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Анонс

5–8 вересня 2017 р. (Львів)
ХІІ Міжнародна конференція «Комп’ютерні науки та інформаційні
технології» (CSIT 2017).
Інститут
комп’ютерних
наук
та
інформаційних
технологій
Національного університету «Львівська політехніка» запрошує до участі
в ХІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерні науки та
інформаційні технології» (CSIT 2017).
Метою конференції, що відбудеться у Львівській політехніці, є
обговорення сучасних тенденцій у сфері комп’ютерних наук, інформаційних
технологій, прикладної лінгвістики та в інших суміжних галузях.
Організатори і партнери конференції:
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут
комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет
комп’ютерних наук
Технічний Університет м. Лодзь (Польща)
IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter
Конференція відбуватиметься під патронатом Міністерства освіти і
науки України.
Основні напрями роботи конференції:
 Artificial Intelligence
 Computational Intelligence
 Computer Vision
 Information modeling of database and knowledge systems
 Big data and cloud computing
 Intelligence-management technologies
 Computational linguistics
 Cyber-physical systems
 Project Management
 Software Engineer
 IT education (http://csit.lp.edu.ua).
13-16 вересня 2017 р. (Львів)
VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум.
У межах 24-го Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові»
відбудеться VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум (13-16 вересня
2017 р.), організований Українською бібліотечною асоціацією.
Цьогорічна тема Бібліотечного форуму: «Бібліотек@ – від ідеальної до
ефективної».
Анонс
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У програмі Форуму:
- міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем
розвитку бібліотечної справи, пленарне засідання »Золотий перетин
бібліотеки», світові бібліотечні тренди;
- студія «Бібліохакатон» – інтенсивна згуртована робота учасників
Форуму над створенням нових нетрадиційних бібліотечних сервісів;
- студія «Бібліотеки і новинна грамотність» – звідки сьогодні люди
дізнаються про новини? Як бібліотеки можуть допомогти своїм
користувачам орієнтуватися у потоці фейкових новин, пропаганди, чуток,
реклами, навчити їх відділяти факти від вимислу? Що має робити бібліотека,
щоби допомогти користувачам стати підготовленими споживачами новинної
інформації? Про це йтиметься під час панельної презентації, в якій візьмуть
участь українські і американський фахівці;
- студія «Адвокація» – цей захід спрямований на підвищення активності
бібліотечного сектору у реалізації Порядку денного ООН до 2030 р. і
Глобальних цілей сталого розвитку. Цілі сталого розвитку – важливий
механізм для бібліотечної адвокації. Бібліотечній спільноті в Україні
важливо включити бібліотеки до порядку денного при розробці національних
і регіональних планів розвитку; показати, як бібліотечні послуги (існуючі та
нові) сприяють і сприятимуть реалізації цілей сталого розвитку; довести
цінність бібліотек для всіх сфер життя людини і життєдіяльності суспільства.
Учасники студії розглянуть шляхи підвищення обізнаності уряду та
громадськості щодо ролі бібліотек у цих процесах, обговорять можливості
ефективного партнерства бібліотек з урядовими структурами та іншими
організаціями у реалізації національних стратегій і програм;
- студія «Освіта» – усі бажаючі професіонали та майбутні фахівці
інформаційної, бібліотечної та архівної справи можуть приєднатися до
дискусії з питань формування навчального простору інформаційнобібліотечної освіти. Як сьогодні розвивається спеціальність? Яке майбутнє
дистанційної освіти та змішаного навчання? Академічна мобільність і
міжнародне співробітництво, партнерство із представниками інформаційного
бізнесу – ці та багато інших питань на часі!
- студія «Технології» – науково-практичний семінар «Хмарні технології
в бібліотеці»;
- студія «Покоління Z» – молоді батьки і просто молоді, ті, кого
називають поколінням Z. Чи є в їхньому житті місце для бібліотеки? Як
бібліотека може прийти до тих, чиє життя нерозривно пов’язано з Інтернет?
На це питання спробують відповісти молоді бібліотекарі. Креативні ідеї,
бурхливе обговорення, пошук нестандартних підходів – студія «Покоління
Z» запрошує!
- студія «Ефективна бібліотека = бібліотека ідеальна: невигадані
історії» – сторітеллінг від учасників Форуму;
- студія «Дизайн сучасної бібліотеки» – презентація проектів
переможців конкурсу на інноваційне оформлення бібліотечного приміщення
Анонс
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від Goethe Institut в Україні. Сучасна бібліотека розглядається як привабливе
місце для навчання та спілкування;
- професійні дискусії «Тріада буття: видавництво, бібліотека, читач»,
«Академічна доброчесність: компетентності бібліотекарів»;
- дебати «Бібліотека знань vs бібліотека емоцій» – якою ви бачите свою
бібліотеку: місцем, де здобуваються знання, чи садом муз і поезій? Давайте
посперечаємось і спробуємо знайти оптимальний варіант. Запрошуємо
читачів, бібліотекарів і не тільки;
- ярмарок ідей «Все про Європу в бібліотеках» – як цікаво і захоплююче
розповісти своїм громадам і спільнотам про Європу? Що таке європейські
цінності і наскільки вони близькі українцям? Які сучасні виклики постають
перед європейськими державами і на нашому шляху до євроінтеграції?
Обміняймося досвідом роботи центрів і пунктів європейської інформації в
українських бібліотеках!
Форум – це місце зустрічі керівників та провідних фахівців бібліотек,
науковців, викладачів вищих навчальних закладів, видавців, авторів, читачів,
провайдерів інформаційних послуг, членів та партнерів Української
бібліотечної асоціації.
Електронна реєстрація для участі у VІIІ Львівському міжнародному
бібліотечному форумі відкрита за адресою до 13 серпня 2017 р.
(https://ula.org.ua/kalendar-podiy/icalrepeat.detail/2017/09/13/3261/-/viiilvivskyi-mizhnarodnyi-bibliotechnyi-forum-13-16-veresnia-2017-r).

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
Анонс
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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
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).

20–21 сентября 2017 г. (Ташкент, Республика Узбекиста́н)
Форум по информационно-коммуникационным технологиям ICT
FORUM 2017.
Цель проведения Форума – организовать уникальную экспертную
площадку для обсуждения современных тенденций сферы информационных
технологий и коммуникаций. Форум будет проходить в формате блочных
конференций, секционных заседаний, мастер-классов и интерактивных
дискуссий.
Потенциальным докладчикам предлагается раскрыть такие темы
как электронное правительство, информационная безопасность, цифровая
трансформация в финансовом секторе, ИТ инфраструктура.
В докладе о функционировании системы «Электронное правительство»
планируется затронуть темы использования больших массивов данных
(повышение качества услуг, открытые данные, «умные» города),
совершенствование порядка оказания государственных услуг (BPR,
административные процедуры, развитие института государственных услуг),
оценка качества предоставляемых государственных услуг, система
межведомственного электронного взаимодействия, а также диалог с
населением посредством ИКТ. Доклады на эту тему можно будет прослушать
20 сентября с 9.30 до 13.30.
В процессе обсуждения цифровой трансформации в финансовом
секторе, докладчики осветят темы онлайн-банкинга и систем оплаты, оплаты
через социальные сети, облачные решения для банков, блокчейн и др.
Заседание на эту тему состоится также 20 сентября, с 14.00 до 18.00.
В секции IT Инфраструктура будут представлены доклады на тему
облачных технологий, безопасности данных и облачных платформ,
сервисный подход, развитие инфраструктуры широкополосных линий связи,
Анонс
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беспроводной и мобильной связи, а также множество других актуальных тем
в этой области. Докладчики выступят 21 сентября с 9.30 до 13.30
Защита инфраструктуры и информационных систем, а также
перспективные решения и технологии в сфере обеспечения информационной
безопасности, безопасность для решений интернета вещей, защита от DDoSатак и многие другие темы будут раскрыты в докладах, посвященных
информационной безопасности. Дата и время выступления на эту тему – 21
сентября с 14.00 -до 18.00 (https://www.uzdaily.uz/articles-id-33399.htm. –
2017. – 21.07).

Анонс
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Офіційна інформація

Естонський експерт з питань е-демократії Віктор Гузун, викладач
Таллінського технологічного університету, консультант з міжнародних
зв’язків на дискусії «From Е-Estonia to Е-Ukraine: Як побудувати
цифрове суспільство в Україні?», що днями пройшла у Києві:
«Комп’ютер не бере хабарі, не втомлюється, береже нерви та час людей,
робить щоденні речі простими, зрозумілими, швидкими, породжує довіру».
Віктор Гузун ознайомив присутніх з успіхами електронного врядування
в Естонії. Запевнив, що у країні можна зробити онлайн усе, окрім трьох речей
– одруження, розлучення та продажу будинку. За інформацією спікера,
естонці перші у світі по збору податків та лідирують серед країн, де
найлегше займатись бізнесом; урядові засідання тривають не більше 30хв, всі
рішення та обговорення – онлайн. Вся країна має швидкісне покриття.
Естонія лідирує у технологіях кібербезпеки. Невдовзі генеральний директор
ЄС з ІТ працюватиме саме в Талліні.
Експерт показав свою ID картку, що водночас є і водійськими правами, і
паспортом, страхівкою, дає змогу користуватись громадським
транспортом чи ставити дитину на електронну чергу у садочок. Віктор
Гузун розповів, що для багатьох естонців таке поняття як «робоче місце»
відсутнє, адже офіс там, де є комп’ютер та Інтернет.
Український експерт – голова Центру Розвитку Інновацій НаУКМА,
головний експерт Реанімаційного Пакету Реформ, експерт україношвейцарської програми розвитку е-урядування EGAP та Фонду Східна
Європа Сергій Лобойко розповів про те, що гальмує в Україні розвиток едемократії, але і про те, у чому Україна має унікальні напрацювання. Напрям
IT розробок для е-врядування у нашій країні динамічно розвивається і це
відображається у міжнародних рейтингах.
«Кожен з вас може щось змінити у кращу сторону у своїй країні», –
запевнив присутніх Віктор Гузун. Він повідомив, що Естонія колись була ще
у гіршому становищі, а ніж Україна нині, але змогла досягти того, що стало
кращим у світі. Віктор Гузун розповів, що для Естонії – Україна є
стратегічним партнером, а тому естонці вболівають за те, аби й українці
рухались вперед. «Можливості є, якщо ви дуже цього хочете».
Організатори
дискусії:
Центр
Громадянських
Ініціатив
та
Представництво Фонду Фрідріха Науманна в Україні («From Е-Estonia to ЕUkraine» – у Києві обговорили як побудувати цифрове суспільство в
Україні // https://www.prostir.ua/?news=from-e-estonia-to-e-ukraine-u-kyjeviobhovoryly-yak-pobuduvaty-tsyfrove-suspilstvo-v-ukrajini. – 2017. – 26.07).
Создание геоинформационной системы для всей Украины может
обойтись в 1-1.2 млрд долларов. Эта система может стать одним из
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индикаторов реформ в стране и только она сможет беспечить реальное
электронное правительство.
Глава правления ГО «Центр геопространственных данных
Украины» Андрей Тарнопольский:
Есть пилотный проект геоинформационной системы, который даже
успели презентовать в Японии и Европе в 2013 году, а на конференции
Мирового Банка – в 2014 году.
«Для проекта взяли территорию Фастовского района Киевской области.
В системе на единой картографической и геодезической основе отразили
более 200 видов и типов (слоёв) векторных данных и порядка 2000 видов
атрибутивных данных. Все эти данные и параметры вы можете выбрать и
посмотреть».
По
информации
Тарнопольского,
после
его
ухода из
Госгеокадастра территория пилотного проекта была заменена, и на
сегодняшний день публично результаты проекта по созданию прототипа пока
не представлены.
По его подсчетам создание глобальной геоинформационной системы для
всей Украины может стоить 1-1,2 млрд дол.
Эта система может стать одним из индикаторов реформ, если не
самой реформой информатизации страны. Более того, по его мнению,
только глобальная геоинформационная система (в мире она имеет название
NSDI) и может обеспечить реальное электронное правительство: инвестору
или гражданину не надо будет бегать по всем инстанциям, чтобы в каждой
взять справку.
«Достаточно зайти в систему и получить всю официальную
информацию в электронном виде. Так же и любой орган власти или
учреждение смогут иметь доступ к такой системе. Так называемая бытовая
коррупция исчезает – нет почвы для ее существования. Компьютер взяток не
вымогает и не берёт «благодарность» (Алена Момот “Стоимость создания
глобальной геоинформационной системы для Украины может составить
порядка 1-1.2 млрд долларов”, – глава правления ГО «Центр
геопространственных
данных
Украины»
//
http://kievvlast.com.ua/news/stoimost_sozdanija_globalnoj_geoinformacionnoj_s
istemi_dlja_ukraini_mozhet_sostavit_porjadka_112_mlrd_dollarov__glava_pravl
enija_go_centr_geoprostranstvennih_dannih_ukraini54411.html. – 2017. –
25.07).
У Міносвіти запустили мобільний додаток «Особистий електронний
кабінет вступника».
За допомогою програми абітурієнти можуть відслідковувати статус
своїх заяв і результати конкурсів на мобільних телефонах і планшетах.
«Сервіс доступний для користувачів операційної системи Android, проте
також розпочато реєстрацію додатки в App Store. Аби запустити програму,
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абітурієнту необхідно ввести логін і пароль особистого електронного
кабінету».
Мобільний додаток не дає можливості внесення змін до подані заяви на
вступ, подачі в онлайн-режимі заяв і здачі вступних іспитів.
Наразі ведеться робота над удосконаленням сервісу (Запущено
мобільний
електронний
кабінет
абітурієнта
//
https://www.slovoidilo.ua/2017/07/23/novyna/suspilstvo/zapushheno-mobilnyjelektronnyj-kabinet-abituriyenta. – 2017. – 23.07).

В Украине до конца этого года разработают единую базу всех
получателей социальных выплат. Соответствующее решение приняли на
заседании правительства 19 июля. В реестр попадут фамилии миллионов
украинцев. Как предполагают в Кабмине, это позволит упростить процедуру
проверки «льготников». В базе будет отображаться информация о смене
места жительства, смерти и т.п. Распоряжаться информацией
будет Министерство социальной политики, а обновлять данные – местная
исполнительная власть и
структурные
подразделения
органов
соцзащиты. Сайт «Сегодня» выяснил, для чего в Украине создают единый
реестр субсидиантов и как это будет работать.
Реестр запустят в январе 2018 года.
«Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который
будет в распоряжении Минсоцполитики», – заявил премьер-министр
Владимир Гройсман на заседании правительства. При этом премьер
отметил, что реестр позволит улучшить процесс верификации субсидиантов.
Напомним, верификацию проводит Министерство финансов, для этого в
ведомстве создали специальный отдел. Их задача – сопоставить информацию
из разных государственных служб и найти возможные нарушения. Например,
если в реестре есть информация, что семья, которая пользуется субсидией,
купила дом, квартиру или земельный участок на сумму более 50 тысяч
гривен, то на следующий сезон скидку такой семье не продлят. Если же
окажется, что покупка была сделана в прошлом сезоне, но субсидиант не
сообщил об этом, по новым правилам с такой семьи могут взыскать сумму
нелегально использованной скидки.
Еще в конце прошлого года парламентский комитет по вопросам
социальной политики рекомендовал министерству задуматься о создании
такого реестра. Как говорится в отчете комитета, отсутствие реестра не
позволяет предоставлять субсидии по месту фактического проживания, а не
по прописке.
«Сейчас проблемным остается вопрос о предоставлении субсидии по
месту фактического проживания гражданина, а не по месту регистрации.
Однако, Министерство социальной политики Украины на обращение
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека
проинформировало о невозможности пересмотра порядка назначения
жилищной субсидии по фактическому месту проживания из-за отсутствия
Офіційна інформація
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единой базы данных получателей субсидий, поскольку при таких условиях
становится невозможным контроль за целевым использованием
соответствующих бюджетных средств», – говорится в рекомендациях
комитета.
Эксперты гражданской сети «Опора» уверены: в единой базе должна
содержаться информация о смерти, переезде, потере паспорта субсидианта.
Такой единый учет упростит процедуру контроля. По информации
Министерства соцполитики, на данный момент реестр только создается.
Сделают его до конца этого года, а запустят в январе 2018-го.
Отметим, забрать или не продлить субсидию на следующий сезон могут
из-за:
Крупной покупки (на сумму от 50 тысяч гривен)
Дополнительно дохода, который скрыли в декларации
Задолженности за коммуналку как минимум за два месяца
Дохода, который позволяет самостоятельно оплачивать коммунальные
услуги
Смены места жительства
Оформить скидку можно только в той квартире, в которой проживаешь.
Даже если это съемное жилье, получить «скидку» должен не владелец
квартиры, а арендатор. При этом в интернете можно десятки объявлений о
сдаче квартиры с уже оформленной субсидией в аренду практически в любом
городе. Если социальный инспектор узнает, что субсидия выдавалась не по
месту фактического проживания, всю использованную скидку придется
вернуть в бюджет. Средства либо спишут со счета, либо заставить выплатить
через суд.
Почему верификация не оправдала ожидания.
В прошлом году планировалось, что верификация даст экономию в пять
миллиардов гривен. Минфин проверил десятки миллионов пенсионеров и
субсидиантов, однако ожидаемого результата достичь не удалось. К примеру,
среди 12 миллионов пенсионеров подтвержденные нарушения обнаружили
только у 59 человек.
«Обмену данных мешает отсутствие определенного единого
идентификатора, который использовался бы во всех реестрах. Кроме того,
часто информацию по определенным реестрам не объединяют в электронном
виде на центральном уровне, а взамен существуют отдельные областные
реестры. В частности, по словам начальника Управления верификации и
мониторинга выплат Минфина Андрея Рязанцева, в декабре 2016 отсутствует
даже централизованная база паспортов. Поэтому обмен информацией стал
большим вызовом для инициаторов верификации», – пришли к выводу
эксперты Офиса по финансовому и экономическому анализов в
Верховной Раде.
В этом году в Министерстве финансов, верификация продолжается. Сам
процесс проверки планируют изменить не только благодаря единому реестру
Офіційна інформація
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субсидиантов, но и с помощью социальных инспекторов. Правительство
разработало законопроект, согласно которому «ревизоры» получат права
проверить материальное положение украинцев. Например, исследовать
условия жизни. Как и реестр, социальные инспекторы могут приступить к
работе уже в следующем году.
К слову, большинство экспертов сходятся во мнении, что процесс
верификации субсидиантов необходимо ужесточить. Помимо более жестких
критериев оценки благосостояния украинцев (к примеру, учитывать
количество недвижимости), также правительство может пойти по пути
сокращения нормативов. В меморандуме с МВФ, который подписал
президент, премьер, министр финансов и глава НБУ, Украина взяла на себя
обязательство «ввести корректировки соцнорм в непиковые месяцы в
течение отопительного сезона».
В мае 2017 года норматив на отопление уже сократили. Если раньше на
один квадратный метр давали 5,5 кубометров газа, в следующем
отопительном сезоне украинцам придется обходиться с 5 кубометрами, или
же за остальное платить без субсидии. Как говорят в «Нафтогазе», реально
украинцы сжигают 4 кубометра на квадратный метр. Кроме того, как заявлял
министр соцполитики, при оформлении субсидии уже вскоре придется
вносить в декларацию, в том числе, и доход от депозитов (Проверять
субсидиантов будут по-новому: в Украине создают реестр всех
получателей субсдий // http://www.segodnya.ua/economics/gkh/proveryatsubsidiantov-budut-po-novomu-v-ukraine-sozdayut-reestr-vseh-poluchateleysubsdiy-1040074.html. – 2017. – 23.07).
Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко на форумі,
присвяченому 100 дням Уряду.
«Система електронного документообігу вже давно впроваджена в
органах влади і нині до неї підключено 74 центральних органи виконавчої
влади. На даний час Секретаріат Кабінету Міністрів приймає документи як в
електронній, так і в паперовій формі. Але з 15 серпня ми переходимо на
виключно електронний документообіг. Це дозволить зменшити кількість
паперових документів, підвищить ефективність роботи апарату Уряду,
сприятиме пришвидшенню розгляду питань», – зазначив Міністр.
Також Олександр Саєнко повідомив, що робоча група зараз напрацьовує
зміни до регламенту Кабінету Міністрів з метою підвищення ефективності
проходження урядових рішень. Зміни будуть винесені на затвердження
Уряду на наступному тижні (Олександр Саєнко: З 15 серпня Уряд повністю
переходить на електронний документообіг з центральними органами
виконавчої влади // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
249206145&cat_id=244276429. – 2017. – 21.07).
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під
час повної перевірки електронних декларацій дев’яти членів уряду за
2015 рік не знайшло в них порушень.
НАЗК перевірило декларації віце-прем’єр-міністра Павла Розенка та
восьми міністрів – оборони Степана Полторака, соціальної політики Андрія
Реви, екології та природних ресурсів Остапа Семерака, інформаційної
політики Юрія Стеця, енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика,
культури Євгена Нищука, з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша й інфраструктури
Володимира Омеляна.
«Уповноважені особи НАЗК установили, що задекларовані активи
чиновників відповідають даним, отриманим з наявних джерел, точність
оцінки задекларованих активів відображена суб’єктами декларування вірно,
під час перевірки на наявність конфлікту інтересів та на наявність ознак
незаконного збагачення не виявлено порушень», – ідеться в повідомленні.
Уповноважені особи НАЗК установили, що підстав для притягнення
вищеназваних суб’єктів декларування до адміністративної або кримінальної
відповідальності немає.
За підсумками аналізу електронних декларацій чиновників Національне
антикорупційне бюро України відкрило 61 кримінальне провадження.
Найбільше проваджень відкрито стосовно суддів – 17, ще 16 справ ведуть
стосовно народних депутатів.
У вересні 2016 року в Україні почала діяти система електронного
декларування. Запровадження системи е-декларування було однією з
головних умов надання безвізового режиму з Європейським союзом (НАЗК
не виявило порушень у деклараціях дев’яти членів уряду //
http://gordonua.com/ukr/news/society/-napk-ne-vijavilo-porushen-udeklaratsijah-dev-jati-chleniv-urjadu-198758.html. – 2017. – 21.07).

Днями кількість онлайн-заявників на отримання допомоги при
народженні дитини перевищила тисячну позначку.
Відтак електронна послуга, яку 30 березня 2017 року разом запровадили
Міністерство соціальної політики, Міністерство юстиції та Державне
агентство з питань електронного урядування, поступово набуває
популярності серед новоспечених батьків.
За даними Держагентства, послугою вже скористалися у кожному
регіоні України. Переважна більшість користувачів висловила високу оцінку
електронного сервісу. Їм до вподоби легкий спосіб авторизації, зрозумілість
інтерфейсу і підказки під час роботи з формою. Близько третини заявників –
чоловіки.
Раніше подати документи на отримання допомоги можна було лише у
паперовій формі під час особистого візиту до відділів соцзабезу. Так, 2016
року
близько
400
тис.
українців
відвідали
особисто
органи соцзахисту населення, витративши на це купу часу.
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Завдяки онлайн-сервісу запроваджено принципово новий рівень якості
обслуговування. Всі необхідні документи можна подати у будь-який зручний
час – 24 години на добу сім днів на тиждень – через Інтернет.
Більш
того
завдяки
налагодженій
взаємодії
між
реєстрами Мінсоцполітики та Мін’юстом скорочено кількість документів, які
мають пред’явити заявники. Відтепер не потрібна копія свідоцтва про
народження дитини – працівники управлінь соцзахисту самостійно
перевіряють онлайн наявність відповідного свідоцтва у реєстрі актів
цивільного стану.
Якщо користувач має електронний цифровий підпис (ЕЦП), результати
розгляду заявки також надходять онлайн – на електрону пошту заявника.
Але відсутність ЕЦП не є перешкодою для користування сервісом. У такому
разі онлайн можна направити документи на попередній розгляд, що
скоротить час особистого візиту до управлінь соцзахисту.
Електронна послуга доступна на порталі Мінсоцполітики https://eservices.msp.gov.ua. Згодом нею також можна буде скористатися на Єдиному
державному порталі адміністративних послуг https://poslugy.gov.ua.
Завдяки автоматичній перевірці і підказкам, заповнення електронної
форми відбувається легко і просто – із мінімальним ризиком припущення
помилок.
Розгляд документів щодо призначення державної допомоги відбувається
протягом десяти днів від дня звернення. Рішення про призначення допомоги
надсилається заявникові електронною поштою (або надається особисто – під
час візиту) протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення. Однак
завдяки автоматизації, яка значно пришвидшує процес розгляду документів,
заявник часто отримує рішення раніше встановленого законодавством
терміну.
Андрій Рева, Міністр соціальної політики України:
«Це вже – друга соціальна послуга після житлової субсидії, оформлення
якої ми запровадили он-лайн. Доступність і зручність послуг для громадян є
одним із пріоритетів роботи Міністерства».
Олександр Риженко, Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України:
«Електронні послуги для бізнесових організацій і громадян – невід’ємна
складова впровадження реального електронного урядування в України.
Доступні та прозорі, швидкі та зручні – вони заощаджують час, фінансові
ресурси та мінімізують ризики корупції. До кінця року Держагентство планує
запустити ще низку онлайн-сервісів. Тож я би порадив усім українцям, які ще
не мають електронного цифрового підпису, оформлювати його. Тому що
онлайн-сервісів згодом побільшає, а ЕЦП дозволить повною мірою відчути
переваги користування ними».
Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа:
«Перед Програмою EGAP, за підтримки якої було розроблено цю
послугу, стоїть надзвичайно амбітне завдання: допомогти впровадити в
Офіційна інформація
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Україні нові електронні послуги, які користуються найбільшим попитом
громадян. Це – вже друга, після е-послуги призначення житлових субсидій
послуг у соціальній сфері, яку запущено впродовж останніх півроку. Ми
плануємо розширювати цей перелік і надалі. Наша мета – сприяти
становленню в Україні європейських стандартів якості з обслуговування
громадян та бізнесу» (Уже більше тисячі родин оформили он-лайн
допомогу
при
народженні
дитини
//
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250153786. – 2017. –
20.07).

В перші два дні вступної кампанії система Єдиної державної
електронної бази з питань освіти впала, тому що була перевантажена.
Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець:
«Десь близько 40 тис. заяв вступників не були належним чином
зареєстровані, і зараз їх виправляють у ручному режимі. Дані загубилися під
час відключення сервера, який завис»
При цьому, за словами Ковтунця, сервіс завис через велику кількості
користувачів, через те, що не розрахували потужність.
«Розробник все розробив правильно. Помилився експлуатант системи –
ДП «Інфоресурс», він не підключив належну потужність і система зависла,
загубилися зв’язки між заявами абітурієнтів та реєстром результатів ЗНО»
(Через недостатню потужність сервера було втрачено 40 тис. заяв
абітурієнтів,
–
Володимир
Ковтунець
//
http://vnz.org.ua/novyny/vstup/10219-cherez-nedostatnju-potuzhnist-serverabulo-vtracheno-40-tys-zajav-abiturientiv-volodymyr-kovtunets. – 2017. – 18.07).
12 липня Кабінет міністрів України виділив 123 млн грн на
розвиток електронного документообігу.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко:
«Уряд схвалив розпорядження, яким передбачено виділення 123 млн грн
на розвиток електронного урядування».
Документом передбачено впровадження електронного документообігу у
10 міністерствах, які перебувають на стадії реформування, створення
внутрішнього урядового порталу для ефективної взаємодії між центральними
органами виконавчої влади, модернізація урядового контактного центру,
впровадження європейських стандартів електронного цифрового підпису та
Mobile ID, створення електронного архіву в Міністерстві юстиції.
«З серпня 2016 року в Секретаріаті КМУ ми перейшли на електронний
документообіг як в середині так і у взаємодії з міністерствами та іншими
органами влади. Зараз маємо зробити пріоритетним посилення системи в
середині міністерств».
Нагадаємо, що в серпні минулого року Національний банк України
(НБУ)
надав
можливість
банкам
використовувати
електронний
документообіг при покупці і перерахунку іноземної валюти (Кабмін виділив
Офіційна інформація
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123 мільйони на розвиток електронного
документообігу
http://biz.nv.ua/ukr/markets/kabmin-vidiliv-123-miljoni-na-rozvitokelektronnogo-dokumentoobigu-1476091.html. – 2017. – 13.07).

//

Уряд прийняв рішення щодо передачі деяких бюджетних
призначень від Державного агентства з питань електронного
урядування Секретаріатові Кабінету Міністрів, Апарату Верховної Ради,
Міністерству юстиції, Міністерству економічного розвитку і торгівлі,
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства, Міністерству фінансів, Міністерству
охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству аграрної
політики та продовольства, Міністерству енергетики та вугільної
промисловості. Це сприятиме реалізації в 2017 році проектів інформатизації
у зазначених державних органах, розбудові в Україні ефективної системи
електронного урядування, впровадженню електронних послуг, забезпеченню
високого рівня інтероперабельності в системі реєстрів органів виконавчої
влади, підвищить відкритість, прозорість та ефективність їх діяльності («Про
передачу деяких бюджетних призначень, передбачених для Державного
агентства з питань електронного урядування у 2017 році» № 462-р –
редакція від 12.07.2017 // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=
250133803. – 2017. – 12.07).
Міністерство екології та природних ресурсів України запустило
новий офіційний портал. Відтепер уся інформація розміщена на порталі,
структурована та подана у зручному та доступному вигляді.
Відкрито доступ до 12 наборів даних, серед яких:
- Перелік висновків на транскордонне перевезення відходів;
- Перелік повідомлень на транскордонне перевезення небезпечних
відходів;
- Перелік дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих
пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових
досліджень;
- Перелік дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших
об’єктів тваринного світу;
- Перелік територій та об’єктів екологічної мережі;
- Розрахункові лісосіки;
- Норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного
мисливського фонду, у сезон полювання;
- Перелік дозволів на проведення робіт (крім будівельних на землях
водного фонду) ;
- Перелік дозволів на імпорт та експорт видів дикої фауни і флори,
сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря
зазначених зразків;
- Ліміти використання непромислових видів тварин;
Офіційна інформація
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- Ліміти та спеціальне використання природних ресурсів у межах
територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення.
Загалом Мінприроди веде 37 наборів даних у вигляді реєстрів, кадастрів,
переліків. До цього часу вони були представлені у не систематизованому та
неструктурованому вигляді, що створювало певні незручності для
користувачів сайту.
У он-лайн доступі також опубліковано веб-сервіс відкритого бюджету,
через який можна отримати інформацію про показники доходів та видатків
міністерства. Доступною стала інформація про показники бюджету у розрізі
бюджетних програм, видів видатків, отримувачів фінансування та джерел
фінансування.
Стара версія сайту продовжуватиме працювати протягом декільком
тижнів. Доступ до неї можна отримати и за посиланням http://old.menr.gov.ua.
Портал розроблено в рамках впровадження електронного урядування у
природоохоронну діяльність України, мета якого забезпечення відкритого
доступу до екологічної інформації.
Новий портал створено за підтримки організації «Електронна Україна»,
яка є партнером Мінприроди по реалізації ініціативи «Eco Data Programs». У
процесі розробка за основу були взяті результати дослідження, проведеного
серед користувачів сайту. Зокрема, було опитано членів громадських
організацій, волонтерів, представників бізнесу, державних службовців та
фахівців-екологів. Отримані від них рекомендації лягли в основу нової версії
(Мінприроди
відкрило
доступ
до
12
наборів
даних
//
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250126447. – 2017. –
10.07).
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Регіональні ініціативи
Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький анонсував
запуск електронних кабінетів через портал igov керівництва обласної
ради та депутатів представницького органу.
Вперше в Україні, через портал Портал igov, запрацюють особисті
кабінети депутатів та керівництва обласної ради.
З метою створення системи електронного урядування та електронної
демократії у Полтавській області Олександр Бiленький 26 липня зустрівся з
координаторкою Портал igov в Полтаві Юлия Городчанина та волонтеркою
проекту Альоною Гончаренко.
Підписаний Меморандум про співпрацю дозволить громадянам
подавати електронне звернення та записатися на прийом онлайн (Полтавці
можуть писати електроннi звернення та записуватись на прийом
облради онлайн // https://poltava365.com/poltavczi-mozhut-pisati-elektronnezvernennya-ta-zapisuvatis.html. – 2017. – 27.07).
Укладено тристоронню угоду між Рогатинською міською радою,
Агентством зі співробітництва та координації при Раді Міністрів
Турецької Республіки та компанією «Soft Xpansion Ukraine» на
впровадження системи електронного документообігу (СЕД) в органі
місцевого самоврядування райцентру. Досягнення таких домовленостей
засвідчує, що СЕД у Рогатині створять у рамках програми міжнародної
технічної допомоги за фінансової підтримки Туреччини, країни з успішним
досвідом європеїзації. Кошти на реалізацію проекту виділить згадуване
Агентство. А це державна структура, відповідальна за надання Туреччиною
технічної допомоги іншим країнам. До речі, вона реалізує актуальні проекти
та програми на території України ще з 1997 року, при цьому загальний
бюджет турецьких коштів, вкладених у сталий розвиток України, сягнув уже
за 40 мільйонів доларів.
Саму ж таку кардинальну новацію в житті міста розробить «Soft
Xpansion Ukraine» на основі власного програмного продукту «SXGovernment». Адже він уже успішно пройшов апробацію в Україні.
Особливість цієї системи в тому, що в ній максимально враховано всю
специфіку роботи держустанов, тобто її спеціально адаптовано для органів
державної влади та місцевого самоврядування. Вона об’єднує в собі
класичний документообіг і основні функції менеджменту, забезпечує
надійне, прозоре та контрольоване виконання автоматизованих процесів всіх
основних типів документів, генерацію різних звітів, формування
електронного архіву, кадровий документообіг тощо.
З автоматизацією всіх процесів управління в місцевих органах влади
переваги отримують як держустанови (зручність організації процесів,
Регіональні ініціативи
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ефективність виконання обов’язків співробітниками, економія часу й
фінансів тощо), так і громадяни (швидкість, легкість і зручність процедури
звернення до владних структур).
Генеральний директор компанії «Soft Xpansion Ukraine» Едуард
Продєдович під час підписання договору:
«Це наша чергова маленька перемога на шляху до європейських
стандартів. і ми щиро сподіваємося на успішне впровадження запланованого,
адже в такому разі розроблені нами передові програмні технології знову
стануть у нагоді при забезпеченні ефективності місцевого самоврядування».
А його заступник з маркетингу та продажів Олег Піденко додав: «Це
загальна тенденція в усьому світі. і нині вже і в Україні теж багато вкладають
коштів за допомогою європейських і американських організацій в розвиток
електронного урядування й електронної демократії. Дуже приємно, що
Рогатин – один із лідерів, який турбується про розвиток громади. Відрадно,
що наша компанія має можливість співпрацювати з такою прогресивно
налаштованою командою. Окрема подяка й Агентству зі співробітництва та
координації, урядові Туреччини за фінансову підтримку проекту.
Сподіваюсь, що ця тристороння співпраця уряду Туреччини, Рогатинської
міської ради і нас, як підрядника і виконавця, дасть добрий результат.
Система електронного документообігу – це передовсім спрощення життя
людей, прозорість спілкування з органами влади і протидія корупції. А в час,
коли в Україні йде процес децентралізації, створюються об’єднані
територіальні громади, СЕД може стати об’єднувальною ланкою у взаємодії
між усіма суб’єктами всередині об’єднаної територіальної громади, і
передові програмні технології стануть у нагоді для забезпечення
ефективності місцевого самоврядування».
Таких самих поглядів дотримується й координатор програми
Турецького агентства зі співробітництва та координації в Україні пан
Хаджи Байрам Болат, котрий покладає великі надії на цю угоду: «Ми раді
знову долучитися до соціально значимих проектів в Україні та сподіваємось
на новий позитивний досвід співпраці з держустановою Рогатина й й ITкомпанією такого високого рівня, як «Soft Xpansion Ukraine». Хотілося б, аби
наше співробітництво стало новим етапом розвитку двосторонніх українськотурецьких відносин».
Чудовим прикладом взаємної підтримки у світових масштабах і
ефективної партнерської взаємодопомоги назвав тристоронній договір
міський голова Рогатина Сергій Насалик. Своєю чергою, високо оцінив
ініціативу міськради керівник Рогатинської РДА Петро Білінський. Він також
підкреслив, що наразі запровадження СЕД у райцентрі слід розглядати як
пілотний проект, як своєрідну увертюру до незабарного охоплення системою
електронного документування всієї Рогатинщини: «Ми хочемо долучитися
до цього процесу, бо вважаю, що це дуже потрібна річ. В Україні є багато
прикладів впровадження системи електронного документообігу. Скажімо,
Калуш, Вінниця мають її. На черзі – Рогатинський районѕ» (Василь Мороз
Регіональні ініціативи
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«SX-Government» спростить життя. Електронний документообіг в мерії
міста
роксолани
запровадять
коштом
Туреччини
//
http://www.galychyna.if.ua/publication/society/sx-government-sprostit-zhittja. –
2017. – 27.07).

«Інститут аналітики та адвокації» (ІАА) спільно із кількома
фірмами, що роблять електронні системи зберігання та обміну даними,
створять систему електронного урядування для Міністерства
інфраструктури України.
Підтримку проекту надає програмна ініціатива Демократична практика
Міжнародного Фонду «Відродження».
Поточна інфраструктура інформаційних систем Міністерства не
дозволяє вирішувати стратегічні завдання розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, бо сучасні управлінські процеси вимагають вже
зараз надавати послуги для населення в електронному вигляді. Подолати
інформаційну нерівність та перебудувати взаємовідносини Міністерства з
населенням та бізнесом допоможе саме система електронного урядування.
Юрій Нестуля, виконавчий директор «Інституту аналітики та
адвокації»:
Це приведе до корінного переосмислення ролі і структури врядування в
державі. Громадянин опиниться в центрі керування справами, а послуги та
інформація для населення будуть надаватися тоді, там і таким чином, як
цього захочуть люди.
Представники громадської організації переконані, що введення
електронного урядування принесе користь і громадянам України, і бізнесу, і
самому Кабінету міністрів. За їхніми словами, система дозволятиме не лише
отримати доступ до інформації швидше, але й брати участь у прийнятті
рішень у максимально швидкий та зручний спосіб.
Крім того, ми вважаємо, що електронне урядування дозволить тісніше і
більш прозоро співпрацювати представникам бізнесу і міністерств. Це
збільшить можливості українського ринку в тому числі.
Відповідно, переконані представники ІАА, зросте також і оперативність
роботи Міністерства.
Перший компонент електронного врядування планують розробити до
кінця року. Уже до кінця літа планують завершити усі необхідні системи та
сайт, а восени – почати активно тестувати урядування (Катя Кролевська
Громадська організація з Полтави створює електронне урядування для
Міністерства інфраструктури // https://pohnews.org/12087-gromadskaorganizaciya-z-poltavi-stvoryuje-elektronne-uryaduvannya-dlya-ministerstvainfrastrukturi. – 2017. – 21.07).
В UNIT Factory провели захід, мета якого – зробити розвиток
цифрової економіки та електронного урядування пріоритетами
діяльності міністерств і визначити єдині спільні цілі та підходи.
Регіональні ініціативи
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Заступник голови Державного агентства з питань електронного
урядування України Олексій Вискуб висловив сподівання, що відтепер
держсекретарі стануть активними прихильниками цифрових змін і очолять
цифровізацію відповідних сфер.
Цифрова економіка: Валерій Фіщук – один з лідерів руху за цифрову
економіку – презентував значення, перспективи та цілі розвитку цифрових
фінансових інструментів у сучасному світі. Він проаналізував, чому Україна
так відстає та що варто зробити для розвитку цифрової економіки.
Інтероперабельність: Данило Молчанов – лідер напряму електронних
послуг та інтероперабельності проекту TAPAS – знайомив з
інтероперабельністю, станом базових реєстрів, цілями й планами реформи
держреєстрів в Україні та запровадження їхньої взаємодії.
Електронні послуги: Розкривав тему електронних послуг Олексій
Вискуб. Він продемонстрував на прикладах, чому автоматизація діючих
порядків – це глухий кут, натомість електронні послуги – це не просто
надання тих же послуг, але в електронній формі.
eID: Іван Двойленко – директор департаменту ДМС – презентував хід
реформи міграційної сфери, можливості та перспективи ID-картки громадян
та як зняти цифровий бар’єр в електронній ідентифікації та зробити публічні
й комерційні цифрові послуги доступними.
Кібербезпека: Роман Боярчук – керівник Державного центру
кіберзахисту – закликав значно посилити заходи безпеки в органах влади.
Також він розповів про причини та рекомендації щодо минулої масштабної
кібератаки та проаналізував, як посилити взаємодію різних структур та
рухатися до створення єдиного периметру цифрового захисту (У Києві
обговорили розвиток цифрової економіки та е-урядування //
https://nachasi.com/2017/07/21/e-uryaduvannya. – 2017. – 21.07).
Більшість мерів великих міст країни намагаються йти в ногу з
часом і регулярно дають обіцянки щодо переходу до електронних систем
управління різними сферами життя міста.
Відразу можна зазначити, що міські голови досить сумлінно виконують
обіцянки на цю тему й випадки «обіцяв, але не зробив» зустрічаються серед
них значно рідше, ніж у більш приземлених галузях на зразок ЖКГ або
ремонту доріг
Так, наразі провалену обіцянку має лише мер Миколаєва Олександр
Сєнкевич – у січні 2016 року він обіцяв запровадити в місті систему
електронних черг до дитячих садків. Система електронної реєстрації дітей
працювала в місті з 2014 року й у 2016 році жодних особливих нововведень
не з’явилося.
Щодо лідерів за виконаними обіцянками, то тут на перше місце
потрапив мер Тернополя Сергій Надал– у його активі чотири виконаних
обіцянки, а ще три – перебувають на контролі наших аналітиків. Так, Надал
Регіональні ініціативи
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виконав свою обіцянку організувати прямі трансляції роботи конкурсних
комісій.
Друге місце поділили мери Львова, Чернівців та Кропивницького – в
них по три виконаних обіцянки щодо переходу до електронних систем
управління. Наприклад, Олексій Каспрук обіцяв запровадити в Чернівцях так
званий «бюджет участі», який враховує думку містян щодо тих чи інших
планів влади. У Андрія Садового в активі є виконана обіцянка створити
умови для реєстрації підприємств за 15 хвилин. Своєю чергою, Андрій
Райкович виконав свою обіцянку запровадити соціальну «Карту
кіровоградця».

Третє місце поділили мери Києва та Івано-Франківська, в яких по дві
виконаних обіцянки в сфері електронного управління. Віталій Кличко
виконав обіцянку модернізувати портал КМДА, щоб містяни могли отримати
більше інформації про послуги, подати петиції або розповісти про проблему.
Регіональні ініціативи
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Своєю чергою, Руслан Марцінків виконав свою обіцянку створити центри
адміністративних послуг у кожному районі міста.
При цьому Марцінків попереду за кількістю обіцянок, які поки ще не
виконані, – їх у нього шість. Наприклад, мер Івано-Франківська поки не
виконав свою передвиборчу обіцянку забезпечити максимально якісну
роботу місцевого центру адмінпослуг і спростити надання всіх довідок і
дозволів.
П’ять обіцянок, які все ще перебувають у процесі виконання, сьогодні
має мер Вінниці Сергій Моргунов. Наприклад, за ним значиться невиконана
поки обіцянка запровадити систему реєстрації бізнесу в онлайн-режимі (Як
мери виконують обіцянки щодо впровадження електронного управління?
//
https://www.slovoidilo.ua/2017/07/20/infografika/polityka/yak-meryvykonuyut-obicyanky-shhodo-vprovadzhennya-elektronnoho-upravlinnya.
–
2017. – 20.07).
80 % всього будівництва в Україні вже можна починати та вводити
в експлуатацію онлайн!
На базі Житомирської облдержадміністрації відбувся черговий семінар
«Електронні послуги у містобудівній діяльності», участь в якому взяли
представники нашого Агентства, Державна архітектурно-будівельна
інспекція України та OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, Житомирської
ОДА, міськради та представники місцевої громади.
Які послуги вже доступні на e-dabi.gov.ua?
Отже, онлайн можна отримати:\- повідомлення про початок підготовчих
робіт;
- повідомлення про початок будівельних робіт;
- декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
- ліцензія на господарську діяльність з будівництва.
Які головні переваги?
Раніше подати документи можна було лише у паперовій формі під час
особистого візиту. Так, 2016 року близько 200 тис. українців відвідали
особисто органи влади, витративши на це купу часу.
Завдяки онлайн-сервісу запроваджено принципово новий рівень якості
обслуговування. Всі необхідні документи можна подати у будь-який зручний
час – 24 години на добу сім днів на тиждень – через Інтернет.
Доречи, документи на перший об’єкт будівництва, впроваджений онлайн,
були подані заявником о 23.20. І це свідчить про доступність та зручність есервісів для громадян.
Більш того, завдяки налагодженій взаємодії між реєстрами
Держархбудінспекції та Мін’юста скорочено кількість документів, які мають
пред’явити заявники для реєстрації речових прав. Відтепер не потрібна
декларація чи сертифікат про готовність – державні реєстратори самостійно
перевіряють онлайн наявність відповідного документа у будівельного
реєстру.
Регіональні ініціативи
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Ми довго йшли до цього- змінивши Закон, купу постанов, переконати
багато чиновників ... – тепер наше головне завдання, щоб кожен українець
відчув перевагу від цих електронних послуг.
Сфера будівництва залишається непростою і дуже гаряча дискусія
семінару це підтверджує. Але, головне, що учасники відмітили важливість
автоматизації цих процесів та чекають на розвиток існуючих й нові епослуги. А плани в нас дуже амбіційні. Серед найближчих – реєстрація
повідомлення про початок без участі чиновника! Це буде перша така епослуга (Відбувся публічний семінар у м. Житомирі на тему: «Електронні
послуги
у
сфері
містобудівної
діяльності»
//
http://www.dknii.gov.ua/content/vidbuvsya-publichnyy-seminar-u-m-zhytomyrina-temu-elektronni-poslugy-u-sferi-mistobudivnoyi. – 2017. – 20.07).

14 липня, у рамках програми EGAP, відбувся тренінг з питань
електронного урядування та демократії щодо обговорення змін до
Закону України «Про національну програму інформатизації». Для
обговорення реалізації регіональної програми «Електронна Вінниччина»
були запрошені працівники місцевих органів влади, представники
департаментів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
області,
учасники робочої групи з питань реалізації спільного проекту «Електронне
урядування задля підзвітності влади та участі громади», засоби масової
інформації.
На тренінгу обласну Раду представляли керуючий справами
виконавчого апарату Тетяна Яременко, працівники структурних управлінь і
відділів Олег Лебедь, Тарас Рибіцький, Ярослав Ніколаєвський та Олеся
Панасюк.
З вітальним словом щодо регіональної програми інформатизації, шляхів
втілення та очікування результатів від дії програми перед присутніми
виступив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.
Координатор освітньої компоненти програми EGAP, директор
Інституту вищих керівних кадрів Андрій Семенченко проаналізував
організаційно-правові механізми в сфері електронного урядування та
електронної демократії в Україні. Зокрема зупинився на дотриманні правової
політики щодо реалізації електронної демократії.
Крім того, обговорили виконання та реалізацію програми «Електронна
Вінниччина», яка спрямована на запровадження технологій електронного
урядування в діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування області.
Програма розглядається як складова частина Національної програми
інформатизації. Вона визначає комплекс пріоритетних завдань щодо
забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави,
сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження
сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери
життєдіяльності регіону.
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Старший науковий співробітник, начальник відділу експертизи
проектів та програм інформатизації Українського інституту науковотехнічної експертизи та інформації Олег Бурба представив проект змін до
закону України «Про національну програму інформатизації». Наостанок
присутні на тренінгу взяли участь в обговоренні та підведенні підсумків (На
Вінниччині обговорили тенденції розвитку електронного урядування та
електронної демократії // http://www.vinrada.gov.ua/na-vinnichchiniobgovorili-tendencii-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-ta-elektronnoidemokratii.htm. – 2017. – 14.07).
Реалізація регіональної Програми дасть змогу впровадити механізм
електронного урядування в роботу органів виконавчої влади з
громадськістю. А тому з ініціативи голови ОДА депутатам облради
пропонуються зміни до «Програми діяльності державної установи
Закарпатський обласний контактний центр на 2017 – 2019 роки», які
стосуються розділу «Фінансове забезпечення реалізації Програми».
У новій редакції фінансування збільшується майже на 500 тис.грн.
Мова про удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств,
установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого
самоврядування шляхом забезпечення оперативного реагування на потреби
заявників.
Основні заходи Програми – впровадження єдиних стандартів роботи з
громадськістю в діяльність контактних центрів, а також телефонних «гарячих
ліній», довідкових телефонних служб органів виконавчої влади, забезпечення
здійснення контролю за їх дотриманням; налагодження проведення
контактними центрами, а також телефонними «гарячими лініями»,
довідковими телефонними службами органів виконавчої влади роботи з
роз’яснення пріоритетних питань державної політики; моніторингу та аналізу
громадської думки спільно з органами виконавчої влади; розроблення
програмного забезпечення обласного контактного центру для ведення
автоматизованої бази даних про звернення, що складається із сервісів.
Забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів
обласного бюджету. Так, для виконання заходів Програми необхідно коштів
у сумі 2892,0 тис. гривень у тому числі на: 2017 рік – 716,3 тис. грн., 2018 рік
–993,6 тис. грн., 2019 рік – 1182,1 тис. гривень.
Реалізація Програми дасть змогу впровадити механізм електронного
урядування в роботу органів виконавчої влади з громадськістю;забезпечити
оперативність реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях
представників
громадськості;підвищити
ефективність
державного
управління, якість підготовки та прийняття рішень щодо найважливіших
питань державного і суспільного життя з урахуванням думки
громадськості;створити додатковий механізм інформування громадськості з
питань державної політики; забезпечити комплексне вирішення проблемних
питань, з якими громадяни звертаються до органів виконавчої влади;
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підвищити рівень довіри громадян до органів виконавчої влади (Коли на
Закарпатті електронне урядування запрацює на повну силу? //
http://uzhgorod.net.ua/news/112090. – 2017. – 06.07).
У Вінницькій міській раді 27 червня підписали Меморандум про
співпрацю між міськрадою, Державним агентством із питань
електронного урядування України і Фондом «Євразія» (Проект
міжнародної технічної допомоги «Прозорість і підзвітність у державному
управлінні і послугах (TAPAS).
Вінниця – одне із міст, яке візьме участь у пілотному проекті у сфері
відкритих даних у рамках проекту USAID і UK aid «Прозорість і підзвітність
у державному управлінні і послугах».
Керівник проекту по напрямку відкритих даних Катерина
Оніліогву:
Відкриті дані є новим проектом для України, однак досить давно
використовується у розвинених країнах. Для прикладу, людина із іхньою
допомогою може визначити найближчий навчальний заклад і дізнатися
статистичну інформацію щодо нього.
У результаті реалізації проекту у Вінниці буде створено портал
відкритих даних міста.
Заступник міського голови Владислав Скальський:
Це буде окремий ресурс для вдосконалення міського управління. Набори
даних будуть опубліковані на новоствореному порталі, і, як результат, потім
хочемо Вінницю приєднати до міжнародної Хартії відкритих даних, що буде
довготривалим зобов’язанням із боку міста про подальше підтримання
прозорості наших даних. Кінцевим етапом цього проекту буде створення
продукту на основі відкритих даних для місцевих жителів. Він буде
максимально зручним для цільової аудиторії, щоб громадяни могли ці дані
використовувати і для себе, і для комунікації із місцевою владою.
Керівник проекту «Прозорість і підзвітність у державному
управлінні і послугах» Карлос Герреро зауважив, що відкриті дані є дуже
важливим компонентом у будь-якій демократичній системі.
Інформація, насправді, належить громаді. І перед міською радою стоїть
виклик – надати цю інформацію своїй громаді у доступній і зручній формі.
Як зазначив голова Державного агентства із питань електронного
урядування Олександр Риженко, Вінниця завжди була лідером прозорості
при відкритті даних. Саме у нашому місті у 2012 році на сайті міськради
з’явився розділ «Прозоре місто», де можна знайти інформацію по бюджету,
вакансіях, інших питаннях.
На сьогодні на державному порталі відкритих даних Вінниця також є
лідером за кількістю наборів даних, які публікує місто, і кількістю
представлених розпорядників інформації. Але водночас із тим ми розуміємо,
що сфера досить нова, і проект ТАРАS направлений у першу чергу на те, щоб
підвищити якість цих даних через навчання службовців. Я маю надію, що
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буде якісний місцевий портал із відкритими даними, які зможуть
використовувати і бізнес, і громадські організації (Інна Мартонікова У
Вінниці
створять
портал
відкритих
даних
//
http://misto.vn.ua/news/item/id/10621. – 2017. – 05.07).
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Експертний погляд
На фоне провала Министерства финансов по внедрению системы
автоматизированной остановки регистрации налоговых накладных
(НН) актуализировался вопрос о совершенствовании обслуживания
бизнеса через электронный кабинет Государственной фискальной
службы (ГФС). Однако, качественное улучшение этого сервиса для
налогоплательщиков откладывается на неопределенный срок. Хотя
«апгрейд» системы должен быть закончен к 1 января 2018 г. Причина:
склоки между Минфином и ГФС, непрофессионализм госдеятелей,
отсутствие денег, коррупция и, возможно, просто отсутствие интеллекта
у чиновников…
Напомним, что с 1 июля 2017 г. в полноценном режиме заработала
система автоматизированного мониторинга соответствия налоговых
накладных / расчета корректировки (НН/РК) критериям оценки степени
рисков, достаточных для остановки этих документов в Едином реестре
налоговых накладных. Критерии утверждены приказом Минфина №567 13
июня 2017 г.
Результат работы системы, мягко говоря, оказался шоковым для многих
бизнесменов. Автоматизированный мониторинг, который должен был
остановить фиктивные сделки, начал останавливать выполнение контрактов
тысяч добросовестных налогоплательщиков.
Минфин спасая свое реноме и чудовищное детище решил всю
ответственность перекинуть на ГФС. 16 июля министерство публикует
коммюнике, в котором признает проблемы с работой системы, но виновным
делает сервисы ГФС: «Останніми днями проявилися проблеми у втіленні
ініціативи щодо повноцінного запуску роботи системи ризиків з
відшкодування ПДВ… На жаль, саме операційні ризики зараз створили
загрозу для роботи системи. Незадовільне функціонування Електронного
кабінету, посилене негативними наслідками хакерської атаки на системи
ДФС, разом із низькою ефективністю передачі документів у паперовому
вигляді з регіонів у Комісію, зумовили низьку швидкість розгляду питань
щодо реєстрації податкових накладних».
Речь идет о том, что специальная Комиссия при ГФС уже в «ручном
режиме» рассматривает дальнейшую судьбу автоматически остановленных
НН. «Мінфін підготував доручення ДФС щодо організації роботи Комісії на
належному рівні, усунення недоліків функціонування Електронного кабінету
платника податків та вирішення інших операційних питань», – говорится в
министерском релизе.
С одной стороны, подобное спихивание всех проблем на ГФС по
результатам работы системы остановки НН – это явный перебор и попытка
министра финансов Александра Данилюка сохранить «хорошую мину». С
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другой, – сервис электронного кабинета при ГФС действительно остается на
архаичном уровне и его надо категорически «допиливать». Самое циничное,
что как раз Мифин, обвиняющий ГФС, является одним из основных
виновных в неудовлетворительной работе сервиса (об этом чуть позже).
По оценкам экспертов и представителей бизнеса, электронный
кабинет обеспечивает не более 20 % от сервисных потребностей
налогоплательщиков. В его нынешнем состоянии реализованы только самые
простые информационные функции (просмотру и проверка информации по
реестрам и т.п.). Нередко система зависает и субъекты хозяйствования не
могут элементарно зайти в свой кабинет.
Необходимость доработать сервис была еще полгода назад также
озвучена законодателями. Правда, они и вовсе записали, что этот кабинет
надо оказывается СОЗДАВАТЬ. Согласно внесенным в декабре 2016 г.
изменениям в Налоговый кодекс предусмотрено создание электронного
кабинета
–
электронной
системы
взаимодействия
между
налогоплательщиками и государственными, в т. ч. контролирующими
органами по вопросам реализации их прав и обязанностей, предусмотренных
Кодексом.
В Кодексе даже появилась отдельная статья 42-1, в которой подробно
расписано, что должен собой представлять и как должен функционировать
электронный кабинет. При этом в запланированном в Кодексе виде он
должен заработать с 2018 года.
Создание электронного кабинета совсем не новая идея. Первым ее
озвучил и стал реализовывать глава «Минсдоха» Александр Клименко. При
нем же вышло распоряжение Кабмина об утверждении концепции создания
электронного сервиса и первоначальном внедрении в эксплуатацию сервиса с
1 января 2013 года. Хоть и не с 1 января, но летом 2013 года сервис начал
работу в тестовом режиме, а в декабре был сдан в промышленную
эксплуатацию.
Однако после смены власти его внедрение практически застопорилось.
Застопорилось настолько, что спустя несколько лет, как указано выше,
пришлось принимать Закон о его внедрении.
Разработкой электронного кабинета в 2012-2013 гг. занимались
несколько людей (то ли в статусе предпринимателей, то ли в статусе
сотрудников профильных ведомств – Минфина и налоговой службы. Речь
идет об Игоре Ялосоветстком, Богдане Мыськиве и Игоре Дудок.
Согласно публичному мониторингу, проведенному «Наші Гроші»,
«Ялосоветський Ігор Андрійович – у 2009 році був заступником директора
Департаменту
інформаційно-аналітичного
забезпечення
процесів
оподаткування Державної податкової адміністрації України; Миськів Богдан
Теодозійович – у 2003–2005 році був заступником директора департаменту
автоматизації процесів оподаткування ДПАУ, у 2011 році був
відповідальним за тендери Мінфіну по комп’ютеризації; Дудок Ігор
Експертний погляд
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Степанович – у 2008 році був відповідальним у Мінфіні за пов’язані з
комп’ютеризацією тендери».
В июле 2014 г. эти трое экс-чиновников основали компанию – ООО
«Програмика» (ЕДРПОУ 39295308) с уставным капиталом – 300 тыс. грн.
Так уж получилось, что компания в 2015-2016 гг. выиграла ряд тендеров
ГФС на услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). В частности, в эти годы «Програмика» получила подряды от ГФС на
техническое сопровождение сегмента общей информационной системы (ИС)
налоговиков: ИТС «Налоговый блок». Данная ИТС обеспечивает процессы
администрирования налогов. Информация об этом проекте как портфолио
компании есть на корпоративном сайте «Програмики».
Но, любопытно, что после отстранения Романа Насирова с должности
главы ГФС, в 2017 г. ежегодный тендер на сопровождение «Налогового
блока» 16 июня 2017 г. был отменен. В нем участвовали две компании – ООО
«Програмика» и ООО «Интелект-Софт».
Официальная причина отмены: «…у зв’язку відсутністю подальшої
потреби в закупівлі послуг за вказаним предметом».
Отметим два любопытных момента. Первый – до тендера в 2017 г.,
который уже проводился через электронную систему Prozorro (см. выше
ссылку), конкурс «Програмика» выигрывала через прежнюю систему
«Вестника госзакупок».
Второй – в мае 2015 г. компания заключила соответствующий контракт
с ГФС на сумму 3,69 млн грн. В апреле 2016 г. – уже на сумму 5,18 млн грн.
Вернемся к «Электронному кабинету». Насколько известно Нова Влада,
после 2013 г. финансирование разработки и поддержки этой системы
прекратилось, и основатели «Програмики» кое-как поддерживали его
функционирование своими силами. Причем на каких правах не понятно.
Публичной информации о проведенных тендерах нам найти не удалось. При
этом на корпоративном сайте «Програмики» в качестве проектов,
реализуемых компанией, указан проект – «Електронний кабінет платника
податків. Портал взаємодії платників податків з Державною фіскальною
службою України».
В результате отсутствия финансирования и, на наш взгляд, полнейшего
отсутствия управляемости процессом со стороны профильного госоргана, в
2016 г. сервис «Электронный кабинет» больше времени не работал, чем
работал.
Что сейчас, и будет ли сервис для бизнеса?
Сразу укажем, что бизнес (как и парламентарии, принявшие закон)
может даже не рассчитывать на то, что к 1 января 2018 г. произойдут
качественные изменения сервиса.
После узаконивания решения о внедрении электронного кабинета,
которое к тому же предусматривает расширение его функционала, следовало
ожидать выделения бюджетного финансирования на проведение тендера и ко
второй половине 2017 г. – активной работы по «перепиливанию» сервиса.
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Тем более, что застрельщиком соответствующих изменений в
Налоговый кодекс как раз и стал Минфин, который бюджетные потоки как
бы распределяет.
На практике же, по информации Нова Влада, ничего из перечисленного
не происходит: финансирование не выделено, тендеры не проведены.
Видимо, руководство Минфина так заигралось в «войнушки» с руководством
ГФС, что готово даже сорвать реализацию своего же проекта. Разработка
усовершенствованной системы по мере возможности ведется все тем же
«Програмика» своими силами и под обещания заказчика (в данном случае –
ГФС) заплатить в будущем!!!
По идее, первым в колокола по поводу описанной проблемы должен
бить и. о. главы ГФС Мирослав Продан – ситуация же явно ненормальная.
Однако он даже не молчит, он последние пару месяцев вальяжно
рассказывает о том, как с нового года «космические корабли будут бороздить
просторы Большого театра» – в смысле как лихо заработает обновленная
система, которая якобы в эти самые минуты разрабатывается стахановскими
темпами!
Мы можем предположить, как ситуация будет развиваться в
дальнейшем. К концу года в ГФС все же могут обеспокоиться тем, что вотвот сядут в лужу, и, видимо, попросят в рамках своих расходов
соответствующего перераспределения у Минфина. Скорее всего добро на
такое перераспределение будет даже дано, тендер проведен и т.д.
В описанной ситуации победа «Програмики» станет практически
безальтернативным вариантом – и это ни хорошо и ни плохо, это просто
объективная реальность.
Но главное, что не получится при этом провернуть – это повернуть
время вспять и дать этой (или какой-либо другой) компании достаточно
времени и финансовых возможностей для разработки качественной системы!
А это в свою очередь с изрядной долей вероятности приведет к тому, что
разработанная второпях система будет далеко от идеала по качеству. И
пострадают в первую очередь налогоплательщики (Игорь Мельниченко Eправительство: война между Минфином и ГФС срывает внедрение
электронного кабинета для бизнеса // http://novavlada.info/gosudarstvo/epravitelstvo-voyna-mezhdu-minfinom-i-gfs-sryvaet-vnedrenie-elektronnogokabineta-dlya. – 2017. – 24.07).
Світ навколо нас невпинно рухається вперед, створюючи нові технології
для спрощення нашого життя. Всі аспекти людської життєдіяльності успішно
розвиваються завдяки сучасним технологіям. І медицину вони не обійшли
стороною. Мова йде не про сучасне обладнання для обстежень, а про канали
взаємодії лікарів, пацієнтів та медичних установ.
Одним з таких проривів стала поява в Україні електронної бази
даних «еHealth», яка дозволить зберігати історію своєї хвороби,
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дізнаватися результати аналізів і обирати собі лікаря на підставі
рейтингів і відгуків, не виходячи з дому.
Заступник директора ТОВ «АЛТ УКРАЇНА ЛТД», керівника
напрямку «Лабораторні і Медичні інформаційні системи», кандидат
медичних наук, фахівець з управління охороною здоров’я Терентюк
Вадим Георгійович:
Абревіатура «еHealth» дослівно перекладається як «електронне
здоров’я». Скоріше, це калька з безлічі інформаційних сервісів, які з’явилися
в останні роки і широко використовуються в світі: «I-gov» – електронний
уряд, «Smart-city» – розумне місто тощо. Для непосвячених «еHealth»
представляється незбагненним поняттям космічної складності. Насправді, все
набагато простіше.
Насправді «еHealth» – це збірне поняття, яке об’єднує інформаційні
технології і сервіси в медицині і охороні здоров’я в цілому. Для загального
розуміння читача, недосвідченого в IT-технологіях, варто розділити термін
на кілька принципових напрямків.
Напрямки «еHealth»: лікар, пацієнт, держава
1. Перший напрямок «еHealth» – використання спеціальних
інформаційних технологій та програмних продуктів виключно в професійній
діяльності лікарів, фармацевтів, управлінців, державних службовців.
2. Другий напрямок «еHealth» – це сервіси та послуги для пацієнтів,
тобто сервіси для широкого використання серед населення, які підвищують
доступність інформації і покращують якість нашого життя.
До спеціалізованих продуктів «еHealth» відносяться:
медична інформаційна та лабораторна інформаційні системи;
програми обліку медичних кадрів;
фармацевтичні облікові програми;
телемедицина;
та інші складні програмні продукти, основне завдання яких –
автоматизувати роботу фахівців у вузькій сфері професійної діяльності.
Наприклад, для того щоб швидко і надійно обмінюватися інформацією
між лікарями, клініка впроваджує в роботу медичну інформаційну систему. В
такому випадку лікарям немає необхідності відшукувати паперові медичні
документи, щоб дізнатися інформацію про попереднє лікування і історію
хвороби пацієнта: досить зайти в електронну картку пацієнта, де збережена
вся історія його перебування на лікуванні, відображені візити до лікаря і
результати
діагностики.
Такі медичні інформаційні системи вже стали звичайними робочим
інструментом для медичних працівників в сучасних комерційних клініках. І
їх пацієнти вже на собі відчули користь, яку приносить електронізація
медичного обслуговування.
3. Є ще один важливий напрямок професійного використання «еHealth»
– це управління охороною здоров’я на рівні держави і, зокрема, на рівні
Міністерства охорони здоров’я.
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Реформа охорони здоров’я, ініційована реформаторським крилом уряду,
неможлива без застосування сучасних інформаційних технологій обліку та
управління. Ідея використання «еHealth» – частина запланованих
прогресивних змін в охороні здоров’я, які проводить в життя команда
нинішнього керівника МОЗ України Уляни Супрун.
Модель виглядає наступним чином. Для реалізації цілей управління і
регуляторної політики в охороні здоров’я України створено центральний
компонент еHealth МОЗ України національного рівня, який є головною
ланкою, яка акумулює отримання необхідної інформації від медичних
установ.
Центральний компонент еHealth МОЗ України – це спеціалізований
програмний продукт, до якого вже підключені різні медичні інформаційні
системи (МІС) на місцях – в амбулаторіях, центрах первинної медикосанітарної допомоги тощо.
Головні завдання, які вирішує центральний компонент еHealth, – це
реєстрація та облік лікувальних установ, лікарів, а також договорів на
надання медичних послуг сімейними лікарями. Всі лікувальні установи
незалежно від форми власності і типу управління, які будуть надавати
послуги пацієнтам за кошти бюджету, зобов’язані будуть реєструватися в
центральному компоненті еHealth МОЗ України та звітувати за обсяги
наданої медичної допомоги та її якість.
Таким чином, центральний компонент еHealth буде накопичувати і
обробляти інформацію про медичні заклади, які фінансуються за рахунок
державного та місцевого бюджетів. Така інформація необхідна для реалізації
головних принципів реформи охорони здоров’я – «гроші йдуть за пацієнтом»
і «фінансування не ліжок, а послуг», а центральний компонент еHealth стає
тим технологічним обліковим інструментом, який дозволить реалізувати на
практиці зазначені принципи.
Другою важливою ланкою «еHealth» є медичні інформаційні системи,
які за певними технічними правилами підключаються до центрального
компоненту і дають можливість лікувальним установам відправляти дані в
центральний компонент еHealth МОЗ України. На ринку IT-послуг України
таких інформаційних систем досить, щоб забезпечити лікувальні установи
якісними і надійними рішення. Багато з компаній-виробників довгий період
працювали на закордонні ринки і мають серйозний досвід в розробці
спеціалізованих продуктів для охорони здоров’я.
З упевненістю можна сказати, що зроблено перший важливий крок для
запуску «еHealth» – об’єднані в єдиний технологічний процес його
центральний і периферичні компоненти, запущена реєстрація амбулаторій та
центрів первинної медико-санітарної допомоги в центральному компоненті.
Наступні етапи: реєстрація лікарів в центральному компоненті еHealth,
договорів-декларацій на первинному рівні надання медичної допомоги.
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На сьогодні в системі вже зареєструвалися 26 медустанов в 15
населених пунктах. Серед них як окремі медичні установи, так лікувальні
установи цілих міст.
Один із прикладів – Черкаси: тут встановлена комплексна інформаційна
медична система «ЕМСІМЕД», яка об’єднала всі центри первинної медикосанітарної допомоги та поліклініки міста. Тут впроваджена електронна
реєстрація пацієнтів, електронна картка пацієнта, а з червня нинішнього року
в поліклініках повністю зникли черги: жителі міста можуть записуватися на
прийом до лікарів через інтернет.
На рівні держави повномасштабне впровадження «еHealth» дозволить
отримати інструменти для цільового використання та контролю коштів на
лікування та профілактику захворювань, а результати лікування оцінювати за
конкретними якісними ознаками.
Друга важлива складова «eHealth» – це безліч сервісів для пацієнтів, які
підвищують задоволеність від послуг. До таких, найбільш поширеним
сервісів відносяться інформаційні: отримання доступу до актуального
розкладу лікаря, пошук необхідної інформації про клініку та відгуки
пацієнтів про якість лікування і сервісі. Більш складні сервіси для пацієнтів:
отримання медичних висновків і виписок, результатів діагностики і аналізів.
В цілому, сукупність сервісів «еHealth» істотно підвищує якість
результатів медичного обслуговування і задоволеність пацієнтів. І дуже
важливо, щоб такі сервіси були доступні пацієнтам не тільки в комерційних
лікувальних установах, а й в комунальних амбулаторіях і поліклініках.
«еHealth» ставить за мету отримання достовірної інформації про
кількість пацієнтів, яких обслуговує сімейний лікар, а сучасні інформаційні
технології дозволяють знизити й практично усунути можливість спотворення
і фальсифікації даних про пацієнтів, яких спостерігає лікар. При такому
підході лікар буде зацікавлений в якості послуг і здоров’я пацієнтів.
Основним завданням «еHealth» є поліпшення якості життя і створення
нових видів сервісів для пацієнтів по всій країні (Онлайн-медицина: все, що
потрібно знати про «еHealth» // https://euromd.com.ua/177-spetstemaehealth-elektronna-sistema-okhoroni/post-8042-onlayn-meditsina-vse-shchopotribno-znati-pro-ehealth. – 2017. – 21.07).
Олекса Степанюк, Центр вдосконалення закупівель Київської
школи економіки:
Кожного разу коли покупець – міністерство, державне підприємство
чи звичайна школа – хоче щось купити за допомогою аукціону ProZorro,
він повинен вказати очікувану вартість закупівлі, тобто максимальну
суму, за яку він готовий придбати товар або послугу.
Це сума, з якої починаються торги на аукціоні.
Наразі нема офіційно затвердженої методології розрахунку очікуваної
вартості товарів та послуг, існують лише практики, затверджені на рівні
підприємств.
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Водночас, покупців часто критикують державні аудитори та громадські
активісти за надто високу очікувану вартість. Так, широкого розголосу
набула історія про плани «Укрзалізниці» придбати туалетні кабіни з
очікуваною вартістю 1 млн грн за одиницю.
Очевидно, що через завищення очікуваної вартості завищується
показник номінальної економії, але чи впливає завищення очікуваної
вартості на результат аукціону? Тобто чи є від нього реальна шкода?
Ми розглянули три способи, якими очікувана вартість може
впливати на результат аукціону: вплив очікуваної вартості на початкові
пропозиції учасників (нульовий раунд аукціону), вплив на поведінку
учасників під час динамічного аукціону (з першого по третій раунд
аукціону) та вплив на кількість учасників аукціону.
Щоб перевірити ці три гіпотези, ми взяли три товари, для яких можна
легко визначити ціну за одиницю продукції та які характеризують різні
ринки: газ, папір та яйця.
Як працює аукціон ProZorro

джерело: flaticon.com
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Гіпотеза 1. Вплив очікуваної вартості на нульовий раунд аукціону
У нульовому раунді учасник може поставити будь-яку суму в діапазоні
від своєї оцінки контракту до очікуваної ціни. Відповідно, збільшення
очікуваної ціни збільшує діапазон, у якому учасник може зробити ставку.
Навіть якби постачальник випадково вибирав, скільки поставити,
збільшення діапазону призвело б до збільшення ймовірності отримати
високу, невигідну ціну.
На ринку публічних закупівель постачальники роблять ставки не
випадковим чином. Вони зацікавлені поставити якомога більшу ціну, щоб
збільшити свій майбутній дохід. Тому можна припустити, що збільшення
очікуваної ціни матиме сильний вплив на найменшу пропозицію нульового
раунду – ціну нульового раунду.
Вплив збільшення очікуваної ціни на діапазон, у якому може бути
ставка учасника в нульовому раунді

Аналіз даних ProZorro підтвердив цю гіпотезу.
Природний газ: збільшення очікуваної ціни за тис куб м газу на 1 % в
середньому збільшує ціну нульового раунду на 0,3 %. Офісний папір А4:
збільшення очікуваної ціни за пачку паперу на 1 % в середньому збільшує
ціну нульового раунду на 0,27 %. Курячі яйця: збільшення очікуваної ціни за
штуку на 1 % збільшує ціну на 0,5 %.
Це збільшення пояснюється і неціновими, і ціновими факторами.
По-перше, хоча ми відібрали максимально однорідні і типові товари,
закупівлі в рамках кожної з трьох вибірок відрізняються між собою за якістю
товару, умовами оплати та способом доставки.
По-друге, за інших рівних умов постачальники схильні ставити більшу
ціну нульового раунду при збільшені очікуваної ціни – це збільшує їх
потенційний дохід. Цей вплив є особливо важливим на ринках із слабкою
конкуренцією. При цьому переважна частина аукціонів у трьох вибірках була
проведена лише з двома учасниками.
Щоб визначити, яка частка зміни ціни нульового раунду пояснюється
різницею істотних умов закупівлі, а яка є наслідком необґрунтованого
збільшення очікуваної вартості, слід проаналізувати умови договорів за 2 301
аукціоном, які ми використали у статті. Однак навіть без такого аналізу
можна стверджувати, що необґрунтоване підвищення очікуваної вартості не
покращує результат нульового раунду.
Вплив очікуваної ціни на найменшу пропозицію нульового раунду (ціну
нульового раунду)
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Гіпотеза 2. Вплив очікуваної вартості на конкуренцію під час
аукціону
Якщо ми маємо справу з конкурентним ринком, погіршення результату
нульового раунду через збільшення очікуваної ціни буде компенсоване
завдяки збільшенню конкуренції між постачальниками під час динамічної
фази аукціону.
Тобто при збільшенні очікуваної ціни постачальник підвищує свою
ставку в нульовому раунді в надії, що на аукціон не прийде інший
постачальник, який зможе перебити його ставку. Однак на конкурентному
ринку така ситуація малоймовірна.
На аукціон прийдуть інші постачальники, які будуть готові боротися за
перемогу. Як наслідок, ціна опуститься до рівня середнього на ринку. В
такому разі очікувана ціна не впливатиме на результат аукціону.
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На жаль, цю гіпотезу не підтверджують дані ProZorro. Не існує
статистично значущого впливу підвищення очікуваної ціни на конкуренцію
під час динамічної фази аукціону на ринках природного газу та курячих яєць.
На ринку паперу А4 вплив очікуваної ціни на конкуренцію є
статистично значущим, але напрочуд слабким: збільшення очікуваної ціни за
пачку паперу на 1 % збільшує економію третього раунду порівняно з
нульовим раундом на 0,05 п.п.
Гіпотеза 3. Вплив очікуваної вартості на кількість учасників
аукціону
Отже, на трьох ринках, які ми досліджували, збільшення очікуваної ціни
негативно впливає на нульовий раунд і не впливає на конкуренцію під час
динамічної фази аукціону. Остання перевірена гіпотеза – влив очікуваної
ціни на кількість учасників.
Можливо, збільшення очікуваної ціни приваблює більше учасників, а
більша кількість учасників забезпечує як кращий результат нульового
раунду, так і більшу конкуренцію під час динамічної фази аукціону.
Вплив збільшення кількості учасників на результат аукціону ProZorro
Природний
газ
При
збільшенні
кількості
учасників
з двох до
трьох

Папір А4

Курячі яйця

ціна
зменшується зменшується зменшується
нульового на 3 %
на 1 %
на 5 %
раунду в
середньому

економія
збільшується збільшується збільшується
третього
на 2,2 п. п.
на 0,6 п. п.
на 0,9 п. п.
раунду
порівняно з
нульовим
раундом в
середньому
Джерело: власні розрахунки на основі даних bipro.prozorro.org

Всупереч нашим сподіванням, на жодному з трьох ринків збільшення
очікуваної ціни не приводить до збільшення кількості учасників. Наприклад,
залежність між очікуваною ціною та кількістю учасників на ринку паперу А4
виглядає так.
Вплив очікуваної ціни на кількість учасників аукціону
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Тобто незалежно від очікуваної ціни на аукціон із закупівлі паперу А4 в
середньому приходить три учасники. Аналогічним чином очікувана ціна не
впливає на кількість учасників на ринках природного газу та курячих яєць.
Збільшення очікуваної ціни може підвищувати кількість учасників на
ринках, де працюють постачальники з різним рівнем собівартості.
Наприклад, виробники, які використовують застарілі технології, і виробники,
які мають сучасні технології.
У такому випадку збільшення очікуваної ціни може відкрити доступ до
участі в аукціоні менш ефективним постачальникам і збільшити кількість
учасників.
Однак згідно з теорією аукціонів для покупця в такій ситуації може бути
вигідніше поставити меншу очікувану ціну і обмежити участь в аукціоні для
постачальників з більшою собівартістю, але збільшити тиск на
постачальників з меншою собівартістю.
Розрахунки показали, що завищення очікуваної вартості погіршує
результат аукціону на ринках газу, паперу та яєць. Тобто і державні
аудитори, і громадські активісти правильно переслідують покупців, які
встановлюють захмарні очікувані вартості. Водночас питання, як
розрахувати адекватну очікувану вартість, досі відкрите.
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Вплив очікуваної ціни на ціну нульового раунду, зменшення ціни
третього раунду порівняно з ціною нульового раунду (економію аукціону) та
кількість учасників аукціону
Природний
газ
При
збільшені
очікуваної
ціни на 1
%

Папір А4

Курячі яйця

ціна
збільшується збільшується збільшується
нульового на 0,3 %
на 0,3 %
на 0,5 %
раунду в
середньому
економія
не
аукціону в змінюється
середньому

збільшується не
на 0,05 п. п. змінюється

середня
не
не
не
кількість
змінюється
змінюється
змінюється
учасників
Джерело: власні розрахунки на основі даних bipro.prozorro.org

Щоб наблизити очікувану вартість до значення середнього на ринку,
покупець може покращити методи, які використовує. Наприклад, можна
значно розширити перелік підприємств, яким розсилає запити про цінові
пропозиції.
Якщо підприємство використовує метод індексації, можна розробити
більш коректний індекс з урахуванням зміни ціни кожної складової
собівартості товару чи послуги. Альтернативний підхід – використання
даних, які стали доступними завдяки ProZorro, – цін нульового раунду з
аналогічних аукціонів, проведених в минулому.
Річ у тім, що варіація цін нульового раунду значно менша за варіацію
очікуваних цін. Так, на ринку газу стандартне відхилення ціни нульового
раунду на 20 % менше за стандартне відхилення очікуваної ціни. На ринках
паперу та яєць стандартне відхилення ціни нульового раунду менше за
очікувану ціну на 30 % та 16 % відповідно.
Різниця у варіації пояснюється двома факторами. Візьмімо для прикладу
ринок газу.
По-перше, усі постачальники газу більш-менш однаково розуміють
тонкощі ринку. Водночас, обізнаність покупців неоднорідна: крім газу, вони
купують сотні інших товарів та послуг. До того ж, члени тендерних комітетів
частини організацій часто не є професіоналами і виконують цю роботу
«добровільно» і безплатно.
По-друге, цінові пропозиції, які покупці збирають у постачальників і на
основі яких визначають очікувану вартість, часто завищені. Постачальники
нерідко надсилають цінові пропозиції, значно вищі за ставки, які вони згодом
роблять у нульовому раунді.
Це означає, що ціна нульового раунду значно менш суб’єктивна і
ближча до ринкової ціни, ніж очікувана ціна. Тому середні ціни нульового
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раунду минулих аналогічних закупівель є хорошим орієнтиром для
визначення очікуваної ціни.
Зміна середньої очікуваної ціни та середньої ціни нульового раунду:
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Важливо також, що, будучи близькою до ринкової ціни, ціна нульового
раунду все ж залишає певний простір для торгів.
На ринку газу під час першого-третього раундів аукціону ціна
знижується на 1 %, на ринку паперу – на 3 %, на ринку яєць – на 7 %
порівняно з ціною нульового раунду. Цей показник значно ближчий до
реальної економії, ніж співвідношення ціни третього раунду та очікуваної
ціни, яке широко використовують та активно критикують.
Київська школа економіки планує невдовзі опублікувати інтерактивний
інструмент (подібний до інструменту для пошуку додаткових угод в
ProZorro), який дозволить стежити за динамікою цін нульового раунду та цін
за результатом аукціону на ринках газу, дизпалива, бензину А-92, А-95,
паперу А4, яєць та інших стандартних товарів (ProZorro: чому завищена
очікувана вартість погіршує результат аукціону і як з цим боротися //
http://www.epravda.com.ua/columns/2017/07/21/627300. – 2017. – 21.07).
Председатель
Государственного
агентства
по
вопросам
электронного правительства Украины Александр Рыженко:
Электронное правительство в принципе является ключем к
реформам в Украине. Реформа каждой отрасли – будь-то охрана здоровья,
образование, строительство, в современных условиях должна опираться на
широкое использование ІТ. Это позволит достичь определенного уровня
прозрачности и эффективности. Вообще раньше э-правительство
воспринималось, как нечто инновационное, на самом же деле это
необходимость в современном мире, условие, которое дает возможность
эффективного управления в столь динамичное время. Наверняка вы, как и
все граждане, и бизнесмены уже давно ждете доступных, удобных
электронных услуг без очередей, коррупции и бюрократии. Потому
чиновники должны активнее использовать электронный документооборот и
не сопротивляться современным веяниям.
Есть ли в стране общие электронные реестры всех жителей?
Это, конечно, один из самых болезненных вопросов. Безусловно,
демографический рееестр – именно так было бы правильно его назвать, стал
бы основой, базой для эфективного развития электронного управления. На
самом деле такой реестр в Украине частично уже создан, но он постоянно
наполняется свежими данными. На сегодняшний день в электронный реестр
внесены данные более чем 5 млн граждан. Преимущественно те, кто получил
биометрические загранпаспорта или внутренние id-карты.
К сожалению, прежнего реестра, созданного на базе бумажных
паспортов, не существовало. И, конечно же, это давало немало возможностей
для всевозможных злоупотреблений, коррупции и так далее.
Полное переформатирование действующих правил предоставления
услуг, их существенное упрощение и облегчение возможны исключительно
при условии внедрения электронного взаимодействия реестров. Это когда
чиновники смогут самостоятельно, автоматически, с полным контролем к
Експертний погляд

43

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

1 – 31 липня 2017 р.

20-28 лютого 2015
доступу получать данные из других реестров, других городов, вместо того,
чтобы отправлять запросы в другие ведомства или направлять людей за
соответсвующими справками и данными. Между собой эту цель мы
формулируем так: «бегать должны данные, а не люди».
С помощью такого подхода мы уже упростили получение ряда услуг. К
примеру, начисление помощи при рождении ребенка. Раньше это была
сложная процедура, при которой молодым мамам с детьми приходилось
брать справки в различных ведомостях, выстаивать в очередях, подавая
документы и т.д. Теперь все это не нужно. Также просто можно ввести
объект строительства в эксплуатацию, что раньше занимало уйму времени и
сил.
В этом году в Украине, наконец, будет запущена система электронного
взаимодействия реестров, благодаря чему мы сможем решить проблему
получения документов не по месту прописки. Таким образом, тысячи
неефективных, совершенно ненужных административных процессов,
которые сегодня существуют в Украине, исчезнут. Все это мы легко сможем
опитмизировать с помощью IT-технологий.
При оказании административных услуг, которые вносят изменения в
права или статус граждан, должен соблюдаться максимально высокий
уровень безопасности. Чтобы, сидя дома за компьютером, каждый имел
возможность удаленно подтвердить свою личность и получить нужные
документы.
То есть, можно было бы все упростить, но представьте, сколько
мошенников воспользовались бы этим! Поэтому регистрация земельных
участков, прав собственности и так далее должны быть максимально
защищены, тут должна использоваться юридически значимая электронноцифровая подпись (ЭЦП).
К сожалению, сегодня ЭЦП действительно распространена в основном
среди бизнеса, а не простых граждан. Если быть точными, то в Украине чуть
больше 4 млн действующих электронных подписей.
Максимальный охват граждан надежными способами идентификации
является одной из наших первостепенных задач. И пока у нас есть два
пути, один из которых – это выдача id-карт, внутренних паспортов нового
образца, в которые внесена ЭПЦ. Второй путь – запуск проекта MobileID,
когда ЭЦП будет в SIM-карте телефона. Это, между прочим, невероятно
удобно и безопасно. Вот именно этот проект и должен стать катализатором
развития е-услуг в Украине, причем как коммерческих, так и публичных.
У нас уже есть некоторые договоренности относительно присоединения
к проекту ЕС Once Only, который как раз занимается вопросами
трансграничного взаимодействия реестров. Одной из его функций является
налаживание взаимодействия между бизнес-реестрами стран ЕС. Потому мы
очень надеемся, что Украина сможет стать частью этого проекта. Также
недавно наше Агентство и Минюст подписали меморандум с Transparency
International о присоединении к международному реестру бенефециаров
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компаний. И Украина станет одной из первых стран, которая отдаст туда
свои данные.
За последний год нам удалось ввести ряд электронных услуг в сфере
строительства – начало строительных работ и введение в эксплуатацию (edabi.gov.ua). В социальной сфере мы добились проведения назначений
субсидий и помощи при рождении ребенка в режиме онлайн (msp.gov.ua).
Также создали возможность зарегистрировать бизнес, не выходя из дома
(online.minjust.gov.ua) и многое другое. Всего правительством определено
порядка 100 услуг, которые наиболее восстребованы у граждан, а также
имеют коррупционные риски и должны быть переведены в онлайн до конца
2018 г. Но следует сказать, что уже сегодня украинцы активно пользуются
электронными услугами. Помимо прочего центральные органы власти
ежедневно обмениваются более чем 4 тыс. документов исключительно в
электронном виде.
Ключевым заданием на этот год является запуск системы электронного
взаимодействия реестров, без которой невозможны ни электронные услуги,
ни упрощение большинства админпроцессов. Также без нее невозможна
реализация проекта MobileID. Взаимодействие реестров станет занчительным
прорывом в развитии новых электронных услуг и увеличит уровень
использования существующих. А нам очень нужно, чтобы граждане и бизнес,
наконец, ощутили на себе преимущества онлайн-услуг и стали активно
переходить на них.
Мы живем в век развитых технологий, поэтому развите е-правительства
напрямую зависит от постоянного повышения эффективности работы
органов власти и качества обслуживания граждан. Пока что у нас расписан
четкий план действий до конца 2018-го, есть стратегические задания до 2020го, а там посмотрим. Но эта сфера невероятно быстро меняется, строить
долгосрочные планы нет смысла.
В начале года произошел ряд перемен – нас перевели под начало
премьер-министра, а также увеличили штат. Это, конечно, резко усилило
наши возможности, а потому скоро будут и более значимые результаты.
Самый страшный враг –
это сложное, зарегулированное
законодательство, которое парализует нас и не дает быстро двигаться, что-то
менять. Что же касается министерств, то, безусловно, есть лидеры, с
которыми эти изменения внедрять гораздо проще. Это Минюст, МинАПК,
Минсоцполитики, а также секретариат Кабмина.
Кому невыгодно внедрение электронного правительства?
Тем, кто сидит на “схемах”. Ну и бытовая бюрократия и коррупция,
которая используется при получении мелких справок, тоже будет устранена,
потому невыгодно это мелким чиновникам.
Наиболее развиты у нас партнерские отношения с Эстонией. Потому
именно передовой опыт этой страны по мы активно перенимаем (Алиса
Светлакова Министерство IT-технологий: Рыженко – о будущем
Украины
и
конце
бюрократии
//
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http://www.aif.ua/politic/ukraine/ministerstvo_it-tehnologiy_ryzhenko__o_budushchem_ukrainy_i_konce_byurokratii?utm_source=aif&utm_medium=
free&utm_campaign=main. – 2017. – 14.07).

Олексій Рябчин, народний депутат України, голова підкомітету з
питань енергозбереження та енергоефективностi Комітету паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки:
Електронне врядування, багатофункціональні ID-карти, «зелені»
міста – реальність цивілізованого світу, де IT компонента відіграє
ключову роль. У минулому році відбувся запуск системи електронних
закупівель Prozorro та розпочалося електронне антикорупційне декларування.
Крім того, була створена Єдина державна електронна база з питань освіти
(ЄДЕБО), а до деяких інших реєстрів, зокрема, щодо нерухомого майна та
земельного кадастру, був розширений доступ.
Україна, яка має величезний кадровий ІТ-потенціал, лише починає
долучатися до ефективних світових практик електронної демократії,
відкритості та прозорості публічної влади. А сфера ІТ, як одна з найбільш
високотехнологічних галузей, повинна задавати дедалі відчутніші тенденції в
законотворчій політиці України та публічному дискурсі, особливо після
останньої кібератаки на Україну.
Втім, поряд з запровадженням електронних реєстрів, збільшення
кількості персональних даних, які зберігаються на таких реєстрах,
зростають відповідно і ризики неправомірного втручання в систему та
використання персональних даних. Все це – невід’ємні елементи
кібербезпеки держави в умовах новітніх гібридних інформаційних війн.
Так, вже тричі була атакована наша енергетична система, і деякі з цих
атак на енергопостачальні компанії були успішними. А вже цього року
Верховна Рада дала зелене світло законопроекту про ринок електроенергії,
розбудова якого, зокрема, потребує впровадження відповідного програмного
забезпечення, яке дозволить оперувати енергосистемою. Скільки буле
коштувати бюджету і споживачам захист від кібератак, який повинен бути
посилений, враховуючі тенденції – остаточно не зрозуміло.
Так само не зрозуміло, яким чином ризики від нещодавньої масштабної
кібератаки «вірусом Petya.A», який паралізував велику кількість органів та
установ, прораховані фахівцями Міністерства охорони здоров’я та
залученими експертами, які намагаються впровадити реформу охорони
здоров’я та електронну медичну систему e-health, як її складову.
Якщо проаналізувати запропонований МОЗом законопроект, то стає
зрозумілим, що його втілення на практиці вимагає створення абсолютно
нової, принципово іншої системи документообігу у масштабі всієї країни. У
випадку, коли медичні послуги фінансуватимуться державою за принципом
«гроші йдуть за пацієнтом» по факту їх надання, це означатиме, що по
кожній наданій послузі медична установа чи сімейний лікар мають передати
новоствореній Національній службі здоров’я підтверджуючі документи. Це
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стосуватиметься кожного візиту, обстеження, направлення від сімейного
лікаря до лікаря-спеціаліста, взятим аналізам та проведеному курсу
лікувальних процедур, не кажучи вже про хірургічне втручання. Обсяг
інформації, який має бути переданим, щоб лікарня чи поліклініка змогла
отримати кошти від держави є значним. Робити це у паперовому вигляді є
катастрофічно неефективним та довготривалим процесом.
Тому Міністерство охорони здоров’я, як ключову складову медичної
реформи, запроваджує так звану систему e-health – єдину електронну
систему, яка має об’єднати в собі реєстри усіх медичних закладів (більше 12
тисяч), сімейних лікарів (25-30 тисяч), пацієнтів та їх договори із сімейними
лікарями. Крім того, має бути налагоджена взаємодія більше 40 тисяч
комп’ютерів сімейних лікарів та медичних установ з центральним офісом або
з регіональними відділеннями Національної служби здоров’я з метою
створення єдиної бази обміну між медичними інформаційними системами
України. З урахуванням масштабу цієї системи очевидною є необхідність
кропіткої професіональної роботи над програмним забезпеченням та
захистом каналів зв’язку.
Проектний офіс МОЗу взявся розробляти e-health в першу чергу на
донорські кошти у розмірі 400 тис. доларів, які надали посольство Канади в
Україні та Агентство США з міжнародного розвитку. Водночас, потрібно
наголосити, що за рахунок цих позабюджетних коштів будуть створені лише
головні реєстри, а підключення до них медичних установ із усією
відповідною комп’ютеризацією відбуватиметься, скоріш за все за рахунок
місцевих бюджетів, з яких виключать усі медичні субвенції, однак залишать
обов’язок утримувати лікарні, поліклініки та ФАПи.
Крім того, одразу із запуском електронного обігу документів одразу
почне діяти законодавча вимога про запровадження так званої КСЗІ –
«комплексної системи захисту інформації», яка передбачає не разові, а
щорічні витрати на оновлення програмного забезпечення та інструктаж
персоналу. Наприклад, в бюджеті 2017 року на КСЗІ Міністерства охорони
здоров’я закладено 115 млн. грн.
Під час візиту до об’єднаних громад в регіонах, як лікарі так і місцева
влада висловлювали побоювання, що саме частина коштів, яка необхідна для
створення системи всеохоплюючої звітності може бути взята з місцевих
бюджетів. А це – кошти на лікування пацієнтів, закупівлі медичного
обладнання, ремонт лікарень тощо. Наприклад, замість заміни рентгенапарату, районна лікарня закупить ноутбуки, а замість додаткового лікаря,
працевлаштує ще одного ІТ-спеціаліста.
Окремо треба наголосити на тому, що система e-health працює з
персональними даними всього населення країни, тому зобов’язана надійно
зберігати лікарську таємницю та бути посилено захищеною. Неприємний
факт, але під час хакерської атаки 27 червня вірусом були на декілька днів
заблоковані мережі провідних приватних медичних компаній, які містили в
собі історії хвороб, дані аналізів та обстежень десятків тисяч пацієнтів.
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Потрібно пам’ятати, що такий інструмент як e-health – це потенційна
жертва кібератак і в майбутньому, тому її повноцінне функціонування має
бути готовим до можливого втручання ззовні.
Як у активного юзера в мене немає сумнівів, що треба переходити на
нові стандарти в обслуговуванні населення та відходити від паперових
карток пацієнтів. Але як відповідальний політик я маю знати скільки це буде
коштувати національному та місцевим бюджетам, та яким чином ці кошти
будуть спрямовані на розвиток вітчизняної економіки. Детальних
розрахунків поки що не надано.
В не залежності від настроїв щодо підтримки урядової концепції
реформи охорони здоров’я, я хотів би бачити збільшення електронної
компоненти у всіх сферах життя в Україні. Саме тому як депутати, так і
громадськість повинні мати дані про ціну впровадження реформи по всім її
компонентам, щоб не породжувати спекуляції з одного боку, а з іншого –
мати можливість розставляти пріоритети. Важливо не приховувати ціну
реформи та джерела оплати, щоб українські IT компанії мали можливість
приймати участь в тендерах, та нарешті працювати не на аутсорс, а на
розбудову власної держави.
Ми бачимо, що нові виклики, перед якими постала наша країна,
гібридна інформаційна війна, яка проти нас ведеться, змушує перейти на
новий більш професійний рівень захисту. Україну можна вважати вагомим
експортером інтелектуальної власності ІТ, яка має великий кадровий
потенціал у цій сфері. Відповідно ми повинні залучати IT спеціалістів не
тільки до реалізації державної політики, а й вже на стадії обговорення
концепції, та додавати до аналізу відповідних законопроектів пропозиції,
щодо надійності захисту від кібератак. Не менш важливим в умовах
обмеженого бюджету воюючої країни – скільки це буде коштувати як
донорам, так і центральному і місцевим бюджетам (Чи вплине вірус Petya.A
та кібервійна на ціну українських реформ та розвиток вітчизняного IT
сектору? // http://blogs.pravda.com.ua/authors/ryabchin/5961f9151bf91. –
2017. – 09.07).
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Блоги та соціальні мережі
Ксения Литвин, журналист:
Останнім часом реформи в Україні торкнулися всіх сфер життя: від
освіти – до медицини, від субсидій – до пенсій. Звісно, не всі українці були
готовими до різких змін, унаслідок чого в суспільстві триває жваве
обговорення по кожному з напрямів, які піддалися реформуванню. А
найбільш незахищеними, як завжди, виявилися вразливі групи
населення, яким потрібна особлива увага та допомога в освоєнні нових
інструментів. Особливо тоді, коли у сфері надання послуг розпочалося
активне впровадження сучасних електронних сервісів.
Якщо раніше українцям доводилося вистоювати в чергах, щоб отримати
від держави ту чи іншу послугу (іноді навіть без гарантії того, що до них
дійде черга у конкретний день), то зараз усе стало набагато простішим й
оперативнішим. Розвиток онлайн-сервісів призвів до того, що тепер отримати
субсидію чи допомогу при народженні дитини можливо не виходячи з дому.
Достатньо доступу в інтернет – і можна заощадити не лише час, а й нерви.
Реалізацією
електронної
демократії
в
Україні
займається
команда швейцарсько-української програми EGAP «Електронне врядування
задля підзвітності влади та участі громади». Електронна демократія при
цьому – поняття збірне. Сюди належить і подання електронних петицій до
Кабінету Міністрів України, і електронні субсидії, і призначення допомоги
при народженні дитини. Усього таких напрямів роботи більше сорока і у
EGAP вважають, що всі вони важливі.

Основна мета програми – покращити взаємодію між владою та
громадянами, сприяючи при цьому соціальним інноваціям в Україні.
Програма фінансується швейцарською Конфедерацією та виконується
Фондом «Східна Європа» разом із Фондом Innova Bridge. Також для
Блоги та соціальні мережі
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реалізації програми обрали чотири цільові регіони – Вінницьку, Волинську,
Дніпровську та Одеську області.
Під час втілення окремих пунктів програми куратори компонентів
EGAP постали перед проблемою: зворотній зв’язок публічних службовців із
пересічними громадянами був і залишається слабким. Щоб вирішити цю
проблему, організовують спеціальні навчальні тренінги. Тож тепер громадяни
мають змогу вчитися користуватися електронними послугами, а службовці, у
свою чергу, вчаться надавати ці послуги якісно, уникаючи при цьому
конфліктних ситуацій із клієнтами.
Особливу увагу координатори EGAP приділяють вразливим групам
населення – пенсіонерам, громадянам з обмеженими фізичними
можливостями, молодим матерям. Як розповідає Андрій Семенченко, куратор
напряму «Освіта» у EGAP, для проходження навчання збирається група, яка
складається із 20-30 осіб. Вони слухають коротку теоретичну частину, а потім
приступають до практики. Кожну людину навчають саме тим навичкам, які є
необхідними та актуальними саме для неї.

Із групами працюють окремо призначені тренери, які пройшли навчання,
організоване Фондом «Східна Європа». Вони їдуть у відібрані регіони й
проводять там тренінги, сприяючи при цьому поширенню інформації про едемократію. Тренінги дводенні, відбуваються у форматі онлайн-демонстрації.
Учасникам тренінгів показують, як правильно користуватися різними
електронними сервісами на місцевому та державному рівнях. Зокрема,
учасники вчаться, як реєструватися в персональному кабінеті, як надіслати
електронне звернення посадовцям Кабміну, як записатися на прийом до
лікаря онлайн, як оформити електронну субсидію, як зареєструватися на
порталі електронних сервісів Міністерства юстиції чи сформулювати
електронну петицію. Окрім цього, під час практикуму учасники можуть
спробувати скористатися будь-якою з послуг на вибір.
Блоги та соціальні мережі
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Як зазначила незалежний експерт з питань е-урядування Оксана
Гречко, найбільш складним моментом у проведенні подібних тренінгів є
створення комфортних умов для учасників, зокрема – наявність широких
дверей для проїзду візків, облаштованих вбиралень, пандусів. А також –
диференційований підхід до кожного з учасників, адже рівень їхньої
комп’ютерної грамотності подекуди суттєво різниться.

«Приємно здивувало те, що більшість учасників тренінгів, які я
проводила, мають електронні поштові скриньки та користуються соціальними
Блоги та соціальні мережі
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мережами. А один із учасників на візку навіть заробляє тим, що пише сайти.
Для людей з обмеженими фізичними можливостями інтернет – це важливий
засіб комунікації та соціалізації».
Молода матуся Ілона Станкевич скористалася сервісом, щоб
отримати виплати при народженні дитини, і залишилася задоволеною. На
її думку, це корисний та зручний інструмент для мам: «Я дуже ціную свій час,
а з появою донечки кожна хвилина стала на вагу золота. Найбільше я уникаю
походів у держструктури, тому що там, на жаль, не надають ані сервісу, ані
комфортних умов, натомість треба витрачати величезну кількість часу та
нервів. Саме тому такі програми, як EGAP, неабияк важливі. Сервіс зручний у
користуванні: потрібно лише ввести e-mail та ключ від електронного
цифрового підпису. Форма проста для заповнення, хоча особисто в мене не
увесь функціонал спрацював, бо я – користувач бренду «Mac».

Задоволеними своїм навчанням залишилися і службовці. За словами
заступника директора Департаменту муніципальних послуг та
регуляторної політики Кам’янської міської ради Михайло Кравцов, серія
антистресових тренінгів, яку організувала EGAP для адміністраторів та
керівників центрів надання адміністративних послуг, залишила в них безліч
позитивних вражень: «Ми отримали гарну можливість ближче познайомитися
з колегами, обговорити спільні робочі питання, обмінятися досвідом та
ідеями. Отримані від тренерів знання у сфері керування стресовими
ситуаціями допоможуть нам обслуговувати клієнтів на високому рівні». А
начальник Центру надання адміністративних послуг Дніпровської
районної державної адміністрації Ольга Таран запевнила, що результати
Блоги та соціальні мережі
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їхнього навчання вже помітні на практиці: клієнти – задоволені, а
адміністратори – врівноважені, вміють спокійно вирішувати проблеми та
впевнено протистоять конфліктним ситуаціям. Завершення реалізації
програми заплановане на 2019 рік (Субсидія чи допомога при народженні
дитини
онлайн:
просто
й
зручно
//
https://lb.ua/blog/litvin_ksenia/372031_subsidiya_chi_dopomoga_narodzhenni.ht
ml. – 2017. – 21.07).

Віктор Вишньов, генеральний директор ДП «СЕТАМ»:
Окрім продажу нерухомого майна банків та державних органів,
система електронних аукціонів СЕТАМ спеціалізується на продажу
майна безпосередньо фізичних осіб. Тобто кожен може продати свою
квартиру або торговельно-розважальний центр в системі, не користуючись
послугами посередників та недобросовісних – а інколи і шахрайських –
сайтів.
При цьому, продаж майна відбувається в режимі online в максимально
стислі терміни. Серед переваг такого продажу майна через систему
СЕТАМ: державні гарантії та максимальний захист.
СЕТАМ має найбільшу клієнтську базу в Україні, що дозволяє
мобілізувати для участі у вашому аукціоні потенційних покупців з території
як вашої області, так і використовуючи спеціальне таргетування системи.
Якщо людина цікавилась раніше подібними об’єктами нерухомості,
продавець може бути впевнений – системи запропонує йому взяти участь у
аукціоні.
В свою чергу, чим більше клієнтів візьмуть участь у аукціоні, тим більше
в результаті буде подано ставок і вища кінцева ціна продажу.
Робота аукціону повністю регламентована і проводиться у відповідності
до Порядку реалізації майна, де чітко відображені всі умови продажу,
взаємодія усіх учасників торгів та будь-які можливі суперечки.
Перед аукціоном і продавцеві і покупцеві не буде зайвим ознайомитись
із цими правилами, оскільки тут чітко приписані стадії електронних торгів,
форма та склад інформації про заявку, яку подає продавець, необхідні
технічні характеристики об’єкту продажу та детальні контактні дані
продавця.
Все це в результаті робить аукціон зрозумілим для обох сторін і кожен
відчуває свою захищеність в процесі торгів.
СЕТАМ як державне підприємство повністю гарантує неухильність
умов аукціону та бездоганність його роботи. Захищеність державних
серверів не викликає сумніву, тим більше, що з численних підприємств
СЕТАМ нещодавно один з небагатьох вистояв перед іноземною кібер-атакою.
Жоден з наших клієнтів не постраждав і жоден аукціон не було зірвано.
Окрім того, СЕТАМ – підприємство із рахунками в державних банках й
повністю гарантує перерахування платежів від покупця продавцеві.
Блоги та соціальні мережі
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На відміну від багатьох конкурентів, ми не влаштовуємо додаткові
перевірки та не затягуємо перерахування грошей на дні та тижні.
Транзакція відбувається швидко та вчасно, бо врешті-решт електронні
торги і повинні цим відрізнятись.
Додатковою перевагою для учасників є обов’язкова перевірка нашим
підприємством майна, що продається на предмет можливих обтяжень.
Якщо об’єкт нерухомості продається через СЕТАМ покупець можу бути
абсолютно впевнений, що майно не знаходиться під арештом, щодо нього
немає судової тяганини та не вчиняється будь-яких заборонених законом дій.
Сім коротких кроків
Продати майно через СЕТАМ так само легко, як купити дружині нову
сукню. Для цього є лише сім кроків, які починаються після кроку «0» –
прийняти це приємне рішення.
Для організації продажу вам необхідно:
Крок «1» Зв’язатись через наш Call-центр за телефоном +38 044 331 17
21 із департаментом розвитку.
Крок «2» Отримати зразок договору, щодо реалізації майна із системою
СЕТАМ та підписати його.
Крок «3» Отримати висновок наших експертів, чи не існує обтяжень, що
не дозволяють вам продати ваше майно.
Крок «4» Передати нам ваші реквізити, в тому числі номер
розрахункового рахунку на який будуть сплачені кошти покупцем після
завершення аукціону. У подальшому вони будуть відображені у протоколі
торгів та із вами буде розраховуватись безпосередньо покупець майна.
Крок «5» В залежності від характеристик активу ви сплачуєте 50 або 100
гривень за користування послугами системи.
Крок «6» Ми виставляємо вашу нерухомість на торги та проводимо
аукціон.
Крок «7» Ви отримуєте кошти та замовляєте у бармена ще «Мохіто».
Як бачите, СЕТАМ не потребує вашої фізичної присутності для
підписання договору, а все спілкування відбувається електронною поштою.
Всі ці кроки можна зробити не виходячи з дому, та навіть відпочиваючи
з родиною в теплій країні (Система СЕТАМ: продаж нерухомості online
без
ризиків
та
з
гарантією
//
http://blog.liga.net/user/vvishnev/article/27675.aspx. – 2017. – 19.07).

Анна Вронская, громадський діяч, експерт:
Законопроект №6232, яким фактично пропонуються нові редакції
трьох процесуальних кодексів – ГПК, ЦПК та КАС, вже пройшов перше
читання у Верховній Раді. Проекти всіх трьох кодексів передбачають
широкі можливості здійснення судочинства із застосуванням сучасних
інформаційних технологій, т.з. «електронний суд». Що зміниться і на що
очікувати сторонам та іншим учасникам процесу від таких
нововведень? Розглянемо це питання на прикладі ГПК.
Блоги та соціальні мережі
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По-перше, проект ГПК передбачає створення та функціонування у
господарських судах Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної
системи (ЄСІТС). Аналогічне положення міститься і в проектах ЦПК та КАС.
ДО речі, відповідні зміни пропонуються і до КПК.
ЄСІТС забезпечує обмін документами (надсилання та отримання
документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками
судового процесу, між учасниками судового процесу. Це важливо. Всі ми
знаємо, що до останнього часу передача паперової справи з суду першої
інстанції до апеляційного або касаційного суду могла тривати тижнями. І
знайти, хто ж винний у такій ситуації, або як можна фактично прискорити
передачу, іноді було дуже важко.
Крім того, позовні та інші процесуальні документи підлягають
обов’язковій реєстрації в ЄСІТС в день надходження документів. Визначення
судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи
також здійснюється ЄСІТС. Будемо сподіватись, що ЄСІТС унеможливить
зловживання та «ручне» втручання на цих стадіях. Проект ГПК передбачає,
що несанкціоноване втручання в роботу Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи та в автоматизований розподіл справ між
суддями тягне за собою відповідальність, установлену законом.
Через ЄСІТС суд зможе направляти судові рішення та інші процесуальні
документи учасникам судового процесу на їхні офіційні електронні адреси,
вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі.
Цікаво, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі,
судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та
суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки в
обов’язковому порядкуреєструють офіційні електронні адреси в ЄСІТС. Інші
особи реєструють свої офіційні електронні адреси в добровільному порядку.
Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС можуть
подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в
електронній формі з використання власного електронного цифрового підпису.
Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС суд
вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь,
виключно в електронній формі. Проте , це не не позбавляє їх права отримати
копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.
Важливо звернути увагу, що реєстрація в ЄСІТС не позбавляє права на
подання документів до суду в паперовій формі.
Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в
електронній формі. Процесуальні та інші документи і докази у паперовій
формі не пізніше наступного дня з дня їх надходження до суду переводяться у
електронну форму та долучаються до матеріалів електронної судової справи.
Процесуальні та інші документи і докази в паперовій формі зберігаються
в додатку до справи в суді першої інстанції та у разі необхідності можуть
бути оглянуті учасниками справи чи судом першої інстанції, або витребувані
Блоги та соціальні мережі
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судом апеляційної чи касаційної інстанції після надходження до них
відповідної апеляційної чи касаційної скарги.
По-друге, проект ГПК вводить таке поняття як «електронні докази»
(стаття 97).
Електронними доказами є інформація 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).
Проектом ГПК передбачено, що електронні докази подаються в оригіналі
або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом.
Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових
копіях, посвідчених в порядку, передбаченому законом. Однак, паперова
копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.
Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен
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.
По-третє, завданням ЄСІТС є також фіксування судового процесу і
участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відео
конференції. Так, проект ГПК прямо передбачає, що учасники справи мають
право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза
межами приміщення суду. У такому випадку учасники справи беруть участь у
судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних
технічних засобів та електронного цифрового підпису. При цьому, ризики
технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення
суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну
заяву.
Важливо звернути увагу, що свідок, перекладач, спеціаліст, експерт
можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції
виключно у приміщенні суду.
Використовувані судом і учасниками судового процесу технічні засоби і
технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також
інформаційну безпеку. Учасникам судового процесу має бути забезпечена
можливість чути та бачити хід судового засідання, ставити запитання і
отримувати відповіді, здійснювати інші процесуальні права та обов’язки.
Блоги та соціальні мережі
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Відеоконференція, у якій беруть участь учасники справи, фіксується
судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відео- та
звукозапису. Відео- та звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах
справи.
Цікаво, що якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні
в режимі відеоконференції, транслювання перебігу судового засідання в
мережі Інтернет здійснюється в обов’язковому порядку.
Також, слід звернути увагу, що проектом ГПК (стаття 328) передбачено,
що накази господарського суду викладаються в електронній формі з
використанням ЄСІТС і підписуються електронним цифровим підписом
судді. Протягом п’яти днів після набрання судовим рішенням законної сили
виконавчий документ вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих
документів, а його копія надсилається стягувачу на його офіційну електронну
адресу, або, у разі її відсутності, рекомендованим чи цінним листом. Для
відкриття виконавчого провадження стягувану достатньо подати органу
державної виконавчої служби, приватному виконавцю відповідну заяву.
Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження заяви
отримує в реєстрі е-копію виконавчого документа та виносить постанову про
відкриття виконавчого провадження у справі.
Варті уваги також і зміни до Закону України про «Про судовий збір», які
передбачені законопроектом №6232. Так, при поданні до суду процесуальних
документів в електронній формі застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження
відповідного розміру ставки судового збору. Крім цього, також зручною
новелою є і можливість сплати судового збору за подання процесуальних
документів в електронній формі за допомогою ЄСІТС та з використанням
платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу.
І, наостанок, законопроектом №6232 в Перехідних положеннях
передбачено поступове впровадження «електронного суду», а саме через 90
днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України у
газеті «Голос України» та веб-порталі судової влади повідомлення про
початок функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної
системи. Тож ще є час все уважно вивчити та підготуватись. Адже, сучасний
світ вже неможливо уявити без інформаційних технологій. І судова система
не повинна стати виключенням з цього правил (Нові кодекси та
електронний суд: на що чекати? // http://blog.liga.net/user/avronskaya/
article/27545.aspx. – 2017. – 05.07).
Дмитрий Дубилет:
Наконец-то. Мы сегодня объявляем о запуске новой услуги на iGov,
которая – внимание! – работает по всей стране, во всех регионах. Услуга
массовая и востребованная.
Итак, мы прошли сложную интеграцию с реестрами и сервисами
Налоговой службой, и теперь каждый гражданин Украины может в
несколько кликов получить информацию о своих официальных доходах.
Блоги та соціальні мережі
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Полное название услуги: Запит щодо отримання відомостей з Державного
реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та
утриманих податків (https://igov.org.ua/service/1561/general).
Чтобы воспользоваться сервисом, вам понадобится ЭЦП (пока работает
только персональная подпись, а не должностного лица предприятия). Вы
заполняете нехитрую форму, выбираете срок, за который вам нужны данные
(от 1-го квартала 2015 года) и ждете, когда вам на почту придет документ (от
десяти минут до 1-2 дней).
Сейчас ответ на запрос приходит только в электронной форме. В
будущем мы надеемся расширить эту услугу и сделать так, что гражданин
сможет выбрат между электронным видом (как сейчас) и справкой в
бумажном виде.
Само собой, услуга бесплатная.
У нас не было технической возможности провести нагрузочное
тестирование (коллеги из ГНИ говорят, что сервера должны выдержать). Так
что приглашаю всех попробовать воспользоваться услугой и узнать размер
своего
дохода
хотя
бы
просто
из
интереса
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 04.07).
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Інфографіка

Індекс моніторингу реформ (іМоРе) залишився низький: +0.4 бали з
можливих від -5,0 до +5,0 за період з 3 по 17 липня 2017 року, розрахували
експерти VoxUkraine (у попередньому раунді індекс також дорівнював
+0.4).
Прийнятним темпом експерти вважають відмітку на рівні +2 бала. У
цьому періоді незначний прогрес відбувся лише у реформуванні бізнессередовища та монетарного сектору. Реформ у сфері урядування, державних
фінансів та енергетики не було.
Події цього раунду – закон про державний контроль за безпечністю
харчових продуктів та здоров’ям тварин, та постанова НБУ про використання
електронного підпису під час касового обслуговування клієнтів банків

(Літо теплішає, індекс реформ – ні // http://nv.ua/ukr/ukraine/events/litoteplishaje-indeks-reform-ni-1546928.html. – 2017. – 25.07).
Оприлюднено дані рейтингу використання національної платформи
електронних закупівель ProZorro. Лідерство за межами Києва
утримують три регіони.
У рейтингу не враховувалися дані по столиці, а показники Київської
області враховувалися окремо від мегаполісу. Київ із показником в майже
140 тис торгів є лідером системи: тут електронними закупівлями
користуються великі підприємства та органи урядування.
Перше місце за рівнем використання ProZorro посідає Дніпро та область
– тут електронні закупівлі проводяться від серпня 2015 року, мінімальний
поріг винесення на електронні торги складає 3 тис грн .
На другому місці – Донецька область, де велика кількість закупівель
відбувається для відновлення об’єктів цивільної та військової
інфраструктури. Також важливим фактором стимулювання електронних
аукціонів тут став окремий законодавчий акт, котрий зобов’язав цей регіон
проводити операції через ProZorro на 3 місяці раніше за решту України – з
травня 2016 року.
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Третю сходинку посідає Вінницька область – тут ще з 1 березня 2016
року місцева ОДА проводить електронні закупівлі для усіх головних
розпорядників обласного бюджету. Додатково з квітня 2016 року всі
держзамовники тут також зобов’язані проводити закупівельні контракти
через ProZorro при бюджеті торгів від 3 тис грн.

(Олександр Мельник На ProZorro визначено трійку регіонів-лідерів
закупівель // https://nachasi.com/2017/07/17/prozorro-leaders. – 2017. – 17.07).
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Зарубіжний досвід
Электронная база данных пациентов будет создана в Узбекистане к
1 января 2018 года, а система онлайн-записи на прием к врачу
заработает к 1 января 2019 года. Эти сроки зафиксированы в
постановлении президента «О мерах по дальнейшему развитию
специализированной медицинской помощи населению Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы». К 2020 году Минздрав намерен создать
систему «Электронное здравоохранение».
Единая электронная база данных пациентов будет постоянно
обновляться, в ней будет фиксироваться информация обо всех гражданах,
нуждающихся в медпомощи и высокотехнологичных медицинских услугах.
В отдельном порядке программа будет учитывать льготные группы. Также
Минздрав должен внедрить электронную систему для онлайн-записи на
прием к врачу в государственных медучреждениях по всей стране.
Электронная база данных пациентов будет внедрена к 1 января 2018
года, а электронная очередь – к 1 января 2019 года.
Нововведения уже применяются в одной из семейных поликлиник
столицы, чей опыт, по словам министра здравоохранения Республики
Узбекистан Алишера Шадманова, будет использоваться во всех
медучреждениях страны. «То, что сделано в 47-й семейной поликлинике, в
ближайшее время будет распространено по всем медучреждениям. Для того,
чтобы пройти медосмотр, больной может записаться на прием к врачу через
сайт поликлиники или по телефону», – сообщил он. Электронной очередью
можно воспользоваться и в самом медучреждении, взяв номерок. Также в
поликлинике уже вводятся электронные амбулаторные карты пациентов.
В одной из ташкентских поликлиник уже внедрили электронную
очередь.
В медучреждениях страны ежегодно обслуживается около 8 млн
человек. По данным за 2016 год, на 10 тыс. человек приходится 26 врачей.
Внедрение электронных услуг, очевидно, должно организовать работу врачей
и рационально распределить ресурсы.
Электронные услуги и база данных пациентов позволят Минздраву
определить приоритетные направления для медицинских исследований,
обеспечивать мониторинг и контроль здоровья населения, а пациенту
получить квалифицированную помощь, учитывающую его личные данные,
вне зависимости от того, в каком медучреждении он находится.
Действующая система обработки данных неэффективна, так как информация
«застревает» на локальном уровне и зачастую дублируется. В итоге
Министерство получает неактуальные данные, которые сложно мониторить.
Поэтому важно организовать интеграцию всех систем.
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К 2020 году Минздрав нацелен создать систему «Электронное
здравоохранение», которая позволит перевести услуги в электронный формат
через «Единое окно». Электронная база данных пациентов и Электронная
регистратура с системой «Электронная очередь» являются лишь частью
запланированной информатизации здравоохранения. Уже реализована
онлайн-услуга
«Подача
заявки
на
получение
справки
из
психоневрологического и наркологического диспансеров». В скором времени
планируется внедрение систем «Электронная аптека», «Электронный
рецепт» и «Электронный ордер».
Цифровизация здравоохранение позволит принимать наиболее
подходящее решение на основе информации о пациенте, а также избежать
ожидания и задержки, которые могут негативно отразиться на здоровье
пациента.
Внедрение электронной базы пациентов, если грамотно продумать
вопросы защиты личных данных, может стать хорошим шагом для развития
исследований, создавая поле для ученых в системе медицинской помощи,
уверена Азиза Умарова, эксперт по инновациям в госсекторе. Также
сервис поможет оптимизировать медицинское обслуживание, особенно для
редких заболеваний, чтобы специалисты республиканского уровня имели
полную информацию о пациентах. Также немаловажно внедрить
медицинское соцстрахование, чтобы пациенты имели возможность на
субсидированное бесплатное лечение, например, при онкологии.
Аловиддин
Садритдинов, главный
редактор
ИТ-журнала
Megabyte, считает, что все должно исходить снизу, а не по приказу или
«потому что так модно», то есть основываться на востребованности.
Электронная очередь позволит пациентам из дома узнать, когда будет врач, и
тут же забронировать время. Следующий шаг – база данных пациентов,
благодаря которой не нужно будет ждать, пока найдут карту, а сразу можно
зайти в кабинет врача. Электронную медкарту по локальной сети можно
открыть через компьютер врача. «В частных клиниках в Ташкенте уже
внедрено такое решение – достаточно пройти регистрацию и зайти к врачу
безо всяких бумажек и лишней волокиты. Еще одним успешным решением,
которое можно внедрить в государственных медучереждениях, является
отправка ответов анализов на электронную почту. А то, что каждая
медклиника могла бы создать свои странички в соцсетях, через которые
можно не только встать в очередь, но и оставить пожелания, получить
первичную консультацию – это уже из области фантастики».
Рустам Авазов, менеджер ИТ-проектов в сфере информатизации
здравоохранения, отметил, что, несмотря на внедрение в скором времени
электронной базы данных пациентов, будет существовать дублирование всех
данных пациентов в бумажном виде. «Одновременное ведение привычных и
электронных медкарт будет отнимать у врачей еще больше времени.
Проблема может возникнуть и с электронными очередями. Многие врачи в
поликлиниках работают только в определенные дни и принимают не более 3
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часов. Представьте, как будут регулироваться эти накопленные очереди».
При разработке систем нужно учесть эти вопросы и продумать решения,
чтобы не создавать дополнительные неудобства пациентам.
«С помощью электронной записи к врачу можно будет не только
организовать очередь, но и распланировать график работы врача: сколько
человек в день он сможет принять, сколько нужно времени в среднем на
прием», – поделилась своим мнением Сабина Алимова, медсестра в
семейной поликлинике №16. В регистратурах часто не могут найти
медкарту пациента, из-за чего приходится заводить новую, и расспрашивать
у пациента, чем и когда он болел. Электронная база данных позволит забыть
об этой проблеме (Маргарита Гринблат В Узбекистане появятся
электронные медкарты и онлайн-запись на прием к врачу //
https://digital.report/v-uzbekistane-poyavyatsya-elektronnyie-medkartyi-ionlayn-zapis-na-priem-k-vrachu. – 2017. – 27.07).

Эстония защитит своих граждан через серверы в Люксембурге.
Страна уже давно закрепила за собой статус лидера по продвижению на
государственном уровне информационных технологий.
Родина Skype первой в мире провела парламентские выборы через
интернет, организовала электронную перепись населения и ввела
«электронное гражданство» для иностранцев. Теперь любой желающий вести
бизнес в Евросоюзе может за несколько кликов открыть счет в эстонском
интернет-банке и зарегистрировать юридическое лицо по европейскому
законодательству.
Однако для привлечения в страну новых «электронных граждан» нужно
иметь безусловные гарантии защищенности их личных данных. Поэтому в
2018 году правительство Эстонии намерено пойти еще дальше в области
развития своих информационных технологий и открыть «электронное
посольство» в Люксембурге.
Это будут резервные дата-центры на случай технического сбоя или
хакерской атаки на страну. Эстонские государственные серверы в
Люксембурге будут наравне с обычными дипмиссиями иметь статус
экстерриториальности. Там будут храниться данные пользователей, как
например, персональная информация, налоговые декларации, сведения о
пенсиях и законодательные акты (Эстония защитит своих граждан через
серверы
в
Люксембурге
//
http://www.penki.lt/Seti-kommunikacii-iInternet/Estoniya-zashchitit-svoikh-grazhdan-cher.im?id=361121. – 2017. –
25.07).
Правительство Латвии поручило Минюсту начать подготовку к
тому, чтобы в дальнейшем на регистрацию брака можно было подать
электронное заявление.
Это облегчит подачу заявлений тем людям, которые по какой-либо
причине не могут явиться в ЗАГС лично.Инициатива содержит в себе ряд
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рисков, поэтому решено, что подавать заявления таким образом смогут
граждане и неграждане Латвии, но не иностранные гра ждане. Также
планируется использовать электронную подпись, чтобы обеспечить защиту и
достоверность личных даннях (В будущем на регистрацию брака можно
будет
подать
электронное
заявление
//
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/366807-v_buduschjem_na_rjegistraciju_
braka_mozhno_budjet_podat_eljektronnoje_zajavljenije. – 2017. – 25.07).
Совет Министров Беларуси установил перечни административных
процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через
единый портал электронных услуг в отношении граждан, а также в
отношении юрлиц и ИП. Соответствующее решение закреплено
постановлением Совета Министров от 14 июля 2017 года №529.
Так, в отношении граждан в электронной форме могут быть
осуществлены 149 административных процедур.
В их числе регистрация иностранного гражданина или лица без
гражданства, временно пребывающих в Беларуси; выдача пропуска на право
внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через
госграницу Беларуси; зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней;
государственная регистрация изменения земельного участка на основании
изменения его целевого назначения; выдача справки о принадлежащих лицу
правах на объекты недвижимого имущества или справки о правах на объекты
недвижимого имущества (обобщенная информация) и др.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
предусмотрено
осуществление
в
электронной
форме
197
административных
процедур,
в
том
числе
выдача
справки,
подтверждающей, что ИП не является плательщиком единого налога; зачет,
возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин),
пеней; включение в реестр лизинговых организаций и выдача свидетельства
о включении в реестр лизинговых организаций; согласование с выдачей
заключения
градостроительных
проектов
общего
и
детального
планирования; согласование с выдачей заключения проектной документации
на капитальный ремонт и реконструкцию, при которых осуществляется
расширение или увеличение мощности, а также изменение целевого
назначения объектов социальной, производственной, транспортной,
инженерной инфраструктуры и др.
Документом также определены сроки проведения организационнотехнических мероприятий по созданию условий для осуществления
указанных административных процедур через единый портал электронных
услуг, способы доступа к порталу, госорганы, иные организации, к
компетенции которых относится осуществление административных
процедур. Постановление принято во исполнение закона Беларуси от 9
января 2017 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики
Беларусь «Об основах административных процедур» и вступило в силу с 15
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июля 2017 года (Правительство РБ утвердило 149 е-услуг // http://egov.by/ivents/pravitelstvo-rb-utverdilo-149-e-uslug. – 2017. – 24.07).
У Швеції не вщухає скандал навколо надання урядовими агенціями
доступу до секретних баз даних поліції східноєвропейському відділенню
компанії IBM.
Минулого тижня стало відомо, що Шведське транспортне агентство у
2015 році без дотримання належної процедури перевірки передало
обслуговування своїх електронних систем компанії IBM.
Відтак інформація про всі автомобілі в країні – в тому числі поліцейські
і військові – стала доступна IT-працівникам у Чехії.
Крім того, чеським IT-шникам стала доступна секретна поліцейська
інформація, зокрема, дані про кримінальні злочини чи інформація про
підозрюваних у вчиненні злочинів.
Шведські ЗМІ написали про скандал після того, як стало відомо, що
колишній директор Шведського транспортного агентства Марія Огрен,
звільнена у січні цього року з невідомих причин, була оштрафована на 70
тисяч крон через «безвідповідальність стосовно секретної інформації».
Слідство у даній справі веде Поліція безпеки Швеції.
У понеділок скандал навколо доступу до секретних даних для
представників іноземних держав прокоментував прем’єр Швеції Стефан
Львен.
«Те, що сталося у транспортному агентстві було катастрофою. Тому
уряд замінив керівництво органу і зробив необхідні кроки, щоб зменшити
негативні наслідки того, що сталося».
Варто зазначити, що опозиція була розлючена оприлюдненими даними і
навіть заговорила про вотум недовіри уряду (У Швеції скандал з наданням
чеським IT-шникам доступу до секретних баз даних поліції //
https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/24/7068948. – 2017. – 24.07).
Беларусь превращается в страну электронную. Моментальными
становятся денежные расчеты и документооборот, коммуникации с
госорганами и магазинами. И хотя до создания полноценного электронного
правительства дело еще не дошло, страна делает в этом направлении
большие шаги. Очередной из них – перевод в электронную плоскость
полутора сотен административных процедур для граждан. И наших, и
зарубежных.
Последнее обстоятельство немаловажно. Ведь оно работает не только на
имидж страны в глазах ее гостей, но и на развитие нашей экономики в целом.
Поэтому заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной даже
не сомневается:
– Если мы хотим создать индустрию гостеприимства, то надо начинать с
тех моментов, с которыми в первую очередь сталкиваются иностранцы.
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Первыми их встречают пограничники, таможенники. Затем – процедура
регистрации.

С 1 октября нынешнего года гостиницы, санатории, агроусадьбы, а также
юрлица и ИП, сдающие жилье, должны будут в течение трех часов
сообщить в органы внутренних дел информацию о заселившихся
иностранцах. И делать это посредством информационных систем МВД или
единого портала электронных услуг. В крайнем случае – нарочным.
Сокращением срока (сейчас он составляет 24 часа) никто усложнять процесс
приема туристов не собирается. Но важность такой оперативности понятна
из
пояснений
председателя
Постоянной
комиссии
Палаты
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представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ
Андрея Наумовича:
Изменение вызвано соображениями национальной безопасности. Оно
будет способствовать розыску лиц, находящихся в международном розыске.
Но не только узкоприкладным значением исчерпывается новая мера. По
сути это очередное «одно окно». В котором, как и в электронизации в целом,
профессор экономического факультета БГУ Борис Паньшин видит
колоссальный задел на будущее:
В быстро меняющемся мире у Беларуси есть шансы и ресурсы для того,
чтобы стать одним из интеллектуально–технологических центров.
Дальнейшее развитие проекта IT–страны стимулирует появление около 70
тыс. рабочих мест в программировании. Учитывая мультипликационный
эффект, в результате появится дополнительно около 500 тысяч новых
рабочих мест. И не только в сфере внутреннего и иностранного туризма.
Новые места появятся в сферах общественного питания, культуры и отдыха,
образования, строительства и во многих других.
Кстати, по данным ООН, индекс готовности нашей страны к
электронному правительству составляет 0,662, что соответствует 49–му
месту в рейтинге. Двумя годами ранее Беларусь была на 55–м месте.
МВД совместно с Национальным центром электронных услуг в течение
2017 – 2018 годов проводит мероприятия по «электронизации» многих
административных процедур по заявлениям граждан. С января 2018–го
можно будет подавать электронные заявления на выдачу иностранцу
разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси. В 2019–м
станут электронными приглашения иностранцев на учебу (Максим Осипов
На пути к АйТи // https://www.sb.by/articles/na-puti-k-ayti.html. – 2017. –
21.07).
В Вашингтоне стартовал форум, посвященный технологии
блокчейн. В рамках мероприятия запланирована разработка «дорожной
карты» для правительственных агентств и министерств по внедрению и
продвижению технологии распределенного реестра на общенациональном
уровне. В числе организаторов мероприятия Госдепартамент и Управление
служб общего назначения (GSA).
Напомним, ранее Госдепартамент США создал проект под названием
Blockchain@State, в рамках которого министерство изучает различные
применения блокчейна во внешней политике и отслеживании даннях (В
Вашингтоне стартовал правительственный блокчейн-форум //
http://open.gov.ru/infopotok/5516178. – 2017. – 18.07).
С 1 июля 2017 года ведение расследований уголовных дел в Молдове
осуществляется в электронном виде. В Генеральной прокуратуре РМ
рассчитывают, что проект стоимостью 95 тыс. долларов США не только
поможет повысить прозрачность всего уголовного процесса и сократит
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средний срок расследования, но и сведет к минимуму коррупционную
составляющую.
Применение
автоматизированной
информационной
системы
«Уголовное преследование: E-дело» стало обязательным для сотрудников
прокуратуры Молдовы с 1 июля 2017 года. Согласно приказу генерального
прокурора страны Эдуарда Харунжена, все прокуроры, их консультанты и
специалисты ежедневно должны вносить в систему информацию о
предпринятых действиях и мерах в рамках процедурных материалов и
уголовных дел. Развитие и внедрение системы оценивается в $95 тыс., проект
финансируется из средств, выделенных Европейским союзом для реформы
юстиции в Молдове.
Генеральный прокурор страны Эдуард Харунжен:
Это обеспечивает различные уровни безопасного доступа к данным.
«Новая информационная система, автоматизирующая процедуры и
внутренние процессы, позволит правоохранительным органам эффективнее
работать с уголовными делами, а также получить более точные
статистические данные. Система охватывает все этапы уголовного
преследования, выполняемые или руководимые прокурором, который
предоставит доступ к данным в реальном времени, сокращая тем самым
задержки в принятии решений по тому или иному делу. Процесс принятия
решений в рамках прокуратуры станет более прозрачным».
Система «Уголовное преследование: E-дело» будет интегрироваться с
модулями информационных систем МВД, Национального центра по борьбе с
коррупцией, Таможенной службы, Министерства юстиции, Министерства ИТ
и связи и других госструктур.
Как поясняет начальник отдела информационных технологий и
борьбы с киберпреступностью генеральной прокуратуры РМ Вячеслав
Солтан, для каждого органа государственной власти разработают свой
модуль информационной системы, который будет интегрирован в
автоматизированную информационную систему Генпрокуратуры. Все эти
модули в совокупности и будут представлять собой так называемое «Е-дело».
Каждое госведомство будет работать в собственном модуле
системы.
Новая система обеспечит ведение унифицированного учета и
информационного взаимодействия органов уголовного преследования,
прокуратуры, судебных инстанций и органов исполнения наказания в виде
лишения свободы. «Мы, в частности, получим общую картину о
преступлениях, зарегистрированных по всей стране, и более высокую
оперативность во взаимодействии с другими органами уголовного
преследования. Еще одно преимущество – это возможность интеграции с
другими автоматизированными информационными системами, которыми
обычно пользуются правоохранительные органы».
На данном этапе преждевременно делать вывод об удачности
технического решения и удобстве новой системы – она постепенно
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осваивается
прокурорами.
«Мы
пока
только
привыкаем
к
автоматизированной информационной системе. Можно сказать, что она
находится на этапе тестирования: прокуроры вводят нужную информацию,
анализируют, смотрят, нет ли пробелов или других проблем в работе с
модулем. К сегодняшнему дню мы не выявили каких-либо технических
неполадок, но если понадобится, мы будем корректировать и вносить
изменения в продукт», – говорит начальник отдела информационных
технологий и борьбы с киберпреступностью.
Создание и внедрение системы «Уголовное преследование: E-дело»
оценивается в $95 тыс.
В Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) считают, что
переход от бумажного документооборота в ведении уголовных дел к
электронному
будет
способствовать
модернизации
уголовного
судопроизводства и улучшит доступ к процессуальной информации для всех
участников процесса, создаст дополнительные возможности для их
взаимодействия. По словам представителя НЦБК Виктории Тимуш, в
антикоррупционном
ведомстве
модуль
для
автоматизированной
информационной системы «Е-дело» еще не работает, новый инструмент
применяется пока только в органах прокуратуры.
Как отмечают в Генеральной прокуратуре, при создании системы
«Уголовное преследование: E-дело» был принят во внимание опыт Румынии,
Нидерландов и ряда других стран. Она разработана эстонской компанией
Andmevara, которая специализируется на информационно-технологических
решениях для госучреждений различного типа.
Это первый на постсоветском пространстве проект автоматизации
уголовного преследования. Ранее DR писал об автоматизации гражданского
судопроизводства в Узбекистане. В конце 2015 года в Москве стартовал
проект внедрения комплексной информационной системы судов общей
юрисдикции, опыт которого планируется тиражировать на всю страну.
Средства на его реализацию в размере $40,8 млн были выделены Всемирным
банком (Георгий Лозовану Молдавская прокуратура начала вести
уголовные дела в электронном виде // https://digital.report/moldavskayaprokuratura-nachala-vesti-ugolovnyie-dela-v-elektronnom-vide. – 2017. –
18.07).
Правительство Австралии сообщило о подготовке законопроекта по
кибербезопасности, который заставит глобальные технологические
компании вроде Facebook и Google сотрудничать с полицией, дешифруя
сообщения, отправленные подозреваемыми в терроризме и других
преступлениях.
Предполагается, что документ будет внесен в парламент в ноябре.
Facebook и ряд экспертов уже предупредили, что ослабление сквозного
шифрования в интересах полиции сделает коммуникации уязвимыми для
хакеров.
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Новый закон создаётся по образу и подобию британского закона об
оперативно-розыскной деятельности (Investigatory Powers Act), принятого в
ноябре 2016 года. Он разрешает спецслужбам и полиции взламывать любое
электронное устройство – от смартфонов до радионянь.
Австралийский закон уравняет интернет-компании с телекомоператорами в обязанностях сотрудничать с силовыми структурами.
Последние должны будут получить ордер на доступ к коммуникациям. Как
пояснил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл (Malcolm Turnbull),
невозможность выяснить, о чём «разговаривают по телефону» наркодилеры,
террористы и педофилы, является для агентств реальной проблемой. «Там,
где мы можем справиться сами, мы разберёмся, но нам будет необходима
помощь технологических компаний», – сказал он.
Генпрокурор Джордж Брэндис (George Brandis) описал рост
зашифрованных коммуникаций (обеспечиваемых, в том числе, WhatsApp,
Signal, Facebook Messenger и iMessage) как «потенциально крупнейшее
ослабление возможностей разведывательных и силовых структур за всю
историю». Брэндис сказал, что встречался с «главным британским
государственным криптографом», который уверил его, что декодировать
зашифрованные сообщения в сжатые сроки, необходимые для деятельности
полиции, вполне возможно. При этом внедрять в программное обеспечение
«бэкдоры» не обязательно.
Как
отмечает
издание,
Австралия
активнее
всех
продвигала Гамбургскую декларацію лидеров G20, призывающую ITиндустрию предоставлять «законный и непредвзятый доступ к имеющейся
информации, когда такой доступ необходим в целях защиты национальной
безопасности от террористических угроз».
По данным федеральной полиции Австралии, доля зашифрованных
коммуникаций в общем объеме коммуникационного трафика (который она
мониторит) за последние несколько лет выросла с 3 % до 55 %. Порядка 65 %
звонков, совершаемых подозреваемыми – в том числе в терроризме и
педофилии, – зашифрованы тем или иным способом (Вика Рябова
Австралия готовит закон, который обяжет IT-компании дешифровать
сообщения пользователей // http://d-russia.ru/avstraliya-gotovit-zakonkotoryj-obyazhet-it-kompanii-deshifrovat-soobshheniya-polzovatelej.html. –
2017. – 14.07).
Власти Китая намерены применить блокчейн («замкнутая цепь»,
или
блоки
транзакций)
–
технологию,
предполагающую
невмешательство третьей стороны – для социальных выплат – в том
числе, пособий по безработице и пенсий.
Вице-председатель Национального совета при Фонде социального
обеспечения Китая Вон Чжунмин:
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«Нет сомнений, что технология блокчейн будет использована в системе
социального обеспечения. Она будет чрезвычайно полезной в области
инвестиций и управления фондами социального обеспечения».
Блокчейн позволяет устранить посредников в выплатах, направляемых
государством своим гражданам. Это поможет сократить расходы и повысит
прозрачность при осуществлении платежей и ведении отчетности (Китай
намерен
использовать
блокчейн
для
соцвыплат
//
http://open.gov.ru/infopotok/5516166. – 2017. – 14.07).
По итогам гамбургской встречи 7-8 июля лидеры G20 приняли
совместную декларацию – документ называется «Формирование
взаимосвязанного мира» и содержит важные положения, посвящённые
цифровому будущему.
В разделе «Разделяя преимущества глобализации» (Sharing the Benefits
of Globalisation), подразделе «Использование цифровизации» (Harnessing
Digitalisation) сказано, что цифровая трансформация является движущей
силой глобального, инновационного, всеобщего и устойчивого роста, и что
она может содействовать уменьшению неравенства и достижению целей
устойчивого развития-2030 (2030 Agenda for Sustainable Development,
документ одобрен Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году – ред.). К этому
сроку необходимо устранить цифровое неравенство, которое сегодня
существует между людьми из-за различий по уровню благосостояния,
возрасту, месту проживания и полу.
В декларации лидеры G20 заявляют следующее:
Мы будем стремиться к тому, чтобы все наши граждане были охвачены
цифровой связью («digitally connected») к 2025 году, и для этого станем
приветствовать развитие инфраструктуры в малообеспеченных странах.
Мы будем внедрять компьютерную грамотность и цифровые навыки во
все формы образования и повышения квалификации.
Мы осознаем, что информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) играют решающую роль в модернизации и повышении эффективности
госуправления. Мы понимаем важность малых и средних предприятий, а
также стартапов для развития полного спектра новых и инновационных
бизнес-моделей – и будем содействовать тому, чтобы облегчить им доступ к
финансовым ресурсам и сервисам, и созданию обстановки, дружественной к
предпринимателям.
Наша цель – поощрять создание благоприятных условий для развития
цифровой экономики; мы признаем необходимость обеспечения
эффективной конкуренции, стимулирующей инвестиции и инновации.
Мы продолжим продвигать эффективное сотрудничество всех
заинтересованных сторон («stakeholders») и поощрять разработку и
использование рыночных и индустриальных международных стандартов для
цифровых продуктов и сервисов – стандартов, базирующихся на принципах
открытости, прозрачности и единогласия, стандартов, которые не должны
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стать барьерами для торговли, конкуренции или инноваций. Эти стандарты
должны пропагандировать интероперабельность и безопасность в
использовании ИКТ.
Доверие к цифровым технологиям базируется на эффективной защите
потребителей, соблюдении прав на интеллектуальную собственность,
прозрачности и безопасности в использовании ИКТ. Мы поддерживаем
свободное распространение информации, уважая при этом уместное
регулирование в области конфиденциальности, защиты данных и авторских
прав. «План цифровизации» (The G20 Roadmap for Digitalisation),
выработанный «большой двадцаткой», поможет нам в нашей дальнейшей
работе. Мы берём на себя обязательство помочь обеспечить безопасное ИКТпространство, выгодами которого смогут воспользоваться все сферы
деятельности, и вновь подтверждаем важность коллективного подхода к
вопросам безопасности в использовании ИКТ.
Мы будем вести в ВТО конструктивные дискуссии, связанные с
электронной коммерцией; и на других международных аренах станем
ответственно подходить к вопросам, связанным с различными аспектами
электронной торговли – чтобы способствовать развитию цифровой
экономики и торговли.
Мы станем укреплять и совершенствовать предсказуемые и прозрачные
правила регулирования цифровой торговли.
Для расширения возможностей развивающихся и наименее развитых
стран по полноценному включению в электронную торговлю необходимы
более интенсивные и согласованные действия (Декларация лидеров G20:
цифровая экономика, цифровое равенство, безопасность ИКТ // http://drussia.ru/deklaratsiya-liderov-g20-tsifrovaya-ekonomika-tsifrovoe-ravenstvobezopasnost-ikt.html. – 2017. – 10.07).
Дубай приступил к реализации стратегического плана, согласно
которому к 2020 году весь государственный документооборот будет
работать на технологии блокчейн.
Конечной целью инициативы, которую реализует правительство Дубая,
станет предоставление создаваемой блокчейн-платформы другим городам во
всем мире.
Инициатива будет строиться на трех основополагающих принципах:
эффективности деятельности правительственных структур, повышении
экономического потенциала и лидерства на международной сцене.
Дубай планирует создание нового цифрового слоя для всего
государственного документооборота, что в свою очередь приведет к
созданию новых бизнес-возможностей для частного сектора (Дубай
переведет
документооборот
в
блокчейн
//
http://open.gov.ru/infopotok/5516132. – 2017. – 03.07).
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С июня в Грузии заработала новая онлайн-платформа, которая
предоставляет несколько видов медицинских услуг. Инвестиции в проект
составили 80 тыс. лари, или $33 тыс. В онлайн-клинике можно пройти
консультацию по видеозвонку, лечить болезни дистанционно, получить
электронный рецепт, направление или самостоятельно записаться на прием к
врачу. Платформа платная, но ее цена меньше, чем стоимость консультации
терапевта, говорят разработчики.
Осенью прошлого года проект Арчила Швелидзе по созданию онлайнклиники вошел в число победителей государственной программы «СтартапГрузия». Из потраченных на запуск проекта 80 тыс. лари ($33 тыс. по курсу
Национального банка на 28 июня 2017 года) 70 тыс. оплатил
правительственный
«Партнерский
фонд».
Глава
фонда Давид
Саганелидзе надеется, что эта инновационная и эксклюзивная платформа
послужит на благо общества. «Важно то, что ею могут пользоваться все,
включая туристов, которые находятся в Грузии, так как в компании работают
переводчики. Она пригодится также грузинским эмигрантам, которые боятся
ходить к врачам в чужой стране», – говорит Саганелидзе.
Из 80 тыс. лари инвестиций 70 тыс. выделил правительственный
«Партнерский фонд».
Автор идеи Арчил Швелидзе считает, что его проект исправит
распространенную в Грузии «плохую традицию самолечения», которая
приносит вред, а не пользу. «Когда с нами что-то происходит, мы чаще
обращаемся к интернету или знакомым, чтобы они по своему опыту
поделились с нами вариантами лечения. Но важно помнить, что речь идет о
человеческом организме. Тут высоки риски прослыть плохим советчиком.
Онлайн-клиника должна стать выходом из положения, так как вас
консультируют квалифицированные врачи», – говорит Швелидзе.
Принцип сайта onlineclinic.ge довольно простой. Любой желающий,
ответив на несколько простых вопросов при регистрации и оплатив
подходящий ему пакет, может связаться с врачом и получить ответ на все
вопросы касательно его здоровья. Платформа также дает возможность в
онлайн-режиме записаться к любому врачу в любой клинике страны. «У нас
работают квалифицированные специалисты всех профилей. Принимаем
видео и телефонные звонки круглосуточно. Любой человек может получить
консультацию при неотложной ситуации или касательно хронического
заболевания. Если же мы понимаем, что дистанционно не можем
консультировать, то перенаправляем пациента на визит к врачу в
соответствующую клинику», – говорит сотрудник онлайн-клиники, врачтерапевт Лела Кублашвили.
Компания ведет переговоры о покупке специальной аппаратуры для
дистанционного измерения больными своих медицинских показателей.
На сайте можно будет проходить дистанционное лечение, которое уже
апробировано в некоторых странах. У каждого пользователя будет свой
личный кабинет с историей болезни, которая будет доступна только ему и
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лечащему врачу. Вся информация будет строго конфиденциальной. База с
историей будет постоянно пополняться. Более того, компания ведет
переговоры с иностранными фирмами о покупке специальной аппаратуры – с
ее помощью все показатели, которые пациент получит, измеряя у себя дома
давление, температуру или уровень сахара в крови, автоматически поступят в
базу данных клиники.
Для пользования всеми услугами онлайн-клиники нужно будет внести
ежемесячную плату в размере от 5 до 10 долларов США в зависимости от
пакета. Создатели отмечают, что даже самый дорогой «Семейный пакет»
обойдется меньше, чем разовый визит одного человека к любому врачу. А
первая консультация предоставляется бесплатно.
Несмотря на то, что проект запустили всего пару недель назад, мнения
потенциальных и уже испробовавших сервис пользователей разделились.
Одни считают, что это отличный выход для тех, кто постоянно на работе и
месяцами не может выделить время на поход к врачу, другие относятся к
идее скептически. «У людей нет представления, с кем они общаются, какой
квалификацией обладает врач. И он по телефону вслепую раздает советы,
какие лекарства пить или к какому врачу идти, да еще это все за деньги. Я не
думаю, что кто-то на это клюнет, доверия нет даже к «профессионалам» в
самых именитых клиниках, а тут тем более», – говорит одна из
пользователей социальной сети Мария Хоситашвили (Екатерина
Карсаулидзе Грузия: В проект первой онлайн-клиники инвестировано 33
тыс. долларов США // https://digital.report/gruziya-v-proekt-pervoy-onlaynkliniki-investirovano-33-tyis-dollarov-ssha. – 2017. – 03.07).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Авезов К. Электронное правительство – как важный показатель
современного государства // Электронный научный журнал. – 2017. – № 52 (20). – С. 25–29. Информационные технологии и сеть Интернет, позволяющие
гражданам и государству взаимодействовать между собой в электронном виде
необходимы для существования современного развитого государства. Информационные
технологии переводят взаимодействие граждан и государства в электронную форму, что
обеспечивает их доступность и массовость, а также экономию времени и ресурсов.
Электронные услуги, предоставляемые государственными органами гражданам, являются
важным показателем экономического развития государства.

Березко О. Аналіз офіційних веб-сайтів народних депутатів України /
Олександр Березко, Олена Мельник, Любов Сокирко // Інформація,
комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнародної наукової
конференції ІКС-2017, 18–20 травня 2017 року, Україна, Славське /
Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра соціальних
комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської
політехніки, 2017. – С. 115–116.
Ермолаева М. А. Стратегия коммуникации в продвижении электронного
правительства // Научные записки ОрелГИЭТ. – 2017. – № 2 (20). – С. 95–101.
Информационные технологии все глубже проникают во все сферы нашей жизни, открывая
безграничные возможности по получению информации. Они позволяют придумывать и
внедрять новые методы для решения конкретных проблем. Электронное правительство –
это один из таких методов. Общей целью данной научной статьи является популяризация
и пропаганда новых, высокотехнологичных способов организации государственного
менеджмента, нового качества предоставления услуг гражданам и бизнесу со стороны
государственных служб. В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием
электронного правительства и его концептуальной основой. Описываются сложные
условия, в которых происходит формирование электронного правительства. Специальное
внимание уделено принципам, на которые должно опираться электронное правительство,
а именно: качество, доступность, рентабельность и сетецентричность гражданина. Кроме
того, фокусируется внимание на проблемных факторах, с которыми сталкивается Россия
при продвижении электронной среды. Данное направление дополняется также
рассмотрением основных преимуществ электронизации деятельности правительства,
отдельно анализируются информационные посылы для привлечения целевой аудитории.
На основе рассмотренного материла обосновывается мысль о том, что создание грамотной
коммуникативной стратегии является необходимым условием для продвижения
электронного правительства в нашей стране.

Инджиев А. А. Современное электоральное поле социальных медиа:
рекурсии и перспективы // Азимут научных исследований: экономика и
управление. – 2017. – № 2 (19). – С. 339–342. В предлагаемой статье изложена
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позиция футуристического видения дальнейшей агрегации электората, выборноизбирательных процессов с системой социальных медиа. Фактура данного исследования,
обладающая объективными доказательствами усиления взаимоотношений между
соцсетями и их участниками в ближнесрочной перспективе, освещает и систематизирует
самую актуальную информацию последнего времени и заостряет черты на важнейших
признаках реноваций «электронного века». Недавние избирательные кампании на Западе,
уже завершившиеся и грядущие, проходят под знаком и «внутри» социального
медиапространства. Значительная часть политических ристалищ в США и в странах
Европейского союза начинается и заканчивается в виртуальных сообществах. На наших
глазах происходит формирование двойной реальности, где главенство одной экзистенции
(«лайф») уже становится спорным. Однако репродуктивную роль подобной тенденции не
следует ни подозревать в совершенной уникальности, ни упрекать или игнорировать.
Невозможность абстрагирования от сетевого включения надо обращать в сетевой
функционал. И отечественный электорат всё теснее сталкивается с веб-форматами,
облекаемыми государством адаптивными полномочиями. Так россияне становятся
трендсеттерами – носителями и пользователями не только модных веяний, но и полезных
ресурсов. Структуры электронного правительства, медийная открытость министерств и
ведомств, контактность госслужб в рамках соцсообществ, общая настройка ЦИК РФ
прямых каналов связи с избирателем подтверждают гипотезы настоящей работы. Не
только электорат «зависим» от информационного интернет-бума, но и все политические
среды современности вписаны в медийный контекст. Во избежание ошибочности
трактовок политических позиций от баллотирующихся кандидатов и партий требуется
диалог от первого лица – интерактив, постоянная обратная связь.

Киселев А. С. Основные понятия и категории электронного государства
// Державинский форум. – 2017. – № 1. – С. 17–25. Проведено исследование
основных
понятий,
принципов,
особенностей
функционирования
института
«электронного государства» в России, а также в зарубежных странах. Со второй половины
XX века в мировом масштабе проводится внедрение современных информационнотелекоммуникационных технологий в систему государственного управления. Многим
странам удалось достичь существенных результатов на данном поприще, выражающихся
в снижении материальных затрат, времени при одновременном сохранении качества,
оперативности работы и производительности работы органов власти. В связи с этим
приоритетным направлением исследования ставится поиск идей по повышению
эффективности работы государственных органов с использованием информационных
технологий. Определен терминологический аппарат, используемый в работах российских
и зарубежных ученых. Представлены модели и типы электронного государства.
Установлено, что скорость обмена информацией по предоставлению государственных
услуг с конца ХХ века возросла многократно. Соответственно, изменились подходы к
работе государственных и муниципальных органов власти.

Крекотень Є. Г. Проблеми запровадження електронної демократії в
Україні // Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в
Україні. Матеріали Міжнароднрї науково-практичної конференції (м.
Вінниця,
15
листопада
2016
р.).
–
Режим
доступу:
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16653/119121.pdf?sequence=1. – Назва з екрана. У даній роботі розглянуто сутність і зміст
понять «електронна демократія» та «електронне урядування». Також окреслено проблеми
і небезпеки запровадження системи е–урядування як способу організації державної влади
за допомогою систем локальних інформаційних мереж.
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Мужанова Т. М. «Розумне місто» як інноваційна модель управління //
Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – №2. Розглянуто сутність концепції
«розумного міста», її теоретичні та прикладні аспекти. Встановлено основні напрями
діяльності «розумного міста», зокрема «розумний» транспорт і дорожня інфраструктура,
«розумне» управління ЖКГ, електронне урядування, «розумна освіта» і телемедицина,
технології «розумних будинків», Інтернету речей тощо. Проаналізовано особливості
впровадження проектів «розумного міста» в Україні.

Парфенчик А. А. Использование социальных сетей в государственном
управлении // Вопросы государственного и муниципального управления. –
2017. – № 2. – С. 186–200. В статье рассматриваются правовые и организационные
основы обеспечения электронного участия граждан в решении государственных дел
посредством социальных сетей. Анализируется зарубежный и белорусский опыт
использования данной интернет-технологии, в том числе на примере деятельности
республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь. Выявлены пробелы
правового регулирования в этой сфере. Делается вывод о необходимости более активного
использования данного канала коммуникации между государством и белорусскими
гражданами. Предлагается разработать комплекс правовых мер, в числе которых
разработка Положения о социальных сетях, Положения о цифровом реестре, внесение
изменений в штатное расписание органов государственного управления, должностные
инструкции государственных служащих.

Петрик В. І. Впровадження електронної демократії у Вінниці
[Електронний ресурс] // Сутність та перспективи впровадження електронної
демократії в Україні. Матеріали Міжнароднрї науково-практичної
конференції (м. Вінниця, 15 листопада 2016 р.). – Режим доступу:
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16653/119121.pdf?sequence=1. – Назва з екрана. Розглянуто нове явище у житті сучасного
суспільства – електронну демократію, яка стала можливою завдяки використанню
інформаційно–комунікаційних технологій та інформаційної інфраструктури з метою
посилення демократичних інститутів, участі громадян у суспільній і політичній
діяльності.

Сидорова А. А. Электронное правительство: повышение общественного
участия в управлении государством // Государственное управление.
Электронный вестник. – 2017. – № 62. – С. 87–103. Статья посвящена изучению
подходов к определению содержания электронного правительства и анализу основных
тенденций его развития в настоящее время. В частности, в статье рассматриваются
концепции wiki-правительства, демократии совместной работы, краудсорсинговые
технологии в государственном секторе, а также приводятся примеры успешной
реализации данных моделей в России и за рубежом.

Слободяник Д. С. Суть і проблеми впровадження електронної демократії
// Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні.
Матеріали Міжнароднрї науково-практичної конференції (м. Вінниця, 15
листопада
2016
р.).
–
Режим
доступу:
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http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16653/119121.pdf?sequence=1. – Назва з екрана. Розглянуто суть електронної демократії, мета

та важливість впровадження електронної демократії, проблеми, які виникають в сфері
електронної демократії.

Тунгишбаева А. С. Электронное правительство // Современная наука:
проблемы и перспективы развития. Сборник статей международной научнопрактической конференции : в 3 ч. – Омск, 2017. – С. 230–235. В данной статье
рассматривается идея электронной демократии и электронного пра -вительства,
подразумевая под этим применение для развития и защиты основных демокра -тических
ценностей новых информационных технологий и, в первую очередь, для того, чтобы
граждане участвовали в процессе принятия решений органами власти.

Хохлова М. Н. Новая архитектура цифровой экономики //
Экономические стратегии. – 2017. – Т. 19, № 4 (146). – С. 132–145. Цифровая
экономика стала ключевым трендом строительства современного информационного
общества, включая электронные правительства, управление знаниями, финтех,
индустриализацию 4.0, кластеры, экосистемы и т.п. Она предлагает новые
фундаментальные преобразования во всех дисциплинах и отраслях. Сегодня
неуправляемо и лавинообразно растет хаотическое создание отдельных фрагментарных
программных продуктов «Интернета вещей», которые в зависимости от вкусов
исполнителя или требований заказчика написаны различными методами, на различных
средствах разработки, с различными СУБД, ГИС, CAD/CAM и другим общим
программным обеспечением (ОПО). Традиционная кибернетика отжила свое и умирает.
На концептуальном уровне IT-лидеры выдохлись. В статье предлагается новая парадигма
и сетевая GGG-архитектура реализации инструментальной инфраструктуры коллективной
сбалансированной цифровой экономики.
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