Директор инфраструктурного оператора признался, что «процесс
переноса не проходит легко». Инерцию он объяснил нежеланием системных
администраторов терять мнимый контроль над своими системами (До конца
2018 года ресурсы госорганов Беларуси перейдут на единую платформу //
http://e-gov.by/ivents/do-konca-2018-goda-resursy-gosorganov-belarusi-dolzhnypereexat-na-edinuyu-platformu. – 2017. – 10.04).
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У рамках реформування виборчої системи Канада вирішила
відмовитися від запровадження електронного голосування через
побоювання щодо зламу системи.
Про це йдеться у відповіді міністра демократичних інституцій Канади
Каріни Гоулд на звіт спеціального парламентського комітету, що вивчав
питання реформування виборчої системи.
«Наразі ми не запроваджуватимемо електронне голосування. Хоча
канадці вважають, що онлайн голосування на федеральних виборах мало б
позитивний ефект на явку виборців, підтримка цієї ідеї залежить від гарантій
того, що це не створить додаткових безпекових ризиків. Ми згодні із цим».
Канада також не робитиме голосування обов’язковим для громадян.
«Ми не робитимемо голосування обов’язковим, але уряд вживатиме заходи,
направлені на заохочення більшої участі громадськості та підвищення явки
виборців на федеральних виборах».
Зазначимо, що голосування на виборах із 1924 року є обов’язковим у
Австралії. Кожен виборець, який не проголосував, зобов’язаний пояснити це
належним чином або заплатити штраф у 20 дол. На минулих федеральних
виборах у Австралії явка склала 95 % (Канада вирішила відмовитися від
електронного
голосування
//
https://www.ukrinform.ua/rubricabroad/2208338-kanada-virisila-vidmovitisa-vid-elektronnogogolosuvanna.html. – 2017. – 08.04).

Швейцария воспользуется сервисом государственных услуг,
созданным на основе технологии блокчейн («замкнутая цепь», или
блоки транзакций).
Данная технология обеспечит сохранность, прозрачность и целостность
информации, оберегая данные от непредвиденного изменения или удаления
из-за хакерских атак, системных сбоев и действий вредоносных программ.
Каждый раз, когда данные подвергаются любому изменению, система
автоматически создаёт обновлённую подпись, позволяя оперативно
отреагировать в случае неправомерного посягательства на целостность
информации.
Сервис, разработанный швейцарской компанией-стартапом Procivis,
предназначен для оказания различных административных услуг, включая
цифровую идентификацию личности, заполнение налоговых деклараций,
регистрацию прав собственности на земельные участки, различные услуги
для бизнеса и т.д.
Отметим, что серьёзный интерес к технологии блокчейн уже
проявляют правительства нескольких стран. В частности, правительство
Дубая планирует к 2020 году перевести весь документооборот в блокчейн.
Также известно и о намерении властей Китая использовать технологию
блокчейн в сфере социального обеспечения, в том числе для повышения
эффективности организации выплат пенсий и пособий по безработице.
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Кроме того, компания тесно сотрудничает с эстонскими специалистами,
у которых уже есть опыт успешной реализации решений в сфере egovernment и медицины (В Швейцарии запустят блокчейн-сервис для
электронного правительства // http://open.gov.ru/infopotok/5515939. – 2017.
– 07.04).

В мае в Швеции начнется третья фаза эксперимента по внедрению
блокчейна для оформления прав на землю. По данным консалтинговой
фирмы Kairos Future, перевод кадастровых операций в блокчейн
сэкономит шведским налогоплательщикам более €100 млн в год.
Кадастровая палата запустила проект в июне прошлого года. В
разработке системы участвовали правительство Швеции, местные банки,
блокчейн-компания ChromaWay, консалтинговая фирма Kairos Future
и телеком-провайдер Telia.
Первая
фаза
эксперимента
продемонстрировала
потенциал
технологии, а вторая показала, как составление смарт-контрактов
автоматизирует процессы кадастровых операций. Чтобы заключить сделку
купли-продажи, покупателю и продавцу не приходится обращаться к услугам
нотариуса. Достаточно предоставить цифровые подписи, которые
проверяются автоматически.
Копиями всех транзакций в шведском земельном реестре владеет
кадастровая палата и банки. При изменении статуса собственности каждый
шаг подтверждается и регистрируется в системе на базе блокчейна.
Это делает процесс прозрачным и повышает степень доверия между
участниками сделок.
По данным Всемирного банка, 70 % мирового населения не имеет
доступа к системам оформления права на землю. В то же время британское
правительство, консалтинговая компания PwC и многие другие организации
отмечают, что существующие системы пронизаны бюрократией. Из-за
человеческого фактора в традиционных реестрах часто встречаются ошибки
и опечатки, а некоторые данные подделываются или корректируются.
Система на основе распределенного реестра – блокчейна – открывает
доступ к информации только ограниченному кругу лиц. Как только продавец
и покупатель заключат сделку, к ней смогут подключиться другие стороны –
банки, правительственные ведомства, брокеры, покупатели и продавцы. Все
они смогут отслеживать процесс совершения сделки.
Подменить факты в таких условиях в принципе невозможно.
Следующий этап шведского эксперимента стартует в мае. К проекту
подключится налоговая служба Швеции, которая тоже заинтересована в
системе распределенного реестра. Однако повсеместно вводить блокчейнреестры страна пока не готова – этому мешает ряд юридических
препятствий.
Регистрировать право на землю через блокчейн можно будет не раньше
2019 года. К этому времени аналогичная система может появиться и в других
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странах. Блокчейном уже заинтересовались в Грузии и Гондурасе.
Технологию также тестируют Всемирная продовольственная программа
ООН, Центробанк Сингапура, Монетный двор Великобритании и власти
Дубая (Швеция введет регистрацию права на землю через блокчейн к 2019
году // http://e-gov.by/ivents/shveciya-vvedet-registraciyu-prava-na-zemlyucherez-blokchejn-k-2019-godu. – 2017. – 05.04).

В текущем году Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь намерено создать мобильное приложение для граждан.
Приложение будет создано для Android.
По состоянию на 1 января 2017 около 73 000 физлиц имели свои личные
кабинеты плательщика.
В личном кабинете плательщики смогут получать актуальную
информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о
наличии переплат, задолженностей по налогам перед бюджетом; получать и
распечатывать извещения об уплате налога на недвижимость, земельного и
подоходного налога; оплачивать налоговые платежи через интернет-банкинг
нескольких банков; записаться на личный приём в инспекцию по месту
постановки на учёт; получать различные инициативные сообщения,
разъяснения, уведомления от налоговых органов.
Стоит отметить, что правительство Белоруссии намерено постоянно
расширять спектр электронных услуг, предоставляемых через личный
кабинет (Белорусское министерство по налогам и сборам разработает
собственное мобильное приложение // http://open.gov.ru/infopotok/5515933.
– 2017. – 03.04).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Бондарь А. В., Слиж В. И. Услуги электронного правительства в системе
услуг
постиндустриального
общества
//
Известия
Гомельского
государственного университета им. Ф. Скорины.– 2017. – № 2. – С. 143–147.
Статья посвящена определению роли услуг электронного правительства в
постиндустриальном обществе. Обосновывается актуальность развития системы услуг
электронного правительства в Республике Беларусь и предлагается совокупность мер и
мероприятий, которые, по мнению авторов, поспособствуют формированию пакета услуг
полноценного электронного правительства.

Воробьева Н. А., Беляева Ю. И. Развитие «экономики знаний» на
современном этапе: теоретические аспекты и опыт европейских стран //
Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 1 (январь). – С. 75–85. В
статье рассматриваются особенности развития «экономики знаний». В рамках
исследования был выявлен ряд компонент развития «экономики знаний», определены
базовые основа ния развития «экономики знаний». Проведен анализ накопленного
европейского опыта развития «эко номики знаний», определены этапы развития
«экономики знаний», а также выявлена существенная роль «креативных отраслей» в
современном развитии «экономики знаний» в странах Европы. В ходе исследования также
были систематизированы государственные программы по развитию «креатив ных
отраслей» в европейских странах.

Казакова Е. И., Пшегусова Г. С., Самыгин С. И. Интеграционный
потенциал интернет-ресурсов в системе государственного управления //
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. –
2017. – № 1. С. 16–20. В статье анализируется составляющие позитивного потенциала
Интернет-ресурсов
в
современной
системе
государственного
управления.
Рассматриваются основные этапы интеграции Интернет-ресурсов с системой
государственного управления, а также описывается реализация определенных целей и
функций, выполняемых электронным правительством. Авторы приходят к важному
выводу о том, что на базе использования ресурсов сети Интернет улучшается качество
предоставляемых государственных услуг, а также увеличивается уровень участия
общественности в вопросах, касающихся совершенствования услуг системы
государственного управления.

Коновал В. О. Світовий досвід впровадження електронного урядування //
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – № 13.3. – С. 48–53. У
статті розглянуто міжнародний досвід створення й розвитку систем електронного
урядування;
проаналізовано
процеси
еволюції
використання
інформаційнокомунакаційних технологій в публічному управлінні, зроблено огляд впровадження
електронного урядування в успішних країнах світу в контексті західної та східної моделей
управління.
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Кузьмин А. Е., Кузьмина А. М. Технологии Government to Citizen (G2C) в
повышении гражданской активности // Век информации. – 2017. – № 2. С.
105–106. В работе делается попытка осветить роль современных информационно-

коммуникационных технологий, используемых органами власти в России для реализации
государственных услуг и выстраивания электронного государства, а также улучшения
качества государственного управления с целью повышения гражданской активности
граждан.

Михайлов А. В. Анализ преимуществ и рисков применения облачных
технологий в региональной ит-инфраструктуре электронного правительства
// Международное научное издание Современные фундаментальные и
прикладные исследования. – 2017. – № 1. С. 54–60. В статье рассматривается
проблематика применения облачных технологий в региональной ИТ-инфраструктуре
электронного правительства. Рассмотрены преимущества перехода облачную модель в
части эффективности использования вычислительных ресурсов, управляемости ИТинфраструктуры, сокращения расходов на приобретение оборудования, программного
обеспечения и их эксплуатацию, а также возникающие при этом риски .

Муратова Г. К., Байсалыкова Ш. А. Электронное правительство в
Казахстане // Наука и образование: новое время. – 2017. – № 1 (январь). – С.
6–10. В статье рассматриваются вопросы формирования электронного правительства в
Казахстане и мировой опыт, которое перестраивает государственное управление в
открытую сетевую форму, альтернативную традиционной, с новейшими информационнокоммуникационными технологиями, что позволяет расширить участие граждан в
управлении. Исследование показывает стремление Казахстана внедрять технологии
электронного правительства, предоставлять наиболее востребованные государственные
услуги в электронной форме, и его поддержка со стороны граждан.

Петрова М. М. Построение электронного управления путем реформ:
опыт Болгарии // Экономика развития. – 2016. – № 2 (2 квартал). – С. 20–25.
Электронное управление является одним из приоритетов политики болгарского
правительства. Это один из способов выхода из экономического кризиса, снижения
уровня коррупции, уменьшения затрат на администрирование и повышения его
прозрачности. Использование информационно-коммуникационных технологий в
демократической практике рассматривается как новая возможность для реализации
прозрачности учреждений, улучшения связи с государственной администрацией и
обогащения содержания и масштаба диалога с ними. Важным является существенное
закрепление этой темы в политическом процессе с помощью соответствующих рекламных
кампаний или лоббирования, а также помощь в виде субсидий и стимулирующих
программ. Информатизация государственного управления является процессом,
требующим больших административных ресурсов. Поэтому необходимо создание
комплексной системы показателей для оценки стадий развития электронного управления в
Болгарии и методологии ее практического применения. Проанализированы проблемы и
перспективы развития информатизации органов государственной власти в Болгарии,
раскрыты основные тенденции формирования эффективных систем предоставления
электронных услуг. Достигнутые результаты в области внедрения электронного
управления в Болгарии значительны, но недостаточны. Существует базовая
инфраструктура, но на сегодняшний день выполнена только часть необходимой работы
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для предоставления электронных услуг. Основополагающие комплексные услуги
отсутствуют, есть недостаточное понимание сложных правовых вопросов и не четко
сформулированы требования к разработчикам систем и услуг. Общая оценка развития
электронного развития местных органов власти является низкой, но обнадеживает то, что
анализ выявил много хороших примеров, которые могли бы стать образцом и для других
стран.
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Анализируется перспектива совершенствования порталов государственных услуг.
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