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Анонс
14–16 июня 2017 г. (Киев)
Глобальный Саммит по Кибербезопасности 2017 (GCS17).
Саммит проводиться при поддержке Министерства экономического
развития и торговли Украины, комитета Верховной Рады Украины по
вопросам информатизации и связи, Государственного инновационного
финансово-кредитного учреждения.
На
предстоящем
саммите
представители
власти,
бизнеса,
некоммерческих организаций, частные лица и ученые смогут ознакомиться
с передовыми технологиями.
В рамках ивента – доклады спикеров и панельные дискуссии на тему
использования инновационных технологий в области безопасности.
В частности, будут затронуты следующие сферы: политики компаний,
управленческие системы, производственные процессы, IT «интернет вещей».
Презентованные технологии могут быть применимы как на государственном,
так и на частном уровне.
Место проведения: Киев, Парковая дорога, 16А, КВЦ «Парковый».
Спикеры GCS17:
Энтони Блинкен, заместитель госсекретаря США с 2014 по 2017 гг. и
бывший заместитель советника по национальной безопасности президента
США Барака Обамы с 2009 по 2013 гг.
Мэтт Олсен, соучредитель и президент компании IronNet Cybersecurity,
экс-директор Национального центра по борьбе с терроризмом США. В
прошлом главный юрисконсульт Агентства национальной безопасности
США.
Сьюзен Сполдинг, экс-заместитель секретаря по вопросам национальной
обороны и директор программ Департамента национальной безопасности
США.
Кристофер Кирхофф, партнер в DIUX – офисе Пентагона в Силиконовой
Долине, экс-директор по стратегическому планированию в Совете
национальной безопасности США.
Аджит Гаддам, главный архитектор безопасности в VISA, Inc.
Маниш Гупта, основатель и исполнительный директор компании
ShiftLeft, бывший руководитель службы безопасности компании FireEye.
Панельные дискуссии:
● Создание нового поколения кибер профессионалов;
● Новый мир в сфере IT (интернет вещей);
● Искусственный интеллект и машинное обучение;
● Безопасное голосование: выборы в эпоху цифровых технологий;
● Сотрудничество и взаимообмен информации об угрозах;
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● Растущие тренды в области автоматизации и безопасности
приложений;
● От киберобразования до независимых исследований;
● Шифрование будущего.
Партнеры GCS17:
● Торгово-промышленная палата Украины;
● Американская торговая палата Украины;
● Ассоциация «Информационные технологии Украины»;
● Ассоциация «Телекоммуникационная палата Украины»;
● Всеукраинская Ассоциация «Информационная безопасность
и информационные технологии»;
● Hi-Tech офис Украина (www.gcs17.com).

4–6 сентября 2017 г. (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Четвертая
международная
конференція
«ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО: ВЫЗОВЫ ЕВРАЗИИ»
EGOSE-2017.
Важная задача конференции – способствовать формированию в
Евразийском пространстве международного сообщества специалистов,
ведущих исследования и разработки в области технологий информационного
общества, электронного правительства, электронного управления и
электронной демократии. Конференция способствуют изучению зарубежного
опыта и развитию международного сотрудничества в данной области. С
2014 г. конференция стала международной и единственной англоязычной
конференцией в России по заявленной тематике.
В этом году, наша конференция будет проводиться совместно с
крупнейшей ежегодной международной конференцией по тематике
электронного правительства и электронного участия IFIP EGOV-EPART
2017. Все пленарные сессии буду совместными, а тематические секциипрезентации исследовательских работ – раздельными.
Программный комитет EGOSE-2017 приглашает авторов предлагать к
презентации и публикации оригинальные работы по следующим
тематикам:
Информационное общество и электронное управление
Перспективы и проблемы «Открытого правительства»
Переход к оказанию государственных услуг в электронном виде
Электронное правительство, ориентированное на граждан
Открытые данные и государство
Электронное участие и электронная демократия
Электронное управление и моделирование политик
Электронное управление и интеграционные процессы в Евразийском
регионе
Социальные сети: инструменты анализа, участие и эффекты
Умный город, Умный гражданин и качество жизни
Анонс
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Прорывные решения электронного управления и поддерживающей ИТинфраструктуры
Рабочий язык конференции – английский
Место проведения конференции – Санкт-Петербург, улица Ломоносова
дом
9,
Конгресс-центр
Университета
ИТМО
(http://egovconf.ifmo.ru/rus.html).
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Офіційна інформація

ПАТ «Автомобільні дороги України» приєдналися до громадської
ініціативи контролю за якістю та станом доріг.
На сайті можна вказати про ями на дорозі, відсутність освітлення,
брудну трасу, високу концентрацію ДТП тощо. Завдяки даним, які
збираються за допомогою сервісу, створюються умови для реагування та
усунення проблем.
Артем Гриненко, керівник ПАТ Автомобільні дороги України:
Ми отримали за місяць 115 звернень. Це дозволило моїй команді скласти
маршрути майбутніх перевірок, продумати алгоритм впливу на якість
виконуваних робіт.
Також у своєму Facebook Артем Гриненко висловив прохання до
автомобілістів більш чітко формувати запити. Важливо вказувати не лише
дорогу і область, а й вказувати кілометр чи населений пункт, біля якого
сталося порушення (Катерина Буяльська «Укравтодор» контролюватиме
стан доріг через онлайн-сервіс // https://nachasi.com/2017/05/31/ukravtodornews. – 2017. – 31.05).
Усі державні послуги громадянам можна перевести в електронну
форму до кінця року, лише потрібна воля керівництва країни.
Волонтер, колишній ІТ-директор Приватбанку Дмитро Дубілет:
«Маємо понад 1000 державних послуг. Це 1000 причин, через які
громадяни та бізнесмени змушені звертатися до держави. Наша мрія – щоб
усі ці причини були дерегульовані».
Зараз за допомогою програми електронного урядування iGov в
електронну форму перевели 350 послуг. Найпопулярніший сервіс –
отримання субсидії.
До кінця року сервіси стануть доступні всім українцям он-лайн.
«Дуже на це розраховую. Принаймні є домовленості про це зі всіма
ключовими міністерствами та прем’єр-міністром. Вони підтримують ідею».
Людина у найвіддаленішому селі зможе через інтернет отримати
субсидію.
«Усе для цього є. Якщо буде політична воля держави, це можна зробити
дуже швидко й абсолютно безкоштовно» (Субсидію через інтернет можна
буде
замовити
з
найвіддаленішого
села
–
Дубілет
//
https://gazeta.ua/articles/politics/_subsidiyu-cherez-internet-mozhna-budezamoviti-z-najviddalenishogo-sela-dubilet/774732. – 2017. – 26.05).
Генпрокурор Юрий Луценко обвиняет разработчика системы едекларирования – ООО «Миранда» в разворовывании средств,
выделенных на ее создание. Также заявляет, что заказчик – ПРООН в
Украине не проводил тендер.
Генпрокурор Юрий Луценко во время своего отчета в Верховной Раде:
Офіційна інформація
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«Следствие выяснило, ни одного конкурса по избранию победителя
создания системы электронного декларирования не было. Правительство
Дании предоставило средства на создание системы электронного
декларирования для организации ПРООН в Украине. Эта организация
определила исполнителя работ ООО «Миранда», что было установлено
сотрудниками фискальной службы. Руководитель ООО «Миранда» г-н
Новиков подписал соглашение и поручил выполнение этих работ
преподавателю Киевского политеха, а также его студентам, что они и
сделали. И вся эта система была сделана этими лицами. Новиков решил
присвоить средства, выделенные на создание электронного декларирования,
и перечислил их через фиктивную фирму на счет в Эстонии».
Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении директору ООО
«Миранда» Юрию Новикову. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 366 (служебный
подлог), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) УКУ.
«Обвиняемые» утверждают обратное.
Представители ПРООН в Украине не однократно заявляли о
проведении тендера:
За фінансової підтримки Уряду Данії на ПРООН було покладене
завдання визначити компанію, яка б розробила програмне забезпечення,
укласти з нею договір та контролювати виконання нею робіт, згідно з
технічним завданням, розробленим фахівцями Світового банку в рамках
пакету технічної допомоги для України. Яке було затверджене
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2016 р. № 863-р
«Питання створення електронного інструменту фінансового контролю щодо
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування».
Українська компанія-розробник програмного забезпечення з досвідом
розробки програмних продуктів для уряду, ТОВ «Міранда» була обрана згідно
з стандартними, відкритими, прозорими та конкурентними процедурами
закупівель, що діють у ПРООН, і з нею був укладений відповідний договір у
грудні 2015 р.
Для того, щоб забезпечити якнайвищу якість і безперебійне
функціонування програмного забезпечення, а також його повну відповідність
вимогам законодавства України, було створено Групу контролю якості у
складі фахівців-представників Міністерства юстиції України, НАЗК,
Світового банку і ПРООН, на яку було покладено задачу приймати та
перевіряти всі передбачені договором кінцеві результати, представлені
розробником програмного забезпечення – ТОВ «Міранда».
Якість і придатність програмного забезпечення системи, зокрема щодо
подання онлайн, зберігання, публікації декларацій та дотримання
стандартів захисту персональних даних були офіційно підтверджені двічі:
10 травня 2016 р. – Групою контролю якості; 21 липня 2016 р. – міжвідомчою
робочою групою у складі спеціалістів НАЗК, Міністерства юстиції,
Державного агенства з питань електронного урядування України, Державної
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служби спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку),
Світового банку та ПРООН.
В обох випадках був підписаний протокол, що підтверджував
експлуатаційну
придатність
і
нормативно-правову
відповідність
розробленого програмного забезпечення.

Руководитель ООО «Миранда» Юрий Новиков:
Тендер был. Также была встреча перед тендером, где потенциальные
участники могли задавать вопросы по торгам. Там было много
разработчиков. Логично предположить, что они подали документы на
конкурс. Сколько и какие компании принимали участие в торгах, мне
неизвестно. Информация для участников торгов является закрытой.
Сколько организаций и какие принимали выполненные услуги?
По актам – Минюст и НАПК. И ни у кого не было претензий. Пока глава
Госспецсвязи г-н Евдоченко 3 августа 2016-го не решил, что система не
соответствует. Хотя на тот момент он ее вообще не видел!!! Коды и описания
они получили на заседании НАПК 8 августа и до 13-го прочитали почти 2000
страниц документации и больше 600 тысяч страниц кода!! Что характерно, 3го августа я находился в ГЦКЗ (структурном подразделеним ГСССЗИ), для
его специалистов выступление начальства стало сюрпризом. На тот момент
мы предметно обсуждали структуру системы (первый раз!!!). Замечаний, к
слову, опять-таки не было. Видимо, команда, что мы негодяи, еще не
поступила. Они военные, вынуждены выполнять приказ, как они
неоднократно говорили при неофициальных встречах.
Обвинения в уклонении от уплаты налогов и внесении неправдивой
информации в официальные документы, озвученные генеральным
прокурором Луценко, основываются на безосновательных предположениях
органа досудебного расследования о том, что Система электронного
декларирования и Система регистрации временно перемещенных лиц
получены ООО «Миранда» не от субподрядчика – компании «Аполинея», а
от физических лиц.
Процесс разработки наиболее ответственных частей указанных
программных продуктов, в соответствии с международными и
отечественными стандартами, осуществлялся одновременно субподрядчиком
и лицами, привлеченными к разработке, с которыми заключены
соответствующие договора.
Преждевременные и ошибочные выводы о «бестоварности» операций с
компанией «Аполинея» сделаны органом досудебного расследования на
Офіційна інформація
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основании анализа первичных бухгалтерских документов и показаний людей,
у которых были причины оговорить ООО «Миранда».
При этом в подозрении, предъявленном бывшему директору ООО
«Миранда», отсутствует анализ авторства программного кода, созданного
компанией «Аполинея», сотрудниками ООО «Миранда», и переданного в
последствии бенефициарам.
Такое выступление Генерального прокурора говорит о предвзятости и
необъективности следствия и создает предпосылки для давления на суд с
целью получения решений, выгодных ГПУ.
Нашу систему давно заменили другой с совершенно другой
архитектурой, непонятно на каком основании. Сейчас архитектура и
структура
Системы
электронного
декларирования,
которые
эксплуатируются УСС, абсолютно не соответствует архитектуре и
структуре системы, разработанной ООО «Миранда» и переданной нашей
компанией в НАПК. Мы имели возможность убедится в этом на одном из
заседаний НАПК. Когда предложили провести международный аудит
существующей и нашей системы – они отказались.
Также удивили заявления НАБУ о разворовывании 27 млн бюджетных
гривен. Тогда как цена контракта – меньше 3 млн грн. Из них – 0
бюджетных.
Скорее, это выглядит как оттягивание внимания общественности от
насущных проблем. Мол, мы сейчас найдем виноватого порезонанснее. При
этом, отвлечем от того, что дело ни одного из коррупционеров при власти
даже не начинало расследоваться.
Естественно, если акцентировать на виноватом, то можно, во-первых,
приостановить действие системы. Во-вторых, много и долго лет ее
совершенствовать (и не сдавать декларации!).
По мнению пожелавшего остаться неназванным спикера, цель
действа – дискредитация системы е-декларирования и всех сторон,
которые способствовали её внедрению: «А потом, конечно, можно сказать,
«смотрите, какие негодяи это все разрабатывали и внедряли! Конечно,
система не будет работать. А чтобы она работала, давайте выделим из
бюджета 60 млн грн, наймем свою правильную компанию-разработчика,
деньги распилим и получим полностью контролируемое ПО, с возможностью
редактирования данных. И потом ещё с поддержки и модернизации этого ПО
срубим ещё пару раз по 60 млн грн, также как это происходит в Фонде
соцстраха и Пенсионном фонде» (Евгения Подгайная Разработчик
системы е-декларирования опровергает обвинения Луценко //
http://internetua.com/razrabotcsik-sistemi-e-deklarirovaniya-oprovergaetobvineniya-lucenko. – 2017. – 25.05).

World Wide Web Foundation оприлюднили результати щорічного
дослідження Open Data Barometer щодо стану розвитку відкритих даних
у світі. За останній рік Україна значно покращила свої показники,
Офіційна інформація
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посівши 44 місце серед 115 країн світу та разом із Грузією зробивши
найбільший позитивний «стрибок» у рейтингу.
Володимир Гройсман:
«У сучасному світі розвиток відкритих державних даних має величезний
потенціал. Відкриті дані – це не лише підвищення прозорості та ефективності
діяльності органів влади, а й шлях до розвитку потужної індустрії – саме на
базі державних даних, що стали відкритими, реалізуються успішні соціальноважливі та комерційні проекти, оборот яких в ЄС вже складає сотні мільйонів
євро на рік» (Україна піднялась на 18 позицій у світовому рейтингу
відкритості даних // https://www.prostir.ua/?news=ukrajina-pidnyalas-na-18mists-u-svitovomu-rejtynhu-vidkrytosti-danyh. – 2017. – 24.05).

22 травня 2017 р. в Клубі Кабінету Міністрів України відбулась
презентація проекту Концепції розвитку електронної демократії в
Україні та Плану заходів з реалізації першого етапу її виконання.
В урочистому відкритті заходу взяли участь Державний секретар
Кабінету Міністрів, Директор Швейцарського бюро співробітництва в
Україні, Голова Державного агентства з питань електронного урядування,
Президент Фонду Східна Європа, члени Коаліції з розвитку електронної
демократії, а також понад 90 представників центральних органів виконавчої
влади, громадськості, експертів та практиків з електронної демократії.
Під час заходу розглянуто наступні питання:
- про становлення Коаліції з розвитку електронної демократії в Україні;
- міжнародна актуальність Концепції розвитку електронної демократії в
Україні;
- щодо Концепції розвитку електронної демократії в Україні та Плану
заходів з реалізації першого етапу її виконання;
- моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в
органах місцевого самоврядування, найбільших міст України;
- успішні кейси із впровадження інструментів електронної демократії.
Показовим є те, що ці стратегічні документи розробила Коаліція з
розвитку електронної демократії в Україні із широким онлайн та офлайн
обговоренням на національному та місцевому рівнях. Власне Коаліція є
яскравим прикладом самоорганізації та демократичної рівноправної участі
громадських організацій, органів влади, університетів, бізнесу та
міжнародних організацій.
Саме Концепція та чіткий план з її виконання (56 комплексних завдання)
мають забезпечити подальший розвиток та зміцнення демократії в Україні
шляхом формування політичних, організаційних, технологічних та
ідеологічних умов розвитку електронної демократії в Україні.
Нарешті Концепція, як система поглядів та процесів, має на меті
інтеграцію України до європейських цінностей та принципів ЄС. Це дуже
комплексне завдання і кожен з нас на своїй ділянці має виконувати конкретні
заходи, але згідно єдиного плану!
Офіційна інформація
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Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України:
«Чинний проект Концепції та Плану заходів, вже в короткій перспективі
буде доопрацьований відповідними міністерствами та внесений на розгляд
Кабінету Міністрів України, адже їх втілення має розпочатися вже цього
року» (Відбулась презентація проекту концепції розвитку електронної
демократії в Україні та плану заходів з реалізації першого етапу її
виконання // http://www.dknii.gov.ua/content/vidbulas-prezentaciya-proektukoncepciyi-rozvytku-elektronnoyi-demokratiyi-v-ukrayini-ta. – 2017. – 22.05).

Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко:
«За останні роки завдяки активній участі громадськості Україна
зробила величезний крок вперед у впровадженні е-демократії. У нас
працюють сервіси е-петицій, бюджетів участі, аналітики відкритих даних, езвернень, моніторингу державних витрат. За результатами Global Open Data
Index за рік ми піднялись з 54-го на 24 місце, а у світовому рейтингу Індексу
е-участі ООН з 2014 року ми просунулись на 45 позицій і займаємо 32 місце
серед країн світу».
Презентована Концепція розроблена коаліцією з розвитку е-демократії в
Україні із широким он-лайн та офф-лайн обговоренням на національному і
місцевому рівнях. Уряд зобов’язався втілити Концепцію та план заходів з її
впровадження. З боку держави ключову роль у впровадженні е-участі
відіграє Держагенство з питань електронного урядування.
«Дякую громадськості, експертам Коаліції та міжнародним партнерам за
наполегливу працю та представлення якісних та продуманих документів!
Вони будуть доопрацьовані відповідними міністерствами та затверджені
Кабміном. Втілення Концепції має розпочатись вже цього року» (Олександр
Саєнко: Втілення Концепції розвитку електронної демократії
розпочнеться вже цього року // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=250003092&cat_id=244276429. – 2017. – 22.05).
Міністерство юстиції України підписало меморандум про передачу
до глобальної бази власників бізнесу інформації про кінцевих
бенефіціарів українських компаній.
«Сьогодні Міністерство юстиції України, Державне агентство з питань
електронного урядування, український офіс Transparency International та
глобальна ініціатива OpenOwnership підписали меморандум про
співробітництво. Реалізація цього документа забезпечить передачу даних про
реальних власників українського бізнесу, яка розміщена у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, до глобального реєстру бенефіціарних власників
компаній».
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Зазначається, що Україна стала першою серед європейських країн, яка
підписала меморандум щодо приєднання до глобального реєстру
бенефіціарів.
Міністр юстиції Павло Петренко:
«Ми будемо першою країною, яка імплементує наші інформаційні
ресурси і наш реєстр бізнесу до цього глобального реєстру».
Створення такого реєстру завдасть відчутного удару по корупції в
світовому масштабі.
«Тільки прозорість і відкритість, тільки публічність і витягування на
світло такої інформації є реальним запобіжником корупції. Адже корупція
може існувати лише там, де є непрозорість, де є можливість маніпуляції, де є
можливість приховати ту чи іншу інформацію».
Міністр нагадав, що уряди Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана
зробили велику роботу на шляху прозорого функціонування системи
державних баз даних. Зокрема, були відкриті всі без виключення реєстри
Міністерства юстиції, реалізовано ініціативу електронних державних
закупівель ProZorro, запущено електронний реєстр декларацій та багато
інших ініціатив.
«Україна є першою країною на теренах Європейського Союзу, яка на
рівні закону встановила обов’язок для всіх без винятку компаній вказувати
кінцевих власників бізнесу. Це був дуже важливий антикорупційний крок,
адже чиновники часто ховали свої корупційні статки за офшорними
компаніями або за компаніями, які були оформлені на секретарок, водіїв чи
інших підставних осіб».
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко:
З початку цього року разом з Міністерством юстиції було реалізовано
низку важливих ініціатив, які стосуються послуг у сфері реєстрації та
будівництва, а також новація з оформлення допомоги при народженні
дитини.
«Кожна електронна послуга, кожний набір відкритих державних даних є
прямим ударом по корупції і є ефективним інструментом забезпечення
прозорості роботи органів влади».
Представник групи OpenOwnership Хосе Угас у свою чергу привітав і
подякував міністру юстиції Павлу Петренку за ефективну роботу в напрямку
реалізації проекту створення глобального реєстру кінцевих бенефіціарів
компаній.
«Ми дуже щасливі, що Україна вирішила зробити цей крок».
Керівник Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин:
«Проблема корупції – не лише українська проблема. Всі активи, які
вимиваються з України опиняються в тому числі й у розвинутих країнах. Але
довести, що ці кошти потрапили туди через мережу офшорних фірм
достатньо складно. Механізм відкриття бенефіціарних власників дасть нам
таку можливість» (Петренко: Україна першою в Європі приєдналася до
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Глобального реєстру бенефіціарів // https://www.ukrinform.ua/rubriceconomics/2232857-petrenko-ukraina-persou-v-evropi-priednalasa-doglobalnogo-reestru-beneficiariv.html. – 2017. – 22.05).

19 травня 2017 року Державним агентством з питань електронного
урядування України та Державним підприємством «Державний центр
інформаційних ресурсів України» було проведено семінар-практикум по
темі «Застосування інформаційних технологій в роботі системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади версія 2.0 обласними
державними адміністраціями та центральними органами виконавчої
влади».
Метою проведення подібного заходу стала необхідність вирішення
основних питань стосовно роботи обласних державних адміністрацій в
системі електронної взаємодії органів виконавчої влади.
Відкривали захід Голова агентства Риженко Олександр та заступник
Державного секретаря КМУ Дехтяренко Сергій.
У семінарі також взяли участь представники Секретаріату Кабінету
Міністрів України, обласних державних адміністрацій та центральних
органів виконавчої влади.
На заході були висвітлені питання стосовно роботи з електронним
цифровим підписом, його використання при підписанні документів у засобі
криптографічного захисту інформації та роботи діловодів у Веб-інтерфейсі
СЕВ ОВВ вер.2.0 (Семінар-практикум по роботі в СЕВ ОВВ ВЕР.2.0. //
http://www.dknii.gov.ua/content/seminar-praktykum-po-roboti-v-sev-ovv-ver20.
– 2017. – 20.05).
Уряд підтримав ініціативу Transparency International Україна щодо
передачі інформації про бенефіціарних власників до Глобального
реєстру. Актуальні й точні дані про контролерів компаній, доступні онлайн,
сприятимуть прозорості та зменшенню корупційних ризиків. Підписання
Меморандуму про взаєморозуміння з консорціумом OpenOwnership
відбудеться 22 травня під час міжнародного воркшопу від TI Україна про
повернення вкрадених активів.
Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №593, які
відкривають дані про кінцевих бенефіціарних власників. Віднині, інформація
про контролерів юридичних осіб безоплатно передаватиметься до
Глобального реєстру. Міністерство юстиції України, Державне агентство з
питань електронного урядування, Transparency International Україна та
консорціум OpenOwnership підпишуть Меморандум про взаєморозуміння 22
травня під час міжнародного воркшопу «Як Україні нарешті досягти успіху у
боротьбі з топ-корупцією і поверненні вкрадених активів?»
Ярослав Юрчишин, виконавчий директор ТІ Україна:
«Україна може не лише втілювати вже готові рішення в сфері більшої
підзвітності влади, громадськості та електронного урядування, а й задавати
Офіційна інформація
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тренди. Відкриття реєстру бенефіціарних власників, яке здійснив Уряд
раніше, це вже був прорив. Зараз, долучаючись першою серед країн до
створення реєстру бенефіціарів на глобальному рівні, Україна робить
суттєвий крок в напрямку створення глобальних механізмів запобігання
корупції».
Після запуску Глобального реєстру в квітні 2017 року Україна стала
першою державою, яка офіційно підтвердила готовність інтегрувати дані про
бенефіціарів в електронному вигляді.
…Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування:
«Саме електронне урядування є ключем до ефективних реформ в
Україні. Участь у такому важливому міжнародному проекті розкриває перед
нами додаткові можливості щодо забезпечення відкритості та прозорості
відповідно до світових стандартів».
Олеся Архипська, експерт з урядування ІТ Україна, член
Координаційної ради ініціативи ПВУ:
«Наша держава зробила справжній прорив із виконання
антикорупційних зобов’язань, впровадження відкритих стандартів та
відповідальної підзвітної політики з відкриття бенефіціарних власників.
Днями відбулася церемонія підписання Президентом Європарламенту та
представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення
про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян
України. ТІ Україна як представництво глобального руху Transparency
International була і залишається рушієм цих змін спільно зі всіма
партнерами».
До запуску Глобального реєстру бенефіціарних власників приклався
консорціум міжнародних організацій – Transparency International,
OpenCorporates, World Wide Web Foundation, Global Witness, the B Team, ONE
Campaign та Open Contracting Partnership. Його поява – результат політичної
волі країн-учасниць глобального Антикорупційного саміту у м. Лондоні в
травні 2016 року. Реєстр має стати авторитетним джерелом даних про
власників компаній та організацій. Ці дані будуть пов’язані між собою в
різних юрисдикціях, галузях, а також взаємодіятимуть із іншими базами
даних (Інформація про бенефіціарних власників буде зведена у публічний
реєстр
//
https://www.prostir.ua/?news=informatsiya-pro-benefitsiarnyhvlasnykiv-bude-zvedena-u-publichnyj-rejestr. – 2017. – 19.05).
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Регіональні ініціативи
25 травня відбувся третій тренінг в рамках Школи громадського
контролю в місті Харків на тему «Доступ до публічної інформації». В
якості запрошеного тренера виступив Баранников Сергій, голова ГО
«Громадські зміни майбутнього» та виконавчий директор в Харківський
області всеукраїнської організації Центр Підтримки Громадських Ініціатив
(м. Харків).
Під час заходу, учасники дізнались про те, що розуміється під
«публічною інформацією» у Законі України «Про доступ до публічної
інформації», чи є інформація з обмеженим доступом публічною, вивчили
головні критерії та норми закону «Про доступ до публічної інформації».
Метою Школи є підвищення професійних навичок журналістів,
громадських активістів та блогерів з питань проведення журналістських
розслідувань, громадського контролю за органами влади та лобіювання
реформ на місцевому рівні з метою підвищення прозорості органів державної
влади. Програмою Школи передбачено 5 лекцій та інтерактивних
тренінгів за наступними темами: – «Моніторинг місцевих бюджетів:
теорія та успішні кейси», «Відкриті дані: як знайти потрібну інформацію?»,
«Доступ до публічної інформації», «Конфлікт інтересів державних
службовців: механізми виявлення та протидії», «Громадянська журналістика
у сучасному суспільстві: аналіз роботи влади та фактчекінг» (В Харкові
громадські активісти вивчали особливості законодавства про доступ до
публічної інформації // https://www.prostir.ua/?news=v-harkovi-hromadskiaktyvisty-vyvchaly-osoblyvosti-zakonodavstva-pro-dostup-do-publichnojiinformatsiji. – 2017. – 26.05).
Моніторинг рівня впровадження інструментів електронного
урядування в органах місцевого самоврядування найбільших міст
України здійснюється коаліцією громадських організацій за ініціативи
ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» четвертий рік поспіль.
Протягом попередніх 3-х років в рамках дослідження вивчалися
впровадження та розвиток таких інструментів, як офіційні веб-сайти, системи
електронного документообігу органів місцевого самоврядування та
організація надання адміністративних послуг через ЦНАП.
У 2016 році було дещо оновлено методологію моніторингу, таким чином
дослідження здійснювалося за 5-ма основними напрямками: рівень
інформаційної наповненості офіційних Інтернет-ресурсів міських рад,
ступінь упровадження інструментів електронної партисипації в містах
України, рівень доступу до інформації, що перебуває в розпорядженні
органів місцевого самоврядування, рівень організації сервісної діяльності
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ОМС та ступінь впровадження систем електронного документообігу в
діяльності міських рад.
Дослідження дало змогу сформувати розуміння щодо рівня
впровадження та розвитку даних інструментів на місцях станом на кінець
2016 р., простежити динаміку змін протягом кількох останніх років, виявити
проблемні моменти та кращі напрацювання, сформувати рекомендації містам
щодо прискорення розвитку технологій електронного урядування на рівні
муніципалітетів.
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За рівнем інформаційної наповненості офіційних Інтернет-ресурсів
міських рад на першому місці Рівне та Суми. Друге місце у цій категорії
посіла Вінниця. На третьому місці – Львів та Вознесенськ.
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За ступенем впровадження інструментів електронної партисипації в
містах України перше місце посів Харків. На другому місці – Вінниця, Львів
та Чернівці, на третьому – Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Ніжин та Суми.
За рівнем доступу до інформації, що перебуває в розпорядженні органів
місцевого самоврядування, на першому місці опинилися Львів та Харків.
Друге місце посів Луцьк, а на третьому місці – Одеса та Горішні Плавні.
Регіональні ініціативи
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За рівнем організації сервісної діяльності ОМС на першому місці ІваноФранківськ, Київ, Львів, Рівне та Харків. На другому місці – Вінниця, на
третьому – Кам’янець-Подільський, Кременчук, Кривий Ріг та Чернігів.
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За рівнем впровадження систем електронного документообігу в
діяльності міських рад на першому місці – Вінниця. Друге місце посіло
Мукачево, а на третьому місці – Київ та Івано-Франківськ.

У поточному періоді до вибірки ввійшли 125 найбільших міст України,
проте не вдалося провести дослідження Авдіївської міської ради (на момент
дослідження в місті велися активні бойові дії, веб-сайт міської ради не
працював) та органів місцевого самоврядування 26-ти міст, що розташовані
на тимчасово окупованих територіях, таким чином, об’єктом дослідження
стали органи місцевого самоврядування 98-ми найбільших міст України.
Моніторинг
офіційних
Інтернет-ресурсів
органів
місцевого
самоврядування показав, що протягом останніх років спостерігається
тенденція до збільшення кількості сайтів міських рад з якісним контентом і
наявністю інформації, яка вимагається відповідно до законодавства,
підвищення рівня зручності веб-сайтів для користувачів.
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Більшість досліджених міст використовують 2-3, рідше 5-6 інструментів
зворотнього зв’язку із громадськістю. З 98-ми досліджених міст абсолютна
більшість – 73 міста – застосовують інструмент електронних петицій задля
формування зворотнього зв’язку та залучення мешканців до прийняття
рішень місцевого рівня. З цією метою міста використовують такі електронні
ресурси, як Єдина система електронних петицій, платформа «Розумне місто»,
створення електронної форми для подачі петицій безпосередньо на сайті
міської ради, створення окремих міських порталів електронних петицій.
Більшість органів місцевого самоврядування забезпечують належні
умови для доступу громадян до публічної інформації, що перебуває в
Регіональні ініціативи
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їхньому розпорядженні. Поряд з цим, понад 50% досліджених органів
місцевого самоврядування наразі не здійснюють жодних дій задля
впровадження цієї ініціативи і лише третина муніципалітетів оприлюднює
інформацію у формі відкритих даних відповідно до чинного законодавства.
Проаналізувавши різні аспекти організації діяльності Центрів надання
адміністративних послуг, можна дійти висновку, що органи місцевого
самоврядування повсякчас працюють над поліпшенням рівня доступу та
зручності отримання адміністративних послуг – зростає кількість ЦНАП, у
яких облаштовано рецепції, встановлено систему електронної черги та
інформаційні електронні термінали самообслуговування, здійснюється
зонування приміщення та інформування клієнтів про результати розгляду
заяви на отримання послуги. У 2016 р. збільшилася кількість ЦНАП, у яких
створено умови для людей з особливими потребами та урізноманітнилися
такі пристосування для різних категорій користувачів. Наразі можливість
замовити або отримати адміністративні послуги в електронній формі надають
лише 39 міст з 98-ми досліджених, при цьому більшість з них
використовують з цією метою платформу igov.org.ua. І хоча на даний момент
не йдеться про повноцінні електронні послуги, а радше про можливість
замовити послугу в режимі он-лайн, використання такої практики є
важливим кроком на шляху до впровадження власне адміністративних
послуг в електронній формі.
Станом на кінець 2016 р. систему електронного документообігу було
впроваджено в 52-ох містах, і цей показник щороку зростає. 27
муніципалітетів хоч і не мають цілісної СЕД, використовують окремі її
елементи. Лише 19 міст не використовують жодні електронні інструменти в
організації внутрішнього документообігу.
За результами дослідження сформовано докладний аналітичний звіт та
здійснено ранжування міст як за основними напрямами моніторингу, так і за
окремими підкатегоріями (Розвиток е-урядування у найбільших містах
України. Вінниця у лідерах // http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/
49264.html. – 2017. – 23.05).

Громадська організація «Кризовий медіа-центр «Сіверський
Донець», яка є учасником партнерства» За прозорі місцеві бюджети!»,
домоглася успіхів в реалізації прав громадян на участь в бюджетному
процесі. 18 травня, на сесії Сєвєродонецької міської ради депутати прийняли
Положення про громадський бюджет, а також Програму реалізації
громадського бюджету на 2017-2019 роки.
Голова організації Олена Ніжельська:
«Програма передбачає виділення 2 млн грн вже у 2017 році на
реалізацію проектів, які будуть ініційовані громадянами міста і підтримані
шляхом відкритого голосування на сайті міської ради. Ми як члени
Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» одним із стратегічних завдань
бачимо посилення громадської участі в бюджетній політиці, і ця програма і
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положення розроблялися із залученням наших експертів. Були враховані
практично всі наші побажання, і особливо приємно те, що реалізація
передбачена вже з цього року».
Крім того, на сесії депутати врахували пропозиції учасників
Партнерства і встановили закупівельні пороги для торгів в системі
«Прозорро». Якщо раніше в місті закупівлі товарів і послуг на конкурентній
основі здійснювалися при порозі в 250 тис. грн, а замовлення робіт – при
порозі в 1,5 млн грн, то тепер поріг на придбання товарів і послуг складе 10
тис. грн, а поріг при замовленні робіт – 100 тис. грн. Нові пороги вводяться з
1 червня.
Анатолій Бойко, координатор Громадського Партнерства «За
прозорі місцеві бюджети!»:
«Вітаю наших сєвєродонецьких колег з цим успіхом! Громадський
бюджет – сучасний і ефективний механізм залучення громадян до участі в
бюджетному процесі, і я радий, що членам нашого Партнерства вдалося
впровадити його в Сєвєродонецьку. Однак ми не плануємо зупинятися на
досягнутому. Стратегічний план розвитку Партнерства на 2017-2019 роки
передбачає впровадження громадських бюджетів у всіх містах, де є
представники Партнерства. Також чудово, що вдалося знизити пороги для
закупівель для торгів в системі «Прозорро» і, відповідно, ще більше
мінімізувати можливість корупції при подібних закупівлях» (Учасники
партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» в Сєвєродонецьку домоглися
прийняття
положення
про
громадський
бюджет
//
https://www.prostir.ua/?news=uchasnyky-partnerstva-za-prozori-mistsevibyudzhety-v-sjevjerodonetsku-domohlysya-pryjnyattya-polozhennya-prohromadskyj-byudzhet. – 2017. – 22.05).

Кіровоградська облрада затвердила програму інформатизації
Кіровоградської області «Електронна Кіровоградщина» на 2017-2019
роки, яка передбачає введення електронного урядування і
документообігу. На програму передбачають 5 мільйонів гривень.
У 2017 році в рамках програми закупити техніку і програмне
забезпечення для введення електронного документообігу.
Також передбачене розширення зон покриття інтернетом, адже
Кіровоградщина зараз одна із найгірших областей за охопленням мережею, і
впровадження проекту iGov.org.ua , який вже успішно працює в низці
обласних центрів.
Також запланована розбудова Кластера з інформаційних технологій
Центрального регіону (На Кіровоградщині хочуть розширити мережу
інтернету
і
ввести
електронний
документообіг
//
https://gre4ka.info/suspilstvo/36412-na-kirovohradshchyni-khochut-rozshyrytymerezhu-internetu-i-vvesty-elektronnyi-dokumentoobih. – 2017. – 19.05).
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Спікер Хмельницької облради Михайло Загородний уклав
меморандум з фондом «Східна Європа» з впровадження електронного
врядування на теренах регіону.
За словами Президента фонду «Східна Європа» Віктора Ляха,
електронна демократія – це певна перебудова стандартів в громадській
взаємодії і це повинна бути, перш за все, ініціатива від людей, яка буде
повністю підтримана проектом «Електронне врядування задля підзвітності
влади та участі громади» і органами влади.
Водночас, Михайло Загородний впевнений, що реалізація програми
дуже своєчасна і для України, і для Хмельниччини. Адже е-врядування
сприятиме поліпшенню якості послуг, що отримуватимуть краяни від влади.
Відтак, у хмельницькому центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого
самоврядування навчатимуть тренерів з усіх районів області, які вже згодом
поділяться цимим знаннями з іншими – працівникам райдержадміністрацій,
районних рад, територіальних громад та сільським старостам.
У Хмельницькому університеті управління та права курс електронного
врядування викладатимуть для студентів факультету управління та
економіки та юридичного факультету. Загалом даною дисципліною буде
охоплено близько двох тисяч студентів університету (Хмельницька облрада
підписала
меморандум
з
е-врядування
//
http://khm.depo.ua/ukr/khm/hmelnicka-oblrada-pidpisala-memorandum-zvprovadzhennya-elektronnogo-vryaduvannya-20170519573933. – 2017. – 19.05).

16 травня відбулась презентація унікальної платформи в сфері
електронної демократії – проекту «Znaydeno!», який став переможцем
першого етапу EGAP Challenge. Ініціатива запровадження програми
належить Державному агентству з питань електронного урядування та Фонду
Східна Європа. Загалом програма спрямована на покращення комунікації між
владою і громадянами.
Проект «Znaydeno!» являє собою Е-сервіс візуалізації, моніторингу та
контролю використання земель, вирубки лісів, несанкціонованої утилізації
сміття.
«Znaydeno!» має створити веб-платформу для громадського,
журналістського та державного контролю. Таким чином відповідні
контролюючі органи зможуть використовувати проект, як систему
моніторингу та запобігання правопорушень.
Ця платформа дасть можливість ефективно використовувати
супутникові знімки і є унікальним в своєму роді, тому що дозволить
опрацьовувати великі об’єми геопросторової інформації.
Керівник проекту Вадим Остапенко:
«Наприклад, вирубка лісів – це глобальна проблема сьогодення. Сервіс
дозволить слідкувати за подібними порушеннями і виявляти їх якнайшвидше.
Також супутниковий моніторинг стану посівів дозволить вести
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спостереження за нецільовим використанням земельних ресурсів,
порушенням земельних меж та сівозмін, що призводять до деградації ґрунтів.
Сервіс дозволить контролювати проблему занедбання територій стихійними
сміттєзвалищами, скидання виробничих відходів у водойми, самовільну
розробку корисних копалин, осушення озер та боліт, забудови прибережних
зон».
Однією із перших на Вінниччині послугами програми «Znaydeno!»
Скористалась Немиравська об’єднана територальна громада, що дозволило
повернути в ОТГ кошти за неправомірне використання її земель (У Вінниці
презентували проект «Znaydeno!», який дозволить попереджати
порушення
у
лісовому
та
сільському
господарстві
//
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/49149.html. – 2017. – 17.05).

Співпраця Вінниці зі Швейцарською конфедерацією розпочалася 9
років тому – із трамваїв. А продовжилася вкладанням коштів у розвиток
адміністративних послуг онлайн, впровадженням онлайн-субсидій та
конкурсом IT-проектів. Така взаємодія триває вже два роки із запланованих
чотирьох. На честь такого собі «екватору співпраці» представники Фонду
Східної Європи приїхали перевіряти її проміжні результати.
Перший заступник голови ОДА Андрій Гижко:
Коли обласна адміністрація підписувала Меморандум із Фондом Східної
Європи, у сфері Вінницького електронного урядування була така цілинанеоране поле. За півтора роки почалася системна співпраця. Зараз в рамках
програми «Електронна Вінничина» визначено 12 центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП), і в 12 районах буде впроваджено пілотні
проекти: в тому числі закупівлю техніки, програмного забезпечення. В
рамках програми співпрацюємо також із Вінницьким технічним
університетом. ВНТУ має стати закладом. де готуватимуть фахівців у
напрямку електронних послуг.Та є деякі проблеми, які потребують особливої
уваги.
«Ми хочемо, щоб усі послуги були уніфікованими з точки зору
документів, термінів їх подачі. Тому що до цього проекту у нас були такі
парадоксальні речі: щоб отримати субсидію, в одному районі треба було 4
подати документи, в іншому – 3». «В українській поліції запровадили
мобільні офіси для видачі водійських прав, ми хотіли б розширити
співробітництво не лише в адміністративних послугах, а хотіли б запросити
експертів вивчити можливість надання електронних послуг у таких сферах,
як медицина та освіта.
З 1 липня цього року буде запроваджуватися карта пацієнта. Якщо у
містах з цим простіше, то у сільській місцевості складно запроваджувати. А
це важливо, адже країна рухається у напрямку страхової медицини. Так само
те, що стосується галузі освіти. «Коли ми підписували програму реалізації
проекту EGAP у Вінницькій області, я казав, що у положення треба вписати
пункт про PR-кампанію. Чому це так важливо для нас? Бо 360 тисяч сімей за
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2016 рік оформили субсидії. Звичайно, не всі в електронному вигляді, –
наприклад, в районах. Тому ми дуже хочемо,щоб була популяризація
електронних послуг».
Суна Каракас, експерт з питань управління та соціальної інтеграції
Фонду Східної Європи:
Наше завдання – внутрішній моніторинг, який ми проводимо через два
роки після того. як була розпочата робота. Але одним із завдань програми
EGAP є гнучкість та пристосування до умов регіону, у якому вона працює.
Тому ваші пропозиції будуть проаналізовані.
Володимир Романенко, директор IT-департаменту міськради, під час
звіту згадав також і про систему електронних петицій, яку теж
впроваджували спільно з Фондом Східної Європи.
Портал дуже спростив нам роботу. В нас розподілені обов’язки між
юристами і діловодами. І це дуже зручний інструмент для людей. В нас за
увесь час користування скарг одиниці. Також Вінниця була одним з пілотних
міст по впровадженню субсидій-онлайн. Це масова послуга, яка показала
вінничанам вигоди адміністративних послуг онлайн (Діана Гулбіані
Пересувні ЦНАПи та медицина онлайн: чиновники попросили швейцарців
«увійти в долю» // https://vn.20minut.ua/Podii/peresuvni-tsnapi-ta-meditsinaonlayn-chinovniki-poprosili-shveytsartsi-10609709.html. – 2017. – 17.05).

11 травня, Львівська обласна рада затвердила перелік завдань і
заходів програми «Електронна Львівщина» на 2017 рік.
Про це повідомили сьогодні, 11 травня, у Львівській міськраді облраді.
У ній також поінформували: «Загальний обсяг їх фінансування – 6,7 млн.
гривень.
Начальник відділу електронного урядування адміністративного
управління апарату Львівської облдержадміністрації Андрій Дуда, серед
основних заходів Програми – створення та розвиток регіональної
геоінформаційної системи та автоматизованої системи моніторингу
соціально-економічного розвитку, впровадження електронних систем в галузі
охорони здоров’я, зокрема завершення впровадження електронної медичної
карти пацієнта у КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий
медичний центр» та реалізація першого етапу «Електронної медичної карти
пацієнта у Львівській обласній клінічній лікарні».
«Програма «Електронна Львівщина» працює з 2015 року. Вона
спрямована на запровадження в місцевих органах виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування Львівської області технологій
електронного урядування» (Обласна рада спрямувала 6,7 млн. гривень на
програму
«Електронна
Львівщина»
//
http://dailylviv.com/news/ekonomika/deputaty-oblrady-spryamuvaly-naprohramu-elektronna-lvivshchyna-67-mln-hryven-43949. – 2017. – 11.05).
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Експертний погляд
На місцевому рівні електронна демократія розвивається в Україні
стрімкими темпами. Близько 130 громад запровадили е-петиції, якими
користується уже понад 1 мільйон українців. Громадські бюджети
стартували у 70 громадах. Київ став лідером за ефективністю
впровадження таких інструментів: рівень підтримки петицій владою –
70%, а на громадський бюджет виділено рекордну суму – 100 мільйонів
гривень. На національному рівні е-демократія розвивається повільніше,
але розробка Концепції розвитку електронної демократії може змінити
ситуацію.
Кияни очікують старту нового етапу громадського бюджету, який
заплановано на 1 червня: загальна сума фінансування подвоєна до 1 мільйона
гривень, а також передбачена можливість крауд-сорсингу – долучення усіх
зацікавлених сторін для допомоги у реалізації проектів.
Артем Стельмашов, голова Клубу авторів громадських проектів:
«Такому успіху передували гострі експертні дискусії з КМДА, яка
планувала значно зменшити фінансування проектів громадського бюджету.
Але активна громада Києва цього не допустила. Ми довго вели перемовини з
представниками влади про те, наскільки важливо розвивати інструмент
бюджету участі, і нам вдалося їх переконати».
За допомогою громадського бюджету громадяни можуть самостійно
вирішувати, на які проекти використовувати бюджетні кошти. Тепер
пропозиції громадян перетворюються у реальні проекти з повним
фінансуванням.
У 2016 році Київ зробив революцію з бюджетом участі: під час
проведення голосування за проекти кияни голосували виключно в
електронній формі, що стало по суті першими «електронними виборами» в
Україні. За їхніми результатами було обрано 62 проекти, на реалізацію яких
було виділено 50 мільйонів гривень.
Один із авторів проектів-переможців, Володимир Басовський:
«Сенсорне освітлення пішохідних переходів має зменшити ДТП на
пішохідних переходах, рівень яких сьогодні дуже високий – 40%. Механізм
сенсорного освітлення буде працювати за такою схемою: коли людина
підходить до пішохідного переходу, спрацьовує датчик руху, прикріплений
до стовпа, який посилає сигнал лампочкам на дорожньому знаку та ліхтарям
над переходом. Ліхтарі освітлюють пішохідний перехід, коли людина
переходить дорогу, а після цього вимикаються». Восени в Деснянському
районі можна очікувати на оснащення 29 таких пішохідних переходів.
Сергій
Лобойко,
експерт
групи
електронної
демократії
Реанімаційного пакету реформ та керівник Центру розвитку інновацій
НаУКМА:
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«На даний час бюджет участі – найдієвіший інструмент розвитку
культури місцевої демократії. Київ є індикатором для всієї України.
Розроблений у Києві наприкінці 2016-го за активної участі громадських
активістів, експертів е-демократії, «Київ Смарт Сіті» механізм громадського
бюджету перетворює в потужний акселератор виявлення лідерського та
експертного потенціалу серед мешканців, об’єднання їх у проектні команди,
розвитку конструктивної співпраці мешканців та влади».
Ще одним індикатором розвитку е-демократії на місцевому рівні стали
електронні петиції. По всій Україні уже налічується близько 1 мільйона
громадян, які створюють та голосують за петиції до органів місцевого
самоврядування. У Києві влада найбільш відкрита до петицій: підтримує
близько 70% петицій.
Ігор Хацевич, керуючий справами Секретаріату Київської міської
ради:
«Ми з представниками громади напрацювали одну з найефективніших
моделей петицій в Україні. Зокрема, ми призначаємо особу, відповідальну за
реалізацію успішної петиції, готуємо карту ходу її реалізації, а також
щомісячний звіт за результатами роботи. Звичайно, ми довго йшли до цієї
моделі, але, завдяки тісній співпраці з громадським сектором, нам вдалося
побудувати такий ефективний механізм».
Проте петиції у Києві працюють не без проблем. Показовою є ситуація
з Києво-Печерською лаврою, коли частина громадян вимагала переведення
Лаври до Київського патріархату, а друга частина стверджувала, що це
недопустимо. В результаті дві петиції набрали понад 10 тисяч голосів, у
суспільстві виник розкол і нічого не було реалізовано. А влада мала
передбачити та уникнути проблеми заздалегідь, адже закон чітко встановлює,
що петиції не можуть містити закликів до розпалення міжконфесійної
ворожнечі.
«Тим не менше факт запровадження місцевих електронних петицій є
беззаперечним успіхом, – переконаний Сергій Лобойко. – Тут Україну
можна вважати піонером, оскільки вона однією з перших у світі запровадила
петиції до органів місцевого самоврядування і вони були успішно
апробовані, зокрема на прикладі Києва».
Першим проявом е-демократії на всенародному рівні стала Революція
гідності. Соціальні мережі стали її першим інструментом: варто лише
згадати пост журналіста Мустафи Найема у Facebook, який зібрав перший
мітинг на Майдані.
«Революція гідності переросла у революцію електронної демократії. На
Майдані українці боролися за реалізацію 5-ї статті Конституції – єдиним
джерелом влади в Україні є народ. А після Майдану 5-а стаття була
наповнена сучасним змістом. Ми започаткували еру е-демократії».
Після Майдану почався бум різноманітних електронних інструментів:
деякі створила влада, а більшість – громадянське суспільство та ІТ-
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волонтери. Зокрема такі портали як e-data, openbudget, e-dem.in,
rozumnemisto.
Проривом стало запровадження петицій до президента, Кабінету
міністрів України та Верховної Ради України. Громадяни почали активно
надсилати свої пропозиції: уже створено близько 30 тисяч петицій. Останнім
прикладом успішної петиції стала вимога ухвалити Закон щодо освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, яку Верховна Рада України підтримала та
реалізувала. Проте інструмент петицій на національному рівні працює не так
ефективно, як на місцевому. Основна проблема полягає у відсутності
системи звітування за перебіг реалізації петицій, тому більшість із них
залишаються нереалізованими: із 42 успішних петицій тільки 6 були
впроваджені.
Для того, щоб покращити інструмент петицій на національному рівні та
вивести е-демократію з місцевого фокусу на загальнодержавний, було
розроблено Концепцію розвитку електронної демократії. Державне агентство
з питань електронного урядування разом із коаліцією у складі 20
громадських організацій представили Концепцію та План дій з її реалізації у
Клубі Кабінету міністрів України 22 травня.
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування:
«Ми створили новий формат взаємодії між владою та громадськістю. Я
переконаний, що наша взаємодія є запорукою успішності побудови едемократії в Україні. Реалізація Концепції має забезпечити основу для
запровадження електронної України та досягнення нашої першості у світі».
До розробки Концепції долучилося близько 20 громадських організацій,
відбулися десятки робочих зустрічей між представниками Державного
агентства, коаліції громадських організацій та активних громадян. Концепція
пройшла електронне публічне обговорення: громадяни надіслали близько 1
тисячі пропозицій онлайн, які були розглянуті та частково враховані під час
робочих зустрічей.
Дмитро
Хуткий,
експерт
групи
електронної
демократії
Реанімаційного пакету реформ:
«Власне спільна розробка Концепції е-демократії у співпраці
громадянського суспільства та представників влади є показником успішного
розвитку демократії в цілому та е-демократії зокрема. Водночас ми
розуміємо, що перед нами стоїть виклик – якісно та вчасно реалізувати
заплановані на найближчі 2 роки заходи».
Перші успіхи України уже визнані на міжнародному рівні. За оцінкою
ООН, українці піднялися на 45 позицій за розвитком електронної участі
громадян за останні 2 роки та увійшли у топ-35 країн.
Міжнародний експерт із е-урядування, радник Програми
«Електронне урядування заради підзвітності влади та участі громадян»
в Україні Йорданка Томкова:
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«Україна справді зробила важливі кроки у розвитку електронної
демократії, що було закріплено у Концепції. Але варто пам’ятати, що кожен
фініш – це старт, тому Україна тільки вступає на довгий шлях розвитку едемократії. І те, як впевнено і швидко вона буде по ньому рухатись, залежить
від спільної роботи представників влади, громадянського суспільства та
міжнародних експертів. А єдиним нашим дороговказом виступає позитивний
вплив е-демократії на життя кожного громадянина» (Марія Довбенко Едемократія
в
Україні
–
рецепт
успіху?
//
https://www.radiosvoboda.org/a/28517032.html. – 2017. – 29.05).

Марі Педак, керівник команди проекту EGOV4UKRAINE, експерт з
цифрової ID:
Для громадян України дуже важливо отримувати якісні послуги від
органів влади. Це один із найважливіших компонентів європейського
цивілізаційного простору, до якого прагне Україна.
Моя країна – Естонія – одна з передових у світі в тому, що
стосується електронного уряду. Переваги цього більш ніж очевидні і для
громадян, і для держави.
Наприклад, ми підрахували, що кожне використання цифрового підпису
економить людині 20 хвилин часу. В рік «набігає» цілий робочий тиждень, а
в грошовому відношенні для всієї країни цифровий підпис приносить
економію 2% від ВВП. Стільки ж ми витрачаємо на оборону.
Україна теж повинна відійти від того, що для отримання будь-якої
послуги людям доводиться збирати в різних структурах численні довідки,
проводити час у чергах.
Повинно бути так: людина один раз передає державі свої дані, після
чого необхідну інформацію держава має збирати самостійно,
використовуючи наявні в її розпорядженні відповідну систему і бази даних.
Більше того, з часом
В Естонії система надання електронних послуг визнана кращою в світі.
«Серцем» її є впроваджена у 2001 році система обміну даними, яка
називається X-Road. У 2002 році ми запустили карту ідентифікації – вона
дозволяє людям користуватися системою, маючи комп’ютер та інтернет.
Можна сказати, що ця карта є моєю «дитиною» – я 22 роки пропрацювала в
естонському уряді, впроваджуючи систему надання електронних послуг.
На те, щоб усе це стало реальністю в Україні, спрямовано наш проект
EGOV4UKRAINE, який зараз переходить у практичну стадію. Він є
частиною ширшого проекту U-LEAD, спрямованого на розвиток
децентралізації в Україні.
Бюджет проекту – близько 5,5 млн євро, які спільно надали Європейська
комісія, Швеція та Естонія. Нашим партнером є Державне агентство з питань
електронного урядування України.
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Що ж і чому ми будемо робити? Потрібно розуміти, що для успішного
функціонування такої системи необхідна наявність чотирьох
компонентів.
Перший – достатній доступ населення до інтернету. Тут є проблеми –
все добре лише в Києві та великих містах.
Тому альтернативним на сьогодні варіантом є розвиток та
удосконалення Центрів надання адміністративних послуг – ЦНАПів. Ми в
Естонії «перестрибнули» цей етап, однак у багатьох країнах (наприклад, у
Грузії) такі центри успішно функціонують.
Другий компонент – наявність баз даних, коректних і добре захищених.
Вирішення цієї задачі більше за все необхідно для запуску системи, і це
велика і ретельна робота. В Україні багато баз даних, деякі з них
дублюються. Але відповідати за певні дані повинно якесь одне відомство або
інституція.
Третій компонент – система ідентифікації. Тобто система має точно
знати, хто перебуває за комп’ютером. Думаю, з цим компонентом скоро все
буде добре. Серйозно працюють над цим міграційна служба, міністерство
юстиції і агентство з питань електронного уряду.
І, нарешті, четвертий – це система інтероперабельності, завдяки якій
необхідні дані могли би передаватися від власників баз даних (тобто тих чи
інших відомств) споживачам безпечно, швидко і автоматично. І навпаки.
Саме таку систему ми і будемо розвивати в рамках нашого проекту.
Вона – серце електронного уряду, що дозволяє рухатися даними від баз
до споживачів і між базами. До початку травня ми провели тендер на
створення такої системи, в якому переміг українсько-естонський консорціум.
Сподіваємося, до кінця року її буде створено.
До речі, система поки не має назви, як в Естонії або деяких інших
країнах. Було кілька варіантів, але вони не підійшли. А гучне і таке, що добре
запам’ятовується, власне ім’я системи дуже важливо.
Ще одним завданням нашого проекту є посилення готовності ЦНАПів
до роботи з системою. Проект не випадково є додатковим до проекту ULEAD, спрямованого на децентралізацію – адже люди звертаються за
послугами на місцях.
Тому ЦНАПи повинні мати доступ до центральних баз даних, і це буде
забезпечувати саме «серце» системи, над яким ми працюємо.
Водночас ми збираємося підготувати до повноцінної роботи з системою
близько 600 ЦНАПів, і найближчим часом в рамках проекту буде проведено
ще один тендер для визначення виконавця цих робіт. У другому компоненті
U-Lead наші шведські партнери займаються розвитком ЦНАПів загалом,
наша частина у цій співпраці – розробка ІТ-систем для центрів.
Важливо розуміти деякі моменти, істотні для впровадження такої
системи в Україні.
Технічна частина системи надання електронних послуг, тобто ITчастина – це лише 20% справи. Решта 80% – це керівництво процесом,
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організація, навчання. На щастя, в Україні є політична воля і бажання до
впровадження системи електронного управління. Це засвідчили і чотири
наших попередніх пілотних проекти, які ми реалізовували в низці
українських центральних органів влади і муніципалітетах.
Важливим завданням і суттєвим викликом є реінжиніринг послуг –
тобто трансформація їх з традиційних в електронні.
Ключовим питанням для всієї системи є безпека даних, які нею
передають. Тому вони будуть зашифровані – тобто навіть якщо теоретично
хтось зможе їх перехопити, то не зможе прочитати.
Причому якщо зазвичай у світі використовується західна система
шифрування, то в Україні є свої стандарти криптографії. Тому з Естонії ми
беремо ідею побудови системи безпеки, а будемо використовувати
українську криптографію – щоб усе було під контролем українських
фахівців.
Сама по собі система буде децентралізованою, фрагментованою. Це
означає, що окремі дані зберігатимуться в різних базах різних власників –
тому практично не існує можливості «вбити» всю систему.
Тому що можна нападати на якісь елементи і завдавати їм шкоди, але
система залишається цілою. Для України зараз це більш ніж актуально.
Наголошую – ми не передаємо Україні готовий продукт. Не приносимо і
не ставимо на стіл якийсь чорний ящик, готовий до роботи. Ми передаємо
ноу-хау, і разом з українськими айтішниками розвиваємо це і підганяємо під
потреби України.
Наш проект розрахований на чотири роки. Перші два будуть присвячені
впровадженню системи, другий етап буде сконцентрований на її розвитку,
тренінгах персоналу та поширенні інформації про використання системи
громадянами.
Як результат, ми розраховуємо, що до кінця 2020 року Україна досягне
європейського рівня електронного уряду (Україна без довідок: як створити
європейську систему е-урядування // http://www.eurointegration.com.ua/
experts/2017/05/23/7066038. – 2017. – 23.05).

Василь Куйбіда, український політик, громадський діяч, колишній
міський голова Львова, віце-президент Спілки лідерів місцевих і
регіональних влад України, президент Всеукраїнської асоціації магістрів
державного управління, президент Національної академії державного
управління при Президентові України:
…- На вашу думку, чому в Україні досі немає повноцінного електронного
урядування? Мені здається, що цей проект міг би значно покращити
ситуацію з подоланням корупції в державі, а також покращити ставлення
громадян до державних органів. Які кроки насамперед слід зробити в цьому
напрямку?
- Якщо ми хочемо, сказати, що має бути першим, а що – другим...
Наприклад, якщо ми виробляємо власні комп’ютери, якщо ми маємо своїх
Експертний погляд
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програмістів, які роблять програмне забезпечення, то нам дуже просто
зробити і це вигідно – електронне врядування, бо ми самі тут все виробляємо,
гроші залишаються у нас, і ми тільки багатіємо від цього процесу. Але якщо
ми не виробляємо жодного елементу до електронно-обчислювальної машини
– «заліза» не робимо, не пишемо програми, все це купуємо за кордоном і
привозимо сюди, то, звичайно, ми вимиваємо кошти, які могли б піти в
реальний сектор економіки, і ми маємо великий шанс залишитися на рівні
тієї аграрної держави, про яку говорили.
Нам треба думати над тим, як змінити цю ситуацію. Є так звана піраміда
прибутків: найменші прибутки ти отримуєш в сільському господарстві, коли
вирощуєш і продаєш сировину, але коли ти сировину не просто продаєш, а
переробляєш – то отримуєш трошки більший прибуток; виробляєш знаряддя
для обробки сировини – ще більший прибуток; машини, устаткування – ще
більший прибуток. Так от, наше завдання – думати по цій піраміді, виробляти
все і рухатися до вершини цієї піраміди, а не звести себе до низу і вважати,
що ми можемо вирощувати тут кукурудзу і жити так добре, як у Сполучених
Штатах. Ні, в такому разі будемо жити, як на колгоспному полі.
- Хто мусить це робити, хто мусить цю програму запропонувати?
- Років 25 тому, коли я навчався тут, в академії, то почув, що є три
причини поганих справ у державі: перша – погане управління, друга – погане
управління, і третя, як ви зрозуміли, – погане управління. Сьогодні, коли ми
говоримо про публічне врядування, то ситуація має трішки змінюватися, бо
в управлінні винен той, хто має всю повноту влади, всі повноваження, бо
тільки від нього все залежить. Коли ж ми говоримо про врядування і
говоримо про участь усіх у виробленні рішень, то це означає, що і від мене
залежить, і від вас, бо ми маємо активну життєву позицію як громадяни цієї
держави, ми пропонуємо, ми впливаємо на уряд, на вироблення його
політики і на її реалізацію. І я думаю, що це найкращий спосіб будувати
співпрацю між державою і суспільством, щоб розв’язати ті проблеми, які
накопичилися у нас впродовж майже трьох десятків років.
- Може, нам варто спочатку визначити національну ідею?
- Так. Але пригадаємо собі: до втрати територіальної цілісності та
суверенітету в пошуках національної ідеї трудилося багато науковців і не
тільки, але сформулювати національну ідею, яка була б прийнятна для всього
українського народу, так і не вдалося. Після того, як втратили державний
суверенітет і територіальну цілісність, ця національна ідея сама відновилася
у тому вигляді, як була сформульована сто років тому – «Українська
самостійна соборна держава». Бо нам треба відновити її самостійність і
соборність, повернути ті землі, які у нас забрали, а тоді вже думати про
розвиток. Це сьогодні головне. Втримати те, що ти маєш, повернути те, що в
тебе забрали, паралельно думаючи про розвиток.
Як тільки ми цього досягнемо, то знову постане питання – а яка ж наша
національна ідея? І я не знаю, чи ми зможемо сформулювати національну
ідею так, щоб вона була прийнятна для всіх українців. Простіше
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сформулювати наші національні інтереси – три, чотири, п’ять національних
інтересів, публічно їх обговорити, затвердити указом Президента України чи
законом. Це більший майданчик для нашого порозуміння, аніж одна
національна ідея, і це дозволить нам координувати свої зусилля в напрямку
реалізації національних інтересів, і забезпечить спадковість у реалізації
владою цих інтересів (Марина Сингаївська Василь Куйбіда, президент
НАДУ при Президентові України: Кожна наступна влада має реалізовує
національні інтереси, а не кланові // https://www.ukrinform.ua/rubricpolitycs/2221954-vasil-kujbida-prezident-nacionalnoi-akademii-derzavnogoupravlinna-pri-prezidentovi-ukraini.html. – 2017. – 05.05).
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Aleksey Vyskub, заступник голови у Державне агентство з питань
електронного урядування України:
Tallinn e-Governance Conference 2017
Українська делегація, після не дуже м’якої посадки та крутого
гальмування, але у доброму гуморі, прибула на найбільший форум з еурядування.
Цього року до Таліну приїхали представники 117 країн!!!
І в нас дуже конкретні плани:
- приєднання до нового проекту ЄС Once Only, переговори вже завтра об
11.00, проект вирішує питання інтероперабельності в масштабах ЄС;
- завершення угоди щодо початку інтеграції найкращої системи
інтероперабельності в Україні, угода на останньому етапі, узгодження
останнього бар’єру завтра о 16.00;
- ну і багато приємного та корисного спілкування з міжнародними
партнерами
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2097408080486221&id=1
00006511476840. – 2017. – 29.05).
Саша Дрік, голова Ради ГО «Громадський люстраційний комітет»,
координатор коаліції «Декларації під контролем»:
Після 3 місяців перевірки НАЗК знайшло у Володимира Гройсмана
80 000 незадекларованих депутатських, але не має претензій до готівки в
десятки мільйонів гривень і походження близько півмільйона доларів на
елітну столичну нерухомість в тещі-пенсіонерки.
25 травня НАЗК планували затвердити результати повної перевірки
Прем’єра і 19 міністрів його Кабінету. Проте після двох годин взаємних
звинувачень членами одне одного в некомпетентності, керівництво НАЗК так
і не змогло прийняти жодного рішення. Члени НАЗК Руслан Радецький та
Руслан Рябошапка наполягали на ухваленні результатів перевірки Прем’єра,
Наталія Корчак і Олександр Скопич виступали проти. В результаті питання
про затвердження результатів так і не було поставлене на голосування, його
розгляд перенесли на наступний вівторок, після чого засідання закрили.
Що пропонує ухвалити наступного вівторка член НАЗК Руслан
Радецький, який відповідає за напрямок перевірки декларацій?
Згідно із проектом рішення про результати перевірки, Володимир
Гройсман порушив п. 7 ч. першої ст. 46 Закону «Про запобігання корупції»,
не задекларувавши 80 559,00 грн., отриманих як відшкодування витрат,
пов’язаних з виконанням депутатських повноважень. Проте завдяки правкам
Порошенка від березня 2016, таке порушення не тягне за собою не тільки
кримінальної відповідальності, але навіть шрафу, тому в проекті рішення
Блоги та соціальні мережі
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пропонується лише встановити 30-денний строк для внесення виправлень
Прем’єром до своєї декларації за 2015 рік.
Навіть побіжний аналіз результатів свідчить, що перевірки неякісні.
Наприклад, в проекті рішення взагалі не йдеться про перевірку фактів
з журналістського розслідування про походження майже півмільйона доларів
в тещі-пенсіонерки Прем’ра на купівлю елітної столичної нерухомості, якою
користується Гройсман. Водночас зазначено, що інформацію про готівку
врахували «лише на підставі наданих Гройсманом В.Б. пояснень». Які ж
пояснення про походження десятків мільйонів гривень готівкою надав
Прем’єр-міністр, який з 2002 року на різних державних посадах? Зараз я
вгадаю – назбирав за все життя?
За словами відповідального за перевірку декларацій члена НАЗК Руслана
Радецького, НАЗК проводило перевірку як того вимагає діючий порядок
перевірки, але він обмежує їхні можливості в перевірці інформації.
Фактично, він підтвердив, що перевірка декларацій неякісна. Проте за 3
місяці НАЗК так і не усунуло недоліки в порядку перевірки. Нагадаю, що
порядок було розроблено робочою групою при Кабміні, яку ініціював Міністр
юстиції Павло Петренко, і затверджено рішенням НАЗК 10 лютого 2017. Тоді
я писала, що цей порядок робить перевірки неповноцінними і дозволяє
високопосадовцям уникнути відповідальності за статки, походження яких
вони не можуть пояснити.
Наприклад, згідно існуючого порядку, логічний та арифметичний
контроль може проводитись лише автоматизовано (в тому числі порівняння з
реєстрами), а від його результатів залежить і подальша повна перевірка. При
цьому атоматизованої системи немає і невідомо коли буде. На питання, що
було зроблено за 7 місяців для появи автоматизованої системи, заступник
Голови НАЗК Руслан Радецький відповів, що було розроблено план. Також
порядок визначає, що НАЗК під час перевірки має право вимагати та
одержувати лише документи та інформацію щодо відомостей, які відображені
в декларації (а тих, що НЕ відображені?), не може проводити самостійно
точності оцінки задекларованих активів, а по факту – враховує інформацію на
підставі самих лише пояснень декларанта.
З такою перевіркою все це виглядає як намагання втілити в життя
мрію всіх держслужбовців України про «нульову декларацію», яка легалізує
задеклароване без будь-якої юридичної (кримінальної чи адміністративної)
відповідальності. Нагадаю, що зараз до Реєстру подано 1 229 606 щорічних
декларації (з виправленими – близько 1,5 млн.). З них 127 781 – щорічних
декларацій за 2015 рік, поданих під час «першої хвилі» декларування у
вересні-жовтні 2016 високопосадовцями, які підлягають обов’язковій повній
перевірці. І якщо всі вони будуть перевірятись так само, то це і буде нульова
декларація.
Пане Прем’єре, ви ж так пишаєтесь електронними деклараціями і НАЗК
та, як і ви, пане Президенте, розказуєте українцям і міжнародним партнерам,
що це одне із ваших найбільших досягнень. Чому ж тоді «ваше досягнення»
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ніяк не запрацює і не дає результату? І замість того, щоб забезпечити належну
роботу системи і перевірку декларацій, єдине, на що спромігся Кабмін, –
подати законопроект, який не тільки не вирішує проблеми тієї ж
колегіальності, але й фактично віддає НАЗК в ручне одноосібне керування
ставленика Кабміну. Готуєте собі і своїм друзям «правильні» висновки і
наточуєте інструменти для розправи над політичними опонентами?
«Збереження ілюзій, що нинішні політичні еліти здатні запроваджувати
реформи, є небезпечним. Вони спричиняють деградацію держави і
наближають Україну до втрати державності. Антикорупційні реформи, за які
ми боролися, мали вскрити гнійник, щоб його можна було вилікувати. Але ті,
хто має владу, щоб це зробити, не мають до цього волі. Тому що вони є
причиною цього гнійника» (Результати перевірки декларації Прем’єра
Гройсмана: як НАЗК перетворює е-декларації в «нульові» декларації //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/drik/592b0500a1971. – 2017. – 28.05).

Jaanika Merilo:
2126а – про кибербезопасность.
C хорошего. Правки Бондаря-Яценко с угрозой на ПроЗорро с треском
провалились. Из плохого – законопроект пошел на повторное второе чтение.
Из хорошего – не провалили. Из плохого – не приняли.
4685 -электронная идентификация и авторизация (МобилИД,
БанкИД)
Из плохого – было еще много правок и ооочень плохая явка и не вынесли
на голосование. Их хорошего – не вынесли, значит имеет еще шанс в лучший
день. Провалить означало бы заново подавать законопроект = год работы
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 25.05).
Aleksey Vyskub, заступник голови у Державне агентство з питань
електронного урядування України:
Сьогодні було дуже важливе засідання Уряду для розвитку еурядування!
Щойно Кабінетом Міністрів України схвалено:
- Постанову КМУ щодо запровадження всіх ліцензій в електронній
формі!
Наразі в Україні запроваджено лише електронну ліцензію на
господарську діяльність у сфері будівництва та п’ять е-ліцензій у
зовнішньоекономічній сфері. Прийняття постанови повністю розв’язує нам
руки та створює нормативні підстави для запровадження всіх ліцензій
онлайн.
- Розпорядження КМУ щодо створення Міжгалузевої ради з питань
розвитку е-урядування, до якої увійшли держсекретарі всіх міністерства,
представники комітету ВР та АПУ!
Саме ця інституція, що відповідає кращим європейським практикам, має
забезпечувати єдину координацію, взаємоузгодження та політичну волю для
Блоги та соціальні мережі
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реалізації всіх проектів з е-урядування. Вже почали підготовку до першого
засідання цієї Ради.

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2097408080486221&id=1
00006511476840. – 2017. – 24.05).
Дмитрий Дубилет:
Сегодня правительство утвердило новый порядок, который
предусматривает электронную подачу документов на все виды лицензий,
существующие в Украине.
Во-первых, это круто! Молодцы!
Во-вторых, хочу сделать публичное предложение нашему правительству
от имени общественной организации iGov.
Мы готовы бесплатно разработать и передать на баланс государства
весь софт, который связан с подачей, оформлением и выдачей лицензий в
электронной форме, а также создать электронный реестр этих лицензий.
По всем стандартам безопасности. С возможностью выдерживать большие
нагрузки. На технологиях, которые государство затем сможет легко
поддерживать само.
Срок – 2 месяца с момента согласования ТЗ. С написанием ТЗ можем
тоже помочь, конечно.
Очень прошу моё правительство не тратить на этот проект очередные
бюджетные или грантовые деньги! (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts.
– 2017. – 24.05).
Іванна
Смачило,
начальниця
Головного
територіального
управління юстиції у Рівненській області:
Нещодавно рівненська журналістка і волонтерка Інна Білецька писала,
що у Рівненському військкоматі відмічають дані військовозобов’язаних
олівцем на паперових карточках. Коментатори дивувались, де ж той
Блоги та соціальні мережі
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єдиний реєстр військовозобов’язаних, за який цьогоріч проголосувала
рада. Хочу поділитися приємними новинами. 20 квітня набув чинності закон
«Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних».
Звичайно, миттєво така складна система не запрацює. Налагодження
роботи такого реєстру – питання не одного дня. Але я вірю в інформаційні
технології і те, як вони спрощують життя українцям. Коли ми відкривали і
запускали реєстри Міністерства юстиції, теж було багато скептиків. Казали,
що у нас не вийде. Але не минуло й двох років, як задані нами високі
стандарти стали буденністю.
Сподіваюсь, успішний досвід Мін’юсту використають у Міністерстві
оборони, адже саме воно буде власником реєстру військовозобов’язаних,
розпорядником – Генеральний штаб Збройних Сил України, а вестимуть його
районні (міські) військові комісаріати.
Реєстр повинен допомогти веденню військового обліку громадян
України – військовозобов’язаних (призовників); плануванню та виконанню
заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на
військову службу за контрактом; інформаційного забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей
загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.
Реєстр буде вестися в електронній формі з єдиною централізованою
базою даних, яка містить персональні та службові дані всіх
військовозобов’язаних (призовників). Для формування бази даних
Центральна виборча комісія одноразово подає Міноборони відомості
стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.
Військові комісаріати проводитимуть постійне поновлення відомостей
про військовозобов’язаних (Є-урядування: військкомати стануть
електронними? // http://4vlada.com/blogs/1257/51475. – 2017. – 23.05).

Jaanika Merilo:
Сегодня ночью вышел новый международный рейтинг по
открытым данным (Open Data Barometer).
Украина поднялась за год на 18 мест и это реально крутой скачек.
Эстония, которая по электронным услугам самая крутая в Европе и в
мировом рейтинге электронного правительства 13, оказалась на том же месте,
из-за того, что просела на 20 мест.
Сравнила из-за интереса результаты по открытым данным Украину и
Эстонию. Чем можем гордиться.
Есть однозначно блоки, которые более продвинуты в Украине, чем в
Эстонии. И тут у нас «след Прозорро» и открытых бюджетов. Как я и раньше
говорила – ПроЗорро не просто прогрессивный пример в Украине, а мировой
крутой пример прозрачности. Так и оценил рейтинг – по прозрачности
опубликования заключенных договоров Украина получила из 100 баллов 65, а
Эстония 5. Нет ПроЗорро :). По открытым бюджетам и Эстония, и Украина
получили одинаково 80 баллов из 100 (правда очень не плохо, при том, что
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мы кричим что везде зрада). НО по детализации расходов Эстония получила
только 5 баллов из 100. Опять нет ПроЗорро :)
Эстония явно впереди по статистике в здравоохранении (Украина
получила вообще 5 баллов из 100) и общей статистике. Также Украина
получила только 5 баллов за открытость в сфере доступа к информации о
передвижении общественного транспорта и нет чем хвастаться по открытости
информации по выборам, по экологии и по законодательству.
Если коротко – Украина опять прорвалась и в этом рейтинге благодаря
ПроЗорро, е-дата и открытым бюджетам и открытию реестра
юридических лиц. А Эстония просела в том, что, хотя и есть реестр
юридических лиц со всеми деталями, годовыми отчетами и т.д, оно не в
формате opendata, ухудшились данные по картографии и земельного
владения.
НО что важный нюанс – Эстония оценивается выше по важности сферы
ИКТ для государства и потенциальной продолжительности. А Украина
закрепила некоторые изменения лучше на законодательном уровне и есть
дальнейшие планы по развитию. При этом, если в Эстонии большинство идет
с государственного уровня, то в Украине с местного. Про то, что в Эстонии
больше трети политической свободы и свободы гражданского общества, я
молчу.
Но
по
грантам,
зато
в
Украине
все
лучше
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 23.05).

Дмитрий Дубилет:
Иногда с удивлением сталкиваюсь с мнением, что ProZorro –
неуспешный проект.
Обычно авторы этого утверждения рассказывают какую-нибудь историю
о госоргане, организовавшем нечестный тендер. Например, прописал условия
под конкретную компанию, дисквалифицировал конкурентов по
надуманному предлогу и т.д.
Друзья, вы чего?! Мы ж с вами потому и обсуждаем все эти случаи, что
система закупок стала прозрачной! Раньше-то все эти мутные тендеры,
условно, публиковались в газете с тиражом десять экземпляров. Да еще и
таким языком, что не поймешь, речь о закупке подшипников или тапок.
Это как если бы вы посветили в темный угол фонариком, обнаружили
там тараканов и начали сокрушаться тому, что фонарик их не изгоняет.
К тому же, за счет того, что система стала электронной, она стала
управляемой. Бизнес-процессы стало возможным развивать. Тюнить, как
говорят айтишники. Чтобы случаев мошенничества и злоупотреблений
становилось все меньше. Этим команда Max Nefyodov постоянно и
занимаются.
В общем, я считаю, что ProZorro – это перемога. Не окончательная,
конечно (потому что ProZorro – это процесс, а не результат). Перемог у нашей
страны
пока
не
так
много,
так
что
не
наговаривайте
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 16.05).
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Антон Припіченко, керівник електронного торгового майданчику
SmartTender.biz:
24 миллиарда гривен экономии, более 100 000 участников, 791 000
зарегистрированных тендеров, а также обеспечение прозрачности,
открытости и честности в государственных торгах – таковы общие
результаты реформы системы государственных закупок в Украине. В конце
2015 года, система электронных публичных закупок ProZorro начала
свою работу, и чуть более чем через полгода доказала свою
эффективность настолько, что стала обязательной для использования
всеми государственными предприятиями на законодательном уровне.
Иностранные эксперты, антикоррупционные организации и международные
финансовые организации высоко оценили результаты ее работы, а
престижные награды в международных конкурсах систем электронного
администрирования доказывают ее конкурентоспособность и превосходство
над зарубежными аналогами.
Естественно, что всеобщий восторг от внедрения ProZorro разделяли
далеко не все: критики и скептики нередко ставили под сомнение
прозрачность такой системы электронных закупок и говорили о том, что
коррупционные схемы и откаты все еще существуют, несмотря на реформы.
Однако если такая конструктивная критика скорее идет на пользу развитию
честных и открытых государственных закупок в Украине, деятельность
другой группы противников ProZorro несет совершенно обратный эффект.
Государственные закупки всегда были полем для отката, распила и
отмывания огромных средств, в результате чего определенные лица
зарабатывали себе целые состояния, а государство теряло бюджетные
средства и получало некачественные товары и услуги. И хотя пока еще рано
говорить о полном искоренении таких явлений в результате принятия
ProZorro, масштабы коррупции до и после не идут ни в какое сравнение.
Совершенно естественно, что люди, зарабатывавшие на государственных
закупках в течении десятилетий были бы счастливы избавиться от системы
публичных электронных закупок, и похоже, сейчас у них появился шанс.
16 мая, в Верховной Раде рассматривается Закон про основы
обеспечения кибербезопасности Украины, в рамках которого планируется
внести ряд поправок к Закону о публичных закупках.
Прежде всего, в рамках даных поправок планируется лишить
Уполномоченный орган по вопросам закупок права на авторизацию торговых
площадок, что приведет к нарушению целостности и стабильности
инфраструктуры системы ProZorro.
Во-вторых, поправки предусматривают предоставление торговым
площадкам права на самостоятельное определение необходимости и видов
обеспечения гарантий исполнения обязанностей. Текущий Закон о публичных
закупках, а также директивы Евросоюза предоставляют возможность только
организатору торгов устанавливать требования по обеспечению гарантий
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исполнения обязанностей. Кроме того, организатор имеет право выбора вида
гарантии, в то время как данная поправка предусматривает гарантию
обеспечения исключительно договором страхования. Также, внесенное в
документ правок понятие «владелец информации» в силу своей
неопределенности создаст искусственную необходимость всем организаторам
и участникам торгов стать клиентами страховых компаний.
Кроме того, правки предусматривают введение тарификации за услуги
по предоставлению информационно-телекоммуникационных услуг для
пользователей бюджетной сферы. В случае принятия данных поправок,
свободные тарифы от коммерческих площадок и обязательное страхование
для всех участников приведут к дополнительным тратам, которые будут
критичны для предприятий малого и среднего бизнеса. Это, в свою очередь,
приведет к снижению конкуренции в торгах, в то время как конкурентность
является одним из ключевых факторов снижения цены и повышения качества
в государственных закупках. Кроме того, дополнительные процедуры,
требующие затраты времени и сил также негативно скажутся на
интенсивности участия поставщиков в государственных торгах, что будет
тормозить развитие системы ProZorro и создаст огромное поле для
коррупционных махинаций.
Если эти поправки все-таки будут приняты, под угрозой окажется
выполнение Украиной обязательств перед ЕС по гармонизации закупочного
законодательства. Это может привести к пересмотру международными
партнерами финансовой поддержки, но что более важно для нас – такие
правки существенно снижают эффективность реформированной системы
государственных закупок. ProZorro, которую называют самой успешной и
комплексной реформой постмайданной Украины, и любой шаг в сторону от
прозрачных и открытых механизмов работы будет означать поражение
реформ и откат во времена тотальной коррупции и беззакония.
Ответственность за развитие успешной и богатой страны лежит на нас, и
только в наших силах сохранить и приумножить успешные реформы в нашей
стране (Спасти PROZORRO: чем опасны правки к закону о публичных
закупках // http://blog.liga.net/user/apripichenko/article/27048.aspx. – 2017. –
15.05).

Олег Падалка, директор асоціації «Біржові та електронні
майданчики»:
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании
правительства, в среду, 11 мая, поручил отработать пилотный проект по
продаже объектов малой приватизации через электронную систему
публичных закупок ProZorro.
Премьер-министр отметил то, что система ProZorro позволит провести
приватизацию прозрачно и с помощью современных электронных систем и
позволит искоренить коррупционную составляющую в таких процессах.
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Ассоциация «Биржевые и электронные площадки» всецело
поддерживает данную инициативу правительства, т.к. система ProZorro
неоднократно доказывала свою эффективность и антикоррупционность. Со
своей стороны, наша ассоциация готова поддержать процесс внедрения
ProZorro в секторе малой приватизации на экспертном уровне, ведь
большинство членов ассоциации аккредитованы в системе ProZorro и
владеют глубокими знаниями и опытом работы в данной системе, что
существенно может упростить чиновникам процедуру внедрения
антикоррупционной системы в процессы приватизации.
Малая приватизация составляет 99% от всей приватизации в стране по
количеству объектов. В этот перечень вошли около 270 объектов.
Подавляющее большинство из этих объектов – отдельное индивидуально
определенное имущество – всего 141 объект. К продаже также будут
предложены 20 единых имущественных комплексов, 71 недостроенный
объект и 26 объектов социальной сферы. Поступления от приватизации в
2017 году ожидаются на сумму более чем 17 млрд грн, что позволит
существенно улучшить финансовое положение государственного бюджета
страны.
Министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что если
пилотный проект будет успешным, его распространят на продажу большой
части неэффективных государственных предприятий.
Члены ассоциации уверены в успешности пилотного проекта и с
нетерпением ждут его распространения на максимально возможное
количество предприятий, что существенно повысить уровень проведения
приватизации неэффективных государственных компаний и исключить из
данного процесса коррупционную составляющую (Приватизация будет
prozorro! // http://blog.liga.net/user/opadalka/article/27028.aspx. – 2017. –
13.05).

Михайло Поживанов, громадський діяч, депутат Верховної Ради
чотирьох скликань:
Національне агентство з питань запобігання корупції та його голова
Наталія Корчак протягом нетривалого часу двічі потрапили в поле зору
преси. Перший інцидент відомий: премія очільниці цієї установи у
розмірі 400 тисяч гривень. Другий – відповідь агентства на
журналістський запит одного зі ЗМІ з приводу кількості поданих та
перевірених е-декларацій. Кількість ця вийшла скандально неспівставною.
Бо якщо вірити даній відповіді, то протягом вересня-грудня 2016 року
українськими чиновниками було подано 106998 електронних декларацій, а
протягом січня-березня 2017-го – 842089 декларацій. У той же час перевірено
документів: 11 (штук, а не тисяч!) протягом 2106 року та ще 14 – протягом
2017-го.
Отож, якщо протягом року НАЗК отримуватиме близько мільйона
декларацій, а перевірятиме не 11 і не 14, а, скажімо, цілих сто документів
Блоги та соціальні мережі
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(хоча зараз навіть складно уявити аж таку високу інтенсивність роботи цього
відомства!), то це означатиме, що повна перевірка поточного, 2017-го, року
триватиме цілих 10 000 літ. За цей період часу накопичяться нові декларації, і
як з ним даватиме собі раду апарат Наталії Корчак, я, далебі, не знаю. Втім, є
ще один нюанс: згадані вище 11+14 декларацій були перевірені лише на
своєчасність подачі. Тоді як по суті (тобто щодо правильності заповнення та
повноти наданих відомостей) не перевірено поки що жодної декларації.
В зв’язку з усім вище зазначеним виникає така величезна кількість
запитань (здебільшого – риторичних), що відібрати пару-трійку ключових з
них доволі непросто. Найперше і найбільш прогнозоване: як при такій
значній заробітній платі і премії, яку виписує сама собі пані Корчак, можна
працювати настільки неефективно, ба навіть взагалі перетворити роботу
відомства на суцільне блазнювання? Питання друге: як, усвідомлюючи всю
навалу проблем, які супроводжуватимуть перевірку декларацій, можна було
встановлювати чіткі дедлайни та публічно обіцяти завершення такої
перевірки до певного числа?
Власне, кілька слів про ці проблеми. Звичайно, для того, аби декларації
перевірялися вчасно і в достатніх обсягах, необхідна певна автоматизація
даного процесу. Тобто синергія системи е-декларування та реєстру
міністерства юстиції в частині прав на нерухоме майно. Це – як приклад. Бо
насправді перелік відомств, які мають бути співпрацювати з НАЗК щодо
перевірки декларацій, не вичерпується самим лише Мінюстом. Чи робиться
це в українських умовах? Ні. З причин, як я розумію, нормативного та
технічного характеру. Усунення перших, гадаю, проблемою не є. Усунення
других передбачає використання нормального програмного забезпечення, а
не того, котре гарантує лише перманентне зависання всієї системи.
Але забудьмо на якийсь час про постійно гальмуючу систему едекларування. Мені як платнику податків (на які, власне, й утримується
НАЗК) цікаво, як просуваються справи з перевіркою даних, отриманих від
ТОПових декларантів – президента, прем’єра, членів уряду, чиновників
першого ешелону тощо? Тобто тих осіб, чиї документи перевіряються вручну.
Тут вже нема техніки, яку можна винуватити у пробуксовках, тут йдеться по
суто людський фактор. Виявляється (згідно з офіційними даними НАЗК), що
за таку перевірку агентство взялося лише 24 квітня.
Як повідомив пару тижнів тому член НАЗК Руслан Радецький, тільки
зараз стартує перевірка декларацій за 2016 рік, хоча перевірка декларацій за
2015 рік держслужбовців ще не завершилась. Це прекрасно і – водночас –
цілковито незрозуміло. То бодай одна декларація владної верхівки перевірена
чи ні? Чи виявлено порушників та брехунів? Чи піймано когось на
невідповідності сибаритського способу життя офіційно отриманим доходам?
Якщо піймано, то кого саме? І як покарано? А також – чому НАЗК взялася за
2016 рік, не завершивши 2015-ий? Чому рішення про початок перевірок за
2016 рік ухвалено 24 квітня, а не 1 січня 2017-го?
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Є також ще один нюанс, не дотичний напряму до роботи НАЗК. Хочу
нагадати, що за недостовірні відомості в декларації чиновника про майно
понад 345 тис. грн. передбачено кримінальне покарання від штрафу в 43-51
тис. грн. до позбавлення волі на термін до 2 років. Позбавлення волі, звісно,
штука неприємна, але чомусь є передчуття, що нечистий на руку декларант
зуміє домовитися із суддею. І останній застосує штраф. Щодо його розмірів,
то для тих, хто декларує одного лише «кешу» на мільйон доларів, розставання
з 50 тисячами гривень є таким саме безболісним, як втрата 5 копійок для
пересічного українця.
Відтак мені в принципі незрозумілі дві речі. Перша: навіщо була
потрібна вся ця гра із поданням декларацій? Якщо їх не перевіряють і якщо
нікого не карають за брехню і за незаконне збагачення? Друга: навіщо
потрібне утримання НАЗК, суто декоративної ширми, котра не тільки не
запобігає корупції, а плодить і множить її у власних же лавах? Це зроблено
про західне око? Чи це лише перший крок для того, щоб перейти до
загального декларування податків, котре лобіює Володимир Гройсман?
В останньому випадку задум уряду у загальних рисах стає зрозумілим.
Спочатку відкрити статки буцімто змусили чиновників, а пізніше – коли все
стало напрочуд «прозорим» – настав час вивернути кишені усім українцям.
Передумови для цього вже створено: ще минулого року президент Петро
Порошенко підписав закон про часткове розкриття банківської таємниці, а
відтак Мінфін отримав доступ до інформації про депозити і банківські
перекази фізичних осіб. Є переконання, що рядових громадян перевірятимуть
значно ретельніше, аніж високопоставлених декларантів.
Трильйонів у них звісно, не знайдеш, але чим-небудь можна буде
розжитися: зокрема, штрафами. Ось де вона, «золота жила». Не оголошувати
ж полювання на тих, хто будь-якої миті може організувати собі чартерний
рейс у далеке зарубіжжя й вивезти на борту літака всіх своїх Пікассо. Краще
взятися за «пересічних», адже їм не вперше годувати багатих і платити за
сильних світу цього. На перевірку їхніх декларацій майже напевне знайдеться
і час, і люди, і відповідне устаткування. А тим часом десяте покоління
нинішніх працівників НАЗК все ще перевірятиме, що вказав у своїй
декларації Петро Порошенко – у далекому, як космос, 2016 році… (Едекларування.
Що
пішло
не
так?
//
https://lb.ua/blog/mykhaylo_pozhyvanov/366064_edeklaruvannya_shcho_pishlo.
html. – 2017. –12.05).
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Інфографіка

Volodymyr Groysman:
Протягом життя кожен громадянин стикається з необхідністю
взаємодіяти з державними установами – реєстрація народження,
отримання відповідної допомоги, паспорту чи посвідчення водія,
укладання шлюбу тощо.
Моя мета – максимально спростити таку взаємодію, зробити її зручною
та прозорою. Свого часу у Вінниці я створив найбільш передовий та якісний
центр обслуговування громадян – «Прозорий офіс». Але кардинальна
оптимізація публічних послуг та підвищення якості обслуговування громадян
напряму залежить від ефективності роботи та взаємодії державних реєстрів.
Хочу представити Вам перші результати фундаментальної реформи
системи державних реєстрів та адміністративних послуг – на першій
інфографіці представлено типові життєві ситуації громадянина «як це працює
зараз».
Друга інфографіка – це наше чітке бачення «як має бути» – як потрібно
налагодити електронну взаємодію реєстрів та спростити послуги, щоб
мінімізувати й автоматизувати контакт громадянина та чиновника.
І ми вже зробили багато кроків в цьому напрямку – від «як є» до «як має
бути» – наразі доступні електронні соціальні послуги з отримання допомоги
по народженню та субсидії, реєстрації бізнесу, початку та завершення
будівництва, запис до РАГС, отримання паспорту та багато іншого.
Побудовані перші стандартизовані електронні взаємодії між державними
реєстрами Мінюсту, Мінсоцу, Держгеокадастру, Держархбудінспекції та інші
– ми маємо потижневий план до кінця року.
Моя мета, щоб українець міг отримати будь-яку державну послугу
онлайн, з дому чи офісу, зробити справжню сервісну державу.
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(https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/?hc_ref=PAGES_TIMELINE. –
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Зарубіжний досвід
Грузинское правительство запускает портал электронных петиций
ichange.gov.ge. Цель платформы – вовлечь граждан в общественнополитическую жизнь страны и повысить прозрачность работы
чиновников.
Инициировать электронную петицию, а также подписаться под ней
сможет любой гражданин Грузии, достигший совершеннолетия. Чтобы
правительство рассмотрело просьбу или требование, ее должны подписать не
менее 10 тыс. граждан. Необходимое число подписей цифровой документ
должен собрать в течение 30 календарных дней с момента публикации на
ichange.gov.ge. Если в течение этого времени 10 тыс. голосов не наберется,
петиция будет аннулирована.
Разработчики проекта обозначили ряд условий, которые должны быть
соблюдены. Из них можно выделить 3 основных:
В тексте петиции должно быть четко сформулировано требование
правительству Грузии отреагировать на ту или иную проблему;
Требование, обозначенное в электронной петиции, должно относится к
деятельности правительства;
Петиция должна быть представлена на государственном языке.
Если эти и другие условия будут соблюдены, электронная петиция будет
принята и опубликована на портале ichange.gov.ge. Петиции, разжигающие
межнациональную рознь и расовую нетерпимость или преследующие
интересы одного человека, приняты не будут.
Чтобы иметь возможность составить петицию или подписать ее, надо
зарегистрироваться – указать имя-фамилию, номер идентификационной
карты, электронную почту, номер мобильного телефона и пароль. Эти
данные – конфиденциальны, отображаться будут только имя и фамилия.
Окончательное решение по петиции будет принимать специально
созданная при администрации правительства комиссия – она рассмотрит
каждый случай в отдельности. В ее состав, в зависимости от темы петиции,
дополнительно могут быть приглашены представители разных госведомств.
Ответ комиссии будет опубликован на портале.
Глава
отдела
по
развитию
электронного
управления
Администрации правительства Грузии Гига Пайчадзе рассказал о том,
какие темы не будут приниматься к рассмотрению: «Мы примем петиции на
любые темы, имеющие отношение к деятельности правительства. Есть ряд
тем, которые приняты не будут, например петиции, способствующие
разжиганию
межнациональной
розни
и
расовой
нетерпимости,
преследующие интересы только одного человека, петиции на шуточные
темы. В этом списке также вопросы, касающиеся местного самоуправления.

Зарубіжний досвід

51

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

1 – 31 травня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
Предложение принять новую законодательную инициативу тоже не сможем
принять – это прерогатива парламента, а не правительства».
Авторы проекта обещают, что портал заработает в течение месяца после
постановления – то есть уже к концу июня. За разработку технической части
платформы отвечает Агентство по обмену данных при Министерстве
юстиции. По словам его главы Ираклия Гвенетадзе, работы уже закончены.
«С технической точки зрения платформа готова – осталось дождаться ее
внедрения. Наладить систему было несложно – с ней справились пара наших
сотрудников за 3-4 месяца. В целом платформа отвечает требованиям,
разработанным в ходе предварительных обсуждений с разными структурами,
– администрацией правительства, Комитетом открытого управления OGP,
USAID и рядом неправительственных организаций», – рассказал он.
Обещание создать платформу для электронных петиций власти Грузии
уже давали. В 2015 году администрация правительства Грузии
анонсировала создание портала электронных петиций, что должно было
повысить участие общества в госуправлении и усилить инструменты
подотчетности правительства. Об этом на европейской региональной
конференции программы «Партнерство-Открытое правительство» (Open
Government Partnership – OPG) заявил премьер-министр Грузии Ираклий
Гарибашвили. «Электронный портал будет презентован в ближайшее время,
– пообещал он тогда. – Если электронная петиция наберет 5 тыс. подписей,
вопрос будет вынесен на рассмотрение правительства». Однако дальше
обещаний дело не пошло.
О необходимости создания платформы неправительственный сектор
говорил давно. Одним из тех, кто активно продвигал идею электронных
петиций, был Институт развития свободы информации.
Куратор IDFI по проектам электронной вовлеченности Теона
Турашвили:
«Еще в 2012 году мы обратились к властям с просьбой создать
платформу для вовлечения граждан в общественную жизнь. На основе
международного опыта мы даже разработали концепцию портала». Она
приветствует идею, однако обращает внимание на некоторые нюансы: «Мы
очень рады, что наконец платформа запущена. Единственное, чего я
опасаюсь, это чтобы требование собрать 10 тыс. подписей не отпугнуло
граждан и не сказалось бы на их активности. Но с другой стороны, это даст
возможность привлечь внимание правительства к действительно важным
темам, волнующим граждан. В любом случае создание такого портала –
однозначно хорошее начинание» (Яна Исраэлян Портал электронных
петиций появится в Грузии до конца июня 2017 года //
https://digital.report/portal-elektronnyih-petitsiy-poyavitsya-v-gruzii-do-kontsaiyunya-2017-goda. – 2017. – 30.05).
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Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace):
Британия рассматривает множество вариантов оказания давления
на
интернет-компании,
чтобы
сократить
распространение
экстремистских материалов.
По мнению британского правительства, технологические компании
делают недостаточно для борьбы с использованием своих сетей для
пропаганды экстремистской идеологии и для общения между боевиками.
«Мы рассмотрим ряд вариантов. Мы видели, что немцы предложили
штраф, но мы не уверены, что это сработает. Есть ряд факторов давления,
которые мы можем осуществить по отношению к этим компаниям».
У интернет-компаний есть технологии и возможность изменять
алгоритмы, которые они используют.
В мае министры Европейского союза утвердили предложения о том,
чтобы компании-владельцы социальных сетей, таких как Facebook, Twitter,
YouTube и пр., боролись с распространением разжигающих ненависть
видеороликов и контента, оправдывающего терроризм и пр. Министры
пришли к такому соглашению через день после того, как террорист-смертник
убил более 20 человек на концерте в английском городе Манчестере.
Предложения могут стать первым законодательным документом на уровне
ЕС по этому вопросу, однако они должны быть согласованы с Европейским
парламентом, прежде чем стать законом.
В минувшую пятницу лидеры стран G7 по итогам саммита в
итальянской Таормине подписали декларацию по борьбе с международным
терроризмом и экстремизмом. По словам премьер-министра Италии Паоло
Джентилони, группа G7 также планирует подключить ряд организаций к
борьбе с пропагандой терроризма в киберпространстве (Власти
Великобритании ищут способы давления на интернет-компании по
вопросу экстремизма – министр // http://d-russia.ru/vlasti-velikobritaniiishhut-sposoby-davleniya-na-internet-kompanii-po-voprosu-ekstremizmaministr.html. – 2017. – 29.05).

1 июня в Китае вступает в силу Закон о кибербезопасности КНР,
принятый в октябре 2016 года постоянным комитетом Всекитайского
собрания народных представителей (ПК ВСНП).
Закон, состоящий из шести глав и дополнения, затрагивает права и
интересы более чем 700 млн пользователей китайского сегмента интернета
(т. н. Chinanet), определяя также обязанности провайдеров электронных
услуг. В нем изложены общие принципы и меры по поддержке и развитию
сетевой безопасности, включая надзор, превентивные меры и реагирование
на экстренные ситуации. Упоминается ответственность за нарушения
требований закона.
«Данный закон разработан в целях обеспечения сетевой безопасности,
защиты суверенитета киберпространства и национальной безопасности,
отстаивания социальных и общественных интересов, защиты законных
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прав и интересов граждан, юридических лиц и других организаций в целях
содействия здоровому развитию информатизации экономики и общества», –
подчеркивается в первой статье документа.
Подавляющее большинство пользователей интернета в Китае вряд ли
непосредственно ощутят последствия вступления закона в силу: он вобрал в
себя уже действующие в стране правила и нормы работы в интернете. Вместе
с тем Закон о кибербезопасности КНР создает для этих и последующих актов
и нормативов законодательную основу. Несмотря на кажущуюся неполноту и
местами расплывчатый характер, закон послужит платформой для
государственного регулирования информационных технологий (ИТ),
встраивания их в общую конструкцию современного китайского социума.
Хотя новые правила предназначены для регулирования вопросов
кибербезопасности в КНР и исходят из сугубо китайских реалий, требований
национального законодательства, они представлят интерес и для других
стран, которые сталкиваются с угрозой кибертерроризма, становятся
объектами кибератак и где стоят вопросы взаимоотношений с иностранными
производителями оборудования и ПО, провайдерами интернет-услуг.
Закон о кибербезопасности «применяется для создания, эксплуатации,
обслуживания и использования интернета, а также эксплуатации
(социальных) сетей», гласит документ, подчеркивающий важность
стандартизации и контроля при доминирующей роли правительства.
«Государство создает и улучшает систему стандартов сетевой
безопасности. Отделы стандартизации и другие ведомства при Госсовете
КНР в соответствии со своими обязанностями организуют и формулируют, а
также пересматривают национальные и отраслевые стандарты для
управления сетевой безопасностью и сетевыми продуктами, услугами в сети
и нормами безопасности», – говорится в нем. Создатели закона, понимая, что
даже самому большому в мире аппарату исполнительной власти не по силам
обеспечить полный контроль за интернет-населением (в Китае оно
превышает 700 млн юзеров), частично передоверяют реализацию систем
сетевой безопасности сетевым операторам, которые, в свою очередь,
«должны соответствовать требованиям системы защиты уровня безопасности
сетей и другим требованиям, выполнять обязательства по сетевой
безопасности, обеспечивать работу сетей без вмешательств, препятствовать
доступу разрушающих или несанкционированных запросов, утечке данных,
их хищению и фальсификации».
Операторы должны создавать внутреннюю систему управления
безопасностью, принимать превентивные меры против компьютерных
вирусов и сетевых атак. Им предписано обеспечивать мониторинг и запись
состояния сети, технических мер по разрешению вопросов сетевой
безопасности и хранить отчеты не менее шести месяцев со дня их создания.
Первоначальная сортировка данных, шифрование и создание копий важной
информации – также среди обязанностей операторов.
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Провайдерам сетевых продуктов и услуг запрещается устанавливать
«вредоносные программы». При обнаружении в сетевых продуктах и услугах
«слабых мест, лазеек и других рисков» они должны «незамедлительно
принять меры по исправлению ситуации, своевременно уведомить
пользователей и соответствующие уполномоченные органы».
Требования стандартизации и контроля распространяются и на
«железо», и на ПО, в том числе зарубежные. «Критически необходимое
сетевое оборудование и продукты сетевой безопасности перед началом
продаж должны проверяться на соответствие национальным стандартам и
обязательным требованиям, быть сертифицированы институтами или пройти
испытания на безопасность», – говорится в законе. Эти функции возлагаются
на «ведомства, задействованные в сфере интернета, и Госсовет КНР»,
которые «составляют и публикуют список ключевого интернет-оборудования
и продуктов в сфере интернет-безопасности, а также обеспечивают
продвижение сертификатов безопасности и тестирования, предотвращают
возможность дублирования этих документов».
Вопросы приватности информации в интернете трактуются в законе в
общем виде, сбор персональной информации допускается в рамках
«соответствующих законов и правил». «Провайдеры сетевых продуктов и
услуг с функцией сбора данных пользователя должны получить разрешение
пользователя на сбор информации; сбор персональной информации должен
совершаться с соблюдением соответствующих законов и правил о личной
информации», – гласит документ. Операторы «не должны разглашать,
искажать, наносить ущерб, а также вести сбор личной информации».
«Любые физические лица и организации не имеют права присваивать
личную информацию или использовать другие незаконные способы для ее
получения». Вместе с тем исключается анонимность пользователей: «При
регистрации доступа в интернет, регистрации в социальной сети,
подключении стационарного телефона или мобильной связи, предоставлении
клиенту услуг публикации информации или ее передачи, при подписании
соглашения (об оказании услуг) клиент должен предоставить подлинное
удостоверение личности. Если оно не будет предоставлено, то оператор
услуг не имеет права на обслуживание клиента». При этом «государство
принимает стратегию по разработке технологий и созданию надежных
средств удостоверения личности, а также их взаимного признания».
Физическим лицам и организациям не разрешается «на незаконной
основе проникать в сети других лиц, нарушать их естественную работу,
похищать данные и вести другую деятельность, несущую в себе угрозу для
сетевой безопасности». Важную роль в этом также должны играть сами
провайдеры.
Китайское государство, гласит Закон о кибербезопасности, «придает
особое значение защите общественных систем связи и информационного
обслуживания, отраслей энергетики, транспорта, водопользования, финансов,
социального обслуживания и электронного правительства, а также других
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отраслей, вывод из строя или хищение данных которых может подорвать
национальную безопасность, экономику страны, интересы общества и
ключевую информационную инфраструктуру».
В законе перечисляется ряд ведомств, отвечающих за информационную
безопасность по различным направлениям. «Государство обеспечивает
систему мониторинга кибербезопасности, раннего предупреждения и
оповещения. Ведомства должны координировать работу правительственных
учреждений с целью укрепления интернет-безопасности, сбора информации
и анализа, а также уведомлений в соответствии с постановлениями». Им
также вменяется в обязанность разработка планов реагирования в
чрезвычайных ситуациях, регулярное проведение учений.
Отдельная статья посвящена действиям при крупных сетевых угрозах.
Прописаны виды наказания (преимущественно штрафы – до 100 тыс. юаней,
это 823 тыс. рублей) за нарушения требований закона для ведомств,
организаций и физических лиц, в случаях если их действия не влекут за
собой уголовной ответственности.
Реакция на закон в Китае
Китайские эксперты высоко оценивают Закон о кибербезопасности,
указывая, в частности, на усиление защиты индивидуальной информации.
Заместитель главы Китайского института информационной
безопасности Цзо Сяодун:
«В настоящее время защита личной информации является важным
аспектом. По мере развития облачных технологий, роста объемов данных, а
также роста числа запросов к личной информации со стороны предприятий и
организаций увеличилось число случаев использования личной информации,
ее разглашения и передачи за рубеж. Несмотря на то, что до вступления в
силу закона китайские ведомства разработали меры регулирования, они не
были систематизированы и нуждались в доработке. Новый закон
существенно восполняет эти недостатки».
Пэй Чжиюн, эксперт компании Qihoo 360, являющейся одним из
лидеров на китайском рынке антивирусного программного обеспечения:
«Факторов утечки личных данных достаточно много. Среди них –
уязвимость сайтов в интернете, атаки хакеров или поддельных страниц,
продажа данных недобросовестным продавцом и т. д. Ежегодно в китайском
сегменте интернета из-за уязвимости веб-страниц происходит утечка около
5,53 млрд учетных записей. Из них большая часть – личная информация».
Представитель Китайской ассоциации интернета Ли И.:
«Новый закон позволяет более эффективно бороться с незаконным
сбором данных, включая распространение приложений для мобильных
устройств с вредоносным кодом, замаскированных под обычные
программы».
Важной частью закона эксперты считают ужесточение контроля и
требований к безопасности, в которых, по их мнению, заинтересованы
крупные компании. В Китае сформировалась группа интернет-компаний,
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занимающих доминирующее положение в национальном сегменте интернета:
Alibaba, Baidu, Shanda Group, NetEase, Tencent, Sina, Tom, Sohu и 360. В
случае кибератак или установления контроля над инфраструктурой этих
компаний, полагают в КНР, есть опасность установления через их ресурсы
контроля над китайским сегментом интернета и финансовыми потоками,
проходящими через Chinanet.
«Если работа китайских интернет-компаний или предприятий будет
нарушена или парализована, то это чревато серьезными потерями. На
нынешнем этапе развития интернета уже необходимо создание ряда
требований, нельзя допустить «дикого развития», как это было раньше».
«Alibaba, Baidu, Tencent и другие компании, которые имеют сотни
миллионов пользователей, должны нести соответствующие обязательства.
У интернет-компаний должен быть соответствующий технологический
потенциал
обслуживания
их
информационных
платформ
для
противодействия хакерам и предотвращения потерь пользователей. Также
необходимы юридические механизмы, лишающие крупные компании
возможностей навязать свои условия соглашений пользователю».
Эксперты отмечают важность 37-й статьи закона, предписывающей
«данные, собранные на территории КНР, хранить только в пределах
Китая». По мнению некоторых китайских экспертов, закон нуждается в
дополнении. «Система реальных имен в интернете еще не полностью
запущена, т. к. пока не полностью завершено создание технологии
удостоверения личности», – считает Чжу Вэй. Не решен вопрос
ответственности интернет-сайтов, нет стандартов для различных отраслей
экономики. Что касается пользовательских соглашений о сборе информации,
то пока не хватает ряда постановлений, в том числе об интеллектуальных
правах на информацию. Многие компании не ведут подробный учет процесса
обмена информацией, и это осложняет поиск источника информации в
случае возникновения непредвиденной ситуации.
Профессор факультета права Пекинского педагогического
университета Лю Дэлянь считает, что «необходимо решить вопрос
взаимосвязи закона с уже принятыми правовыми документами». Например,
ответственность при гражданских нарушениях, защита личной информации,
правила доступа на рынки аппаратного и программного обеспечения и т. д.
Согласование этих аспектов важно для избежания проблем при исполнении
закона, заявил эксперт.
Критика извне
Зарубежные критики закона утверждают, что его вступление в силу
может привести к закрытию иностранных технологических компаний,
работающих в различных секторах экономики Китая. Иные из иностранных
компаний не согласны с хранением данных на серверах Китая.
«Положения достаточно неопределенны, неоднозначны и допускают
широкое толкование регулирующими органами», – отмечают в
Американской торговой палате в Китае.
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В международной правозащитной организации Human Rights Watch
полагают, что закон будет ограничивать свободу в киберпространстве.
Директор Human Rights Watch в Китае Софи Ричардсон:
«Несмотря на озабоченность международных корпораций и
правозащитных организаций, их неоднократные заявления, правительство
Китая не вносит существенных изменений в законопроект».
В письме Торговой палаты ЕС в Китае, ранее направленном в
Управление по вопросам киберпространства КНР, говорилось, что новый
закон «приведет к большим неопределенностям и рискам». Авторы письма
рекомендовали «отложить вступление закона в силу для обеспечения
достаточного обсуждения». При этом иные эксперты полагали, что Китай не
сможет обеспечить в полной мере исполнение новых правил. Старший
директор по политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе BSA The
Software Alliance Джаред Рагланд: «Не похоже на то, что закон будет
полностью соблюдаться с 1 июня». Для полного соблюдения закона, по его
мнению, «не хватает нормативной ясности».
Эксперт юридической компании Norton Rose Fulbright Барбара Ли:
«Очевидно, что закон вступит в силу с 1 июня, но я не думаю, что он будет
строго соблюдаться. Ведь закон повлияет на многие международные
компании и китайские организации, которые передают данные за границу в
рамках основной деятельности» (Андрей Кириллов, Алексей Селищев
Кибербезопасность по-китайски: в КНР вступает в силу новый закон об
интернете // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4290068. – 2017. –
29.05).

В Белоруссии появилась новая услуга, благодаря которой
взыскатель может отслеживать онлайн все действия по его
исполнительному документу.
Министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский:
«У нас в данный момент активно ведется работа по развитию нашей
информационной системы «ПРИС», которая после завершения модернизации
предоставит возможность не только иметь доступ к базе данных
исполнительных документов. В последующем мы планируем предоставить
такую возможность в онлайн-режиме, как создавать личный кабинет стороны
исполнительного производства».
Так, взыскатель получил возможность войти в свой личный кабинет и
увидеть все действия, которые предприняты по исполнительному документу
Тем самым сторона исполнительного документа сможет, не направляя
запросы, не посещая судебного исполнителя, который ведет данное
исполнительное производство, с любого мобильного устройства, с
домашнего компьютера отслеживать, что делается по его исполнительному
документу.
Что касается реестра должников, таковой уже создан. На сайте
Минюста, имея данные УНП юрлица или личный номер физического лица,
Зарубіжний досвід
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можно посмотреть, есть ли на исполнении в органах исполнительных дел
соответствующий документ в отношении этого юрлица или гражданина (Для
взыскателей
Белоруссии
появилась
новая
онлайн
услуга
//
http://open.gov.ru/infopotok/5516048. – 2017. –26.05).

Компания
Microsoft
об’явила
о
выходе
специальной
«правительственной» версии Windows 10 для Китая, включая китайское
таможенное агентство и городское правительство Шанхая.
Эта версия Windows 10 позволяет китайскому правительству
использовать собственное шифрование на своих компьютерах. Совместное
предприятие в Китае управляет всеми обновлениями системы, а данные не
покидают Китай, заявил Bloomberg Терри Майерсон (Terry Myerson), глава
Microsoft по развитию Windows.
Правительство также может удалить функции, которые ему не
нужны, например, сервис обмена файлами OneDrive или развлекательные
приложения.
Программное
обеспечение
доступно
только
для
правительственного использования и не будет продано никаким другим
китайским клиентам, заявила Microsoft.
Майерсон сказал, что пользовательская версия Windows полностью
соответствует ценностям компании.
Продукт является результатом двухлетней работы американской
компании и китайского правительства (Татьяна Костылева Microsoft
объявила о выходе Windows 10 для китайского правительства // http://drussia.ru/microsoft-obyavila-o-vyhode-windows-10-dlya-kitajskogopravitelstva.html. – 2017. –24.05).
Следующим этапом развития оказания госуслуг в Республике
Казахстан станет «проактивный» формат. Например, электронная
система будет автоматически оповещать человека о необходимости
погашения неоплаченных штрафов или необходимости продления
регистрации по месту жительства. Для получения SMS-уведомлений
необходимо зарегистрироваться в «Мобильном правительстве», сообщил на
заседании правительства председатель правления некоммерческого
акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» Аблайхан Оспанов.
Оспанов рассказал, что также Госкорпорация на постоянной основе
ведет работу по расширению каналов получения госуслуг. В настоящее
время граждане могут заказать госуслуги посредством Единого контактцентра, отделений Госкорпорации, eGov, мобильного приложения и SMSсообщений. В свою очередь, получить готовый результат можно через
курьера, круглосуточные постаматы и SMS-сообщения, либо электронную
почту.
Помимо
этого,
планируется
автоматизировать
распределение
очередности в детские сады с возможностью выбора конкретного садика и
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рассматривается возможность организации продажи земельных участков на
единой, открытой электронной площадке, что позволит обеспечить
прозрачность процедуры приобретения и выделения земельных участков.

Выступавший на заседании министр информации и коммуникаций
Республики Казахстан Даурен Абаев доложил, что корпорация
«Правительство для граждан» объединяет порядка 350 фронт-офисов по всей
стране. Более 20 тысяч сотрудников ежегодно оказывают свыше 40
миллионов услуг по принципу «одного окна».
Госкорпорация регулярно внедряет новые подходы и инструменты,
нацеленные на повышение клиентоориентированности. Например, с начала
года запущены такие сервисы, как SMS-уведомление о готовности
документа, Telegram-бот, доставка готовых документов на дом, получение
справок на портале электронного правительства без привязки к ЭЦП,
бесплатный Wi-Fi в центрах обслуживания населения (ЦОН) Астаны и
Алматы, рассказал он.
Для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов действует
70 мобильных ЦОНов, совершающих более 13 тысяч выездов в год.
Совместно с «Казпочтой» реализуется проект по предоставлению госуслуг в
офисах национального почтового оператора, сеть которого охватывает
большую часть населенных пунктов РК.
В текущем году запущен сервис «онлайн-сурдоперевод для лиц с
нарушениями слуха и речи». Во фронт-офисах корпорации установлены
пандусы и кнопки вызова для инвалидов-колясочников, информационные
таблички с текстом Брайля, тактильные дорожки для слабовидящих. Кроме
того, инвалиды I и II групп могут получить услуги «Правительства для
граждан» на дому.
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На заседании межведомственной комиссии 12 мая было решено
передать 37 видов государственных услуг к 548 уже оказываемым через
Госкорпорацию, в том числе 27 «бумажных». Еще 48 наименований услуг,
после внесения изменений в стандарты, будут оказываться на
безальтернативной основе только через Госкорпорацию, что направлено на
исключение контакта граждан с услугодателями
Вместе с тем, продолжится сокращение количества документов,
требуемых у граждан. Также для частных организаций и третьих лиц будет
реализован механизм запроса на получение персональных данных от
гражданина через веб-портал электронного правительства.
Помимо этого, с 1 июля на веб-портале электронного правительства
будут доступны 20 госуслуг, которые можно получить без ЭЦП. В
дальнейшем число услуг, получаемых на основании одноразового пароля
либо логина и пароля, будет увеличено (Госуслуги в Казахстане переведут в
«проактивный»
формат
//
http://d-russia.ru/gosuslugi-v-kazahstaneperevedut-v-proaktivnyj-format.html. – 2017. –23.05).
Проект
«электронного
правительства»
вынашивается
белорусскими властями почти 15 лет и кочует из одной программы
информатизации в другую каждую пятилетку. В этом году проблематикой
«электронного правительства» поручено заниматься директору ПВТ
Всеволоду Янчевскому. На форуме по управлению интернетом IGF-2017
по этой теме была организована отдельная панельная дискуссия, на
которой эксперты пытались выяснить причины долгой реализации
проекта в Беларуси и обсудили, каким должно быть «электронное
правительство».
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Впервые о проекте «электронного правительства» заговорили в 2003
году, когда была утверждена государственная программа информатизации
«Электронная Беларусь». Суть программы заключалась в компьютеризации
госучреждений и переходе к оказанию справочных и регистрационных услуг
населению в электронных системах. Более конкретно структура реализации
«электронного правительства» была расписана только в 2011 году в
программе ускоренного развития услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий. Ее должны были выполнить до 2015 года,
однако задача по исполнению проекта перешла в новую программу по
развитию цифровой экономики и информационного общества в 2016-м.
Во всех государственных программах, где фигурировало «электронное
правительство», одной из основных целей ставится достижение страной
определенного места в рейтингах международных организаций вроде
Международного союза электросвязи или ежегодного обзора ООН.
Участники конференции утверждают, что цель – попасть в определенные
рейтинги часто приводит к фальсификации данных в итоговых отчетах. А
эксперт Фонда им. Льва Сапеги Андрей Завадский уверен, что, кроме
содействия гражданам в реализации их законных прав и интересов, никаких
других более значимых целей ни у какого государства быть не должно.
Практик e-Governance/e-Democracy Юрий Мисников добавляет, что
реализация проекта «электронного правительства» происходит посредством
вялотекущей информатизации и высоких позиций в рейтингах Беларусь
таким образом не добьется. Сейчас Беларусь располагается на 49-м месте в
рейтинге ООН по уровню развития «электронного правительства». Однако в
индексе онлайн-услуг Беларусь находится лишь на 79-м месте.
«Проект «электронного правительства» имеет смысл только в том
значении, если он действительно дает возможность гражданам общаться и
строить отношения с государством, то есть получать публичные и цифровые
услуги. Если же этого не происходит, то тогда можно сказать, что проект
«электронного правительства» не удался». Проблема проваленных проектов
«электронного правительства» в том, что они просто информатизировали, а
не решали проблемы граждан, уверены эксперты.
Координатор молдавского Центра электронного управления
Корнелия Амихалакиоае:
Система
«электронного
правительства»
обеспечивает
только
инфраструктуру, а ключевая часть программы должна заключаться в
государственной политике и концепции открытого государства. По ее
словам, для Молдовы «электронное правительство» – это высшая цель
реформирования. Пока в стране проходят «электронные преобразования».
«Электронное правительство» – это то, к чему мы всегда будем
стремиться. Инновации никогда не прекращаются. И мы как правительство
не должны от них отставать, поскольку в этом случае мы не сможем отвечать
запросам наших граждан». «Электронное правительство» не должно быть
реформой в самой себе, продолжает эксперт, оно должно независимо
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внедряться во все государственные учреждения. Но без соответствующих
институциональных
реформ
электронные
преобразования
будут
неэффективным переводом старых проблем из офлайна в онлайн.
Какое-то определенное министерство не должно контролировать
следование преобразованиям остальными структурами власти. Намного
более эффективным она считает введение для чиновников тренингов или
семинаров, объясняющих суть нововведений реформы. Также в
госучреждениях должна быть введена оценка качества их услуг со стороны
граждан: уровень удовлетворения запросов граждан, уровень ассимиляции,
уровень транспарентности и так далее.
«Без этого нельзя понять, что необходимо населению. К примеру, у нас
используются годовые и квартальные опросы, поэтому в зависимости от
ответов мы стараемся корректировать нашу работу». В Беларуси же не
проводили даже опроса, какие функции «электронного правительства»
необходимы гражданам.
С первого года реформы в Молдове перешли на систему
«распределенного правительства», тоесть граждане стали вести
политические проекты вместе с государством. Пока что только
Мингорисполком планирует предоставлять горожанам возможность
принимать участие в реформировании города. И то лишь в рамках
размещения минчанами своих предложений для рассмотрения властями
на городском портале. Директор центра информационных технологий
Мингорисполкома Олег Седельник: «Чтобы понимать, с какой стороны
находится определенный тренд, нужно либо прогнозировать, либо изучать
потребности граждан».
Одной
из
проблем
сложности
реализации
«электронного
правительства» в Беларуси Мисников видит слабую теоретическую
проработку проекта отечественным научным сообществом. Завадский же
считает, что любая реформа обусловливается сочетающимися факторами как
наличие политической воли, круга экспертов, класса специалистов и
восприятия общества. Если чего-то не хватает, то нельзя говорить о какихлибо реформах. Однако, по мнению эксперта, у проекта «электронного
правительства» есть более сильный барьер: «В недемократическом обществе
внедрять демократический институт просто противопоказано, потому что это
профанация демократических институтов». Государство должно уходить от
администрирования и становиться менеджером, помогающим всем
общественным элементам. Но у нас в обществе нет партнерства между
государственными и негосударственными структурами. Только в условиях
реального партнерства можно говорить об эффективном прорыве в создании
электронного правительства» (Владислав Голубев Почему в Беларуси не
получается
сделать
«электронное
правительство»?
//
https://news.tut.by/economics/543584.html. – 2017. – 17.05).
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8 июня 2017 года в рамках саммита ICF в Нью-Йорке будет
объявлен победитель – самый «умный город» планеты. Москва так же в
списке претендентов.
Эксперт Роберт Белл, изучавший достижения городов:
«Больше всего в Москве меня поразило то, насколько город за
последние 5-6 лет смог преобразиться, интегрировав информационные
технологии в жизнь москвичей. Руководство Москвы во главе с мэром
смогли достигнуть больших результатов за это время. Впечатляют
системный подход в развитии и прозрачность всех процессов».
После представления докладов по каждому из семи претендентов
пройдет голосование жюри.
Помимо российской столицы в списке финалистов канадские Эдмонтон
и Грей Каунти, австралийские Мельбурн и Ипсвич, тайваньские Цзяи и
Таоюань. Победителями прошлых лет признавались Торонто, Монреаль,
Эйндховен, Стокгольм и Глазго (Самый «умный город» планеты будет
объявлен в начале лета // http://open.gov.ru/infopotok/5516026. – 2017. –
17.05).

Бундестаг в пятницу рассмотрит законопроект о регулировании
«социальных интернет-сервисов» (читай: социальных сетей, т.е.
Facebook, Twitter, YouTube и пр.), единодушно поддержанный
правительством и канцлером, но критикуемый правозащитниками и
технологическим сообществом.
Разработанный под руководством министра юстиции ФРГ Хайко Мааса
(Heiko Maas) законопроект предполагает, что информация, размещение
которой очевидно содержит признаки уголовно наказуемого деяния, должна
быть удалена или заблокирована в течение 24 часов с момента поступления
жалобы на неё. В случае сомнений в юридической квалификации срок
рассмотрения дела не может превышать семи дней.
При этом пользователи должны быть незамедлительно информированы
о «движении» по их заявлениям. Обязательная блокировка или удаление
контента распространяется и на все копии соответствующих сообщений в
рамках конкретной социальной сети. Информация о работе с жалобами, их
количестве и реакции владельцев социальных сетей должна ежеквартально
публиковаться ими в открытом доступе.
Невыполнение предписаний по функционалу страниц, раскрытию
информации о работе с жалобами и недостаточно оперативная реакция на
них грозит штрафами для владельцев интернет-сервисов в размере до 50
миллионов евро.
Новый законопроект направлен также на противодействие
распространению в социальных сетях выдуманных («фейковых») новостей.
Первоапрельские шутки кару не повлекут: фейковые новости будут
блокироваться лишь в случае наличия в них всё тех же признаков
противоправного поведения, что и в публикациях, о которых сказано выше.
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Ретрансляция («перепост») недостоверной информации наказанию, по
замыслу авторов законопроекта, не подлежит.
Ассоциация немецких издателей журналов описала предлагаемый
законопроект как «катастрофический». По их мнению, государство вводит
в действие «частную полицию слежки за мнениями».
Оппозиция в Бундестаге упирает на то, что законопроект может
ущемить свободу слова. В парламентском комитете по защите прав
потребителей опасаются, что под предлогом нарушения будут удаляться
безобидные комментарии и, в конце концов, цензоры станут чистить всё
подряд.
Критикуют законопроект и в организации Глобальная сетевая
инициатива (Global Network Initiative, GNI), членами которой являются
Facebook, Google, Microsoft и Yahoo, а также Центр демократии и
технологий, Комитет защиты журналистов и Human Rights Watch.
«Компании, которым грозит штраф в несколько миллионов евро, будут
вынуждены массово подвергать цензуре Интернет, удаляя любой контент,
который может считаться спорным», – опасаются в GNI.
Немецкое
федеральное
объединение
компаний
в
области
информационной экономики, телекоммуникаций и компьютерных
технологий (Bitkom) назвало требования нового законопроекта по
отношению к крупным социальным сетям невыполнимыми. По мнению
Bitkom, социальные сети, чьё количество пользователей превышает
миллиард, технически не смогут удалять сообщения в течение 24 часов.
Доводы «pro»
Несмотря на критику, законопроект накануне первого чтения
единодушно одобрен кабинетом министров, канцлером Германии Ангелой
Меркель. После второго и третьего чтения (часто они проходят в один и тот
же день) закон может вступить в силу уже в этом законодательном периоде.
Однако документ еще должен пройти процедуру согласования в
Еврокомиссии.
До настоящего времени данная сфера в Германии и так достаточно
жёстко регулировалась законом о телекоммуникациях. Параграф 10 данного
закона обязывал поставщиков соответствующих услуг незамедлительно
удалять размещённый в Интернете незаконный контент. Стремительное
развитие социальных сетей, однако, достаточно быстро нивелировало
возможности операторов и владельцев интернет-платформ по контролю за
размещаемой и лавинообразно нарастающей (вследствие распространения)
информацией.
Социальные сети потенциально опасны как средство манипулирования
общественным сознанием. Это показано, в частности, строгими
исследованиями, которые обнаруживают, например, в Twitter число
регистраций роботов, сопоставимое с числом людей, участвующих в
социальной сети.
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Ещё один пример манипулирования общественным мнением –
американский сайт приёма петиций Change.org. Петиция, поданная от имени
роботов, набрала более 50 тысяч голосов в поддержку, впоследствии
подтвердила администрация ресурса.
Как пишет The Guardian, Facebook и другие участники рынка еще в 2015
году взяли на себя обязательство изучать и удалять в течение 24 часов любые
комментарии, разжигающие ненависть, в частности, из-за массового притока
мигрантов и беженцев. Но Маас, представляя законопроект, заявил, что «сети
не воспринимают жалобы своих собственных пользователей достаточно
серьезно».
Согласно данным, представленным правительством Германии,
Facebook блокирует или удаляет только 39% противоправных сообщений, о
которых сообщили пользователи. В Twitter удовлетворялась только одна из
ста пользовательских жалоб. Аналогичные показатели для YouTube
значительно улучшились по сравнению с первым мониторингом. Здесь
удаление преступного контента по жалобам пользователей составляет 90%. В
82% случаев удаление осуществлялось в течение 24 часов после сообщения.
«Ясно одно: мы должны увеличить давление на социальные сети. Для
того чтобы компании более серьёзно относились к удалению наказуемого
контента, нужны правовые нормы», – заявил Маас.
Он также сообщил, что будет добиваться аналогичных мер в
Европейском
союзе
(Татьяна
Костылева
Немецкий
пример:
беспрецедентные штрафы для соцсетей за разжигание ненависти и
ложные новости // http://d-russia.ru/nemetskij-primer-bespretsedentnyeshtrafy-dlya-sotssetej-za-razzhiganie-nenavisti-i-lozhnye-novosti.html. – 2017. –
17.05).

В «черный» список налоговых органов попал ряд белорусских
компаний из-за ошибки в национальной электронной системе
декларирования доходов. Из-за некорректной формулы автоматического
округления суммы налога, предприятия оказались в списке неплательщиков
и были вынуждены оправдываться перед контролирующими органами.
Разными подходами к математическому округлению объясняют
белорусские налоговые органы ситуацию, в результате которой некоторые
пользователи электронной системы декларирования в начале 2017 года
оказались в списках неплательщиков. По словам главного бухгалтера
крупной коммерческой компании, ошибка с округлением возникла в
результате деноминации национальной валюты, которая прошла в Беларуси
летом прошлого года. В частности, в стране, где долгое время имели
хождение только бумажные дензнаки, появились копейки, и, соответственно,
изменились подходы к округлению сумм, подлежащих уплате в
государственный бюджет.
«Система электронного декларирования автоматически рассчитывает
сумму, которую нужно заплатить в бюджет. Если речь идет об упрощенной
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системе налогообложения, то процесс расчета сводится к подстановке
показателя валовой выручки. Сумму, которую необходимо уплатить,
определяет программа. Мы были уверены, что расчеты производятся
корректно, и очень сильно удивились, когда инспекция Министерства по
налогам и сборам уведомила нас о занесении в «черный» список
неплательщиков».
Мы уже привыкли к тому, что спокойно работать с госсервисами в
Беларуси невозможно.
Бухгалтер добавила, что проблема решилась через доплату налогов и
потерь, кроме «репутационных», не произошло. Однако, вопросы к качеству
платного государственного сервиса остаются.
Специалисты отмечают, что хотя ситуация и не вылилась в финансовые
потери или штрафные санкции, доверие к электронным госуслугам в
Беларуси подорвано. Это подтверждает и директор бухгалтерской
компании «Белаудитальянс» Елена Жугер. Эксперт в области
бухгалтерского учета и аудита уверена, что пользоваться госсервисами без
постоянного самоконтроля и ожидания ошибки нельзя. «Проблемы
случаются постоянно. Мы уже привыкли к тому, что спокойно работать с
госсервисами невозможно. Даже сейчас с порталом по ЭСЧФ (электронные
счет-фактуры по НДС – прим. DR) проблемы. Как приближается срок подачи
отчетности, так все висит».
Отметим, что система электронного декларирования в Беларуси
неоднократно подвергалась критике, в том числе и со стороны специалистов
в области информационной безопасности. Последние до сих пор указывают
на тот факт, что для всех юридических лиц республики в системе
электронного декларирования установлен один общий логин и пароль.
В современном мире государственные электронные сервисы не должны
восприниматься как прорыв, и у разработчиков должно быть право на
ошибку. Такого мнения придерживается руководитель маркетплейса
Deal.by Максим Маринич. Это обязательное условие, при котором
отношения государства и бизнеса смогут стать по-настоящему простыми и
понятными. «К сожалению, в нашей стране это получается не всегда».
Сервисы должны поддерживать популярные системы и браузеры и
авторизовывать пользователей более современными способами, чем
сертификат на флешке.
«Мы регулярно пользуемся порталами учета счетов-фактур, ФСЗН,
МНС, реже – pravo.by и portal.gov.by. У них есть свои «плюсы» и «минусы».
Главный «плюс», на мой взгляд, это сама по себе возможность сдать отчет
или получить необходимую информацию, не выходя из офиса. «Минус» –
несовременная реализация этой возможности. К примеру, для работы с
корпоративным порталом ФЗСН подходит только компьютер на Windows с
браузером Internet Explorer, а для того чтобы стать пользователем портала,
нужно приехать в отделение фонда и лично получить сертификат на
флешке».
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Эксперт уверен, что пока компании в Беларуси сталкиваются с такими
устаревшими техническими требованиями, нельзя говорить о качественной
реализации государственных электронных сервисов. Он считает, что
«сервисы должны поддерживать популярные системы и браузеры и
авторизовывать пользователей более современными способами, чем
сертификат на флешке». Но, замечает Маринич, «государство двигается в эту
сторону» (Владимир Волков Беларусь: Из-за ошибки в системе
электронного декларирования компании попали в «черный» список //
https://digital.report/belarus-iz-za-oshibki-v-sisteme-elektronnogodeklarirovaniya-kompanii-popali-v-chernyiy-spisok. – 2017. – 17.05).

В Грузии обсуждают поправки к Конституции. Согласно одной из
них, в главном документе страны будет закреплено право граждан на
доступ к Сети. Правда, при этом не предлагается зафиксировать
минимальную скорость передачи данных.
Интернет – один из мощных инструментов XXI века, содействующий
демократии и экономическому развитию, говорят авторы поправок к
Конституции Грузии. Они предлагают закрепить в главном документе право
граждан иметь доступ к широкополосному интернету. По их мнению, в эпоху
информационных технологий Сеть помогает реализовать «право на свободу
слова». Кроме того, что интернет облегчает жизнь в быту и социальной
сфере, он также упрощает участие в политической жизни, повышает
административную прозрачность, способствуя тем самым развитию
демократии.
Для прогресса важен доступ к публичным онлайн-услугам и
электронное общение граждан с правительством.
От обеспечения широкого доступа к Глобальной паутине зависят и
другие права человека, считают эксперты. Они отмечают, что для прогресса
важен доступ к публичным онлайн-услугам и электронное общение граждан
с правительством. Глава Ассоциации малых и средних провайдеров
Грузии Уча Сетури: «Множество сервисов, которые государство
предоставляет гражданам, недоступно из-за отсутствия интернета». Он
приветствует идею с поправками. По словам эксперта, причисление «права
на интернет» к фундаментальным правам человека будет способствовать
прогрессу – поднимет экономику, ускорит политическое развитие, улучшит
социальное положение. «Поправка накладывает ответственность на
государство в самых разных сферах – в образовании, здравоохранении,
других отраслях. Это нововведение создаст конкуренцию на рынке и в целом
будет способствовать демократии, которая в большой степени зависит от
свободы слова».
Другое мнение
Тем временем ряд экспертов ставят под сомнение необходимость
такой поправки. По мнению члена правления Интернет-общества Грузия
(ISOC) Сандро Карумидзе, нет необходимости отдельно выделять право на
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интернет – оно и так закреплено в законодательстве. «Я не знаком с проектом
в деталях, но насколько понял, в нем указано, что «у всех есть право
свободного пользования интернетом». Мне кажется, такая постановка не
обязывает государство обеспечивать граждан доступом к интернету.
Интернет, на мой взгляд, – средство распространения информации, я не вижу
смысла выделять этот аспект отдельно. Не совсем ясно, как такая
формулировка дополняет право получать и распространять информацию,
которое уже закреплено в Конституции. Думаю, лучше дождаться публичной
дискуссии по поводу поправок – тогда будет понятней, что они означают», –
считает Карумидзе.
Идея внести право на интернет в Конституцию основывается на
рекомендациях Совета по правам человека ООН, которые были
обнародованы летом 2016 года. В них говорится, что оффлайн-права и
онлайн-права граждан должны быть приравнены. Грузия – первая страна в
регионе, которая решилась на это. Ни в Армении, ни в Азербайджане об этом
пока не задумываются. Вице-президент ISOC-Армения Григорий Сагиян
объясняет, что это даст стране: «Закрепление в Конституции права на доступ
к интернету, вероятно, имеет смысл для того, чтобы в дальнейшем это право
было трудно отнять». Он предлагает другой формат – так называемую
универсальную услугу: «Включение доступа к Сети в так называемую
универсальную услугу представляется более практичным. Универсальная
услуга – это минимальный набор телекоммуникационных услуг,
предоставляемый населению по приемлемой цене, который обычно
утверждает правительство. Если пойти по этому пути, то надо будет дать и
количественные характеристики, например скорость передачи данных.
Включение в универсальную услугу скорости 10 Мб/с будет означать
развитие беспроводного интернета в стране. Если включат доступ в 100 Мб/с,
тогда будут развивать оптоволоконную сеть. Обычно она финансируются
либо из бюджета, либо из специального фонда, либо с помощью
перекрестного финансирования со стороны оператора».
Эксперты говорят, что внесение поправки в Конституцию может
вызвать ряд правовых споров. К примеру, неясно, будет ли считаться
нарушением закона, если провайдер по тем или иным причинам
приостановит абоненту услугу доступа в интернет. Еще один непонятный
момент – скорость доступа. В поправках к грузинской конституции о ней
упоминания нет. Эксперты говорят, что этот вопрос требует прояснения –
предоставление доступа к сети на скорости 10 Мб/с не будет нарушать закон,
но и не сделает интернет более доступным для граждан. Однако
первоочередная задача сегодня другая – обеспечить доступ к интернету в
высокогорных регионах страны. Чтобы ее решить, власти инициировали две
программы: ваучеризацию (ее проводит Агентство инноваций и технологий
(GITA) при Министерстве экономики и устойчивого развития) и проект offnet (внесетевого доступа). Предполагается, что оба проекта привлекут
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инвестиции. Кроме того, правительством запущен проект всеобщей
интернетизации, в который вовлечены государственные и частные компании.
В Грузии действуют 3 программы, нацеленные на обеспечение доступа к
интернет-ресурсам в высокогорных районах.
За последние годы многие европейские страны придают особый статус
праву на доступ к интернету. В 2009 году Конституционный Совет Франции
объявил доступ к широкополосному интернету основополагающим правом
человека. В 2010 году Коста-Рика отнесла право на доступ к интернету к
основным правам человека. Финляндия пообещала своим гражданам, что до
2015 года каждый человек в стране будет иметь доступ к широкополосному
интернету со скоростью до 100 Мб/с. В Конституции Греции сказано, что все
граждане имеют право участвовать в информационном обществе и что
государство обязано обеспечить и содействовать производству, обмену и
распространению доступа к электронной информации (Яна Исраэлян В
грузинской Конституции закрепят право граждан на интернет-доступ //
https://digital.report/v-gruzinskoy-konstitutsii-zakrepyat-pravo-grazhdan-nainternet-dostup. – 2017. –16.05).

В последнее время в США происходит увеличение числа
гражданских проектов в области информационных технологий. Этот
процесс приводит к росту количества готовых информационных
продуктов для городских и муниципальных властей, которые создаются
в частном порядке.
Среди таких предложений – платформа для удобной обратной связи с
гражданами; инструмент, позволяющий отслеживать новости в сфере
законодательства; приложения для визуализации государственных данных и
другие проекты – все они предлагают властям возможности простых и
удобных сервисов.
Проекты, представленные частными лицами, легко могут быть
подстроены под нужды конкретных департаментов и госучреждений,
обходятся властям существенно дешевле и, как правило, сроки их реализации
короче, в сравнении с проектами от крупных подрядчиков.
Одним из успешных примеров такого сотрудничества между
государственными структурами и частными лицами может служить
приложение под названим Burgh’s Eye View (дословно «Точка зрения
Питтсбурга»), которое стало доступно для жителей Питтсбурга, штат
Пенсильвания, в ноябре 2016 года.
Разработанное по принципу «одного окна», приложение позволяет
получить доступ к наборам открытых данных, представление о широком
спектре общегородских сведений и сведений по районам города (например,
криминальные данные, сведения о строительстве и др.). Приложение
позволяет выбирать необходимые для отображения данные, желаемый
диапазон дат, и тому подобное (В США с помощью информационных
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технологий развивается государственно-частное
http://open.gov.ru/infopotok/5516023. – 2017. – 16.05).

партнерство

//

С 1 мая 2017 года в Кыргызской Республике начали принимать
заявления на оформление электронных биометрических паспортов.
Паспорт нового образца будет выдаваться гражданам бесплатно до
конца 2017 года, далее его стоимость составит около $8. В первый день
выдачи было подано 5 тыс. заявлений.
В Кыргызстане стартовал процесс оформления и выдачи электронных
биометрических паспортов. Это первый электронный паспорт в
Центральноазиатском
регионе,
соответствующий
требованиям
Международной организации гражданской авиации и имеющий
соответствующую защиту от подделок.
Внедрение биометрических паспортов в Кыргызстане является одним
из базовых условий для создания электронного правительства и вхождения
страны в цифровое будущее через реализацию инициированного президентом
проекта «Таза Коом». С помощью нового документа граждане получат
расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию
населения, ко всем государственным и муниципальным услугам без
необходимости сбора бумажных справок.

В биометрическом паспорте содержатся 19 сведений о гражданине,
включая информацию в электронном формате, что позволяет использовать
его весь срок действия, не меняя документ при изменении данных, которые
будут обновляться автоматически. Идентификационная карта может иметь
тактильный текст шрифтом Брайля для лиц с нарушениями зрения по
Зарубіжний досвід

71

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

1 – 31 травня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
желанию владельца. Заместитель председателя Госкомитета ИТ и
связи Мирлан Омуралиев: «Сейчас возможности чипа, вшитого в паспорт,
используются лишь на 30%. Однако в будущем мы планируем задействовать
чип на всю мощность, что откроет большие возможности для наших граждан.
Будут доступны различные услуги, такие как бесконтактная оплата за проезд
в общественном транспорте, пользование банковскими услугами и многое
другое. Сейчас время цифровой трансформации, Кыргызстан внедряет
технологический проект «Таза коом» и электронные паспорта будут являться
важной составляющей, которая позволит идентифицировать человека при
получении электронных услуг».

Срок действия паспорта остался прежним – 10 лет, однако электронную
цифровую подпись гражданин будет должен обновлять каждые три года. Как
отметили в Государственной регистрационной службе, защита ЭЦП, вшитой
в паспорт, является более надежной, что позволяет обновлять подпись лишь
раз в три года. Ранее ЭЦП было необходимо обновлять каждый год.
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В Кыргызстане 1 мая, а также с 5 по 9 мая включительно – официально
были нерабочими днями. В период майских праздников кыргызстанцы
обычно откладывают важные дела до окончания выходных, однако в этом
году в Центре обслуживания населения (ЦОН) был ажиотаж. Уже со 2 мая
граждане выстраивались в длинные очереди, чтобы подать заявку на
получение паспорта нового образца.
По данным Государственной регистрационной службы (ГРС), за первые
сутки свои анкеты подали почти 5 тыс. кыргызстанцев. Заместитель
председателя ГРС Дастан Догоев: «За последние 4 дня, по состоянию на 10
мая по республике анкеты подали 13 тыс. 450 граждан. Если брать среднюю
цифру до выдачи новых паспортов, то мы принимали по 6,5 тыс. анкет в
день. То есть показатель вырос в два раза».
Он отмечает, что это нормальная практика, поскольку многие граждане,
у которых вышел срок действия старого документа, либо же граждане,
получающие паспорт впервые, ждали момента, чтобы сразу получить
паспорт нового образца. В связи с большим наплывом людей, ЦОНы
вынуждены были работать на 1,5 часа дольше.
В первые дни работники Центров обслуживания населения испытывали
некоторые затруднения в работе с новой системой, из-за этого гражданам
приходилось стоять в очереди по несколько часов, несмотря на то, что сам
процесс заполнения электронной анкеты занимает около 15 минут. «Это
нормальная практика, когда от старых систем переходят к работе с новыми
системами, неизбежен такой период, когда работники испытывают
трудности. В первые дни люди стояли в очереди по несколько часов, но это
не техническая сторона вопроса, потому что сама услуга занимает несколько
минут. Это говорит о том, что внутренние процессы работы центров
обслуживания требуют модернизации. С учетом этого за выходные мы
увеличили количество операторов и оптимизировали внутренние процессы
ЦОНов. Вчера мы снова ожидали большой наплыв людей, однако и вчера и
сегодня было спокойнее», – отметил представитель ГРС.
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С 1 мая до 31 декабря 2017 года биометрические паспорта можно
получить бесплатно. Однако для тех, кто получил новый паспорт и успел его
потерять или повредить, повторное получение документа обойдется в сумму
около $8 (примерно 550 сомов). Примерно столько же будет стоить
электронный паспорт для тех, кто будет получать его с 2018 года.
Обновление электронной подписи обойдется $4,5 (300 сомов). «ЭЦП
отдельно выдается сроком на 1 год. Теперь срок действия сертификата
электронной цифровой подписи, который находится внутри чипа паспорта,
составляет 3 года. Срок действия зависит от стойкости и надежности ключа,
ведь важен элемент безопасности. Защита ЭЦП в новых паспортах более
надежная и позволяет обновлять ее лишь раз в 3 года. Это хорошие сроки.
Кроме того, ЭЦП сейчас стоит около 600 сомов и эту сумму необходимо
оплачивать каждый год, то ЭЦП, которая вшита в паспорт, будет стоить 300
сомов и действовать на 2 года дольше», – пояснил представитель ГРС.
Внедрение электронного паспорта является одной из важных ступеней
в построение «умного государства», к которому начал стремиться
Кыргызстан с этого года. Паспорт будет являться не просто документом,
удостоверяющим личность гражданина, но и средством получения
государственных услуг. Руководитель аппарата президента КР Сапар
Исаков: «Мы хотим отказаться от ненужной бюрократии. То, что можно
было получить за 3 месяца скоро можно будет получить за 1 день. Это
избавит нас от длинных очередей, от процесса сбора большого количества
документов и справок и от много другого. Жизнь скоротечна, поэтому люди
должны заниматься более эффективными делами, а не собирать бумаги и
тратить нервы. Электронный биометрический паспорт – это личный кабинет
кыргызстанца, через который он сможет быстро и легко получать все
государственные услуги» (Азиза Бердибаева В Кыргызстане началась
выдача электронных паспортов с биометрией // https://digital.report/vkyirgyizstane-nachalas-vyidacha-elektronnyih-pasportov-s-biometriey. – 2017. –
15.05).

В Узбекистане 11 мая заработала обновленная версия Единого
портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), на котором
теперь можно проверить штрафы ГИБДД.
Доступ к ЕПИГУ предоставляется после регистрации через Единую
систему идентификации пользователей электронного правительства.
Чтобы узнать о наличии/отсутствии штрафа, необходимо указать
государственный номер автотранспорта, номер и серию удостоверения ТС, а
также номер страхового полиса.
О возможности оплаты штрафа онлайн в описании услуги не говорится,
хотя упоминание об оплате имеется на иконке услуги на ЕПИГУ.
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(Вика Рябова Сервис для онлайн-проверки штрафов за нарушения
ПДД запущен в Узбекистане // http://d-russia.ru/servis-dlya-onlajn-proverkishtrafov-za-narusheniya-pdd-zapushhen-v-uzbekistane.html. – 2017. –12.05).
Казначейство США во вторник запустило обновленную версию вебсайта, который информирует о всех категориях расходов федерального
правительства, которые в 2016 году составили 3,85 триллиона долларов.
Работа над новым сайтом Beta.USAspending.gov продолжалась три года.
Сайт призван обеспечить более широкое представление о государственных
расходах, чем данные о грантах и закупках, ранее доступные на сайте
USAspending.gov.
Проект объединяет около 400 различных наборов данных из более чем
100 федеральных агентств, извлекает информацию о расходах из тысяч
различных компьютерных систем правительства, говорится на сайте проекта.
Он также предназначен для машинного чтения, имеет открытый
исходный код, что позволяет частным компаниям анализировать и
разрабатывать коммерческие приложения, сказал Reuters старший сотрудник
казначейства, работающий над проектом.
Бета-сайт запустился с данными за 2016 год. Данные будут обновляться
ежеквартально.
Из представленных данных стало известно, что более половины всех
расходов федерального бюджета США приходится на три категории:
социальное обеспечение (23,9%), медицина (14,9%) и национальная оборона
(14,9%).
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Ожидается, что бета-версия сайта будет работать вместе с оригиналом в
течение нескольких месяцев, чтобы собрать обратную связь от пользователей
(Татьяна Костылева В США запущена обновленная версия сайта о
государственных рас ходах // http://d-russia.ru/v-ssha-zapushhenaobnovlennaya-versiya-sajta-o-gosudarstvennyh-rashodah.html. – 2017. –10.05).

Высокий темп инноваций в сфере информационных технологий и
перемены в обществе призваны укрепить позиции «умных городов».
«Граждане всё шире используют технологии обработки персональных
данных и социальные сети, чтобы лучше организовать свою жизнь, поэтому
государственные органы и коммерческие организации наращивают свои
инвестиции в ИТ-инфраструктуру и управление ею.
Результатом является создание открытых платформ, которые дают
возможность гражданам, группам людей и компаниям осваивать новое,
лучше взаимодействовать, и в конечном счете предоставляя полезные для
них решения, удовлетворяющие их потребности как жителей города» –
отмечает Энтони Маллен (Anthony Mullen), директор исследовательской
компании Gartner.
Компания прогнозирует, что к 2019 году 50% жителей городовмиллионеров будут ощущать выигрыш от программ «умного города», по
собственной воле предоставляя свои персональные данные. Объем и
разнообразие данных, генерируемых гражданами, будут продолжать расти
как следствие растущей распространенности потребительских устройств и
Интернета вещей. Граждане будут ощущать определенные выгоды такого
пассивного предоставления данных в результате взаимодействия госслужб и
коммерческих организаций.
Однако, как отмечают исследователи, одним из главных затруднений при
взаимодействии граждан с госслужбами является сложность прохождения
через множество инстанций.
Граждане отдают предпочтение диалоговым платформам, таким как
виртуальный консультант или чат-бот, вместо традиционных приложений и
вебсайтов. Госслужбы также приспосабливаются к этим переменам.
К примеру, Управление общественной безопасности американского
штата Юта разрешает пройти экзамен на водительские права с помощью
Amazon Echo, а власти Сингапура в сотрудничестве с Microsoft ведут работу
над проектом «разговорной платформы», намереваясь создать чат-боты для
целого ряда госуслуг.
В следствие таких перемен возникает быстро растущий объем
генерируемых машиночитаемых данных о том, как граждане
взаимодействуют с госслужбами и службами своего города, что создает
громадную возможность разработать порталы открытых данных, которые
могут повысить эффективность, удобства для пользователей, продвигая при
этом инновацию и принося доход государственным организациям.
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Вице-президент Gartner Беттина Трац-Райан: «Город становится
«умным», когда данные собираются и управляются так, что позволяют
предоставить ценные потоки в реальном времени, а не просто
ретроспективную статистику или отчеты».
Стоит отметить, что в некоторых городах уже запущен процесс создания
бирж данных. К примеру – существующая в Копенгагене Data Exchange,
предпринимающая самые первые шаги по «подключению» горожан к
данным, предоставляя доступ к городским данным по Сети и набор
инструментов, чтобы просматривать информацию (Программы «умных
городов» укрепят позиции в течение ближайших лет //
http://open.gov.ru/infopotok/5516010. – 2017. – 03.05).

В феврале 2017 года Британская правительственная цифровая
служба (Government Digital Service) опубликовала национальную
Стратегию цифровых преобразований. В ее рамках планируется
обновление устаревших IТ-систем для более эффективного использования
данных и создания единых платформ для интерактивных госуслуг. Стратегия
будет способствовать развитию услуг, оказываемых государственными
органами. К примеру, планируется улучшить взаимодействие органов
соцобеспечения с налоговой системой и отдельное внимание уделить
усилению кибербезопасности существующих систем. Великобритания – одна
из ведущих стран по внедрению электронных государственных услуг.
Эксперты
Государственной
службы
цифрового
развития
Великобритании (Government Digital Service, GDS) Дэниел Лоу и Алекс
Торенс:
Своеобразная революция электронного правительства в Великобритании
началась в 2010 году. Отличительной чертой оказываемых им услуг
считается их полная ориентированность на потребности граждан
Великобритании. При проектировании наших государственных услуг мы
используем инновационную методологию Agile (проворный, быстрый,
гибкий), а также стремимся к обеспечению прозрачности, что полностью
соответствует требованиям граждан.
Известно, что электронные государственные услуги создаются путем
оцифровки действующих государственных услуг. Если они будут
разработаны по принципу «по умолчанию», это позволит обеспечить
прозрачность всего правительства и, что также немаловажно, правительство
сможет сэкономить миллиарды фунтов стерлингов. Кроме того, посредством
электронного правительства достигается более высокий уровень
удовлетворенности физических и юридических лиц, пользующихся
электронными государственными услугами, использование которых
позволяет населению и бизнесу принимать более активное участие и быть
вовлеченными в процесс принятия решений государственного уровня.
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Если говорить о сложностях и «подводных камнях», встречающихся
при внедрении электронного правительства, то в первую очередь
необходимо отметить кардинальное изменение мышления населения.
Своеобразная культурная революция должна помочь лучше понять то,
что должно представлять собой правительство и чем оно должно заниматься.
При удачном введении подобных изменений с сопутствующим
иммаксимальным количеством оцифрованных видов государственных услуг
станет реальным достижение того, что правительство начнет заботиться об
истинных потребностях граждан, пользующихся электронными услугами.
Говоря конкретнее о том, что мы подразумеваем под потребностями
пользователей, можно привести в пример процесс получения гражданского
паспорта.
Процедура подачи заявки на его получение считается государственной
услугой, а истинной потребностью человека, пользующегося ею, не всегда
является сам факт получения паспорта и уж тем более не заполнение какихто бланков и форм при подаче заявки. Возможно, он всего лишь хочет
поехать за рубеж – вот она, истинная потребность, поэтому при проектировании государственных услуг мы должны исходить именно из
реальных интересов населения.
У нас при проектировании электронных государственных услуг
используется, как мы их называем, 10 основных принципов проектировки.
Но их придерживаются не только разработчики услуг, им следует вся
команда, которая занимается трансформацией или созданием новых
государственных услуг. В частности, они применимы к руководителю
команды, менеджеру, а также специалистам по проведению исследований
потребностей пользователей.
1. Нужды прежде всего – это не потребности правительства, а то, чего
хотят пользователи его сервисов.
2. Нужно делать менше – создавать продукты и услуги могут сторонние
разработчики, которые могут решать проблемы людей – без лишних усилий
со стороны создателей «материнского» проекта. Это позволяет экономить
ресурсы и направлять их на те участки, которые действительно могут быть
значительно улучшены.
3. Дизайн должен строиться на данных – система должна подстраиваться
под поведение людей и соответствовать ему, а не заставлять пользователей
прогибаться под себя и менять привычки.
4. Упростить что-то очень сложно – разработчики должны всеми силами
стремиться упростить использование своих продуктов – это проявление
ответственности и уважения к пользователям, которые иногда просто
вынуждены работать с сервисом или программой из-за отсутствия
альтернатив.
5. Движение шаг за шагом – наилучшим способом построения
эффективных сервисов является их пошаговое улучшение.
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6. Дизайн должен быть доступным – продукт должен создаваться таким,
чтобы им могло пользоваться как можно больше людей, даже если ради этого
придется пожертвовать элегантностью и красотой.
7. Понимание контекста очень важно – создать продукты или услуги,
которые действительно решают проблемы целевой аудитории, можно только
в том случае, если разработчики имеют четкое понимание этой аудитории и
возможного контекста использования продуктов.
8. Цифровые сервисы, а не сайты – дизайн не начинается и не
заканчивается на сайте.
9. Последовательность, а не однообразие– везде, где только возможно,
стоит использовать один и тот же язык и приемы дизайна, поскольку это
помогает людям быстрее освоить разные элементы системы.
10. Открытость делает мир лучше – крайне важно общаться с коллегами,
пользователями и конкурентами.
В прошлом году наша страна приняла специальную стратегию по
обеспечению кибербезопасности не только электронного правительства, но
и всей страны в целом. Эта стратегия подразумевает, что правительство
будет инвестировать 1 млрд 900 млн фунтов стерлингов на повышение
кибербезопасности и оборонного потенциала страны именно в борьбе с
киберугрозами. Согласно стратегии, будет создан целый национальный
центр со специализированной технологией. Но в целом принятая стратегия
подразумевает повышение потенциала всего населения Великобритании в
борьбе с киберугрозами.
Киберпреступность – незаконные действия, которые осуществляются
людьми, использующими информационные технологии для преступных
целей.
Главное – это противостояние кибер-преступлениям, которые
подразделяются на несколько видов. В первую очередь преступления в сети
совершают обычные кибермошенники, то есть это мошенники, которым
помогают какие-то программисты и специалисты сферы IT. Но существуют и
более серьезные киберугрозы, суть которых заключается в разработке специального вируса, с помощью которого можно похищать финансовые данные
или разрушать различные электронные инфраструктуры. Кроме того, мы
также стремимся повысить наш потенциал в борьбе с кибератаками
государственного масштаба. Есть страны, финансирующие кибер-атаки, мы
же боремся с этим. Также у нас ведется борьба с международными
террористическими кибератаками и с так называемыми «хактивистами»
(хакеры-активисты). Существует еще одна категория преступлений, которая
совершается детьми с использованием небольших приложений,
разработанных злоумышленниками. Ребята, зачастую сами не подозревая
того, пользуются специальными скриптами или приложениями, которые
приводят к определенному правонарушению.
Наш главный принцип при оказании услуг – требование минимального
количества личных данных. Конечно, мы вынуждены запрашивать
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некоторую обязательную информацию для оказания услуг, но по
возможности стараемся свести все к минимуму. А что касается конкретных
средств или инструментов безопасности, то я не могу рассказать много
интересного об этом, так как сам не являюсь специалистом в данной области.
Однако могу заверить, что все наши приложения безопасны относительно
защиты данных.
Наша методология Agile позволяет свести к минимуму какие-либо
дефекты или недостатки системы, в том числе и в плане безопасности. Agile
– система, где вы по небольшим частям вводите определенные функции для
той или иной услуги, имея возможность исправлять ошибки уже по ходу
внедрения этих функций. Таким образом, к моменту перехода услуги в
режим live у нее практически не остается каких-либо недостатков (Хумоюн
Мукимов Электронное правительство. Опыт Великобритании //
http://ictnews.uz/02/05/2017/egov-uk. – 2017. – 02.05).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Аждер Т. Б., Макарова И. В., Маркова И. А. Информационная
поддержка деятельности электронного правительства // Новое слово в науке:
перспективы развития. 2017. № 1 (11). С. 254-255. В работе рассмотрены
основные направления внедрения программы электронного правительства и проблемы их
информационной поддержки. В статье детально представлено понятие «электронное
правительство».

Гусев В. А., Матвеева М. В. Принцип работы электронного
правительства на примере услуги «выдача лицензии» // Информатика:
проблемы, методология, технологи. Материалы XVII Международной
научно-методической конференции. – Воронеж, 2017. – С. 35–41.
Дегтярев Д. В. Механизмы обеспечения безопасности при применении
информационно- коммуникационных технологий в работе электронных
правительств разных стран // Вопросы совершенствования системы
государственного управления в современной России. Международный
сборник научных статей. – Москва, 2017. – С. 134–139. Рассматриваются
вопросы
регулирования
безопасности
при
применении
информационнокоммуникационных технологий в работе электронных правительств разных стран,
связанные с угрозой и рисками несанкционированного доступа и похищения информации.
Информационная безопасность сегодня стала стратегической категорией, составной таких
комплексных понятий, как «международная безопасность» и «национальная
безопасность» государств.

Лаврик Н. В. Электронная демократия: мировой опыт // Вестник
Забайкальского государственного университета. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 67–
75. Целью статьи является исследование практики формирования электронной
демократии на мировой арене на примере ряда стран. Приводится классификация методов
электронного участия и электронной демократии, подразделяемая на трехступенчатую и
четырехступенчатую. Сформулирована главная цель электронной демократии на мировой
арене: она заключается в использовании информационно-коммуникационных технологий
с целью улучшения участия и демократического управления. При этом отмечается, что
двигателем электронной демократии являются требования демократии, а не технологии.
Автор проанализировал влияние информационно-коммуникационных технологий на
процессы электронной демократизации в каждой конкретной рассматриваемой стране.
Утверждается, что наиболее успешное развитие механизмов электронной демократии
происходит в тех странах, где власть главной своей целью ставит привлечение граждан к
публичным дискуссиям и увеличение активности в них, которые, в свою очередь,
приводят к рациональным идеям о введении электронной демократии (например, Эстония,
Литва, Латвия, Болгария, Исландия, Южная Корея, Тунис, Россия). Однако имеются и
такие страны, в которых свобода интернета существенно ограничена (например, Китай,
Саудовская Аравия, Беларусь, Вьетнам). Содержание статьи доказывает, что потенциал
новых информационных технологий может быть использован как во благо демократии,
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так и против нее. Результаты проведенного исследования дают возможность говорить о
том, что в каждой конкретной стране демократические и человеческие ценности, а также и
этические соображения являются неотделимыми частями технологических аспектов
электронной демократии. В настоящее время в мире наряду с существованием правовых
государств стремительно происходит процесс построения электронных государств.

Любимов И. С., Иванова Е. Ю. Электронное правительство: особенности
функционирования, специфика внедрения и совершенствования // Экономика
и управление: актуальные проблемы и тенденции развития. Материалы II
Межвузовской студенческой научно-практической конференции. – Тамбов,
2017. – С. 92–97.
Михальчук С. О. Інтернет-комунікації як чинник демократизації
електоральної участі громадян України [Електронний ресурс]. – Дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю
23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Львівський національний
університет імені Івана Франка, Львів, 2017. – Режим доступу:
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/dis_mykhalchuk.pdf. – Назва
з екрана. У дисертації здійснено комплексне політологічне дослідження проблеми
Інтернет-комунікацій як чинника демократизації електоральної участі громадян України.
Структуровано концептуальні підходи до вивчення проблеми використання Інтернеткомунікацій в електоральному процесі. Визначено проблеми нормативно-правового
забезпечення електоральних Інтернет-комунікацій. Запропоновано рекомендації щодо
вдосконалення законодавчого забезпечення функціонування Інтернет-комунікацій у
виборчому процесі. Розкрито інституційну структуру та електронні засоби демократизації
електоральної участі. Концептуалізовано поняття електронного маркетингу та
електронного менеджменту у виборчому процесі. Досліджено досвід самоуправління
виборчим процесом із боку громадянського суспільства за допомогою залучення
електронних засобів для моніторингу й контролю відповідності електорального процесу
вимогам законодавства. З’ясовано роль Інтернет-комунікацій у демократизації
електоральної участі в президентських виборах 2010, 2014 рр. Охарактеризовано Інтернеткомунікації як складову частину участі громадян у парламентських виборах 2012, 2014 рр.
Визначено переспективи запровадження електронних виборів в Україні.

Мишенин Ф. Е. Информационные технологии в предоставлении
государственных и муниципальных услуг // Современные тенденции
развития науки и технологий. – 2017. – № 3-6. – С. 137–139. Автор данной
статьи особое внимание уделяет внедрению информационных технологий в
государственном и муниципальном управлении, рассматривая их как меру, служащую
целям улучшения качества государственного управления, акцентирует внимание на то,
что административная модель должна обеспечить административную реформу,
позволяющую выявлять наиболее важные направления внедрения информационных
технологий, потому что информатизация данных процессов без их корректировки будет
неэффективной. В исследовании обосновано, что самым приоритетным проектом
использования информационных технологий, на сегодняшний момент, в работе
государственной и муниципальной власти является «электронное правительство».
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Околеснова О. А. Китайская модель открытого правительства:
информационно-правовые векторы развития // Информационное право. –
2017. – № 1. – С. 34–38. Целью данной статьи является изучение на примере Китая

модели государственного управления с использованием информационных технологий.
Методы открытости в сочетании с современными технологиями и особенностями
азиатской концепции открытого правительства по-новому раскрывают вопрос
государственного управления в Китае, изучение которого незаслуженно скупо
представлено в современной отечественной науке. Методология. Методом анализа
механизмов внедрения информационных технологий в процессы государственного
управления в КНР в статье выделяются основные особенности и закономерности
описанных процедур; метод компаративистики автор применяет, проводя параллели
между азиатской моделью открытого правительства и моделью, которая сейчас
развивается в России; формально-юридический метод применен автором при изучении
нормативных предпосылок развития концепции отрытого правительства с применением
информационных технологий; исторический метод использован при изучении истории
внедрения модели открытого правительства в КНР; метод моделирования применяется
при попытке переноса опыта КНР в области развития открытого правительства на
российские реалии. Результаты. Благодаря применению методов сравнительного
государствоведения в статье удается раскрыть важные реперные точки и экстремумы
развития концепции электронного правительства в Китае на различных этапах его
построения. Сохранение традиций и органичное вплетение в процедуры государственного
управления информационных технологий делает Китай одним из уникальных примеров и
ориентиров современности. Научная и практическая значимость. Китай на сегодняшний
день является важнейшим стратегическим партнером России на международной арене.
Исследования новшеств государственного управления в этой стране могут быть полезны в
попытках понять особенности поведения китайских коллег, участвующих в
международных отношениях. Более того, изучение азиатского пути позволит сделать
правильные выводы для проведения модернизации государственного управления в других
странах.

Поздов А. А., Малютина А. Д. Использование современных
информационных технологий в работе органов государственной власти и
местного самоуправления // Моделирование в менеджменте и маркетинге:
проблемы и пути решения. Сборник научных трудов Всероссийской
молодежной научно-практической конференции. – Уфа, 2017. – С. 50–52. На
сегодняшний день одним из важных направлений в развитии государственных и
муниципальных услуг в нашей стране является масштабное внедрение и реализация
информационных технологий в сфере государственного управления. С внедрением таких
технологий люди смогут затрачивать меньшее количество времени на решение своих
вопросов.

Струтинська І. В. Розвиток електронних інформаційних систем та
електронної демократії в Україні. Матеріали Ⅴ Міжнародної науковотехнічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі
сучасних технологій». – Львів, 2016. – С. 112–113.
Ткачева Н. В. Электронное правительство как форма организации
государственных и муниципальных услуг // Молодежь и наука: шаг к успеху.
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редактор Горохов А.А. – Курск, 2017. – С. 397–401.

Трахтенберг А. Д. Концепт «электронное правительство» как
инструмент технократической редукции и рациональной легитимации //
Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория,
методология, практика. Сборник материалов XXVIII Международной
научно-практической конференции / под общей редакцией С.С. Чернова. –
2017. – С. 77–84. В статье рассматривается господствующий подход к анализу
внедрения информационных технологий в государственное управление. В его рамках
массовое внедрение информационных технологий должно иметь своим неизбежным
следствием радикальное реформирование управленческой системы, резкий рост ее
эффективности, сокращение расходов, повышение качества государственных услуг и
усиление влияния граждан на принятие управленческих решений, т.е. формирование
«электронного правительства». Показано, что концепт «электронное правительство»
действует как «анти-политическая машина», обеспечивая редукцию политических
проблем, связанных с ролью государства в информационном обществе, до технических, и
одновременно – легитимируя расширение и развитие системы разрешительных
полномочий органов власти.

Яковлева Л. І. Феномен легітимності політичної влади в інформаційну
епоху // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe :
електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов.
ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.]
; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 2. – С. 63–67. Статтю присвячено
дослідженню феномену легітимності політичної влади в інформаційну епоху. Визначено
основні теоретичні підходи до обґрунтування феномену легітимності політичної влади в
інформаційну епоху з точки зору політичної науки. Відзначено особливості легітимності
влади в контексті впровадження електронної демократії та електронного урядування в
Україні. Наголос зроблено на комунікативній складовій частині процесу легітимації
політичної влади та формуванні громадянської ідентичності як складника легітимності
політичної влади інформаційної епохи.

Ямщиков А. С., Баранов Д. А. Национальные системы электронного
правительства: отечественный и зарубежный опыт // Научное обозрение.
Экономические науки. – 2017. – № 2. – С. 145–151. В данной статье проведен
анализ развития электронных систем управления на государственном уровне. Рассмотрен
зарубежный опыт и оригинальный опыт некоторых регионов России. Аккумулированы
наиболее интересные для развития российского электронного документооборота и
формирования электронного правительства элементы зарубежного опыта. Выделены
некоторые отличительные особенности формирования электронного правительства в
России. Так, в России система электронного правительства в большей степени
ориентирована на удобство работы населения, минимизацию издержек и времени
получения государственной услуги, тогда как за рубежом подобные системы в
значительной степени ориентированы на функционирование обратной связи органов
государственной власти и населения и демократизации процессов принятия
государственных решений.

Бібліографія

84

