1-31 липня 2015

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

1 – 30 червня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

«СТРАТЕГІЯ – 2020»
інформаційні технології в державному управлінні

_____________________________________
Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Головний редактор
Л. М. Галаган, директор Фонду Президентів України,
канд. політ. наук, ст. наук. співроб.

Відповідальні за випуск
В.М. Удовик, ст. наук. співроб. інформаційно-аналітичного відділу
Фонду Президентів України, канд. іст. наук

Інформаційні та бібліографічні матеріали підготували
В.М. Удовик, Р.Н. Жангожа, Л.Г. Дем’яненко, С.В. Горова, Д.В. Павленко,
М.Б. Кушнарьова, Є.В. Глущук

Заснований у 2014 році
Виходить два рази на місяць
Адреса редакції:
НБУВ, пр-т Голосіївський, 3, Київ, 03039, Україна
Тел. (044) 525-54-70
E-mail: fpu@nbuv.org.ua
Передрук – тільки з дозволу редакції

© Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського, 2017

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

1 – 30 червня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

Передрук за погодженням

«СТРАТЕГІЯ –2020»
інформаційні технології в державному управлінні

Випуск 6 (44)
(огляд матеріалів ЗМІ за 1 –30 червня 2017 р.)

Зміст
Анонс………………………………………………………………………………4
Офіційна інформація…………………………………………………………....8
Регіональні ініціативи…………………………………………………………14
Експертний погляд……………………………………………………………..29
Блоги та соціальні мережі …………………………………………………….40
Інфографіка…………………………………......................................................54
Зарубіжний досвід.……………………………………………………………...56
Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних досліджень з
проблематики електронного урядування…………………………………...69

Київ 2017

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

1 – 30 червня 2017 року

<
20-28 лютого
2015

Анонс
11 липня 2017 р. (Київ)
ФОРУМ Digital Ukraine – Цифрова стратегія розвитку
Метою проведення Форуму є визначення та обговорення конкретних
ініціатив та шляхів реалізації цифрової трансформації України.
Місце: м. Київ., вул., Алли Тарасової 5., Готель «Hyatt Regency»,
конференц-зал 2-й поверх, з 10.00 до 15.30.
«Цифрові технології» – основа добробуту України. Світ, де створюються
наші нові можливості. Сфера, що визначає суть трансформацій у країні – для
кращого життя, роботи, творчості, навчання, відпочинку українців та людей
світу, дорослих та дітей.
Саме з цим посилом ми об’єднуємо нашу владу, представників бізнесу
та громадян і створюємо майданчик для спільної праці над цифровими
перетвореннями в країні.
Серед питань, які будуть обговорюватися під час проведення
ФОРУМУ, будуть наступні життєвоважливі теми:
Перспективи розвитку цифрової економіки України
Ініціатива «Цифровий порядок денний України – 2020»
План дій уряду
Проекти цифрових трансформацій національного масштабу
Основні пріоритетні галузі для проведення цифрових трансформацій
Цифрові інфраструктури, подолання цифрової нерівності
Цифрова трансформація України. Діалог влади та бізнесу
Безготівкова економіка та перспективи України
Організатор ФОРУМУ
ГС «Hi Tech Office Ukraine»
За підтримки:
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку
Державного агентства з питань електронного урядування України
Офісу реформ при Кабінеті Міністрів України
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи
У роботі Форуму візьмуть участь:
Володимир ГРОЙСМАН – Прем’єр-міністр України
Степан КУБіВ – Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр
економічного розвитку і торгівлі України
Олександр ДАНЧЕНКО – Народний депутат України, голова комітету
Верховної Ради України з питань інформатизаціі та зв’язку
Дмитро ШИМКІВ – Заступник глави Адміністрації Президента України
Олександр РИЖЕНКО – Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України
Анонс
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Володимир СТАВНЮК – Голова правління, Державна інноваційна
фінансово-кредитна установа
Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ – Голова Національної комісії‚ що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
Олексій ВИСКУБ – Перший заступник Голови Державного агентства з
питань електронного урядування України
Юрій
НАЗАРОВ
–
Директор Департаменту інформаційнокомунікаційних технологій виконавчого органу КМДА
Максим НЕФЬОДОВ – Заступник міністра економічного розвитку і
торгівлі України
Яків СМОЛІЙ – Виконуючий обов’язки Голови Національного банку
України
Лі Янг ГУ – Надзвичайний і повноважний посол республіки Корея в
Україні
Петро ЧЕРНИШОВ – Президент компанії «Київстар»
Андрій БІРЮКОВ – Виконавчий директор ГС «ХАЙ-ТЕК ОФІС
УКРАЇНА», Радник першого віце- прем’єр-міністра – Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
Валерій ФІЩУК – Регіональний менеджер з розвитку бізнесу та
взаємодії з державним сектором компанії CISCO, експерт ГС «ХАЙ-ТЕК
ОФІС УКРАЇНА»
Олександр ЮРЧАК – Генеральний директор АППАУ
Олексій ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ – Лідер Громадського руху «Україна- це я»,
системний аналітик
Сергій СКАБЕЛКІН – Віце-президент асоціації учасників електронного
бізнесу України та представники компаній «Київстар», «Корея Телеком»,
«Kernel Україна» Цифровізація агросектору, «Huawei», «Samsung»,
«MasterCard» (http://digital-ua.org).

12 липня 2017 р. (Київ)
Криптовалюти: чому гроші є, а папірців немає?
Криптовалюти сміливо можна назвати особливим трендом сучастності.
Чому особливим? Всі про них чули, багато хто вважає їх крутими, проте,
мало хто на них розуміється. Але знаєте, світ надто швидко змінюється, щоб
втрачати час і лишатись позаду.
Місце: FEDORIV Hub, Velyka Vasylkivska vulytsia, 5, Киев, 01004
12 липня 8 спікерів відкриватимуть завісy таємниць і складне
робитимуть простим. Слова «bitcoin», «blockchain» чи «ICO» більше не
викликатимуть подиву, а відповідь на питання «куди котиться світ?» стане
ближчою. 8 спікерів розберуть по полицям все, що треба знати про
криптовалюти.
Спікери:
Олег Кудренко – офіційний представник CEX.IO;
Андрій Великий – керуючий партнер інвестиційної групи iguards.net;
Анонс
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Анатолій Каплан – засновник та координатор інтернет-видання ForkLog
– биткоин, блокчейн и криптотехнологии;
Олександр Момот – CEO Remme, BDM Hotmine, Bitcoin Foundation
Ukraine Board member;
Кришталь Дмитро – CEO української філії A2B.Direct;
Нестор Дубневич – партнер lexnet.io, юрист ІТ практики ЮК
«Юскутум»;
Вадим Груша – CEO blocksoft.biz, Технические аспекты запуска ICO и
как безопасно хранить токены;
Максим Орловський – керуючий партнер інвестиційного фонду
Transcendence.Capital
(http://kiev.carpediem.cd/events/3909132-kriptovalyutichomu-groshi-ie-a-papirciv-nemaie-at-fedoriv-hub).

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).

Анонс
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Офіційна інформація
Після хакерських атак, яких зазнали сайти Кабміну та інших
державних та комерційних організацій, стало зрозуміло, наскільки
важливим є високий рівень захищеності від подібних небезпек та
загалом ефективна IT-інфраструктура.
Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко:
«Я задоволений роботою наших ІТ-служб, які злагоджено і професійно
відреагували на цю ситуацію. Впевнений, зловмисники будуть знайдені та
понесуть відповідне покарання. Водночас ми усвідомлюємо, наскільки
важливо в сучасному світі мати високий рівень захищеності від подібних
небезпек та мати ефективну IT-інфраструктуру. Це було заплановано ще на
початку роботи нашого уряду у квітні 2016 року», – сказав Саєнко.
Розвиток електронного урядування є невід’ємною частиною реформи
державного управління.
«Цього року ми зосередимося на реформуванні 10 пілотних міністерств,
і розбудова ефективної ІТ-інфраструктури в них є нашим пріоритетом. Так,
буде суттєво модернізовано поточну інфраструктуру Секретаріату Кабінету
міністрів України (локальна мережа, доменна структура тощо), запроваджено
внутрішній корпоративний портал для налагодження ефективної роботи
центральних органів виконавчої влади, оновлено Урядовий портал».
Що ж стосується кібератаки, яка сталася у вівторок, то вона зупинена.
Вірусу не вдалося спричинити настільки значних наслідків, щоб серйозно
вплинути на роботу Секретаріату Кабміну та міністерств. Тепер фахівці
працюють над відновленням даних, які зберігались на деяких окремих
комп’ютерах.
«Всі стратегічні підприємства, в тому числі підприємства із
забезпечення безпеки держави, також працюють нормально» (Уряд
модернізує
свою
IT-інфраструктуру
–
міністр
Саєнко
//
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2256426-urad-modernizue-svouitinfrastrukturu-ministr-saenko.html. – 2017. – 29.06).
25 медичних закладів у 15-ти містах України вже приєднались до
системи eHealth в Україні. Перший сервіс системи – реєстрація закладів
первинної допомоги – почав працювати 19 червня. Це перший крок до
створення об’єднаної електронної системи охорони здоров’я в Україні.
В.о. міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун
«Оголошуємо марафон під’єднання медичних закладів до електронної
системи eHealth. Вже незабаром у цій системі лікарі первинної ланки будуть
реєструвати пацієнтів, щоб отримувати оплату за надані медичні послуги від
держави». «МОЗ спільно з громадськістю, бізнесом та міжнародною
спільнотою виконує свої зобов’язання з впровадження медичної реформи. Я
Офіційна інформація
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ще раз звертаюся до народних депутатів України з закликом якомога швидше
прийняти необхідний пакет законопроектів, щоб нам більше не довелося
відкладати реформу первинної ланки. Зі свого боку, ми будемо повністю
готові зі стартом, у тому числі, з електронною системою».
Після реєстрації медичних закладів запрацює реєстрація лікарів, а відтак
– і пацієнтів. У майбутньому eHealth дозволить створити єдину електронну
медичну картку українця, що допоможе і в діагностиці, і в адмініструванні
медичних послуг.
Заступник Міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк:
«Чому електронна система така важлива? Тому що eHealth дозволить
контролювати, наскільки ефективно держава витрачає бюджетні кошти на
охорону здоров’я, наприклад, ми уникнемо «мертвих душ». А лікарі
працюватимуть у чесній та справедливій системі, позбавленій «урівнялівки».
Хороший, талановитий лікар, яких у нас у країні дуже багато, буде мати
більше пацієнтів, і за це отримуватиме від держави більше грошей. А
пацієнти зможуть легко обирати свого лікаря».
Запустити електронну систему допомагає міжнародна спільнота. Посол
Канади в Україні Роман Ващук повідомив, що його уряд виділив фінансову
підтримку на створення eHealth: «Ми підтримуємо реформи в Україні,
зокрема, і медичну реформу, і розраховуємо на співпрацю уряду, Верховної
Ради, бізнесу та громадськості у тому, щоб українці якомога швидше
отримали доступ до медичного обслуговування світового класу».
Над системою eHealth працює проектний офіс, створений Міністерством
охорони здоров’я України, Державним агентством з питань електронного
урядування, українським представництвом Transparency International та
найбільшою пацієнтською організацією в Україні – Всеукраїнською мережею
ЛЖВ. Уже сьогодні з проектним офісом співпрацює 14 розробників
медичних інформаційних систем в Україні.
Юрій Бугай, керівник Проектного офісу eHealth:
«Талановиті українські ІТ-фахівці недарма ставляться у приклад в
цілому світі: їм під силу створювати найкращі продукти. Ми з радістю
співпрацюємо з усіма розробниками якісних ІТ-рішень для медицини.
Структура системи eHealth дозволяє легко підключитись будь-яким наявним
та новим системам, при цьому гарантуючи неперервний сервіс, безпеку та
конфіденційність даних». «МОЗ, бізнес та громадськість спільно закладають
фундамент сучасної електронної системи, яка вже на перших етапах
допоможе підвищити рівень медичного обслуговування. За умови, що
Верховна Рада та уряд не чинитимуть перепон, вже наступного року ми
матимемо нову історію успіху для України».
Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради Всеукраїнської
мережі ЛЖВ, назвав запуск системи eHealth та сервісу з реєстрації закладів
першим кроком до мрії пацієнта – концепту здоров’я на долоні. «Як
пацієнтська організація і як один з ініціаторів цього проекту, Мережа ЛЖВ
завжди наголошує на пріоритеті якості та зручності для пацієнта, тому
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продовжимо роботу у Проектному офісі, аби втілити цю мрію». За словами
Дмитра, за короткий період Проектний офіс та МОЗ зробили великий прорив,
якого довго чекали як медична спільнота, так і пацієнти. «Депутати, не
зруйнуйте мрію!» (МОЗ оголошує марафон під’єднання медичних закладів
до електронної системи eHealth // http://np.pl.ua/2017/06/moz-oholoshujemarafon-pidjednannya-medychnyh-zakladiv-do-elektronnoji-systemy-ehealth. –
2017. – 26.06).

Голова Комітету АПУ з питань телекомунікацій, ІТ та Інтернету,
координатор IT-практики Sayenko Kharenko Микита Полатайко
увійшов до Громадської ради при Державному агентстві з питань
електронного урядування України.
У цій ролі він представлятиме інтереси Асоціації правників України та
працюватиме над розробкою пропозицій нормативно-правових актів з питань
формування та реалізації державної політики у сфері інформатизації,
електронного урядування, формування і використання національних
електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства,
а також брати участь у проведенні громадської експертизи проектів
нормативно-правових актів.
Громадська рада при Державному агентстві з питань електронного
урядування України створена для забезпечення відкритості діяльності
Державного агентства і врахування громадської думки у процесі формування
та реалізації державної політики у сфері інформатизації та електронного
урядування (Голова профільного Комітету спостерігатиме за роботою
електронного урядування // http://uba.ua/ukr/news/5076. – 2017. – 23.06).
Державне підприємство Міністерства юстиції України СЕТАМ
(система електронних торгів арештованим майном) підписало
меморандум про співпрацю у впровадженні децентралізованої технології
Blockchain.
Співпрацюватиме СЕТАМ з Державним агентством з питань
електронного урядування України та компанією BitFury Group.
Це означає, що ДП СЕТАМ першим в Україні почне використовувати у
своїй роботі систему захисту й зберігання баз даних, яка є
найпрогресивнішою у світі.
Генеральний директор ДП СЕТАМ Віктор Вишньов:
Всією історією своєї діяльності ми постійно намагаємося довести, що
державне підприємство може бути попереду використовуючи сучасні
технології і ставати дійсно конкурентом приватному сектору. В цьому році
перейшовши на технологію Blockchain ми зможемо гарантувати, з
технологічної точки зору, абсолютну чесність даних, які приймаються
системою. Першим кроком буде переведення на Blockchain частини
СЕТАМу, яка відповідає саме за прийняття ставок від наших гравців. Буде
Офіційна інформація
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окремий модуль, де можна буде побачити як система і в якій кількості
прийняла ставки. Це буде гарантувати повна відкритість наших даних.
Перший заступник Голови Державного агентства з питань
електронного урядування України Олексій Вискуб заявив, що сьогодні
той приклад, коли наша країна стає лідером у впровадженні технологій.
Сьогодні ми даємо старт ініціативі, яка є дійсно проривною,
інноваційною і масштабною – це забезпечення максимальної прозорості
електронних торгів. Дуже важливим тут те, що ми залучили світовий досвід
компанії, яка має найбільший досвід у впровадженні технології Blockchain.
Комерційний директор BitFury Group Георгій Гівішвілі:
Для нас велика честь, що нам довірили такий великий проект і
символічно, що Україна у списку передових країн, які будуть
використовувати технологію Blockchain не тільки для аукціонів, а й багато
ще для чого. Для нас в роботі головне надання якісного сервісу для
користувачів, якими є громадяни України – наголосив.
Blockchain є сучасною технологією розподільних даних, ідея якої
полягає у функціонуванні без централізованого керівництва. Його
використання забезпечує можливість функціонування систем без
посередників, що дозволяє підвищити швидкість транзакцій, суттєво
зменшити витрати та запобігти корупції. Захист та збереження даних
здійснюється за допомогою потужних криптографічних алгоритмів (СЕТАМ
першими в світі розпочали впроваджувати в електронних торгах
технологію Blockchain // http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20170608-setampershymy-v-sviti-rozpochaly-vprovadzhuvaty-v-elektronnyh-torgah-tehnologiyublockchain. – 2017. – 08.06).

В Києві відбулося підписання меморандуму про переведення
державного земельного кадастру України на технологію блокчейн.
Очікується, що процес буде завершено до кінця 2017 року.
Чому було вирішено звернутися до blockchain
Про дану технологію ми вже писали неодноразово. Якщо просто – це
спеціальна структура для запису групи транзакцій. Транзакція здійснюється
лише тоді, коли вважається підтвердженою. Це зручно і надійно, якщо
йдеться про здійснення платежів чи передачу конфіденційних даних. Свої
підписи під документом поставили:
Максим Мартинюк (Мінагрополітики України);
Валерій Вавилов (CEO компанії Bitfury);
Ярослав Юрчишин з Transparency International Ukraine;
Олександр Риженко (Держагенція з питань е-урядування);
Денис Чернишов (Міністерство юстиції України).
За словами Максима Мартинюка, на сьогоднішній день технологія
блокчейн – це найбільш прогресивний механізм захисту даних.
В яких структурах ще використовуватимуть blockchain
Офіційна інформація
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Нещодавно стало відомо, що Державне агентство з питань електронного
урядування України і компанія Bitfury підписали меморандум про співпрацю
у сфері інтеграції технології блокчейн в базові реєстри і систему продажу
конфіскованого майна «СЕТАМ». Відтак, Україна стане першою країною у
світі, яка запровадить електронний аукціон на базі технології blockchain.
Ми підписали меморандум про переведення державного земельного
кадастру України на технологію блокчейн. Ця технологія дозволить
забезпечити максимальний захист системи від стороннього втручання.
Кадастр містить інформацію про земельні ділянки, інформацію, яка має
юридичне значення, тому всі ці дані дуже чутливі і мають велике значення
для конкретного власника землі.
Максим Мартинюк, перший заступник міністра аграрної політики
України (Катерина Буяльська Чия земля: Земкадастр України переведуть
на blockchain // https://nachasi.com/2017/06/19/zemelnyj-kadastr-blockchain. –
2017. – 19.06).

Заступник міністра юстиції Денис Чернишов прогнозує, що в
майбутньому Україна переведе всю цифрову державну інформацію на
блокчейн-платформу.
Про це він заявив під час церемонії підписання Меморандуму про
співпрацю в сфері впровадження новітніх інформаційних технологій,
інформує прес-служба відомства.
«Сьогодні запровадження блокчейн є пріоритетом найбільших банків
світу та найбільш інноваційних країн – Швеції, Естонії, Данії тощо. У
майбутньому Україна переведе всю цифрову державну інформацію на
блокчейн-платформу».
Зазначається, що Меморандум передбачає залучення передового досвіду
американської компанії для побудови ефективної екосистеми для
використання блокчейн в Україні, зокрема розвитку електронного
урядування.
Прес-служба Мін’юсту інформує, що співпраця спрямована на широке
застосування блокчейн для формування та ведення пріоритетних державних
електронних інформаційних ресурсів, зокрема, державних реєстрів,
електронного майданчика торгівлі арештованим майном СЕТАМ та
Державного земельного кадастру.
Наразі серед перших галузей, де використовуватиметься система
блокчейн, – держреєстри, ЖКГ, соціальне страхування, охорона здоров’я та
енергетика.
«Особливість блокчейн полягає в його прозорості. Існує така концепція
договору, при якій завжди є ймовірність, що одна зі сторін його порушить.
Зараз для «мотивування» учасників договору вести себе чесно держава
використовує юридичні механізми, судову систему. Але це довго, дорого, і
не завжди чесно».
Офіційна інформація
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Використання блокчейн для укладання угод дозволяє прискорити,
спростити і здешевити процедуру, сказано в повідомленні, адже для
укладення контракту необхідна участь обох сторін, і ні одна, ні друга не
можуть обдурити блокчейн з уже заданими параметрами виконання договору
(Мін’юст хоче перевести всю цифрову державну інформацію на блокчейнплатформу // https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2248936-minusthoce-perevesti-vsu-cifrovu-derzavnu-informaciu-na-blokcejnplatformu.html. –
2017. – 16.06).

Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений
в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно
контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий».
Александр Данилюк, министр финансов Украины:
«Если говорить об алкоголе, у нас около 39 %, по нашим оценкам, рынка
находится в тени. Это, разумеется, огромные деньги. Мы предлагаем ввести
достаточно серьезную систему, которая будет контролировать оборот как в
оптовом, так и в розничном секторе».
Соответствующее решение было принято в среду, 7 июня, на заседании
правительства.
Документом
предлагается
внедрить
в
Украине
автоматизированную электронную систему контроля за оборотом
подакцизных товаров. Также законопроект уточняет особенности
составления акцизной накладной на алкогольные и табачные изделия.
Система должна проследить движение подакцизных товаров от
производителя до конечного потребителя.
В июле 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал
поручение ускорить разработку проекта закона о введении в Украине
электронной акцизной марки (Кабмин одобрил электронный контроль за
оборотом
алкоголя
и
табака
//
https://www.business.ua/ukraine/kabmin_odobril_elektronnyy_kontrol_za_oboro
tom_alkogolya_i_tabaka-578490. – 2017. – 07.06).
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Регіональні ініціативи
27 червня, в приміщенні обласної державної адміністрації відбувся
публічний семінар на тему: «Електронні послуги у сфері містобудівної
діяльності».
Перший заступник Голови Вінницької облдержадміністрації Андрій
Гижко:
«Сьогодні ми розглядаємо досить актуальне питання. А саме питання
електронних послуг в сфері містобудування. Впевнений, що кожен на своєму
місці стикався з проблемами будівництва. Тому, коли сьогодні ми говоримо
про електронні послуги, ми говоримо про те, що це є елемент серйозної
модернізації та реформ, які розпочато Кабінетом Міністрів України. Свого
часу виникало багато питань відносно ліцензування будівельних робіт. І
сьогодні ми говоримо про електронні послуги, які дають можливості швидше
та простіше здійснювати ліцензування будівництва. Тому сьогодні, буде
презентовано всі ті напрацювання в сфері електронного урядування в галузі
будівництва, які стали спільною ініціативою Державного агентства з питань
електронного урядування та Державної архітектурно-будівельної інспекції».
Про новації електронного врядування в цілому та в галузі будівництва
зокрема, детально розповів голова Державного агентства з питань
електронного урядування України Олександр Риженко.
«Хочу розпочати із загальних речей, які пов’язані з електронним
урядуванням в цілому. На сьогодні одним з головних ключів до
впровадження ефективних реформ будь-якої галузі в Україні є електронне
урядування. Відповідно до рейтингу ООН з електронного урядування
Україна зайняла 62 місце. І це багато про що говорить, адже ще півтора року
назад наша держава займала значно нижчу позицію, аж на 25 сходинок. І ми
маємо надію, що за рахунок розвитку електронного урядування Україна ще
значно покращить результат в даному рейтингу. Тому, сьогодні багато
зроблено, і ще більше необхідно буде зробити, для впровадження
електронного урядування відповідно до високих міжнародних стандартів. І,
дійсно, на сьогоднішній день громадяни очікують насправді якісних
доступних сервісів для отримання електронних послуг. На сьогодні вже є
результати впровадження електронного урядування в сфері будівництва. Так,
в цьому році вже розпочато більше 2000 будівництв онлайн, є ряд компаній,
які отримали ліцензії онлайн, а також є ряд будівництв, які і розпочато і вже
завершено онлайн».
Окрім того, посадовець розповів про переваги електронного урядування,
серед яких доступність та прозорість, відсутня можливість існування
корупційних схем, низький рівень витрат, а також швидкість та зручність
отримання послуг.
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Директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної
інспекції України Сергій Шевченко детально розповів про новації в
законодавстві, переваги і головну мету в контексті Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
містобудівної діяльності» від 17 січня 2017 року №1817-VIII.
«Хочу наголосити, що Законом України №1817 передбачено перехід від
категорій складності об’єктів будівництва до класів наслідків, що передбачає
несення відповідальності. Окрім того, передбачено перехід від тристадійної
дозвільної системи, якою передбачались такі стадії, як повідомлення,
декларація і дозвіл. Відтепер система включає лише стадії повідомлення і
дозволу. Також, підвищено рівень відповідальності суб’єктів містобудування
та посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.
Хочу, також, зупинитись на нещодавно прийнятій постанові Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Переліку будівельних робіт, які не
потребують дозволу, що дають право на їх виконання, та після закінчення
яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» від 7 червня 2017 року.
Ця постанова стосується технічно не складних об’єктів, окремих робіт на
об’єктах, зданих в експлуатацію, приватного сектору, або з питань суспільної
необхідності чи невідкладності. Але вказаний перелік не поширюється на
об’єкти, віднесені до пам’яток культурної спадщини. І, обов’язково,
виконання робіт повинно здійснюватись відповідно до вимог законодавства,
будівельних норм, стандартів і правил».
Наприкінці семінару для всіх присутніх провели ознайомчу презентацію
роботи електронної системи здійснення декларативних процедур у
будівництві на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної
інспекції України (У Вінниці обговорили новації електронного урядування
в галузі будівництва // http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/49901.html. –
2017. – 27.06).

Останні роки у Україні активно впроваджують електронне урядування.
Одним з найяскравіших прикладів електронної демократії та
використання
електронних
послуг
все
помітніше
стає
Дніпропетровщина. Українці помічають, що розвиток, притаманний
європейським країнам, нарешті дійшов й до нас, і характерно
починається з Дніпра.
У вересні 2016 року радниця міського голови Дніпра Бориса Філатова
Яніка Мерило та президент Фонду Східна Європа (ФСЄ) Віктор
Лях домовилися про співпрацю у сфері розвитку електронної демократії в
місті, впровадження повноцінних електронних послуг і створення нових
автоматизованих центрів надання адмінпослуг (далі – ЦНАП). Фонд
підтримуватиме проекти в цих сферах в рамках EGAP Challenge – спільної
ініціативи з програмою EGAP.
Наразі у Дніпрі функціонують два ЦНАПи, які надають 213 послуг
нашим містянам. Найбільш актуальними є земельні питання, реєстрація прав
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на нерухоме майно, накладення арешту, припинення підприємницької
діяльності тощо. Зауважимо, один такий центр розташовується у торговому
центрі на лівому березі Дніпра, а інший у приміщенні міської ради на
правому березі, що доволі зручно для місцевих мешканців.
Нещодавно у Дніпропетровській ОДА презентували перший мобільний
ЦНАП – пілотний проект мобільних ЦНАПів придуманий у Кам’янському.
Він являє собою кейс, в якому міститься ноутбук, принтер, сканер, модем та
веб-камеру. Такий мобільний ЦНАП дозволить людям з особливими
потребами отримувати необхідні довідки та послуги.
Також на Дніпропетровщині, в Олександрополі Солонянського району
був відкритий перший сільський ЦНАП. Загалом у регіоні функціонують
понад півсотні центрів надання адмінпослуг. Для їхніх працівників регулярно
проходять курси стресостійкості, адже не так просто витримати повний
робочий день спілкуючись з людьми.
Окрім європейських партнерів, бажання, а головне й можливості
розвивати електронне урядування є також у місцевих розумників.
Дніпровський айтівець Дмитро Дубілет, автор ідеї порталу електронних
послуг iGov, стрімко розвиває проект разом зі своєю командою.
«Я мрію, щоб наступний голова нашої держави був айтівець. Не
стверджую, що неодмінно треба вміти програмувати, однак мати базові
знання про те, що таке сучасні технології просто необхідно! У всьому світі
загальновизнаною стала думка про те, що правильні банкіри – це, в першу
чергу, айтівці. У торгівельній галузі – теж так, у логістиці – відповідно. ІТ
важливо у будь-якій сфері, а в державному управлінні – тим паче».
Проект iGov – це портал, на якому зібрані державні послуги в
електронній формі. Громадяни і бізнес постійно взаємодіють з державними
органами, і коли доводиться зустрічатися з чиновниками, аби отримати ту чи
іншу послугу це породжує корупцію, ускладнює та затягує процес.
Якщо ж послуги будуть переведені в електронний вигляд – громадянам
не буде сенсу пропонувати хабар, а чиновники не зможуть його вимагати,
адже не матимуть можливість впливати на процес отримання послуги.
На сьогодні дуже популярна послуга – оформлення закордонного
паспорта. В рамках iGov волонтери запустили електронні черги на його
отримання у декількох регіонах, зокрема, на Дніпропетровщині. Але, за
словами Дубілета, катастрофічно не вистачає обладнання, державних органів,
які підключились до iGov. Через це багато громадян заходять на послугу
оформлення і не знаходять вільних місць в електронній черзі. Особливо ця
проблема проявилася, коли настав безвіз, адже багато українців вирішили
зробити паспорти нового зразка.
Редактор Дніпрограду мала можливість скористуватися електронним
послугами на порталі iGov: електронна черга на отримання ІD-картки,
отримання закордонного паспорту та зміна реєстрації місця проживання.
Ці послуги передбачають частково-електронний вигляд, адже двічі
зустрітися з чиновниками таки довелося. В цьому разі, перевага лише в тому,
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що аби подати документи – не потрібно стояти у живій черзі. Треба лише
обрати зручний час та вчасно з’явитися в управлінні міграційної служби.
Та, як виявилося з досвіду, величезним недоліком є не інформованість
працівників про наявність відвідувачів у електронній черзі. Схема діє
наступним чином: громадянин записується в чергу, отримує на електронну
пошту перелік необхідних документів та приходить у призначений час в
управління. Відомості про цього громадянина отримує лише керівник
управління, який в цей час знаходиться в своєму кабінеті, а не в приймальні
відвідувачів, або взагалі знаходиться в іншому місці. Тому все одно
доводиться продиратися через натовп незадоволених бабусь до кабінету
працівників ДМС із фразою «Мені тільки спитати» і особисто повідомляти
уповноважених, що я ж таки за електронною чергою, прибув у призначений
час.
Така проблема обумовлена тим, що більшість управлінь ще не
обладнана електронним таблом, на якому виводиться порядок відвідувачів і
через яке викликається наступний у черзі.
Серед провідних реформ в електронній демократії слід виділити проект
партиципаторний бюджет або бюджет участі – можливість громадян самим
розподіляти бюджетні кошти. Дніпряни подавали громадські ініціативи і
голосували за проекти.
Пілотний проект партиципаторного фінансування у Дніпрі зібрав
майже рекордну для країни кількість ініціатив – більше заявок
зареєстровано лише в столиці.
Протягом місяця дніпряни активно голосували за запропоновані
громадські ініціативи, і врешті обрали 64 найкращі проекти. Більшість
ініціатив стосувалися комунального господарства, благоустрою та
спортивної галузі.
Абсолютними лідерами голосування стали проекти у сфері культури та
туризму (20,5 % голосів), спорту (18,8 % голосів), освіти (13,5 % голосів),
благоустрою та інфраструктури (12,8 % голосів). Серед них проектипереможці стосовно підтримки розвитку дитячого спорту, поліпшення бази
музичних шкіл, створення сучасного коворкінг-центру для молоді,
енергозберігаючі заходи у школах міста, створення зони відпочинку та
оздоровлення. Протягом року місцева влада зобов’язана повністю
реалізувати проекти, які перемогли у голосуванні.
Автор
проекту-переможця
«Молодіжний
коворкінг-центр»
Владислав Мельничук:
«Завдяки впровадженню громадського бюджету вдалося створити
величезну базу потреб мешканців і побачити, на що мешканці міста
звертають увагу і чого вони потребують. Дуже позитивним моментом є
соціальний вибух активності мешканців. Протягом усього місяця
голосування тривала запекла боротьба за кожний голос. Цей процес також
дозволив виявити нових громадських лідерів, які співпрацюють з органами

Регіональні ініціативи

17

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

1 – 30 червня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
влади і здійснюють контролюючу функцію. А ще люди навчилися
об’єднуватися навколо ідей і проектів – це найголовніше».
Серед українських міст-учасників програми «Бюджет участі» Дніпро
став рекордсменом із активності під час голосування. Свою думку висловили
37,5 тис. містян. Це майже 4 %. Водночас у Києві цей показник склав 1 %, у
Львові – 2,5 %.
Нещодавно стартувала друга хвиля проекту.
Отже, зміни в країні відбуваються, електронні послуги впроваджуються,
хоча й не так швидко, як би всім хотілося. Та досвід європейських країн
показує, що реформи не робляться за один день. Наприклад, лідер в
електронному урядуванні Естонія витратила 15 років аби досягти таких
успіхів.
Залишається вірити, рухатись і трохи менше бути скептиками. Іноді
українцям не вистачає бути більш романтичними (Анастасія Горяча
Електронні
реформи
у
Дніпрі:
досвід
Європи
//
http://dniprograd.org/2017/06/26/elektronni-reformi-u-dnipri-dosvidevropi_57930. – 2017. – 26.06).

У Полтавській ОДА відбулася конференція з питань електронного
врядування в місцевих органах виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємствах та організаціях.
Учасники конференції вивчили, як реалізується Указ Президента
України «Про застосування персональних санкцій», щодо визначення
механізму блокування інтернет-ресурсів. Також обговорили й питання
впровадження Єдиної системи електронного документообігу Полтавської
області в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.
Заступник голови – керівник апарату Полтавської ОДА Микола
Білокінь:
Без електронного документообігу життя завмирає. На Полтавщині
процес урядування триває з кінця 2016-го. Ми вже його запустили,
працюємо. І в адміністрації, і в обласній раді обмінюємося документами в
електронному вигляді. Це легше, швидше, доступніше та корисніше. Але нам
потрібно, щоб уся область була охоплена цією системою, і ми могли б чітко і
конструктивно працювати.
За словами представника Управління СБУ в Полтавській області,
досвід державної безпеки багатьох країн світу останніх років свідчить, що
інформаційна зброя може повною мірою використовуватися як проти
зовнішнього противника, так і для вирішення внутрішніх суперечностей.
– Сьогодні спецслужби різних країн, зокрема Росії, отримали
можливість без будь-яких обмежень використовувати соцмережі, пошукові
та поштові сервіси, програмне забезпечення. Як для поширення, так і для
збору інформації, яку в подальшому використовують проти країни, де ведуть
збір даних. Спецслужби РФ мають доступ до всіх даних, що обробляються чи
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передаються за допомогою інтернет-ресурсів, сервери яких розташовані на
території країни-агресора.
Саме тому, російські соцмережі все частіше стають засобами
інформаційного впливу на громадян України. Наша держава, говорять
фахівці – не перша, що заблокувала доступ до соціальних мереж. До
подібних кроків вдавалися, зокрема, в Єгипті та Хорватії.
Тому, враховуючи агресивну політику сусідньої країни, Президент
України своїм Указом ввів у дію рішення РНБО про застосування
спеціальних обмежень. Адже дані, отримані за 2017 рік, свідчать про
регулярне використання державними органами місцевого самоврядування
для службового листування електронні поштові скриньки, зареєстровані на
російських доменах. Що створює загрозу збереження інформації, яка є
державною власністю і підлягає захисту.
Посадовець наголосив, що УСБУ в Полтавській області цьогоріч
притягло чотирьох посадових осіб до адміністративної відповідальності за
подібні порушення.
Нині усі інтернет-провайдери регіону заблокували доступ до
вищезазначених ресурсів. Але російські компанії постійно розробляють
програми, що дозволяють уникати зазначених блокувань. Тож, наразі
держслужбовців та посадовців закликають не використовувати такі
технології та відповідально ставитися до роботи в мережі (У Полтаві
відбулася конференція з питань електронного врядування в органах
виконавчої влади // http://np.pl.ua/2017/06/u-poltavi-vidbulasya-konferentsiyaz-pytan-elektronnoho-vryaduvannya-v-orhanah-vykonavchoji-vlady. – 2017. –
26.06).

15 червня в рамках українсько-швейцарської програми EGAP
«Електронне врядування задля прозорості влади та участі громади» був
проведений тренінг на тему «Стан та перспективи надання
адміністративних послуг в електронній формі в Україні» серед 20
службовців
органів
державного
управління
та
місцевого
самоврядування. Тренінг провела доцент кафедри управління ННІ ФЕМ
імені Олега Балацького Сумського державного університету Світлана
Колосок.
З презентацією програми EGAP виступив Андрій Семенченко,
координатор компоненту «Розбудова потенціалу» програми, директор
Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України, доктор наук з державного управління,
професор, Заслужений діяч науки і техніки.
Також в рамках візиту відвідали «Центр надання адміністративних
послуг у місті Суми» та зустрілися проректором з науково-педагогічної
роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення СумДУ
Володимиром Любчаком, з яким обговорив перспективи спільної роботи з
питань електронної освіти, організації та стимулювання стартапів.
Регіональні ініціативи
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Особливу зацікавленість викликали онлайн-студія регіонального центру
дистанційного навчання СумДУ та стартап-центр «New Generation»,
співробітники яких продемонстрували останні розробки в сфері
електронного навчання та організації проектної діяльності студентів.
Результатом робочого візиту Андрія Семенченко в СумДУ стали наміри
про залучення Сумського державного університету до виконання програми
EGAP «Електронне врядування задля прозорості влади та участі громади»
(Kocharyan Artur Розбудова потенціалу у Сумах: відбувся тренінг з еврядування // http://egap.in.ua/rozbudova-potentsialu-u-sumah-vidbuvsyatrening-z-e-vryaduvannya. – 2017. – 21.06).

Масштабна конференція IT-технологій ITEM-2017 вп’яте пройшла у
Дніпрі. Цьогоріч її підтримали у тому числі Дніпровська міська рада та
комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра». На захід з’їхалися
76 провідних галузевих спікерів з України, Ізраїлю, США та інших країн.
Послухати та поспілкуватися з відомими фахівцями прийшли понад тисячу
відвідувачів. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу
міськради.
Під час заходу виконувачка обов’язків заступника міського голови
Дніпра Яніка Мерило відзначила, що цього року конференція могла
переїхати до Києва, але завдяки IT-спільноті Дніпра та керівництву міста все
ж таки вдалося втримати захід. Крім того, представниця мерії повідомила, що
після візиту до міста посла Естонії Герта Антсу своє плече у проведенні
ITEM підставила й ця країна.
«Світова практика показує, що найкращі екосистеми виходять, коли
IT-індустрія, галузь освіти та держава співпрацюють з метою спрощення
ведення бізнесу та створення найкращих умов для інновацій. Влада може не
лише «не заважати», але й зі свого боку надавати позитивний імпульс
екосистемі, наприклад, через якісну та сучасну освіту, створення комфортної
інфраструктури, законодавства, яке спрощує ведення бізнесу, а також через
запуск різних інноваційних проектів та стартапів, як це почалося в Дніпрі».
Цього разу одним зі спікерів конференції став відомий підприємець та
дослідник у галузі космосу Рік Томлінсон.
«Була гарна нагода розповісти Ріку про те, що нам вже вдалося зробити
у Дніпрі, над чим працюємо у сфері електронного урядування та інновацій.
Приємно було бачити, що він здивований нашими маленькими успіхами. Рік
зазначив, що деяких рішень, які ми впровадили, немає навіть у США»
(Дарина Твара У Дніпрі пройшла ITEM-2017: Понад 70 спікерів та
схвальні відгуки про інновації в місті // http://dniprograd.org/2017/06/19/udnipri-proyshla-item-2017-ponad-70-spikeriv-ta-skhvalni-vidguki-pro-innovatsiiv-misti_57743. – 2017. – 19.06).
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Сервіс електронних петицій на сайті Полтавської міськради
з’явився у 2015 році. З тих пір півсотні набрали необхідні 250 голосів,
однак лише деякі з них розглянули на сесії міськради.
Подання петиції, розміщення, вимоги до змісту – усе це регламентується
Законом України «Про звернення громадян», зміни до якого були внесені
2015 р.. 29 серпня того ж року на сайті Президента України запрацював
спеціальний розділ для електронних петицій, який дав старт запровадженню
їх по всій країні. Зараз досить важко знайти обласний центр або регіон, де б
цей сервіс проігнорували. Хоча ще рік тому картина була менш
оптимістичною.
Електронні петиції діють у понад 70 країнах світу. У багатьох петиція,
яка набрала необхідну кількість голосів, автоматично стає законопроектом. В
Україні такої норми немає. Петиції тут носять швидше консультативний
характер. І на місцевому рівні – також.
Полтавські реалії
194 петиції за майже два роки було опубліковано на сайті Полтавської
міськради. Більшість із них стосуються цілком утилітарних речей: ремонту
доріг, роботи громадського транспорту, встановлення дитячих майданчиків,
благоустрою міста, екологічних проблем (наприклад, облаштувати пункт
збору ртутних ламп) та ін.

Однак, якщо з оприлюдненням е-петицій, здебільшого, проблем не
виникає, то з розглядом – не так просто. Потрібно 250 підписів полтавців,
щоб петиція потрапила на депутатську комісію, а потім – на сесію міськради.
Це – нижня межа, визначена законодавством для міст з кількістю населення
Регіональні ініціативи
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від 100000 до 500000 осіб. Деякі міста з такою ж кількістю населення, як в
Полтаві, ускладнили життя своїм громадянам, піднявши необхідну кількість
підписів до 350 і навіть 500.

Порядок розгляду електронних петицій передбачає, що «постійна
депутатська комісія не пізніше ніж через 10 робочих днів після отримання епетиції, розглядає її на своєму засіданні. За результатами розгляду надає
висновок або рекомендацію, вносить пропозицію про розгляд петиції та за
участі апарату ради та виконавчих органів готує проект рішення міської
ради. Розгляд проекту рішення щодо електронної петиції здійснюється
Полтавською міською радою першочергово на найближчому пленарному
засіданні». Однак далеко не всі петиції, що зібрали необхідну кількість
голосів, таки потрапили у сесійну залу. Насправді – абсолютна меншість.
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Серед копій рішень на офіційному сайті Полтавської міської ради
вдалося відшукати лише 6, які б починалися словами «Про розгляд петиції»:
– про заснування комунального газо- нафтодобувного підприємства – 1;
– про створення велосипедної інфраструктури – 1;
– про притулок для безхатніх тварин – 1;
– про роботу громадського транспорту – 3.

Хоча секретар міськради Оксана Деркач вважає е-петицію
надзвичайно потрібним інструментом. Каже, що дозволяє городянам
впливати на процеси, що відбуваються у місті, а владі – побачити потреби
Регіональні ініціативи
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людей і виправити помилки, якщо такі були допущені в роботі. При цьому
наголошує: на депутатських комісіях обов’язково розглядаються усі петиції,
що набрали потрібну кількість голосів:
– Може бути така ситуація, що електронна петиція написана, набрала
необхідну кількість голосів – однак питання почало вирішуватися іще
раніше. Просто автор петиції про це не знав. Звісно, таку петицію
депутатська комісія теж бере до відома. Однак може статися, що на момент
проведення сесії проблема, про яку йшлося, уже буде вирішена або,
принаймні, буде на якійсь стадії розв’язання.
Громадські активісти стверджують: далеко не кожна петиція має
шанс потрапити у сесійну залу. Особливо якщо у ній не йдеться про суто
господарські потреби. І навіть у випадку, коли відповідна депутатська
комісія пропустила її крізь своє сито прискіпливості і визнала такою, що має
право на існування. Усього цього не достатньо, якщо електронна петиція
суперечить позиції міської влади. Тоді її просто «перекидатимуть», мов
м’ячик, від управління до управління – і знову у комісію, каже представник
однієї з політичних партій Олександр Скрипай:
– Я зовсім не проти відкритості, ти більше, якщо депутати також
вважають відеотрансляцію потрібною. Хоча існують певні нюанси:
депутатська кімната водночас є робочим кабінетом керівника апарату, там
зберігаються документи, не всі з них мають бути оприлюднені. Однак це
можна вирішити. Інша справа, що депутатська комісія не може давати
доручення секретарю міськради. Думаю, разом з апаратом депутатам варто
було б розробити проект рішення і подавати на сесію його, – прокоментувала
Оксана Деркач.
Інша група активістів намагалася запустити для Полтави портал надання
електронних послуг IGov:
Кількість підписів під петицією не гарантує нічого. Найбільш
проголосовані полтавцями теж тривалий час залишаються без розгляду на
сесії:
– протест проти звільнення директора школи №3 Є.Романова (за
ініціативою начальника міського управління освіти) – 572 підписи, набрала
рік тому;
– про збереження Прирічкового парку (міськрада проголосувала за
будівництво Льодового палацу на його території) – 382 підписи, набрала 2
місяці тому;
– про вимогу громади селища Рогізне щодо критичного стану з
підтопленням житлових будинків (через масове зведення багатоповерхівок
найбільшим полтавським забудовником) – 339 підписи, набрала 2 місяці
тому та ін.
Регламентна комісія міськради не дозволила опублікувати 8
електронних петицій – через порушення вимог щодо їх створення. Хоча
заборонених закликів у текстах, з авторами яких вдалося поспілкуватися, не
було.

Регіональні ініціативи

24

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

1 – 30 червня 2017 року

– Мої петиції стосувалися перевиборів міського голови та депутатського
корпусу після кривавих сутичок на арці (колишній «Газетний ряд»). Мені
відмовили у їх публікації через те, що «їх суть не відповідає повноваженням
міськради». Власне, я розумію, що через відсутність Закону про референдум
реалізувати такі перевибори не було можливості. Однак мій мотив був дещо
іншим. Я упевнений, що петиції зібрали б тисячі підписів за перші ж дні.
Хотів показати, наскільки потужний запит має Полтава на вирішення
проблем з міською владою, – прокоментував відмову регламентної комісії
полтавець Володимир Романенко.
А полтавська журналістка Надія Труш хотіла, щоб міський голова
звітувався перед журналістами та громадою, яка його обрала:
– Притягти до адміністративної відповідальності посадових осіб, які
блокують розгляд петиції або порушують усі відведені на процедуру терміни,
цілком реально. Однак кожен випадок повинен розглядатися окремо, –
наголошує депутат з Кривого Рогу Ольга Бондаренко, яка вже довгий час
у своєму місті відстоює право городян ефективно, а не формально,
використовувати електронні петиції.
Утім, серед полтавських активістів поки що таких намірів ніхто не
озвучував. Більшість обирає шлях підготовки проектів рішень, які подають
на сесію через депутатів. Наскільки вдалий цей вибір, побачимо скоро: за
кількістю громадських ініціатив, підтриманих міськрадою (Світлана
Вавянська Електронна петиція у Полтаві: працює, але вибірково //
https://tribuna.pl.ua/news/elektronna-demokratiya-u-poltavi-pratsyuye-alevibirkovo. – 2017. – 16.06).
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Перший заступник голови Запорізької ОДА Дмитро Давтян та
начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності ОДА Артур Бойко зустрілися з Надзвичайним і Повноважним
послом Естонської Республіки в Україні паном Гертом Антсом. Сторони
обговорили низку питань, що становлять обопільний інтерес для Естонії та
України. Йшлося про стан і перспективи довгострокових економічних
взаємин та культурно-освітнє співробітництво.
Пан Герт Антсу: Це мій перший візит до Запоріжжя. Багато чув про
ваше місто та регіон загалом. Хотів би почути, наскільки реально розпочати
нові проекти, труднощі інвесторів, які вперше приходять до вас.
У свою чергу, Дмитро Давтян зазначив, що готовий докласти усіх
зусиль для налагодження торговельних, економічних, культурних та інших
зв’язки з Естонією, створення так званого «зеленого коридору» для
інвесторів.
У нас є інвестиційний паспорт регіону, тож ми готові до співпраці. Маю
надію, попереду в нас буде чимало спільних проектів.
Особливу увагу естонські дипломати приділили запорізькому аеропорту.
Пан Герт Антсу зазначив, що було б непогано, аби в Запорізькій області
з’явилося місто-побратим. Що стосується економічних відносин між
Естонською Республікою і Запорізькою областю, станом на кінець 2016 року
обсяг іноземних інвестицій з Естонії становив 30,12 мільйона доларів США,
99,87 % з них інвестовані в промисловість. Естонія та Україна підпишуть
меморандум для реалізації проекту «Підтримка електронного урядування
для децентралізації в Україні (EGOV4UKRAINE). Загальна вартість проекту
становить 5,7 мільйона євро. Проект посилює українсько-європейську
програму упровадження децентралізації U-LEAD, яка стартувала в нашій
країні восени минулого року (Запоріжжя посилює співпрацю з Естонською
Республікою
//
http://ukurier.gov.ua/uk/news/zaporizhzhya-posilyuyespivpracyu-z-estonskoyu-res. – 2017. – 19.06).

07 червня 2017 року у приміщенні Одеської обласної державної
адміністрації відбулось засідання міжвідомчої робочої групи з питань
розвитку електронного урядування та реалізації спільного проекту
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» в
Одеській області під головуванням заступника голови – керівника
апарату Одеської ОДА Ігоря Ткачука.
Членами міжвідомчої робочої групи є голова постійної комісії Одеської
обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та
банківської діяльності, голова постійної комісії Одеської обласної ради з
питань транспорту, зв’язку та морегосподарського комплексу, віце-президент
громадської асоціації «Електронна Одещина», начальник відділу координації
адміністративних послуг та інформатизації облдержадміністрації, начальник
управління комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації,
представники Головного управління ДМС в Одеській області, управління
Регіональні ініціативи
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Держспецзв’язку в Одеській області, Головного територіального управління
юстиції в Одеській області, Головного управління Держгеокадастру в
Одеській області, Фонду Східна Європа. Одеський центр інновацій в
електронному урядуванні представляють від Одеської національної академії
зв’язку ім. О.С. Попова – керівник НВЦ ПКП та ВП
Я. Гапанович., від Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України –
завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Ю.
Пігарєв.
Під час наради було розроблено план заходів щодо реалізації проекту
електронного урядування на 2017 рік, а також обговорені проблеми
фінансування цих заходів.
Були розглянуті питання про технічні пропозиції щодо автоматизації
роботи «Центру надання адміністративних послуг», створення
Регіонального веб-порталу надання електронних адміністративних послуг
та розробку реєстрів територіальних громад.
Також керівником апарату ОДА Ігорем Ткачуком були внесені
пропозиції щодо навчання роботі з програмним забезпеченням та організації
курсів підвищення кваліфікації держслужбовців у цій сфері.
Юрій Пігарєв запропонував навчання державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування здійснювати такими напрямками:
підготовка за освітньої програмою «Електронне урядування» в рамках
магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування»,
підвищення
кваліфікації
в
рамках
програми
короткострокового тематичного семінару з питань електронного урядування
та електронної демократії та модульного навчального курсу з питань
електронного урядування.
Проект електронного урядування реалізується в рамках стратегічного
плану голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова
на 2017-2019 рр. «Розумний регіон» (Нарада з питань розвитку
електронного урядування // http://www.center.odessa.ua/2017/06/09/. – 2017. –
09.06).

За последний год произошли значительные сдвиги в сфере
электронного правительства Днепра. Они стали возможными благодаря
одному условию – постоянной помощи волонтеров.
Яника Мерило, заместитель городского головы Днепра:
«Помощь нужна разнообразная – от программирования решений до
просто мониторинга решений, проведения опросов. Организаторы не
требуют никаких знаний и умений в сфере ИТ».
Заместитель городского головы выражает благодарность всем тем
волонтерам, которые уже присоединились к внедрению электронного
правительства (В Днепре открыт набор волонтеров электронного
Регіональні ініціативи
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правительства // http://dnepr.info/news/v-dnepre-otkryt-nabor-volonterovelektronnogo-pravitelstva. – 2017. – 07.06).
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Експертний погляд
Марі Педак, керівник команди проекту EGOV4UKRAINE, експерт з
цифрової ID, Академія eлектронного управління, Естонія:
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 лише кожне використання цифрового
підпису економить для людини 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 українські громадяни повинні мати змогу отримувати держпослуги без
відвідування органів влади – лише з допомогою комп’ютера та інтернету.
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 і інтернет.
На те, щоб все це стало реальністю в Україні, спрямований 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.
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, в
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
Експертний погляд
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дублюються. Але відповідати за певні дані повинно якесь одне відомство або
інституція.
Третій комплонент – система ідентифікації. Тобто, система має точно
знати, хто перебуває за комп’ютером. Думаю, з цим компонентом скоро все
буде в порядку. Серйозно працює 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 або
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.
Можливо, у читачів виникнуть ідеї щодо такого імені – з радістю їх
розглянемо.
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 ЦНАПов в цілому,
наша частина у цій співпраці-розробка ІТ-систем для центрів.
Важливо розуміти деякі істотні для впровадження в Україні такої
системи моменти.
Технічна частина системи надання електронних послуг, тобто ITчастина – це лише 20 % справи. Решта 80 % – це керівництво процесом,
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.
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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 все було під контролем українських
фахівців.
Сама по собі система буде децентралізованої, фрагментованою. Це
означає, що окремі дані будуть зберігатися в різних базах різних власників –
тому практично не існує можливості «вбити» всю систему.
Мало хто знає, але перша кібервійна була в 2007 році проти Естонії – і
вона вистояла.
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://vassr.org/node/3457. – 2017. –
21.06).

2017 року біткоїн, показавши приголомшливу прибутковість, став
найбільш прибутковим інструментом для інвесторів. Всього за 5 місяців
вартість біткоїна зросла з 755 до 2847 доларів, або в 3,8 рази. У
поточному році біткоїн вже зріс на 277 %, і за прогнозами експертів, на
цьому не зупиниться. За цей самий період американський індекс акцій
S&P500 додав лише 9 %.
Поява криптовалют надалі обіцяє чинити все більший вплив на
фінансові ринки. На думку експертів, біткоїн ще не завершив фазу свого
зростання і в подальшому може принести вагомі вигоди для покупців. Чим у
підсумку виявляться криптовалюти – надійним фінансовим інструментом і
альтернативою традиційним валютам, або стануть черговою економічною
бульбошкою, порівнянною з кризою доткомів – наразі стверджувати важко.
Альтернатива акціям і облігаціям?
Старший аналітик компанії Альпарі Роман Ткачук:
Біткоїн – цікавий для інвестування інструмент, але при цьому і
високоризикований. З початку цього року курс біткоїна зріс у кілька разів. За
чотири роки він зріс уже в 60 разів, озолотив тих, хто вкладався в нього на
початковому етапі.
Експертний погляд
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«Біткоїн – сучасний аналог золота, певною мірою він є альтернативою
долару і всій сучасній фінансовій системі. Як і у золота, у нього немає
справедливої вартості, все визначається балансом попиту і пропозиції».
Андрій Шевчишин, старший аналітик ГК FOREX CLUB:
Біткоїн – вже давно розглядається як інструмент інвестування. Одна
лише динаміка цього активу є викликом практично всім торговим
інструментам, не кажучи вже про валюти. Ще у 2011 році за біткоїн давали
трохи більше ніж 13 доларів, а зараз його вартість перевищила 2800 доларів.
«Набираючи популярність як засіб платежу, біткоїн активно нарощує
свій курс до долара. Що більше транзакцій з використанням біткоїна, то
більша його вартість. Збільшення вартості приваблює ще більше інвесторів і
спекулянтів. А якщо врахувати особливості технології блокчейна,
закладеного алгоритму створення нових біткоїнів (майнінг), і обсяг емісії
(кінцева кількість біткоїнів обмежена), привабливість для інвесторів тільки
підвищується. Відсутність витрат на володіння також додає популярності
біткоїну, підвищуючи його привабливість».
Ще один чинник зростання – дворазове зменшення емісії нових біткоїнів
при зростаючому інтересі на нього у покупців. Зараз попит на біткоїн зростає
швидше за пропозицію, що призвело до зростання ціни.
Зростання популярності біткоїна базується не тільки на активізації
використання криптовалюти в розрахунках, а й на використанні біткоїна як
засобу обходу валютних обмежень при виведенні валюти за кордон.
Чи варто купувати криптовалюти? На думку Романа Ткачука, доцільно
вкладати в криптовалюти 10-20 % інвестиційного портфеля, за аналогією із
золотом і іншими дорогоцінними металами.
Зараз біткоїн користується популярністю, у тому числі у спекулянтів.
Враховуючи цей фактор, зростаючий тренд може бути продовжений. Певною
мірою це бульбашка, вона може надуватися ще тривалий час. Втім, що
більше збільшення, то більші ризики здування бульбашки і корекції вниз.
Головний ризик для криптовалют – посилення регулювання з боку світових
центральних банків.
На думку Андрія Шевчишина, біткоїн зараз виглядає перекупленим.
Корекція може початися в будь-який момент, і вона може бути глибокою – до
1800 – 2000 доларів за біткоїн.
Однак поки в світі складається невизначена геополітична ситуація,
популярність блокчейна набирає обертів, новинне тло складається переважно
позитивне і інвестори готові купувати криптовалюти – зростання буде
продовжуватися. Тому в найближчі кілька тижнів вартість біткоїна може
зрости до 3000 доларів.
Перспективи криптовалют
Інтерес до криптовалют пов’язаний з перспективами технології
блокчейн в цілому. Приміром, в платформі Etherium можна прописувати
виконання умов для здійснення оплати.
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Популярність криптовалют зростає, показовим є зростання обсягу торгів
та кількості запитів у Google за ключовим словом bitcoin.
«Вже зараз сумарна вартість всіх біткоїнів перевищила $46 млрд, а це
більше за капіталізацію «Газпрому», – коментує Роман Ткачук.
Головне питання – чи визнають біткоїн світові центробанки. Поки що
вони займають обережну позицію. Заступник директора департаменту
технологій Народного банку Китаю заявив про бажання створити
нормативну базу для ICO, це аналог IPO для криптовалют.
Заступник голови Центробанку РФ Ольга Скоробогатова заявила про
плани регулятора розробити національну віртуальну валюту. Поки що деталі
та плани цього процесу не оприлюднені.
ФРС США поки що зберігає нейтралітет, вона відхилила заявки від двох
біткоїнових ETF.
Капіталізація ринку криптовалют вперше перевищила позначку 100
млрд доларів. Використанням технологічної новинки починають цікавитися
уряди.
Японія 1 квітня 2017 року визнала біткоїн офіційним платіжним
засобом. Сінгапур веде розробку цифрового сінгапурського долара.
Державне агентство з питань електронного урядування і компанія
BitFury у квітні 2017 року підписали меморандум про впровадження
блокчейн в держуправління в Україні.
Багато країн і центробанків досліджують блокчейн – основну
технологію біткоїна. При цьому вже багато банків висловлювали бажання
створення продуктів на основі блокчейна.
Ми не вважаємо біткоїн мильною бульбашкою, коментує Андрій
Шевчишин. Технологія розвивається, залучаючи нових послідовників. Є,
звичайно, і ризики – технологічні та фундаментальні – при виході валюти на
більш високий рівень використання. Вартість справді спекулятивно
завищена, як для поточного моменту, але поки її тримає попит – ціна буде
зростати.
А ось Роман Ткачук вважає, що біткоїн – це бульбашка, втім, як і весь
американський фондовий ринок. Вона може продовжити надуватися ще
тривалий час, але обов’язково лусне, це лише питання часу.
Експерти фінансового ринку вважають, що біткоїн поки ще не може
виконувати функцію повноцінних грошей.
У біткоїна дуже мінливий курс, тому ніхто не погодиться
використовувати для розрахунків валюту, вартість якої може за день
змінюватися на 15 %. Щоб біткоїн серйозно розглядався як альтернатива
долару і євро, необхідне значне зниження діапазону його курсових коливань.
Поки що немає чіткого ставлення Центробанків до біткоїна та інших
криптовалют. Натомість проглядається тенденція посилення боротьби з
конвертацією криптовалют в гроші і навпаки. Можливо, в майбутньому
будуть вводитися санкції проти онлайн-ритейлерів, які беруть криптогроші, і
це стане вагомою перешкодою для подальшої їх популяризації.
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Продовжує залишатися проблемою недосконала система захисту
гаманців від шахраїв, скандал з біржею MtGox яскраве того підтвердження.
Способи захисту електронних гаманців стають більш надійними, але
рівня, коли власники гаманців будуть захищені від злому, ще не досягнуто.
Фактично Bitcoin є інструментом для венчурних інвестицій і
спекулятивних операцій.
При цьому вже зараз Bitcoin є повноцінною і основною розрахунковою
валютою на ринку криптогрошей. Інші криптовалюти конвертуються в
Bitcoin або Litecoin, а потім вже виводяться в долар, євро або юань.
Цілком можливо, що на біткоїн чекає грандіозне майбутнє, якщо
обставини для нього складуться сприятливо. Але перспектива криптогрошей
залишається невизначеною, що створює як великі можливості, так і
породжує для покупців надвисокі ризики (Сергій Савенко Біткоїн – мильна
бульбашка чи золото 21 століття? // http://news.finance.ua/ua/news//403613/bitkoyin-mylna-bulbashka-chy-zoloto-21-stolittya. – 2017. – 07.06).

Дмитро Дубілет, колишній ІТ-директор Приватбанку та один з
засновників проекту iGov:
Ми допомагаємо державі переводити послуги в електронну форму.
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. Що менше держави в нашому житті, що
менше у громадян і бізнесменів приводів спілкуватись із чиновниками –
то краще. Тоді не треба нікуди йти, займати черги й тицяти хабарі. Від
цього виграють абсолютно всі. Тому ми переводимо все, що можна, в
електронну форму. Зробили це з майже 350 послугами. Розраховуємо, що
досвід «пілотних» регіонів зможемо поширити на всю країну. На сьогодні
більше половини областей хоча б одну послугу в себе запустили.
Дніпропетровська – майже 300, Тернопільська – близько 150.
Якби абсолютно всі сторони були зацікавлені в електронному
урядуванні, то ми вже все зробили б. Немає політичної волі
iGov –це волонтерський проект. Усе почалось із публікації на Facebook.
Я сказав: «Дивіться, є така ідея. Давайте спробуємо допомогти нашій державі
переводити її послуги в електронний формат». Зробив форму. Протягом
кількох днів у ній зареєструвалися понад 1000 осіб. Досі вражений, що це
вдалося. Бо ІТ-продукт, який ми створили, неймовірно крутий. Як айтішник
відчуваю екстаз, коли дивлюсь на результат.
… Ми прийшли і сказали: ми, волонтери, як допомагали армії, так тепер
хочемо допомогти із запуском сервісів. Багато хто вважав, що це якийсь
прихований комерційний проект. Говорили: дасте спочатку щось
безкоштовно, а потім попросите за це гроші. Але що далі, то більше людей
переконувались – прихованих мотивів немає. Держава з усе більшим
подивом бачила – те, за що вона зазвичай платить сотні мільйонів
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бюджетних і грантових гривень, можна отримувати безкоштовно.
Погоджувалася на ці проекти. Хоча спротив досі є.
Дуже популярна – оформлення закордонного паспорта. В рамках iGov
запустили електронні черги на його отримання у декількох регіонах, зокрема,
на Дніпропетровщині. Але катастрофічно не вистачає обладнання, державних
органів, які підключились до iGov. Через це багато громадян заходять на
послугу оформлення і не знаходять вільних місць в електронній черзі.
Особливо ця проблема проявилася, коли настав безвіз. Усі вирішили робити
паспорти нового зразка.
Багато послуг все ще надають у напівавтоматичному режимі. Можете їх
замовити через інтернет, але забирати довідки потрібно очно. Законодавство
нерідко вимагає отримувати якийсь безглуздий штамп на паперовому
документі.
Який сервіс найпопулярніший?
Отримання субсидії. Можна було повністю її оформити через інтернет.
До кінця року сервіси будуть 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.
Процес іде не так легко, як хотілося б. Якби абсолютно всі сторони були
зацікавлені в електронному урядуванні, то ми вже все зробили б. Є
технології, спеціалісти, сервери, програми. Немає політичної волі. Часто
організаційна політична воля навіть із боку міністрів, губернаторів, прем’єрміністра є. Але все одно, цей процес іде не так швидко. Величезний спротив,
частіше з боку чиновників другого-третього рівня. Я, наприклад, зустрічаюсь
із міністром, пропоную переводити щось в електронну форму. Спочатку він
довго шукає, у чому підступ, чому це безкоштовно? Зрештою погоджується,
проте потім на сцену виходять люди з міністерства, які звикли «освоювати»
бюджети на цю тему. Вони не так радісно реагують.
Чи можна повністю роботу Верховної Ради перевести з паперового
документообігу на електронний? Звісно. Там чомусь досі дуже багато паперу
«ходить» сесійною залою. Не бачу причини, з якої закони треба обов’язково
вичитувати з маркером, олівцем, замість того, щоб мати все на планшеті. Я
не можу сказати, що це якийсь наріжний камінь розвитку електронних
послуг в Україні. Але коли у тебе паперовий документообіг – це означає, що
документ може в будь-який момент зникнути або прийти кудись із
запізненням, або ти комусь дав трохи грошей, а він переклав їх на низ папки
– і зник. А коли все в електронній формі – система стає прозоріша. І у
Верховній Раді, і в багатьох інших державних органах не хочуть переходити
на електронний документообіг. Коли все на папері – то залежить від тебе, ти
маєш важелі впливу.
Чому так відбувається? Не знаю, що є першопричиною. На жаль, не 100
відсотків людей у керівництві держави є високопрофесійними й
високоморальними менеджерами. У владі є багато чудових людей, але їх
поки що недостатньо.
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На жаль, зазвичай керівники країни не дуже добре розбираються в ІТ.
Тому говорять про інформаційні технології, як про щось дуже складне,
дороге. Насправді це не так. Але чомусь у нас ці проекти обростають
багатьма нулями, численними незрозумілими компаніями, які витрачають
колосальні бюджети.
… Головний – дерегуляція. Що менше держави буде у нашому житті, то
краще.
Яка країна сьогодні найкраща для самореалізації людей? З погляду
можливостей для бізнесменів – Індія та Китай. Щороку показують приріст
ВВП на 5-10 відсотків. Країни, які, з одного боку, розвиваються
божевільними темпами, з другого – мають величезні ринки. Там правильне
законодавство, влада не заважає розвиватися бізнесу.
У світі більшає країн, де взаємодія з державою зведена до електронної
форми. Наприклад, Естонія, Південна Корея, Велика Британія. Але парадокс
– у західних країнах електронні сервіси не так стрімко розвиваються. Для них
це менш актуально, бо не мають проблем із корупцією. Це всього лиш
питання додаткового комфорту. До речі, в Росії і Казахстані електронні
послуги значно кращі, ніж у нас.
… Хоча я б не перебільшував роль керівництва країни у нашому житті.
Є смартфон. Ще 10 років назад його не було. Але прийшов Стів Джобс і
винайшов його. Так він вплинув на ваше життя значно більше, ніж всі
президенти разом узяті.
Я оптиміст – незалежно від того, хто в нас буде біля керма. Все одно
технічний прогрес змете все на своєму шляху. Житимемо набагато краще,
ніж ще недавно. Все стане доступним, дешевшим, зручнішим. Треба
розраховувати на Стіва Джобса, а не, умовно, на Петра Порошенка.
Хочеться, щоб якомога менше розраховували на державу, а більше на
себе. Треба розуміти – все залежить тільки від тебе. Ти повинен сам
відповідати за свою долю. І коли це мислення прийде, тоді в країні все буде
значно краще (Ірина Патлатюк, Назар Вальчук Стів Джобс зробив для
нас більше, ніж п’ять президентів України – Дубілет //
http://dniprograd.org/2017/06/06/stiv-dzhobs-zrobiv-dlya-nas-bilshe-nizh-pyatprezidentiv-ukraini-dubilet_57318. – 2017. – 06.06).

По абсолютному большинству прогнозов развития мира и отдельных
стран на ближайшие годы и десятилетия будущее Украины представляется,
мягко говоря, не очень позитивным. Угрожающее сокращение населения,
демографический кризис, умирание «старой экономики» и целых отраслей
промышленности, перманентная политическая нестабильность, серьезные
проблемы в сфере медицины, устаревшая система образования – все это
оставляет немного вариантов для успешного развития государства и
благосостояния населения. Война на Донбассе и конфликт с РФ существенно
усугубляют и так критическую ситуацию. Добавьте к этому
всепоглощающую украинскую коррупцию, а также не очень высокий
Експертний погляд
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профессионально-моральный уровень многих высоких чиновников, и
поводов для оптимизма у вас практически не останется.
В тоже время в тех же глобальных и локальных прогнозах
отмечается большой потенциал и огромные возможности для роста в
Украине. Отличное географическое расположение, богатые природные
ресурсы, высокообразованное население. Казалось бы, все, что нужно
для построения успешного европейского государства у нас есть. Так в
чем же проблема?!
Одна из основных проблем – неэффективное управление и
технологическая отсталость управленческих процессов. Неспособность
многих высоких чиновников рационально использовать имеющиеся ресурсы
и организовать процессы. Многие правильные и необходимые решения,
принимаемые властью, не могут быть реализованы и за отсутствия
инструментов и технологий их реализации в современных условиях.
Государством в ХХІ веке нельзя управлять технологиями прошлого.
Иначе оно будет всегда отставать не только от мировых лидеров, но и от
собственных соседей, которые еще совсем недавно по многим показателям
были ничуть не лучше. Разрыв между успешными и отстающими
государствами будет только усиливаться. У нашей страны не так много
шансов вырваться вперед. Одним из таких шансов является использование
современных технологий в управлении государством.
Государства становятся все более технологичными. Используя
передовой опыт ведущих стран мира, и учитывая собственную специфику,
Украина может избежать их ошибок и сократить существующее отставание.
Более того, в области информатизации государственного сектора Украина
вполне способна не только перенимать зарубежный опыт, но и сама активно
внедряя современные технологии быть примером для других.
В марте 2017 премьер Гройсман сообщил, что правительство наконец-то
«оцифровалось». Кабинет министров Украины, по его словам, завершил
процесс перехода на электронный документооборот. А уже в апреле стало
известно, что Кабмин договорился о создании для Украины
полномасштабной системы электронного управления по технологии
Blockchain с технологической компанией Bitfury Group. Отмечается, что
основными областями партнерства в пилотном проекте станет использование
блокчейн в государственных реестрах и услугах, социальном обеспечении,
здравоохранении и секторе энергетики. Планируется, что после завершения
пилотного проекта программа распространится на все другие области,
включая информационную безопасность. В Киеве и других украинских
городах уже несколько лет с переменным успехом реализуется концепция
«Smart city» – создание умного города.
Несмотря на то, что во многих странах активно обсуждается создание
«Smart city», в том числе ЗD-создание инфраструктуры, искусственный
интеллект и интернет вещей, самым актуальным сегментом ІТ в госсекторе
является безопасность.
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С ростом киберинфраструктуры резко возрастает количество атак на
нее. Достаточно, например, взлома системы энергообеспечения города или
даже в госуслуги, чтобы возникли серьезные негативные последствия для
граждан и организаций.
Исходя из этого открытым и сложным вопросом ближайшего
будущего будет разработка и внедрение smart-инфраструктуры, которая
бы изначально обеспечивала максимальную устойчивость к взлому на основе
риск-ориентированного подхода.
В Украине информационные системы в основном развивались хаотично.
Каждое министерство, крупное ведомство или организация создавала
собственные информационные базы. Сейчас количество данных существенно
возросло, возникла необходимость в их интеграции и унификации. Наступает
своеобразная «Эпоха интеграции», означающая переход от разработки новых
систем к необходимости обеспечения обмена данными между разными ITсистемами. Вследствие этого обмен информацией и доступ к ней упростится,
а государственные услуги станут предоставляться более удобным для
населения способом.
Одной из наиболее актуальных проблем для всех без исключения стран,
а для Украины особенно, является модернизация инфраструктуры
государства. Внедрение технологических новшеств требует введения новых
стандартов оборудования и средств связи. Замена и модернизация
устаревшего оборудования и программного обеспечения, перегруженных
Data-центров и архивов на бумажных носителях – все это задачи, которые
стоят перед всеми государствами, и Украиной, прежде всего.
Облачные сервисы и BigData – актуальная тенденция, которая находит
широкое применение в госсекторе. Облачные сервисы очень удобны для
госорганов: комитетов, ведомств, структур местного самоуправления,
подведомственных учреждений.
К примеру, для многих учебных учреждений или местных органов
власти в регионах создание качественного собственного сайт – довольно
сложная и дорогая задача. Собственными силами его вряд ли сделаешь, а
заказать у профессионалов довольно недешево. Вполне выходом из подобной
ситуации успешным может стать использование SaaS-сервиса. Всем
субъектам предоставляется стандартизированные вебсайты с отличным
дизайном и оптимальной структурой. Специалистам структуры остается
лишь наполнять ресурс нужной информацией.
Такие тренды последних лет, как электронное правительство и
обслуживание граждан «в облаке», мобильность, прозрачность,
использование BigData и всем доступных интерфейсов (включая голосовые)
оптимизируют документооборот и облегчают их работу с гражданами.
Пока примеров удачного использования передовых технологий в работе
с гражданами имеют больше частных клиентоориентированных структур. В
первую очередь это касается банков.
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После накопления больших объемов информации у госструктур
возникает острая потребность преобразовывать их в визуальную аналитику,
облегчающую принятие правильных решений.
Технологии машинного анализа (Business Intelligence), используемые в
некоторых бизнес структурах, понемногу находят свое применение и в сфере
государственного управления. Business Intelligence позволяют обрабатывать
большие массивы неструктурированных данных, трансформируя их в
простую инфографику. В вопросах предоставления аналитических данных
для госструктур, крайне важно предоставлять доступную инфографику в
режиме реального времени. Это позволяет повысить организационную
эффективность работы государственных органов разных уровней.
Наиболее актуальными технологиями на сегодняшний день, которые
вполне прогнозируемо найдут свое применение в государственных
структурах есть нейронные сети и «интернет вещей». На основе нейронных
сетей уже сейчас создаются самообучающиеся информационные системы и
smart-машины способные общаться с людьми на естественных языках.
«Интернет вещей» представляет из себя объединённую сеть физических
объектов и устройств с внедрёнными технологиями.
Сейчас в Украине в тренде предоставление различных государственных
сервисов и услуг через интернет. Мультиканальное обслуживание, позволяет
людям получить услугу круглосуточно и в любом месте. Украинцы уже
привыкли пользоваться услугами различных сервисных центров, и пока еще
привыкают к электронным госуслугам, предоставляемым удаленно.
Внедрение современных технологий в управленческих процессах
удовольствие дорогое. Для бюджетных украинских организаций и органов
часто практически нереальное. Но если учесть сколько средств уходит зря и
не возвращается никоим образом из-за технологической отсталости и
неэффективности работы, то средства на модернизацию возможно стоит
и отыскать. В данной ситуации, одним из выходов облегчить тяжесть
затрат из госбюджета могли бы стать различные инвестиционные модели
и варианты государственно-частного партнерства.
Мы коротко описали лишь небольшую часть из современных ІТтехнологий, которые уже применяются в разной степени по всему миру. Они
применимы практически во всех государственных секторах и бюджетных
сферах – обороне, безопасности государства, медицине, образовании и др.
Благодаря их разумному внедрению Украина может не оправдать все
пессимистические прогнозы и стать вполне стабильным государством
Европы. Перспективы ведь у нас хорошие и шансы есть (Сергей Валовенко
Управление по-новому: Как современные ІТ-технологии могут сделать
Украину успешной // http://ru.golos.ua/suspilstvo/upravlenie_gosudarstvom_
ponovomu_pridut_li_v_ukrainu_sovremennyie_ttehnologii_0009. – 2017. –
01.06).
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Блоги та соціальні мережі
Aleksey Vyskub, заступник голови у Державне агентство з питань
електронного урядування України:
169 проектів з 10 регіонів України! Саме про таку активність та
конкуренцію я мріяв, коли ми робили цей конкурс.
Отже починаються найцікавіші етапи першого циклу Open Data
Challenge – реєстрацію припинено і ми отримали 169 проектних
пропозицій – вже 8-9 липня ми проведемо креативний вікенд та виберемо
кращих з кращих.
Ну а поки нас чекає складна й приємна робота з попереднього відбору
проектів на креативний вікенд. А вибирати є з чого – проекти на будь-який
смак – транспорт, енергетика, екологія, агро, освіта, охорона здоров’я ... і всі
на базі відкритих даних (ну або потенційно відкритих:)
Нагадаю, що команди змагаються за професійну інкубацію,
фінансування від 400 до 600 тис грн та підтримку Уряду в реалізації.
Open Data Challenge – крутий! Єдине шкода, що представлено команди
не з усіх регіонів, але це лише перший цикл. Далі буде
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100006511476840. – 2017. – 27.06).
Віктор Вишньов, генеральний директор ДП «СЕТАМ»:
На ринку електронних торгівельних майданчиків наразі відбувається
помітна конкурентна боротьба. Але ми в державному підприємстві СЕТАМ
просто спостерігаємо за нею та мовчки розвиваємо наш електронний
майданчик. Сьогодні ми можемо твердо визначити 5 ключових переваг
використання нашої системи електронних аукціонів як для покупців, так і для
продавців майна.
Перевага №1 Публічність та відкритість
Будь-хто може вільно зайти на сайт СЕТАМ та побачити повний перелік
арештованого майна, яке планується до виставлення на продаж. Ви можете
побачити, які в середньому ціни на таке майно, оцінити відкритість
процедури та відслідкувати всі етапи продажу майна. Там чином, користувач
може переконатись у незаангажованості та максимальній транспарентності
нашої системи електронних аукціонів.
Перевага №2 Доступність інформації
Вся інформація, про майно, що пропонується до продажу, доступна на
сайті. Ви можете поїхати за вказаною адресою та на власні очі побачити
майно, що вас цікавить. Ви не купуєте «кота в мішку», а ретельно
знайомитесь із майбутнім товаром, а отже можете оцінити його якості. Після
оцінки – ви самі обираєте, чи змагатись за це майно на аукціоні, чи почекати
кращого за якостями лоту. Наприклад, прямо зараз на сайті продається
трикімнатна квартира площею 102 кв.м. в престижному районі Одеси за
Блоги та соціальні мережі
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стартовою ціною 1 млн 400 тис грн. Результати простого пошуку у гуглі чітко
демонструють, що ціна навіть трохи нижча від ринкової.
Перевага №3 Доступні ціни
Майно, що продається на аукціоні СЕТАМ, можна купити за ціною
значно дешевше ринкової. Така можливість забезпечується гнучкістю
прозорої процедури торгів, що також розміщена на сайті. Якщо, майне не
продається під час перши торгів, за правилами аукціону, воно підлягає уцінці
та 25 % (якщо це рухоме майно) та на 15-20 % (якщо це нерухоме майно).
Якщо ж так сталося, що і під час других торгів, покупці не зявились – майно
підлягає ще більшій уцінці: на 25 % – для рухомого майна, та на 30 % – для
нерухомого. Інакше кажучи, фактично ви зможете купити автомобіль
вполовину дешевше від початкової вартості. Для цього достатньо уважно
слідкувати за планами торгів та аналізувати ринкову ситуацію. Чи можете ви
купити, наприклад, Chery Amulet 2007 року за 50 тисяч гривень? Спробуйте. І
приходьте до СЕТАМ.
Перевага №4 Мобільність
Система СЕТАМ йде в ногу із часом. Нещодавно ми розповідали про
перший проект в країні із використанням технології Blockchain , і вже
активно тестуємо власний мобільний додаток на IOS . Між іншим, ми
створити мобільний додаток першими з усіх державних підприємств країни.
Ми пропонуємо вам долучитись до його використання і торгуватись за майно
просто використовуючи мобільний телефон та 3 G інтернет. Тепер брати
участь у торгах можна стоячи у автомобільній пробці або чекаючи на свій
потяг метро.
Перевага №5 Ринкова ціна для продавців
Якщо покупці можуть отримати суттєве зниження ціни на товар, то
продавці зацікавлені прямо у протилежному. І система СЕТАМ пропонує
обом змагання за чесними та відкритими правилами.
Якщо ви вирішили продати своє майно через СЕТАМ ви можете
спробувати підвищити стартову ціну на нього. Для цього не треба із самого
початку виставляти завищені ціни, адже це відлякує багатьох потенційних
покупців. Вам достатньо скористатись напряму перевагами розгалуженої
клієнтури СЕТАМ, яка дозволить залучити до торгів якомога більшу кількість
учасників. Чим більше учасників будуть змагатись за ваш товар, тим вище
буде підніматись ціна під час аукціону. Це випливає з очевидних
особливостей процесів аукціонів, через які, якщо вже людина бере в них
участь – то вона ставить собі за мету придбати бажаний товар.
Насправді переваг системи електронних торгів значно більше ніж п’ять,
але я пропоную вам на власні очі переконатись у цьому просто перейшовши
за посиланням та «посьорфивши» сайт. Впевнений, ви значно здивуєтесь і
додасте СЕТАМ у закладки браузеру (5 переваг електронних аукціонів
СЕТАМ // http://blog.liga.net/user/vvishnev/article/27503.aspx. – 2017. –29.06).
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Андрій Стеблевський, адвокат, магістр державного управління:
20 червня 2017 року у першому читанні прийнято законопроект №
6232 про внесення змін до трьох процесуальних кодексів –
господарського процесуального кодексу, цивільного процесуального та
кодексу адміністративного судочинства України.
Цілком ймовірно, що після остаточного ухвалення запропонована
концепція процесуального законодавства залишиться.
У вказаних законопроектах містяться однакові положення щодо доказів у
цивільному, господарському та адміністративному процесах.
Також запроваджується новий вид доказу – електронний доказ.
В умовах використання різноманітних інформаційних технологій та
джерел інформації потреба цього нормативного врегулювання назріла давно.
На практиці виникає чимало питань щодо можливості використання в якості
доказів інформації з Інтернету або оформленої на електронних носіях.
У статті 7 Закону «Про електронні документи та електронний
документообіг» встановлено, що електронна копія та копія електронного
документа на папері засвідчуються в порядку, передбаченому законом, але
відповідний акт досі не ухвалено.
Тож під час судового розгляду справ, в яких підлягає доказуванню
інформація з Інтернету або на електронних носіях, виникає багато питань
щодо її належного засвідчення та використання у судових справах. Участь у
цьому могли б брати нотаріуси. Але відповідно до Закону України «Про
нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріуси вправі
засвідчувати лише копії письмових документів. Можливість засвідчення
електронних копій та інформації з Інтернету нотаріусами законодавством
прямо не передбачена та у більшості випадків вони у здійсненні їх
посвідчення відмовляють.
У проектах вказаних процесуальних кодексів під електронними
доказами пропонується розуміти інформацію в електронній (цифровій)
формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи,
зокрема:
- електронні документи (в тому числі, текстові документи, графічні
зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо);
- веб-сайти (сторінки);
- текстові, мультимедійні та голосові повідомлення;
- метадані, бази даних й інші дані в електронній формі.
Такі дані можуть зберігатись, зокрема, на портативних пристроях (картах
пам’яті, мобільних телефонах та ін.), серверах, системах резервного
копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому
числі в мережі Інтернет).
Тобто, перелік джерел інформації, що підпадатимуть під поняття
«електронний доказ», не є вичерпним.
Під мультимедійними (англ.Multimedia Messaging Service, MMS) можна
розуміти повідомлення з мультимедійним змістом (зображення, звук тощо),
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які пересилаються між мобільними пристроями, а не тільки з текстовим
наповненням, як у випадку з SMS.
Метадані характеризують або пояснюють певну інформацію (наприклад,
автор, заголовок, дата, індекс, предмет і ключові слова, опис, тип ресурсу,
формат, джерело, мова, сфера користування, структура таблиць або зведених
даних, штрих-код тощо).
У проектах кодексів електронні докази віднесено до документів. Вони
стають в один ряд з такими засобами доказування як письмові і речові
докази, висновки експертів та показання свідків.
На суди покладається обов’язок безпосередньо дослідити докази у
справі, зокрема, ознайомитись з електронними доказами. Інакше докази, що
не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути
покладені судом в основу прийнятого судового рішення.
Проектами встановлено вимоги до порядку подачі в суд електронних
доказів.
Так, передбачається, що електронні докази подаються в оригіналі або в
електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним
до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний
цифровий підпис». Законом може бути передбачено інший порядок
засвідчення електронної копії електронного документу.
Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових
копіях, посвідчених в порядку, передбаченому законом. Паперова копія
електронного доказу не вважається письмовим доказом.
Учасник справи, який подає копію електронного доказу, буде
зобов’язаний зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу
електронного доказу.
Якщо подано копію (електронну копію) електронного доказу, суд за
клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у
відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного
доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність
поданої копії оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
Також суди наділяються повноваженнями за заявою учасника справи чи
з власної ініціативи оглянути веб-сайт (сторінку), інші місця збереження
даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту.
Фальшивість електронного доказу, що потягла ухвалення незаконного
судового рішення, може бути підставою для його перегляду за
нововиявленими обставинами.
Правила Цивільного процесуального кодексу України, Господарського
процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства
України в законопроекті максимально гармонізовано, а в частині загальних
положень, вживаної термінології – уніфіковано з метою забезпечення єдності
правозастосовної практики. Це ж стосується і положень щодо визначення,
порядку надання та дослідження електронних доказів. Це має сприяти єдності
та послідовності правозастосовної практики.
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Ключову роль у цьому матиме напрацювання суддівської практики з
униканням суперечливих судових рішень в однакових справах.
Крім того, потребують належного доповнення інструкції з діловодства в
судах, які б допомогли застосувати на практиці законодавчі зміни.
Враховуючи складність у використанні технічних засобів, видається
доцільним, щоб Верховний Суд із залученням технічних спеціалістів
відпрацював своєрідні алгоритми використання тих чи інших електронних
доказів. Тим більше, що відповідно до статті 36 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» на Верховний Суд покладено обов’язок
забезпечення сталості та єдності судової практики з її узагальненням, а також
забезпечення однакового застосування норм права судами різних
спеціалізацій.
Залишається сподіватись, що новоутворений Верховний Суд
працюватиме в цьому напрямку та відійде від практики, коли судді вищої
судової інстанції не знають власних рішень, ухвалюють суперечливі судові
рішення в одній категорії справ, чим створюють плутанину і підривають свій
авторитет (Електронні докази – новела до трьох процесуальних кодексів //
http://blog.liga.net/user/asteblebskiy/article/27467.aspx. – 2017. –24.06).

Jaanika Merilo:
Скоро исполнится год, как я в Днепре.
Что мы за это время сделали в ИТ, инновациях и в электронном
Днепре с больше или меньше моим участием.
Вё через: https://dniprorada.gov.ua но начали мыс 0. Ноль баз вообще,
ноль оцифрованного.
- Днепр на 4-5 месте в Украине на ПроЗорро и по разным оценкам
МинЭко, USAID ид. входит в ТОП 5 в Украине.
- Создали отличный воспомогательный ресурс ПроЗоре Днiпро с
поддержкой методологии и индикативные цены на более 300 товаров
(уникальный в Украине).
- Вывели вторым городом в Украине на Карту Ремонтов
бюджетированные и запранированные в этом году капитальные ремонты. На
карте сегодня более 2200 объектов ремонта.
- Вывели на карту Вiдкрите Днiпро всю информацию про МАФ,
сезонную
торговлю,
рекламу
с
возможность
подать
жалобу
https://mapa.dniprorada.gov.ua.
- На карте Вiдкрите Днiпро можно также увидить информацию про
массовые мероприятия, позашкiльнi заклади (с записью), мемориальные
доски ид.
- Электронная очередь запущена в 3 центрах в Днепре и к концу года
будет промаштабированная на все. На сегодня более 26 000 жителей
записались в очередь к врачу через интернет и все планирование приемов
врачей проходит через интернет;
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- C 2. мая запустили и создаем реестр жителей, который позволяет
повторную справку о составе семьи уже заказывать через интернет и в какихто случаях вообще не спрашивать (если между городскими службами);
- Запускаем карточку пациента в привязке к электронной очереди и
скоро будем тестировать электронный рецепт.
- Днепр самый активный город по Бюджету Участия. Саме больше после
Киева было подано проектов и самая большая активность в голосовании (4 %
или 37 000+ жителей); https://adm.dniprorada.gov.ua.
- Постоянно пилотируем на себе и помогаем «допиливать» разные
решения стартапов. Город первым паспортизировал все дороги и запустил на
себе Навизор (оценки дорог c более 40 000 оценок от жителей);
http://navizor.com/#map/10/48.5075/35.1466
- Город проактивно запускает новые технологии и выностит первым
городом активно на Waze информацию о перекрытии лорог, ремотнах ид:
- Протянули-протолкнули законопроект электронного билета и теперь
можно будет запускать электронный билет во всех вида транспорта. Создана
концепция карточки жителя и будет проводится инвест-конкурс на создание
решения.
- Созданы примерно 100 электронных услуг но выбран путь не
оцифровывать хаос а автоматизировать и отменять справки и услуги, которые
не нужны человеку;
- Как первый этап оплаты за проезд в транспорте запущена оплата в
трамвае через мобильный телефон QR-коды;
- Созданы новый сайт горсовета, ЦНАПов и горздрава с более доступной
информацией; https://dniprorada.gov.ua, https://cnap.dniprorada.gov.ua
- Провели первый электронный подсчет и публикацию протоколов через
e-vybory.org. При этом показывай в ночь выборов быстрее результат чем
ЦВК.
- Город начал систематично работать над публикацией открытых данных
по принципу «открыто по умолчанию»;
- Созданный уникальный сайт депутатов, где можно увидеть кто за что
голосовал,
явку
ид;
http://edeputat.dniprorada.gov.ua/uk
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2017. – 24.06).

Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції,
експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ:
23 червня, у п’ятницю, о 14:00 відбудеться нове судове засідання у
справі засекречення СБУ декларацій керівництва відомства. Суд
поновив слухання у нашій справ і це грає не на нашу користь.
Чому – нове? Бо за результатами останнього засідання, що було 10
травня, суд вирішив перейти в письмове провадження та ознайомлення з
документами, які всі сторони процесу мали надати до 19 травня, без засідань.
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45

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

1 – 30 червня 2017 року

<
20-28 лютого
2015
Йдеться, в першу чергу, про 2 документи: рішення СБУ про створення
автономної системи для електронних декларацій та порядок її ведення.
19 травня секретар суду поінформувала нас про те, що документи СБУ
надійшли в канцелярію. Під грифом ДСК – «для службового користування».
Зазвичай, після переходу в письмове провадження суд приймає рішення
протягом 10 днів, бо всі сторони процесу заслухані і в самих засіданнях
більше немає потреби.
Але судді чомусь передумали і призначили іще одне засідання – на 9
червня, яке не відбулося, бо головуючий у нашій справі суддя Арсірій поїхав
у відрядження по справах Ради суддів.
З 9 червня засідання перенесли на 23 число. Що буде відбуватися на
ньому?
Є декілька варіантів.
По-перше, ЦПК як сторона, має ознайомитися з документами від СБУ:
на власні очі побачити, хто ж поставив підпис під незаконним рішенням про
створення СБУшної системи обробки та зберігання декларацій. Ці документи
– надважливі для розуміння того, що насправді відбувається з деклараціями
СБУ, в який спосіб вони подаються та де зберігаються, хто відповідальний за
це і контролює безпеку системи, в решті решт, хто в СБУ перевіряє, чи
взагалі подали свої декларації всі співробітники.
Але ці документи – дск, і наш доступ до них визначає спочатку суд (має
долучити до матеріалів справи), а потім – Служба безпеки України. По ідеї, у
супровідному листі до цих документів СБУ уже б мали написати, що не
заперечують з їх ознайомленням, адже це, фактично, матеріали справи.
Ми уже направили запит до СБУ з проханням ознайомитися з наданими
документами до судового засідання, утім, відповіді і досі не отримали.
Чи отримаємо ми їх взагалі – покаже завтра. Але вже очевидно, що
повернення з письмового провадження схоже на затягування процесу, бо
відкладає похід суддів у нарадчу кімнату на невизначений час. А там – літні
відпустки і нашій колегії може бути складно зібратися аж до осені.
Є й інший варіант – ми зможемо ознайомитися з документами СБУ
прямо під час засідання. І тоді суддям не лишиться нічого, як перейти до
ухвалення рішення. Вони не зобов’язані оголосити його прямо в той же день,
але й особливо тягнути із ним не зможуть.
Проте, такий варіант є малоймовірним. Іще під час першого та єдиного
засідання у справі по суті стало відомо, що НАЗК з березня погоджує власний
порядок подання декларацій СБУшникам.
Що в цьому порядку? Це теж – документ з грифом. Судді в процесі
ставили НАЗК це питання, але відповіді не пролунало.
Чогось не виникає сумнівів в тому, що після зникнення декларацій
військових прокурорів та незаконної постанови Матіоса, з якою погодилися в
НАЗК, всі декларації СБУшників будуть наглухо закриті цим порядком.
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Тому, затягування часу грає на руку конторі Корчак і дає їм бодай якийсь
шанс погодити порядок, що узаконить засекречення е-декларацій СБУ та
убезпечить їх від публічності.
Це вигідно всім – і НАЗК, і Службі, і суду. У разі відмови нам у
задоволенні позову (визнати дії СБУ та НАЗК протиправними) рішення
суддів буде в одному руслі з цим новим нормативним актом Нацагентства.
Судове засідання відбудеться в Окружному адміністративному суді
Києва за адресою: вул. Петра Блобочана, 8, корпус 1 зал судового засідання
N32. Справа ЦПК проти СБУ розглядатиметься колегією суддів: Р.Арсірій,
О.Огурцов, В.Кузьменко (Завтра суд ЦПК проти СБУ: суд поновив
слухання щодо е-декларацій, щоб виграти час для НАЗК //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/shabunin/594b6280ee4b3. – 2017. – 23.06).

Саша Дрік, голова Ради ГО «Громадський люстраційний комітет»,
координатор коаліції «Декларації під контролем»:
21 червня о 15:00 Комітет із запобігання корупції розглядатиме
одразу три законопроекти про зміну керівництва НАЗК.
Неспроможність НАЗК належним чином виконувати свої функції
найяскравіше проявилась в роботі системи електронного декларування
та перевірці декларацій. Керівництво НАЗК не забезпечило безперебійного
функціонування системи, не змогло запустити систему для якісної перевірки
декларацій і за 7 місяців офіційно не завершило перевірок жодної з них. Едекларування як один із найпотужніших інструментів для запобігання і
боротьби з корупцією є найбільшою цінністю в НАЗК, тому вирішення
проблем НАЗК має бути в першу чергу спрямоване на забезпечення належної
роботи системи та перевірки декларацій.
Проблема з їхньою фактичною паралізованістю має бути вирішена, але
кількість спекуляцій і маніпуляцій навколо НАЗК і системи е-декларування
зашкалює, тема заговорюється, особливо у зв’язку із перевірками перших
декларацій високопосадовців, в той час як вирішеними мають бути дуже
конкретні проблеми. Формулюю тут перелік тих питань, які в першу чергу
мають бути вирішені.
1. Проблема колегіальності. Відсутність більше року п’ятого члена
НАЗК і рівний розподіл голосів між чотирма особами в складі НАЗК
призвели до фактичної паралізації органу, коли голоси розподіляються
порівну і рішення не приймається. Нещодавня відставка четвертого члена
ситуації не змінила – тепер для прийняття рішення за нього мають
проголосувати одноголосно троє діючих членів. Вирішення цього питання
можливе трьома шляхами: а) надання права вирішального голосу Голові
НАЗК при рівному розподілі голосів; б) зміна системи управління в органі
через введення посади голови і двох заступників (за принципом НАБУ); в)
дообрання членів. При цьому треба розуміти, що комісія, яка обирала
нинішній склад, вже себе дискредитувала, а позаконкурсне призначення
керівниками, навіть тимчасовими, осіб від будь-яких державних органів (як
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це пропонує урядовий законопроект) є недопустимим, оскільки це призведе
до фактичного ручного керування таким органом НАЗК.
2. Зміна кількісного та якісного складу комісії, яка має обирати нове
керівництво. Існуюча комісія вже показала свою неефективність, оскільки за
рік так і не обрала 5-го члена НАЗК, її робота супроводжувалась
звинуваченнями в порушеннях аж до судових позовів, а незалежність її
складу неодноразово ставилась під питання.
3. Введення обо’язкового щорічного незалежного аудиту роботи
НАЗК, негативний висновок якого може бути підставою для звільнення
керівництва (за принципом НАБУ). При цьому аудиторами мають бути
незалежні іноземні експерти, які не будуть залежати від будь-якої політичної
сили і не знаходитимуться під впливом української влади.
4. Проведення незалежної експертизи системи е-декларування. Попри
те, що НАЗК юридично є власником системи, фактично вона знаходиться під
контролем спецслужб у вигляді структур Держспецзв’язку, які безконтрольно
втручаються в її роботу і обмежують можливості доступу до неї навіть для
представників НАЗК. Така експертиза має проводитись незалежними від
української влади чи політичних сил іноземними експертами за прямої участі
іноземних партнерів України і відповісти на питання, наскільки вона
відповідає першочерговому технічному завданюю і яким чином може бути
розвинена у вигляді побудови автоматизованої системи перевірки декларацій.
5. Зміна адміністратора системи. Як володілець системи НАЗК
повинно мати повний доступ і контроль над системою та нести повну
відповідальність за її безперебійне функціонування.
6. Зміна порядку повної перевірки декларацій. Існуючий порядок,
розроблений робочою групою при Кабінеті Мінстрів і затверджений
рішенням НАЗК, не дозволяє провести якісну перевірку декларацій. Цей
порядок має бути терміново змінений, оскільки він фактично перетворює едекларації в «нульові» декларації, легалізуючи задеклароване без жодних
юридичних наслідків.
7. Забезпечення доступу НАЗК до реєстрів. Хоча законодавством
передбачено доступ НАЗК до всіх державних реєстрів, необхідних для
перевірки декларацій, такий доступ досі не отримано. Зокрема, Міністерство
юстиції відмовляє в доступі до низки своїх реєстрів, аргументуючи це
необхідністю зміни в законодавство.
8. Проведення аудиту роботи і рішень керівництва НАЗК протягом
останнього року. Такий аудит має надати належну суспільну, політичну та
правову оцінку роботі керівництва НАЗК, в тому числі члена НАЗК Руслана
Рябошапки, який нещодавньо подав у відставку. Всі четверо членів НАЗК
несуть відповідальність не тільки за фактичну паралізацію роботи органу, але
й за рішення, які приймались протягом останнього року. Зокрема, незаконне
рішення про вилучення декларацій низки прокурорів із публічної частини
реєстру, що створює небезпечний прецедент, через який з реєстру можуть
зникнути тисячі декларацій. Проведення такого аудиту надасть належну
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оцінку діям керівництва НАЗК і має скасувати незаконні рішення, які
ставлять під загрозу повноціну роботу системи е-декларування та якісну
перевірку декларацій.
Вирішення цих питань не вирішить кризу НАЗК (моє глибоке
переконання – до перевиборів її повністю неможливо вирішити), проте
дозволить зберегти те, що вже зроблено, і не допустити нових руйнівних
наслідків.
Із поданих законопроектів найменше на вирішення цих проблем і
створення незалежного НАЗК спрямований урядовий законопроект.
Фактично він не просто не вирішує проблеми колегіальності, але й легалізує
ручне управління НАЗК Кабміном. Найбільше – законопроект від народних
депутатів на чолі з Віктором Чумаком, який ми пропонуємо доопрацювати
так, щоб запобігти повторенню паралізації і замість премій ввести санкції для
керівництва НАЗК за неналежне виконання своєї роботи.
Відповідні пропозиції Громадський люстраційний комітет вже подав до
Комітету.
Проте ключове, що треба розуміти про цей парламент – в ньому є
більшість, яку щонайменше влаштовує паралізоване НАЗК, але яка із
задоволенням скористається можливістю так «поправити» законопроект під
час голосування в паралменті, щоб отримати ще й ручний контроль над цим
надпотужним за своїми повноваженнями органом. Для однієї мети – щоб
використати його як інструмент для розправи над політичними опонентами
перед виборами. А це значить, що під час голосування будь-який, навіть
найкращий законопроект може перетворитись в повне лайно. Вже проходили
з законом Денисенка і так званим законом про декларування ГО (Криза
НАЗК: які проблеми мають бути вирішені парламентом та урядом в
першу чергу // http://blogs.pravda.com.ua/authors/drik/592b0500a1971. – 2017.
– 21.06).

Юлия Лужецкая, юрист практики международного бизнесадминистрирования Juscutum:
Бум подачи информации в государственный реестр о бенефициарах
(контролерах) компаний в Украине уже давно отшумел. Украина
оказалась первой страной, которая ввела такой реестр и сделала его
публично доступным. После этого о намерении внедрить реестр лиц со
значительным контролем (Person with Significant Control или PSC) в
компаниях заявила Великобритания. И с 6 апреля 2016 года британские
компании типа LTD и LLP должны вести учет и подавать в реестр Companies
House информацию о «лицах с существенным контролем». Неподача
информации влечет удаление компании из Реестра. Поэтому должностные
лица британских компаний подают информацию о PSC. Учитывая, что
многие британские компании использовались в том числе и для сохранения
конфиденциальности о реальных бенефициарах, благодаря институту
номинальных собственников, большая часть компаний не готовы
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предоставлять информацию о фактических собственниках и контролерах, а
пытаются найти законные основания не подавать эти сведения.
Создание открытых реестров имеет массу плюсов.
·– Глобальная идея создания публичных реестров бенефициаров
компаний – это следствие борьбы с терроризмом и размыванием
налогооблагаемой базы.
·– Публичный реестр бенефициаров – несет большую безопасность
бизнесу и понимание, кто же является твоим контрагентом, помогает понять,
действительно ли компания та, за кого себя выдает, или создана
исключительно для преступных целей.
·– Публичные реестры бенефициаров в перспективе должны стать
полезными в раскрытии преступлений и задержании преступников, особенно
в тех случаях, когда обмен информацией между правоохранительными
органами стран не налажен или слишком усложнен. Открытый реестр
бенефициаров может помочь правоохранительным органам получить
доказательство того, кто фактически контролирует компанию или в чьих
интересах действует компания.
·– В случаях, если правоохранительные органы не могут (или не хотят)
справиться с обязанностями выявлять те или иные правонарушения, помогут
журналисты и некоммерческие организации, используя данные из открытых
реестров бенефициаров.
Есть в введении публичных реестров бенефициаров и минусы.
·– В странах с нестабильной политической и правовой системой
правоохранительные органы потенциально могут, получив информацию из
публичных реестров, перекручивать, додумывать данные, возбуждать
расследования по интересующим их субъектам, бенефициарам – таким
образом оказывать давление на бизнес.
·– Информацией из публичного доступа с легкостью смогут
воспользоваться и недобросовестные конкуренты с целью рейдерства
(намного проще «отжать» заводик, если знаешь, где его холдинговая
компания).
·– «Желтая» пресса с удовольствием воспользуется open source data для
своих статей, нанося вред репутации бизнеса.
Несмотря на недостатки существования публичных реестров
бенефициаров, Британия расширяет круг лиц, обязанных раскрывать
информацию о лицах со значительным контролем.
С 26 Июня 2017 года Великобритания вводит новые требования
касательно подачи информации по PSC:
·– Подача информации в форме Confirmation Statement заменяется на
подачу форм PSC01 – PSC09 и в случае любых изменений в компании –
дается 14 дней на внесение изменений в реестр и 14 дней для подачи данных
в Companies House.
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·– Вводится обязательство информировать о PSC и для Шотландских
партнерств (Scottish Limited Partnerships) начиная с 24 Июля 2017 года и для
подачи данных у Шотландских партнерств будет 14 дней.
·– Генеральные Шотландские партнерства (General Scottish Partnerships),
партнерами которых являются юридические лица также должны подавать
информацию о PSC.
При этом Великобритания, заботясь о своих «клиентах», позволяет
воспользоваться Режимом защиты данных в случае, если контролирующее
лицо (PSС) имеет основания полагать, что данные в публичном реестре могут
подвергнуть риску насилия или запугивания его лично, или тех, кто с ними
проживает. Воспользоваться этой опцией можно, если PSC предоставит
весомые доказательства для обеспечения такого заявления. Таким же образом
можно «закрыть» информацию о директоре.
Вслед за Великобританией введение реестров лиц со значительным
контролем рассматривают и британо-зависимые территории. Так,
правительство Британских Виргинских Островов и Гонконга уже обсуждают
каким будет реестр. Наибольшая вероятность того, что реестры будут
закрытыми для всеобщего пользования, но открытыми для использования
государственными органами, и информация будет доступна и
государственным органам Великобритании. Вопрос безопасности передачи
данных и возможность хакерской атаки остается открытым.
Правительство Сингапура шагнуло вперед и внесло изменения в свой
закон о компаниях. С 31 марта 2017 года все локальные и иностранные
компании, зарегистрированные в Сингапуре обязаны хранить у себя
информацию-реестр контролеров компаний и предоставлять ее в
государственные органы по первому запросу. Помимо этого, компании также
обязаны вести реестры номинальных директоров, содержащих также
информацию о тех, по чьему поручению они исполняют функцию номинала.
Штраф за не предоставление – 5 000 сингапурских долларов (примерно 3500
евро).
Нидерланды с 31 марта 2017 года запустили публичное обсуждение
центрального реестра бенефициаров. Согласно проекта закона в торговый
реестр юридических лиц должна войти информация о конечных
бенефициарных владельцах юридических лиц Нидерландов. Планируется
сделать данную информацию платной.
В реестре предложено отразить данные бенефициаров частных и
публичных компаний с ограниченной ответственностью и голландских
фондов (Stichting). Трасты пока остаются вне зоны подачи такой информации,
так как ее раскрытие идет вразрез с концепцией траста в целом.
Итак, Украина оказалось «Впереди планеты всей» создав реестра
бенефициаров в Украине. Пройдет еще несколько лет и о
конфиденциальности владения активами можно будет только вспоминать
(если они не были своевременно оформлены в траст). Бизнесу предстоит
перекраивать структуры и учиться работать в системе блокчейн – при полной
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прозрачности и возможности отслеживания любых движений. И уже сегодня
нужно создавать грамотную красивую историю не только для компаний, но и
для их бенефициаров (Реестры бенефициаров: проблема или благо? //
http://blog.liga.net/user/yuluzhetskaya/article/27420.aspx. – 2017. –20.06).

Aleksey Vyskub, заступник голови у Державне агентство з питань
електронного урядування України:
Щойно Уряд схвалив План дій запровадження електронних послуг в
Україні! Чому це так важливо?
Відсьогодні всі органи влади мають провести реінжиніринг своїх
адміністративних послуг з метою їх спрощення та переведення в е-форму.
Справжня е-послуга неможлива без зміни діючого порядку її надання!
Перший етап впровадження е-послуги – це реінжиніринг – зменшення
кількості документів, які вимагаються за рахунок е-взаємодії, зменшення
кількості та строків етапів надання – дизайн нового порядку заснованого на
ІТ – і лише потім запровадження. Так, є велика спокуса наробити швидко еформ і кудись їх надсилати – але це не має відношення до е-послуг, це еімітація!
Сьогодні в Україні працює вже понад 30 справжніх е-послуг. Кожна з
них – це величезна робота по зміні нормативної бази та спрощенню цих
послуг, запровадження е-взаємодії між різними реєстрами. І саме прийняття
сьогоднішнього плану забезпечить комплексну та системну роботу одночасно
по всім послугам (https://www.facebook.com/profile.php?id=100006511476840.
– 2017. – 14.06).
Дмитрий Дубилет:
В Украине сложилась странная ситуация с реестром недвижимости.
В электронном виде есть только те данные, которые менялись после 2013
года и, частично, с 2004 года.
Два года назад Минюст дал доступ к этому реестру всем желающим
(кстати, министерство было одним из первых крупных пользователей
технологии BankID, чем я немного горжусь). Но более старые записи
хранятся в БТИ в бумажном виде.
В итоге, если вам нужно совершить сделку с недвижимостью, нотариусы
вас отправляют за спра...вками в БТИ (а потом еще часто сами перезванивают
в БТИ, чтобы убедиться, что справка не поддельная).
В идеальном мире все данные, конечно, должны быть в электронном
виде. Но мы, чёрт возьми, живем не в идеальнм мире. Поэтому iGov, чтобы
хоть как-то облегчить жизнь нотариусам и гражданам, запустил пилот в
Днепре по запросу в БТИ в электронном виде.
Как работает услуга. Находите на iGov услугу (в разделе
«Недвижимость», название «Надання інформації про власність згідно
матеріалів інвентаризаційної справ»), заполняете нехитрую форму и
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накладываете на нее ЭЦП. Затем услугу нужно оплатить карточкой или
банковским переводом (к сожалению, услуги БТИ у нас в стране платные).
Само собой, никаких дополнительных комиссий iGov за это не взымает.
Через 1-2 дня БТИ предоставляет электронную справку.
Нотариусы могут отправлять запросы по любым гражданам, остальные –
только по себе.
Таким образом, экономится время и повышается безопасность.
Повторюсь, это далеко не идеальная система, но это лучшее, что
волонтеры могут сделать в текущих законодательстве и
инфраструктуре.
Я приглашаю все остальные регионы бесплатно и мгновенно
подключиться к нашей системе. Приглашаю к диалогу всех руководителей
БТИ, а также Минюст (https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. –
02.06).
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Інфографіка

8 червня Державне агентство з питань електронного урядування
України і компанія Bitfury підписали меморандум про співпрацю у сфері
інтеграції технології блокчейн в базові реєстри і систему продажу
конфіскованого майна «СЕТАМ».

(https://nachasi.com/2017/06/14/auktsion-na-blockchain. – 2017. – 14.06).
Завдяки новим електронним сервісам, які нині активно
впроваджуються в Україні, не виходячи з дому можна оформити
державну допомогу при народженні дитини.
Електронна послуга доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики за
адресою e-services.msp.gov.ua. Ті, хто має електронний цифровий підпис,
можуть оформити допомогу онлайн без подання паперових документів. Не
маючи цифрового підпису можна відправити заяву для попереднього
розгляду та потім подати оформлені документи у паперовій формі.
Електронні форми з автоматичною перевіркою введених даних та
інтерактивними підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх
заповненні.
Цю послугу іще у березні цього року презентувало Міністерство
соціальної політики та Державне агентство з питань електронного
урядування.
Досі документи для призначення допомоги можна було подати лише у
паперовій формі. У 2016 році близько 400 тис. українців для цього особисто
відвідали органи соціального захисту населення, витрачаючи на це свій час.
Тепер пропонується принципово новий рівень якості обслуговування.
Батьки можуть подати такі документи у будь-який зручний час за допомогою
Інфографіка
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мережі Інтернет, без необхідності особистого відвідування районного
управління соціального захисту.
За рахунок автоматизації перевірки введених даних значно
пришвидшується процес розгляду документів та ухвалення рішення щодо
призначення допомоги. Такі нововведення дозволяють заощадити час,
фінансові ресурси та зменшують ризики зловживань або шахрайства.
Ініціатива реалізується за підтримки Швейцарсько-української програми
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади», що
виконується Фондом Східна Європа.

(Оформити державну допомогу при народженні дитини можна
онлайн // http://dnipr.kievcity.gov.ua/news/8729.html. – 2017. – 14.06).
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Зарубіжний досвід
Еврокомиссия выделит 10,8 миллиона евро 14 странам-членам
Евросоюза на укрепление сети групп реагирования на инциденты
компьютерной безопасности (Computer Security Incident Response Teams,
CSIRT) и рассмотрит ряд законопроектов, предполагающих повышение
защиты IT-систем.
«Комиссия активизирует свою работу по закрытию брешей в системе
кибербезопасности. Ряд действий должен быть предпринят уже сейчас – как
часть более масштабного пересмотра «Стратегии кибербезопасности» (от
2013 года), намеченного на сентябрь 2017».
Сейчас ЕК предлагает наделить Европейское агентство по управлению
крупномасштабными IT-системами (eu-LISA) полномочиями по разработке и
внедрению технических решений, направленных на интероперабельность ITсистем Евросоюза. Также предлагается внести улучшения в Европейскую
систему регистрации преступлений (ECRIS), которые позволят странамчленам ЕС обмениваться данными о преступниках, не являющихся
гражданами Евросоюза, более эффективно.
Дополнительно ЕК разрабатывает законопроект, упрощающий доступ к
электронным уликам, находящимся за рубежом, и изучает проблемы,
возникающие из-за использования преступниками шифрования. По
последнему вопросу Комиссия намерена отчитаться к октябрю 2017.
В отчете Еврокомиссии от 29 июня, эти меры являются ответом на
теракты, прошедшие в мае-июне в европейских странах, а также на атаку
вируса WannaCry (Вика Рябова Еврокомиссия выделит €10,8 млн на
кибероборону 14 стран-членов ЕС и пересмотрит стратегию
кибербезопасности // http://d-russia.ru/evrokomissiya-vydelit-e10-8-mln-nakiberoboronu-14-stran-chlenov-es-i-peresmotrit-strategiyukiberbezopasnosti.html. – 2017. – 29.06).
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил, что
считает необходимой максимальную оптимизацию процесса оказания
государственных услуг.
«Необходимо принять меры по фронтальному снижению всех видов
издержек для бизнеса. Особенно это касается стоимости услуг в энергетике,
транспорте и логистике, а также в ЖКХ. Процессы оказания
государственных услуг должны быть максимально оптимизированы».
«Необходимо сократить сроки и перечень документов, исключить
дублирующиеся процедуры. Нужно перевести их оказания полностью в
электронный формат, без обязательного физического присутствия» (Власти
Казахстана намерены перевести все госуслуги в цифровой вид //
http://open.gov.ru/infopotok/5516115. – 2017. –26.06).
Зарубіжний досвід
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Будущее Европы тесно связано с развитием цифровой экономики.
По мнению премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, рынок «цифры»
может приносить ЕС дополнительно 400 млрд евро в год.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече в Гааге с
представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии выразил
уверенность в том, что будущее Европы – за развитием цифровой экономики,
и призвал коллег способствовать созданию единого цифрового рынка.
Важнейшим достижением ЕС является экономика объединенной
Европы, общий рынок которой насчитывает более 500 млн потребителей. Но
странам Евросоюза есть еще над чем работать. Такие сферы, как ИКТ,
энергетика, услуги еще нужно развивать.
Кроме того, эстонский премьер-министр подчеркнул, что сейчас данные
не менее ценны, чем нефть и золото. И Эстония, которая будет
председательствовать в Совете ЕС с 1 июля, ставит перед собой задачу –
создание цифровой Европы и возможностей свободного обмена
информацией. «Общий цифровой рынок уже сейчас приносил бы
европейской экономике дополнительно 400 млрд евро в год и создал бы
тысячи новых рабочих мест. Это неиспользованная возможность», – отметил
Ратас.
Важными факторами для роста европейской экономики он считает
также применение скоростного интернета и современной бесперебойной
связи. А упор на обеспечение безопасности при свободном обмене данными,
по его словам, лишь повысит уровень «цифровизации» общества (Премьерминистр Эстонии: ЕС нужен единый цифровой рынок //
https://digital.report/premer-ministr-estonii-es-nuzhen-edinyiy-tsifrovoy-ryinok.
– 2017. – 23.06).
С 1 июля в рамках инициативы «Правительство без бумаги»
Госканцелярия Молдовы начнет использовать цифровую подпись
вместо обычной.
Визировать документы с помощью электронной подписи начнут в
Госканцелярии Молдовы с 1 июля. Переход госструктуры на «цифру» и
работа в системе менеджмента электронных документов e-Management
предусмотрены программой «Правительство без бумаги».
В Госканцелярии подчеркивают, что цифровая подпись имеет такую же
юридическую силу, как и обычная, а также является более надежным
средством идентификации личности ее владельца, подлинности и
целостности документов. В области сертификации открытых ключей и
подобного рода услуг правительственное учреждение будет сотрудничать с
«Центром специальных телекоммуникаций» (Госканцелярия Молдовы
переходит на цифровую подпись // https://digital.report/goskantselyariyamoldovyi-perehodit-na-tsifrovuyu-podpis. – 2017. – 21.06).
Зарубіжний досвід
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Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс заявил, что его
правительство планирует создать электронную систему взаимодействия
органов власти с гражданами страны по образу эстонской.
«Каждый житель Ямайки получит личный профиль в национальной базе
данных национального гражданского реестра. Этот профиль будет содержать
вашу личную идентификационную информацию, и это...позволит вашей
личности быть проверенной и подтверждённой в любой правительственной
электронной базе».
В начале июня исполнительный директор Эстонской академии
электронного управления Арво Отт (Arvo Ott) рассказал руководству
островного государства на Карибах об успехах Эстонии по внедрению
электронной системы предоставления госуслуг населению.
Страна хотела бы последовать примеру Эстонии, в которой 90 %
государственных услуг можно сегодня получить по интернету. Особенно он
оценил возможность оплачивать налоги и решать все вопросы, связанные с
ведением бизнеса без длинных очередей, без личного посещения
госучреждений и банков.
Правительство Ямайки планирует запустить в 2018 году
Национальную идентификационную систему (NIDS). Как заявляют власти
островного государства, система станет «всеобъемлющей и безопасной
структурой для сбора и хранения личных идентификационных данных всех
граждан. После запуска системы, оснащённой специальной защитой против
мошенничества,
каждый
гражданин
получит
уникальный
идентификационный номер» (Эстония поможет Ямайке создать
«электронное
правительство»
//
http://www.penki.lt/Drugienovosti/Estoniya-pomozhet-YAmayke-sozdat-elektro.im?id=360744. – 2017. –
20.06).

В 2016 году, по исследованию главного статистического управления
Минска, 98,6 % столичных компаний использовали ЭЦП, доступ в
интернет был организован у 99,1 %, а электронной почтой пользовались
сотрудники 95,6 % организаций.
У 99,1 % компаний, которые работают в столице Беларуси, в прошлом
году имелся доступ в интернет, сотрудники 95,6 % организаций пользовались
электронной почтой и 98,6 % структур использовали ЭЦП. Такие данные
опроса, проведенного среди 3 141 компаний Минска, целью которого
являлось
определение
уровня
использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в деловой среде, озвучило главное
статическое управление белорусской столицы.
Согласно исследованию, 99,1 % компаний имели доступ в интернет, из
них 90,8 % были обеспечены широкополосный доступ (ШПД). У 57,5 %
организаций максимальная скорость передачи данных через интернет
составляла от 2 Мб/с до 30 Мб/с, у 22,9 % – от 30 Мб/с и выше, у 19,6 % – до
Зарубіжний досвід
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2 Мб/с. 31,9 % организаций использовали в работе интернет, 13,9 % –
экстранет.
У 75 % компаний, которые используют в работе интернет, есть
официальный веб-сайт. 36,1 % организаций предоставляли своим работникам
технические средства для мобильного доступа в интернет. 65,7 % от общего
количества сотрудников компаний работали на персональных компьютерах.
По данным опроса, пользовались доступом в Сеть для отправки и
получения электронной почты 99,4 % респондентов, для поиска информации
– 99,3 %, для осуществления банковских операций – 96,7 %, для
предоставления налоговых деклараций – 96,4 %, для получения бланков
форм от государственных органов (организаций) – 94,5 %, для участия в
электронных аукционах на государственную закупку товаров (работ, услуг) –
38,1 % и для электронной регистрации (перерегистрации) субъектов
хозяйствования – 31,7 %.
33,3 % из общей суммы затрат столичных компаний на ИКТ составляла
оплата услуг сторонних организаций и специалистов. 24 % средств
организации потратили на покупку ПО (29,3 % из них ушло на приобретение
отечественных программных продуктов). Затраты на приобретение
вычислительной техники, в том числе с установкой и наладкой, составили
21,9 % (из них 15,6 % ушло на покупку вычислительной техники,
произведенной в Беларуси). На оплату телекоммуникационных услуг
организации потратили 13,3 % от общей суммы затрат на ИКТ (98,6 %
организаций столицы Беларуси использовали ЭЦП в 2016 году //
https://digital.report/98-6-organizatsiy-stolitsyi-belarusi-ispolzovali-etsp-v-2016godu. – 2017. – 20.06).

Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с
главами 18 американских технологических компаний, включая Apple,
Amazon и Microsoft, с целью получить от них помощь в деле повышения
эффективности компьютерных систем правительства.
Белый дом хочет обновить правительственные IT-системы, урезать
расходы, исключить возможные потери и улучшить сервисы. Благодаря
этому, правительство надеется сэкономить до 1 триллиона долларов за 10
лет, сказал Трамп на встрече.
«Наша
цель
–
провести
радикальную
трансформацию
правительственных технологий, которая приведет к существенному
повышению качества услуг для граждан. Правительство должно «наверстать
упущенное» в технологической революции».
Советник и зять Трампа Джаред Кушнер (Jared Kushner) пояснил,
что администрация хочет «бросить в бой творческий потенциал частного
сектора, чтобы предоставлять гражданам сервисы доселе невиданным
способом». Он сказал, что правительство уже отбраковало часть ненужных
более законов, относящихся к госсистемам, вроде правил по
предотвращению «проблемы 2000 года». Также, по его словам, 6100
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правительственных дата-центров должны быть консолидированы и
переведены в облако – однако подробностей этой масштабной процедуры не
раскрыл.
Глава Apple Тим Кук отметил на встрече, что США должны обладать
самым продвинутым правительством в мире. «Пока это не так».
Руководитель Amazon Джеф Безос заявил, что хотел бы, чтобы
администрация Трампа использовала доступные коммерческие технологии,
занималась переобучением персонала, задействовала машинное обучение и
искусственный интеллект.
Также на встрече присутствовали топ-менеджеры Alphabet, IBM, Intel,
Qualcomm, Oracle и Adobe.
Большинство из них готовы оказать помощь Белому дому «взамен» на
регуляторные и законодательные поправки, включая, например, упрощение
получение виз высококвалифицированному персоналу (Президент США
попросил IT-компании помочь модернизировать госсистемы // http://drussia.ru/prezident-ssha-poprosil-it-kompanii-pomoch-modernizirovatgossistemy.html. – 2017. – 20.06).

Онлайн сервис Reliefgoods основан на открытых данных и
представляет собой онлайн базу лекарственных средств, которые
необходимы для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.
С помощью данного сервиса местные или международные НКО и
гуманитарные организации могут в любой момент найти и оплатить
наилучший для них вариант пополнения запасов лекарств, для того чтобы
доставить их нуждающимся в максимально короткие сроки.
В случае ЧС и стихийных бедствий для гуманитарных миссий самое
главное – оперативно предоставить необходимую помощь. Этот вопрос и
решает новый проект. В базу данных проекта заносится информация о
доступности медикаментов у самых разных продавцов по всему миру,
которая включает в себя множество разных аспектов: наличие лекарства,
стоимость и условия доставки, способ оплаты.
Благодаря большому выбору поставщиков можно будет найти того, чей
склад находится ближе всего к месту чрезвычайного происшествия. Это
позволит сократить расходы на логистику, а главное – сделать сроки
доставки медикаментов до пострадавших минимальными (Сервис для
помощи
НКО
в
чрезвычайных
ситуациях
//
http://open.gov.ru/infopotok/5516099. – 2017. – 19.06).
В столице Кыргызстана в пилотном режиме планируют запустить
проект «Умный город». Пилот охватит пока только две основные улицы
Бишкека. Активисты считают, что программу в срочном порядке
необходимо запускать в масштабах всего города.
Правительство запустит в пилотном режиме две «умные улицы» в
Бишкеке. Об этом в рамках международной конференции «Таза коом»
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сообщил руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков. «Мы не хотим
никого ждать, а просто хотим привести опытную компанию со знаниями,
которая поможет нам в пилотном режиме запустить две улицы. На примере
этих улиц мы хотим, чтобы горожане дали свою оценку и почувствовали,
удобно ли им это или нет», – сказал он.
Проект будет выполняться в сотрудничестве с частными компаниями.
Заместитель председателя Госкомитета ИТ и связи Мирлан
Омуралиев:
Сейчас идет процесс подготовки дизайна программы. «Проект будет
включать в себя не только безопасность дорожного движения, но и
улучшенную дорожную и придорожную инфраструктуры. Улицы будут
оснащены аппаратными комплексами, которые будут фиксировать
нарушения ПДД, а также датчиками загрязнения воздуха и многими другими
приборами. Для реализации пилотного проекта были взяты две самые
загруженные и длинные улицы – проспект Чуй и проспект Манаса». По
словам чиновников, уже идут переговоры с частными компаниями, готовыми
помочь в реализации проекта.
Однако активисты недовольны таким подходом и считают, что
новшество необходимо запустить в гораздо большем масштабе.
Мирсулжан Намазаалы, один из инициаторов группы «Граждане,
требующие безопасный город»:
«Недостаточно запустить проект «умный город» лишь на двух улицах.
Мы знаем о том, что есть компании, готовые реализовать эту программу во
всем городе. Они могут ставить как камеры видеофиксации нарушений ПДД,
так и взять на себя управление светофорами и освещением, причем за счет
своих инвестиций, а потом окупать их за счет процента от штрафов. Для
нашей группы эти 3 вопроса: камеры, освещение и светофоры –
принципиальные, и мы требуем, чтобы до октября проект начали не на двух
улицах, а по всему Бишкеку, Ошу, на междугородних трассах, а к
следующему году и по всей стране».
Пилотный проект охватит две самых крупных улицы Бишкека –
проспекты Чуй и Манаса.
Омуралиев пояснил, что на примере двух пилотных улиц будет
произведен анализ существующих и недостающих компонентов для
реализации проекта в масштабах всего города. «Мы хотим понять, что у нас
уже есть, а чего еще нет. Пилот поможет точно подсчитать, во сколько может
обойтись проект», – прокомментировал зампред.
В целом мировая практика масштабных ИТ-проектов всегда
подразумевает пилоты с тем, чтобы учесть ошибки и отработать процессы.
Также тестовая зона позволяет определиться с набором необходимого
функционала и оценить реальные затраты (Азиза Бердибаева «Умные
улицы» появятся в Бишкеке этой осенью // https://digital.report/umnyieulitsyi-poyavyatsya-v-bishkeke-etoy-osenyu. – 2017. – 14.06).
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Коммунистическая партия Китая (КПК) раскритиковала систему
интернет-цензуры в стране, считая её слишком мягкой. По мнению
властей, цензоры «недостаточно стараются обеспечить политическую
безопасность» в стране.
Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) КПК
опубликовала доклад, содержащий претензии к Управлению по
киберпространству Китая, кторое занимается регулированием и цензурой
онлайн-контента. Ранее, в марте-апреле, ЦКПД проинспектировала его
деятельность. Согласно заявлению инспекторов, регулятор «не выполнял
важных инструкций и требований генерального секретаря Си Цзиньпина
достаточно решительно и быстро», также ему недостает «чувства
политической ответственности».
ЦКПД закрыла около 90 сайтов и аккаунтов, специализирующихся на
новостях шоу-бизнеса и сплетнях о жизни знаменитостей. Ранее такие сферы
госрегулированию не подвергались.
Среди заблокированных, например, аккаунт известного блогера,
провозгласившего себя «папарацци №1» и публикующего сплетни из жизни
знаменитостей, на его публикации подписаны 7 миллионов человек. На
состоявшейся на прошлой неделе встрече китайские власти сообщили, что
такие аккаунты и сайты были закрыты в соответствии с требованиями
соблюдения конфиденциальности в новом законе, регулирующем
киберпространство.
В последние годы китайские власти ужесточают цензуру в Интернете,
и без того являющуюся одной из самых строгих в мире. В ноябре прошлого
года в Китае был принят новый закон о кибербезопасности. Согласно ему,
все провайдеры и поставщики интернет-контента обязаны по первому
требованию властей ограничивать доступ к любой информации, которую те
сочтут нежелательной. А все пользователи китайских соцсетей должны
предоставлять при регистрации свои паспортные данные.
В январе власти также анонсировали 14-месячную общенациональную
кампанию по борьбе с «неавторизованными подключениями». До сих пор
многие китайцы пользовались «виртуальными частными сетями» (VPN),
которые позволяли обходить «Великую китайскую интернет-стену»,
закрывавшую доступ ко многим западным сервисам, в том числе Google,
Facebook, YouTube. Согласно новым правилам все расположенные на
территории Китая сервисы VPN должны получать одобрение регулирующих
органов, что по сути равносильно их запрету.
В то же время, выступая в конце мая в Москве на Форуме безопасного
Интернета, генеральный директор бюро по информационной
безопасности руководящей группы ЦК Компартии Китая по
информатизации и сетевой безопасности КНР Чжао Цзэлян (Zhao Ziyang)
назвал «недоразумением» представления о том, что Китай якобы стремится
ограничить трансграничную передачу данных, или же свободу и демократию
в киберпространстве. Он заверил, что политика страны в
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киберпространстве будет усовершенствована благодаря закону о
кибербезопасности (China Cybersecurity Law), «имеющем целью развитие и
открытость».
В открытости Китай заинтересован для развития розничных онлайнпродаж китайских товаров в другие страны, для этого трансграничная
передача данных будет обеспечена. Но сохранятся ограничения на онлайндоступ с территории Китая к информации, представляющей, по мнению
КПК, угрозу для физического и нравственного здоровья граждан, а также для
политической стабильности страны (Власти КНР сочли систему
интернет-цензуры в стране слишком мягкой // http://d-russia.ru/vlasti-knrsochli-sistemu-internet-tsenzury-v-strane-slishkom-myagkoj.html. – 2017. –
14.06).

В Калифорнии выпустили новое приложение под названим
CitySwipe – удобный инструмент городского планирования с участием
жителей города Санта-Моника.
С помощью данного сервиса местные власти смогут оценить мнение
общественности по поводу различных элементов городской среды, начиная
от уличных скамеек и парковочных мест и продолжая расположением
рынков и нанесением граффити на стены зданий.
Приложение позволяет пользователям оценить внешний вид
предлагаемых нововведений, выразить свое мнение по поводу
недостаточности или избыточности городской инфраструктуры и
выразить свою оценку – «да» или «нет», одним прикосновением к экрану
своего устройства.
Этот способ связи гораздо проще для властей, чем обработка
электронных писем с обращениями (составленными в свободной форме) или
организация уличных опросов. Собранные с помощью приложения данные
составят рекомендации для документа под названием Community Plan,
который определяет развитие центра города на ближайшие 15 лет.
Для работы с приложением пользователям необходимо указать свой
индекс, после чего ответить на уточняющие вопросы (В США создано
приложение для участия граждан в городском планировании //
http://open.gov.ru/infopotok/5516090. – 2017. – 14.06).
С каждым годом в Алматы городские власти придумывают все
новые и новые инициативы по улучшению жизни горожан в мегаполисе.
Не так давно Центр развития города Алматы в пилотном режиме
запустил портал «Open Almaty» – проект, который является
своеобразным интерактивным справочником, призванным дать
подробные инструкции по разным жизненным вопросам. Например, как
вызвать участкового врача на дом, как перевести ребенка в другую школу
или как получить помощь в трудоустройстве.
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При этом работа не ограничится только запуском портала, в сентябре
планируют также запустить общественную приемную акимата города и
единый call-центр. По словам авторов проекта, изначально идея возникла у
руководства города, поэтому они считают, что Open Almaty будет отличаться
от множества других инициатив.
Руководитель проекта «Open Almaty» Олег Сек:
Изначально идея проекта возникла у руководства города. На самом деле
идея простая: ежедневно в адрес местной власти поступают тысячи
обращений от жителей города, большинство из которых связаны с решением
разного рода жизненных ситуаций. Что такое жизненная ситуация?
Например, «Мне необходимо устроить детей в детский сад, что я должен для
этого сделать, какие документы собрать, куда обращаться и так далее».
Человек в этой жизненной ситуации теряется. Либо такая ситуация: «У меня
скончался близкий человек, куда обращаться, каков порядок действий».
Люди не знают, да и в целом не должны знать, какое управление в акимате
отвечает за эти вопросы, кто этим занимается. Часто решение этих вопросов
носит комплексный характер, несколько управлений могут быть
ответственны за это. Поэтому мы хотим организовать единый центр для
решения этих жизненных ситуаций, предоставляя возможность жителям и
гостям города выбирать, каким образом они подадут свое заявление – либо
электронно через портал, либо лично через общественную приемную
акимата, либо через Call-центр. При этом здесь нужно понимать, что мы на
себя берем вопросы контроля качества и предоставления своевременных
ответов. Другими словами, если обращение поступило к нам, то мы
гарантируем, что оно не останется без ответа. Здесь я также бы хотел
отметить, что портал – один из компонентов проекта – уже запущен в
пилотном режиме и на сегодняшний день на нем размещено около 100
типовых жизненных ситуаций и алгоритмов по их решению, причем они
расписаны живым, не канцелярским языком.
Портал работает первый месяц, за это время мы получили порядка 20
обращений от горожан. В первую очередь эти обращения носят социальный
и бытовой характер. На первом месте у нас разместились вопросы по
жилью: как получить арендное жилье, как получить социальное жилье и так
далее; на втором месте – вопросы, которые касаются транспорта – люди
жалуются, что, например, им не хватает поездов между определенными
направлениями, они перегружены. Есть один интересный кейс, который к
нам поступил, он вызвал немало вопросов. Женщина пожаловалась на то, что
она живет в многоквартирном доме, и ее сосед курит у себя в квартире, весь
дым попадает к ней домой. Она спрашивает, что ей делать в такой ситуации,
нарушаются ли ее права. У нас возникли споры, ряд людей считает, что
человек в своей квартире может делать все что угодно, и что это не его
проблемы. Ряд других экспертов считает, что здесь нарушаются ее права,
сейчас мы направили запрос в соответствующий орган и будем ждать
обоснованный ответ.
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Думаю, что отражу мнение большинства – сфера оказания
государственных услуг в нашей стране является передовой по сравнению с
другими сферами госуправления. Государство внедрило систему ЦОНов,
электронного правительства, разработана концепция открытого
правительства. Получать услуги в стране стало намного удобнее, все это
подтверждается и международными рейтингами. Конечно, остаются
проблемы. У нас, например, ЦОНы, электронное правительство работают
хорошо, а вот во внутренних процессах госорганов остались еще проблемы,
остаются очереди, есть проблемы с сервисом, хамством, взяточничеством.
Это глупо оспаривать.
Мы делаем госорганы доступнее, ближе к народу. Тут нужно понимать
схему работы проекта. Под одной крышей физически будут располагаться
представители акимата, районных акиматов, вплоть до коммунальных
предприятий. Все эти управления разбросаны по городу, благодаря нашей
работе человеку не нужно будет искать адрес, где находится то или иное
управление. Все эти управления закрыты, они режимные объекты, туда
просто так не попасть. У нас же они будут открыты, они все будут
находиться в одном месте и отвечать на обращения людей.
Например, поступает такое обращение: «У меня неасфальтированная
дорога возле дома, когда проблема будет решена?» Решением этого
обращения будет, конечно же, асфальтированная дорога. Но здесь надо
понимать, что у города есть определенные планы, определенные сроки, в
этом случае ответ, который бы нас удовлетворил, был бы таким: «Средства
на ремонт этой дороги на этот год не выделены, ваша дорога будет
асфальтирована в мае 2018 года».
Мы все эти риски осознаем. Мы планируем, что центр откроется в
сентябре. Мы привлечем представителей Управления пассажирского
транспорта, Управления занятости и социальных программ, Управления
природных ресурсов и регулирования природопользования, Управления
жилья и Управление архитектуры и градостроительства. В следующем году,
если все пойдет хорошо, то мы расширим количество представленных
управлений до 12.
Нужно понимать, что подобных инициатив было множество, но этот
проект уникален в первую очередь тем, что эта инициатива исходит от
руководства города, которое лично заинтересовано в успешности проекта.
Во-вторых, такого проекта, где под одной крышей находились бы все
управления акимата и создана безбарьерная среда, в городе не было. Более
того, его еще не было ни в одном городе Казахстана. Общественная приемная
акимата, которая будет работать по принципу одного окна, – тоже такого еще
не было. Опасения такие у нас были, но когда мы начнем реально решать
вопросы, и вместо отписок люди будут получать реальные ответы на свои
вопросы, тогда мы ожидаем, что и поток обращений увеличится, заработает
принцип сарафанного радио. Мы ожидаем, что уровень доверия населения к
власти, к акимату вырастет. Это произойдет потому, что вместо формальных
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отписок или перенаправлений из одного органа в другой мы будем
фактически решать их проблемы. Это основная для нас задача. Понятное
дело, что есть огромное количество рисков, сопротивлений со стороны
госорганов – они не привыкли так работать. Но у нас есть поддержка со
стороны руководства города, и я думаю, что мы справимся. Сейчас
госорганы в силу разных причин – в силу большого объема обращений, в
силу отсутствия заинтересованности – зачастую «отфутболивают» людей или
же характер их ответов просто формальный. Аким поставил перед нами
задачу – исправить ситуацию. Мы будем исправлять.
На начальном этапе мы приглашаем к совместной работе средства
массовой информации, блогеров, начали кампанию в соцсетях. Когда проект
будет запущен, если мы будем работать успешно, то ожидаем, что заработает
сарафанное радио. Никто же не рекламирует ЦОНы? То же самое будет и у
нас. Понятное дело, что сразу заработать репутацию не получится. Но если
мы начнем вместо формальной работы реально решать проблемы, тогда
люди сами изменят свое отношение.
Помимо общественной приемной, сайта и Сall-центра, у нас будет
создана аналитическая группа, которая будет заниматься оптимизацией
бизнес-процессов при оказании госуслуг. Сейчас утвержденные стандарты и
регламенты нуждаются в оптимизации. Например, госорганы все еще
запрашивают у населения разного рода документы, которые не должны уже
запрашивать. Например, запрашивают адресные справки. Что такое
регламент госуслуг – это такой бизнес-процесс, в котором описан каждый
шаг госслужащего – что за чем должно следовать, чтобы оказать ту или иную
услугу. Все это затягивает процесс оказания самой услуги. Наши эксперты
будут эти процессы оптимизировать, соответственно у нас будут снижаться
сроки оказания услуг, повысится качество. Это отдельное направление нашей
деятельности, которое позволит упростить жизнь алматинцев.
Центр развития Алматы – это акционерное общество со 100-процентным
участием государства. Центр развития Алматы реализует разного рода
проекты и получает за них прибыль. За последние годы у Центра скопилась
нераспределенная прибыль, и часть ее пойдет на финансирование этого
проекта. Проект будет финансироваться за счет Центра развития Алматы.
Могу сказать, что на создание и обслуживание портала и тех людей,
которые сейчас работают уже потрачено порядка 17 миллионов тенге. Но это
только по порталу. Общественной приемной и сall-центра еще нет. Они
только разрабатываются. Планируем, что в проекте будут задействованы
порядка 30-35 штатных сотрудников, не считая представителей акимата и
подведомственных структур.
Пока у нас есть план до конца 2018 года. Планируется, что пока проект
финансироваться будет за счет средств Центра развития Алматы. Пока
монетизацию мы не обсуждали. Надо понимать, что это социальный проект,
который направлен на улучшение жизни людей и города. Пока монетизация
для нас не в приоритете. В будущем возможно мы рассмотрим такую
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возможность (Мостик между горожанами и акиматом. Зачем нужен
Open Almaty? // https://tengrinews.kz/conference/208. – 2017. – 10.06).

Услуги временной и постоянной регистрации граждан по месту
жительства доступны на портале электронного правительства
Республики Казахстан.
Для того чтобы получить услугу, пользователю необходимо иметь
электронную цифровую подпись и пройти авторизацию на портале.
После нажатия кнопки «Заказать услугу онлайн» заявитель заполняет
представленную форму, где указывает, является ли он собственником жилья,
в котором хочет зарегистрироваться.
В случае, если заявитель и есть собственник недвижимости, ему
необходимо указать адрес, срок регистрации (от 1 до 12 месяцев), затем в
режиме онлайн оплатить госпошлину за оказание услуги и подписать заявку
с помощью электронной подписи.
Если же собственником жилья является третье лицо, то заявителю
необходимо указать ИИН собственника, адрес недвижимости, срок
временной регистрации и отправить запрос, который поступит в Личный
кабинет владельца. Собственник (один или несколько) подтверждает свое
согласие с помощью электронной подписи, после чего заявка возвращается в
Личный кабинет желающего зарегистрироваться.
После этого заявка попадает в систему МВД РК, где на ее обработку
уходит не более 10 минут, затем на портале отображается статус
«Регистрация временного адреса прошла успешно». Проверить адрес
временной прописки можно, получив адресную справку.
Услуга по регистрации в режиме онлайн набирает популярность, в связи
с этим правительство РК увеличило число операторов контакт-центра, куда
граждане могут обращаться по вопросам получения государственных услуг
(Граждане Казахстана могут оформить регистрацию онлайн //
http://open.gov.ru/infopotok/5516084. – 2017. – 09.06).
Для внедрения цифровой экономики в Молдове определили 7
правил, которые послужили основой для реализации национальных
проектов.
В Молдове для реализации проектов цифровой экономики разработали 7
правил. По словам главного специалиста по цифровым технологиям Юрия
Цуркану, залогом успеха являются:
1. Ясная и четкая стратегия развития электронного правительства;
2. Интерактивный подход при реализации комплексных проектов;
3. Использование существующей инфраструктуры в новых условиях, где
это возможно;
4. Руководство только открытыми стандартами;
5. Выбор централизованных решений;
6. Закупки ПО только под ключ;
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7. Устойчивый баланс между видимыми и невидимыми проектами
(Эксперт: Молдова выработала 7 правил для реализации проектов
цифровой экономики // https://digital.report/ekspert-moldova-vyirabotala-7pravil-dlya-realizatsii-proektov-tsifrovoy-ekonomiki. – 2017. – 03.06).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Александров М. Ю. Методические подходы к управлению развитием
информатизации государства // Экономика и предпринимательство. – 2017. –
№ 4-2 (81-2). – С. 210–218. В статье проведен анализ состояния процесса
информатизации государственного сектора на основе создания электронного
правительства на примере стран-лидеров по созданию и становлению «электронного
правительства» и отечественного опыта, так же за основу исследова ния взята индексация
ООН, стран Европейского Союза, совместная работа зарубежных университе тов и
отечественные методики. Путем изучения подходов и методик электронного
правительства различных стран произведено их анализ и выявлена возможность
применения позитивного опыта за рубежных стран в отечественной практике.

Александров М. Ю. Разработка методики управления механизмом
информатизации государственного сектора на основе электронного
правительства // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика,
наука, технологии. – 2017. – № 5-4 (46). – С. 7–9.
Ахрамеева О. В., Лабузова В. А. Реализация принципа открытости в
деятельности органов власти: общие положения //Научный вестник
Государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт». – 2017. – Т. 1. – С. 6–11. Современное
общество заинтересовано в развитии прозрачности и открытости государственного
управления. Любой государственный орган, орган местного самоуправления,
подведомственные им организации обладает общественно значимой информацией,
разрабатывает и выпускает документы. Такая информация и документы подлежат
размещению в интернете. Наибольшую заинтересованность в получении полной и
достоверной информации, а также в доступе к ней проявляет отдельная личность для
самостоятельной реализации своих частных интересов.

Бельский А. М. Реализация и перспективы развития проекта
«электронного правительства» // Актуальные вопросы развития юридической
науки и практики в современных условиях. Сборник статей по материалам
международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 63–68. Статья
посвящена изучению
формирования и
внедрения новых информационнокоммуникационных технологий в процесс осуществления управленческой деятельности с
упором на вопросы изменения содержания и характера управления. Обращено внимание
на то, что в современном информационном обществе процесс осуществления властных
полномочий происходит в рамках новой структуры и принципов управления, которые
определяются понятием «e-governance».

Горбачёв Н. Н. Туннельный эффект в информационных пространствах //
Интеллектуальный капитал в экономике знаний. Сборник трудов Минского
Бібліографія
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филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова к 110-летию Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова / составитель Н.Н.
Горбачёв. – 2017. – С. 362–373. Рассмотрены проблемы эффективного доступа к

информационным ресурсам в сетях влияния и доверия, формируемых для различных
типов информационных пространств в процессе формирования информационного
общества. Определены условия ускорения протекания информационных процессов при
подготовке принятия решений.

Золотухина М. И. Сравнительный анализ регулирования и организации
электронного правительства России и зарубежных стран // Наука сегодня:
задачи и пути их решения. Материалы международной научно-практической
конференции. – 2017. – С. 164–166. Оказание государственных и муниципальных
услуг в электронной форме в каждой стране происходит с разной степенью
интенсивности. Во многом это связано с отличающимся уровнем финансовой,
информационной и технологической обеспеченности. В связи с этим в статье
анализируется процесс организации электронного правительства в зарубежных странах и
в России, рассматриваются характерные особенности данного процесса и сравниваются
дальнейшие направления развития электронного правительства.

Повышение эффективности деятельности государственного аппарата за
счет внедрения информационно-коммуникационных технологий / Михайлова
О. В., Михайлец М. А., Кондря Д. Д. // Будущее науки-2017. Сборник научных
статей 5-й Международной молодежной научной конференции, в 4-х томах.
Ответственный редактор Горохов А.А. – 2017. – С. 298–301.
Развитие электронного управления в странах Евразийского
экономического союза: прогресс, вызовы и перспективы / Видясова Л. А.,
Чугунов А. В., Видясов Е. Ю. // Вестник международных организаций:
образование, наука, новая экономика. – 2017. – Т. 12, № 1. – С. 66–80. В статье
дается обзор развития электронного управления в странах Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Актуальность исследования заключается в отсутствии комплексных
исследований электронного управления в странах ЕАЭС, в то время как в условиях
усиления данного регионального блока новые информационные технологии могут стать
существенным фактором роста. Принимая во внимание историю и специфику
регионального сотрудничества на постсоветском пространстве, а также передовой
международный опыт в области использования ИКТ в региональных блоках, предмет
исследования составляют прогресс, перспективы и текущие вызовы на пути развития
электронного управления в странах – членах ЕАЭС. Методология исследования
основывается на трехэтапной концепции регионализма, предложенной Л. Ван
Лангенховом и А. Косте. Исследование направлено на изучение трех ключевых
составляющих: прогресса в развитии электронного управления, барьеров на пути развития
и дальнейших перспектив. В исследовании применены качественные и количественные
методы. Источниками данных стали результаты международного рейтинга развития
электронного правительства ООН, результаты авторского экспертного опроса, анализ
нормативно-правовой базы стран ЕАЭС. В экспертном опросе приняли участие 18
экспертов (12 представителей стран ЕАЭС и 6 международных экспертов). База
нормативных документов ЕАЭС на момент исследования насчитывала 3,2 тыс.
документов. В результате исследования был зафиксирован прогресс в технологическом
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развитии стран ЕАЭС, а также снижение индикаторов развития человеческого капитала. В
рамках исследования были выявлены ключевые барьеры в развитии электронного
управления в странах – участницах ЕАЭС: низкая мотивация и ИТ-квалификация
госслужащих, а также низкая компьютерная грамотность населения. Анализ приоритетов
национальной экономики стран – участниц ЕАЭС выявил общую ориентацию на развитие
ИКТ. Авторы делают выводы о том, что перспективы электронного управления в ЕАЭС
связаны с усилением регионального сотрудничества в сфере стандартизации
информационных систем, реализации услуг по принципу «одного окна», электронного
документооборота, а также расширения спектра онлайновых сервисов. Авторы статьи
представляют два направления развития электронного управления в рамках ЕАЭС.
Усиление внешней интеграции будет особенно затрагивать экономическую сферу, опти1
Исследование выполнено в Университете ИТМО в рамках проектов РФФИ № 16-36-60035
(анализ нормативных документов и национальных стратегий) и РГНФ № 15-03-00715
(анализ результатов экспертного опроса).

Рощук М. В. Державне агентство з питань електронного урядування
України в системі публічної влади // Юридичний вісник. – 2017. – № 1 (42). –
С. 80–85. У статті досліджуються правовий статус Державного агентства з питань
електронного урядування України, вивчаються питання його вдосконалення та місця в
системі публічної влади. Досліджуються функції та завдання Агентства як генерального
державного замовника Національної програми інформатизації. Аналізується діяльність
ДП «Державний центр інформаційних ресурсів України» та роль Національного центру
електронного урядування у процесі функціонування Агентства та впровадженні
електронного урядування в Україні.

Рощук М. В. Електронне урядування на місцевому рівні: поняття,
принципи та передумови // Молодіжний науковий юридичний форум:
[Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції до Дня науки,
м. Київ, Національний авіаційний університет, 18 травня 2017 р. ] Том 1 . –
Тернопіль: Вектор. – С. 210–213.
Тиховодова А. В. Философские основы становления электронной
демократии // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 9, № 4. – С. 70–74. В
статье рассматривается понятие «электронная демократия», прослеживается философское
осмысление данного феномена. Представлены классики теории информационного
общества, а также современные теории, анализирующие роль ИКТ в процессе
взаимодействия власти и граждан. Акцентируется внимание не только на преимуществах
использования ИКТ в политической коммуникации, но и на потенциальных рисках. Также
показано расхождение теории «электронной демократии» с практикой внедрения ИКТ в
процесс государственного управления.
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