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Анонс
4-6 сентября 2017 г. (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Четвертая
международная
конференція
«ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО: ВЫЗОВЫ ЕВРАЗИИ»
EGOSE-2017.
Важная задача конференции способствовать формированию в
Евразийском пространстве международного сообщества специалистов,
ведущих исследования и разработки в области технологий информационного
общества, электронного правительства, электронного управления и
электронной демократии. Конференция способствуют изучению зарубежного
опыта и развитию международного сотрудничества в данной области.
С 2014 г. конференция стала международной и единственной англоязычной
конференцией в России по заявленной тематике.
В этом году, наша конференция будет проводиться совместно с
крупнейшей ежегодной международной конференцией по тематике
электронного правительства и электронного участия IFIP EGOV-EPART
2017. Все пленарные сессии буду совместными, а тематические секциипрезентации исследовательских работ – раздельными.
Программный комитет EGOSE-2017 приглашает авторов предлагать к
презентации и публикации оригинальные работы по следующим
тематикам:
 Информационное общество и электронное управление
 Перспективы и проблемы «Открытого правительства»
 Переход к оказанию государственных услуг в электронном виде
 Электронное правительство, ориентированное на граждан
 Открытые данные и государство
 Электронное участие и электронная демократия
 Электронное управление и моделирование политик
 Электронное управление и интеграционные процессы в Евразийском
регионе
 Социальные сети: инструменты анализа, участие и эффекты
 Умный город, Умный гражданин и качество жизни
 Прорывные решения электронного управления и поддерживающей ИТинфраструктуры
Рабочий язык конференции – английский
Место проведения конференции – Санкт-Петербург, улица Ломоносова
дом
9,
Конгресс-центр
Университета
ИТМО
(http://egovconf.ifmo.ru/rus.html).
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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).
6-7 вересня 2017 р. (Полтава)
Як підвищити прозорість міст: семінар у Полтаві.
Українське представництво міжнародної антикорупційної мережі
Transparency International запрошує регіональних журналістів, активістів та
представників місцевої влади на серію семінарів, присвячених підвищенню
прозорості міст.
6–7 вересня 2017 року семінар відбудеться для мешканців таких міст:
Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, Миргород. Захід проходитиме
у Полтаві, у готелі «Україна» за адресою: вул. Соборності, 41а. Семінар
триватиме 2 дні.
Анонс
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На семінарі фахівці поділяться досвідом і найкращими практиками у
сфері підвищення прозорості міст. Особлива увага буде приділена тим
сферам відповідальності міської влади, у яких міста в цілому набрали
найменше балів.
У червні ТІ Україна спільно з Інститутом Політичної Освіти
презентували рейтинг прозорості 100 міст, який можна подивитися на
сайті transparentcities.in.ua. Були виміряні 13 сфер відповідальності міської
влади, а саме, інформація про роботу органів місцевої влади, доступ та
участь, закупівлі, дані про житлову політику, бюджетування та контракти,
гранти, виділення фінансів, соціальні послуги, кадрові питання, професійну
етику та конфлікт інтересів, відомості про землекористування та будівельну
політику, комунальні підприємства, комунальне майно, а також освіту. Лише
шість міст зі 100 перетнули позначку в 50 балів. Отже, ситуація з прозорістю
в Україні залишає бажати кращого.
У семінарі візьмуть участь 30 осіб. Учасники будуть відібрані за
принципом їхньої мотивації. Серед них – місцеві посадовці, представники
місцевих громадських організацій та журналісти. Тренерами будуть експерти
ТІ Україна, а також залучені фахівці, зокрема й іноземні.
Організатори забезпечують проживання, харчування, доїзд учасників,
надають необхідні інформаційні матеріали. Активістам та журналістам, які
зможуть взяти участь у семінарі, повідомлять про це мінімум за 3 дні до
заходу.
Семінари проводитимуться в межах проекту «Розбудова прозорості в
містах України», який втілюється за підтримки Фонду демократії ООН
(UNDEF) (https://www.prostir.ua/event/yak-pidvyschyty-prozorist-mist-seminaru-poltavi).

08 вересня 2017 р. (Вінниця)
Міжнародний Форум «Демократія даних» (Вінниця).
ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» за підтримки
Державного агентства з питань електронного урядування України, Інституту
публічного управління та адміністрування Національної академії державного
управління при Президентові України та депутата Європейського
Парламенту, заступника керівника групи «Друзі європейської України»,
члена Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ Міхала Боні ініціює проведення
одноденного міжнародного форуму.
«Демократія даних» – це новий погляд на дотримання демократичних
стандартів та процедур щодо приватних та публічних даних, кількість яких
щорічно збільшується. Розуміючи особливу роль застосування інформації та
даних, як невід’ємної складової у взаємодії влади, громади та бізнесу,
виникає потреба ініціювати дискусію в Україні щодо захисту персональних
та авторських даних, правомірності використання та застосування в
публічних процесах. Розмова про світові практики та українську реальність
щодо даних є ключовою темою Форуму.
Анонс
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Міжнародний Форум «Демократія даних» – це захід, що об’єднає лідерів
міжнародних, державних та неурядових інституцій, представників бізнесу,
ІТ-сектору, наукового середовища та ЗМІ.
Партнери заходу: Державне агентство з питань електронного
урядування України, Вінницька міська рада, Інститут публічного управління
та адміністрування Національної академії державного управління при
Президентові України
Інформаційний партнер заходу: Громадський простір/.
Захід відбуватиметься у рамках проекту «Лабораторія електронної
демократії» за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва
в рамках програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та
участі громади» EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та Фондом
Innovbridgeта
Фонду
Чарльза
Стюарта
Мотта
(https://www.prostir.ua/event/mizhnarodnyj-forum-demokratiya-danyh).

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».
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
Анонс
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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
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).
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20–21 сентября 2017 г. (Ташкент, Республика Узбекистан)
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,
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).
21 вересня 2017 р. (Київ)
Перший Всеукраїнський Open Data Forum 2017.
Open Data Forum – перша щорічна всеукраїнська подія, що об’єднає
представників центральної та міської влади, українських та міжнародних
експертів, громадських активістів та стартап спільноту навколо теми
розвитку та застосування відкритих даних в Україні.
Анонс

9

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

1 – 31 серпня 2017 р.

<
20-28 лютого
2015
Метою Форуму є створення платформи для спільного пошуку
можливостей ефективного використання соціально-економічного потенціалу
відкритих даних й обговорення трендів та інновацій у міжнародній практиці
застосування даних на користь розвитку локальних спільнот.
Як свідчить міжнародний та український досвід, відкриття даних
стимулює створення нових послуг і розвиває індустрію власних програмних
продуктів, поліпшує взаємодію суспільства і держави, а також підвищує
прозорість діяльності та довіру до органів влади. Де зараз Україна в цьому
глобальному процесі? Які дані приносять максимальний позитивний ефект
громадянам та бізнесу? Відкриті дані по-українськи: які основні виклики
відкриття даних та роботи з ними? Відповіді на ці та інші запитання
шукатимуть доповідачі та учасники Форуму.
Серед доповідачів Форуму – відомі міжнародні фахівці галузі,
українські «першопрохідці» відкритих даних, очільники міст-чемпіонів з
відкритих даних, а також найяскравіші представники профільних
громадських організацій.
Організатор Форуму – Державне агентство з питань електронного
урядування України в партнерстві з проектом Фонду «Євразія» «Прозорість
та підзвітність у державному управлінні та послугах», за підтримки USAID i
UK AID.
Участь у Форумі безкоштовна, проте лише за умови попередньої
реєстрації за посиланням (https://www.prostir.ua/event/pershyj-vseukrajinskyjopen-data-forum-2017).
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Президент Петро Порошенко підписав Указ №254/2017, яким увів у
дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня
2017 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці
держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом
Президента України від 13 лютого 2017 року № 32».
Згідно з Указом Уряд у тримісячний строк має врегулювати питання
щодо заборони державним органам, підприємствам, установам і
організаціям державної форми власності закуповувати послуги (укладати
договори) з доступу до мережі Інтернет у операторів (провайдерів)
телекомунікацій, у яких відсутні документи про підтвердження
відповідності системи захисту інформації встановленим вимогам у сфері
захисту інформації.
Також Кабінет міністрів має запровадити в установленому порядку в
рамках розвитку державно-приватного партнерства механізм залучення
фізичних і юридичних осіб на умовах аутсорсингу до виконання завдань
кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів.
Згідно з Указом Уряд за участю СБУ має підготувати та подати на
розгляд парламенту законопроект щодо розмежування кримінальної
відповідальності за злочини у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і
мереж електрозв’язку, вчинені щодо державних та інших інформаційних
ресурсів, щодо об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та інших
об’єктів, а також відповідного розмежування підслідності.
Відповідно до Указу СБУ, Адміністрація Держспецзв’язку разом із
Національною поліцією України мають невідкладно активізувати співпрацю
із зарубіжними партнерами щодо протидії кібератакам на критичну
інформаційну інфраструктуру, проведення розслідувань таких кібератак,
установлення причин і умов, що сприяли їх вчиненню, а також щодо
залучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення кіберзахисту
державних електронних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної
інформаційної інфраструктури.
Крім того, протягом 2017 року Уряд має, зокрема забезпечити
фінансування видатків на проектування захищеного центру обробки даних
для розміщення державних електронних інформаційних ресурсів; вжити
заходів щодо створення Національного центру оперативно-технічного
управління мережами телекомунікацій України та забезпечення його
функціонування; забезпечити безумовне виконання державними органами
законодавства у сфері технічного захисту інформації, а також оперативно
реагувати в установленому порядку на виявлені порушення.

Офіційна інформація
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Також рекомендовано Національному банку України за участю
Адміністрації Держспецзв’язку та СБУ невідкладно вжити заходів,
спрямованих на удосконалення кіберзахисту системно важливих банків
України.
Рада нацбезпеки і оброни, розглянувши комплекс проблем у сфері
забезпечення кібербезпеки, пов’язаних із наслідками здійснених останнім
часом масованих кібератак на державні електронні інформаційні ресурси та
об’єкти критичної інфраструктури, також доручила Кабінету Міністрів
України опрацювати питання щодо визначення Держспецзвя’зку органом,
відповідальним за збереження резервних копій інформації та відомостей
державних електронних інформресурсів, а також щодо встановлення порядку
передачі, збереження і доступу до цих копій (Президент увів у дію рішення
РНБОУ щодо посилення заходів із кібербезпеки держави //
http://www.president.gov.ua/news/prezident-uviv-u-diyu-rishennya-rnbou-shodoposilennya-zahod-43006. – 2017. – 31.08).

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає запровадження
електронного реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії,
позитивним кроком на шляху боротьби з корупцією та закликає області
активно ним користуватися.
«Тепер, завдяки впровадженню реєстру, зможемо економити близько 0,5
млрд гривень державного і місцевих бюджетів. Закликаю області, які ще
цього не зробили, перейти на користування єдиним реєстром, а не
підтримувати корупційні схеми не чистих на руку підприємців, які
наживаються на здоров’ї українців».
Завдяки запровадженню цього реєстру пацієнтів, які потребують
інсулінотерапії, вдалося виявити та усунути низку порушень.
Щорічно уряд виділяє понад 600 млн грн субвенції для закупівлі
препаратів інсуліну, що становить близько половини від потреби пацієнтів,
тоді як решта покривається коштом місцевих бюджетів.
Так, за офіційною статистикою, яка надсилається до Міністерства, в
країні є 220 тис. інсулінозалежних пацієнтів, тоді як, в електронному реєстрі
наразі таких пацієнтів було внесено 174 тис. Ці дані вказують на наявність
близько 46 тис. осіб, що не існують, які включалися до обгрунтування
кількості грошей на закупівлю препаратів інсуліну за кошти державного
бюджету.
Впродовж останніх 8 місяців більшість областей перейшли на
користування єдиним реєстром і працюють по процедурі реімбурсації.
Області, що найкраще підготовлені до роботи через реєстр (Полтавська,
Чернігівська, Вінницька) уже значно економлять на закупівлі препаратів
інсуліну (Е-реєстр інсулінозалежних дозволить зекономити півмільярда –
Гройсман
//
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2296067-ereestrinsulinozaleznih-dozvolit-zekonomiti-pivmilarda-grojsman.html. – 2017. –
31.08).
Офіційна інформація

12

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

1 – 31 серпня 2017 р.

Национальное агентство по предупреждению коррупции выступило
с
инициативой
отменить
обязательную
подачу
деклараций
сотрудниками антикоррупционных общественных организаций.
Кроме того, НАПК выступает против необходимости подавать годовой
финансовый отчет о своей деятельности.
Как сообщается, во время заседания НАПК утвердило заключение к
законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по
обеспечению открытости для общества информации о финансировании
деятельности общественных объединений и использования международной
технической помощи». Этот проект закона предполагает отмену
декларирования антикоррупционных общественных организаций.
«НАПК поддерживает предложенные изменения относительно
исключения обязанности подавать декларацию общественных активистов,
лиц, получающих денежные средства, имущество в рамках реализации в
Украине программ или проектов технической или другой, в том числе
безвозвратной, помощи в сфере предотвращения и противодействия
коррупции».
Представитель общественного люстрационного совета Александра
Трик заявила, что работе Национального агентства по предотвращению
коррупции мешают украинские власти, которые пытаются взять
Агентство под свой контроль. Кабинет министров через Госспецсвязь
блокирует работу системы электронного декларирования. Кроме того, она
выразила уверенность в том, что правительство подает на рассмотрение в
Верховную Раду законопроекты, направленные на «взятие НАПК под ручной
контроль» (НАПК предлагает отменить декларирование и подачу годовых
отчетов антикоррупционерами // https://newsone.ua/ru/napk-predlagaetotmenit-deklarirovanie-i-podachu-godovyx-otchetov-antikorrupcionerami.
–
2017. – 31.08).
Кабінет міністрів України схвалив законопроект про створення та
впровадження кредитного реєстру Національного банку.
Відповідне рішення схвалили сьогодні на засіданні уряду.
Як пояснив міністр фінансів України Олександр Данилюк, цей
законопроект був розроблений у рамках співпраці з МВФ, а також з
Європейською комісією.
«Співпраця передбачає створення кредитного реєстру НБУ».
У ньому буде збиратися інформація про всі позичальників-юросіб і про
фізосіб з кредитами понад 50 тис. грн.
Інформація про фізосіб включатиме 26 параметрів, юридичних – 60.
Йдеться про інформацію про позичальника, його фінпоказники, поручителів,
застави, параметри кредиту (У Нацбанку запустять кредитний реєстр //
https://ukr.media/business/320040. – 2017. – 30.08).
Офіційна інформація
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Кабінет міністрів запустив у тестовому режимі портал вакансій при
міністерствах.
Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко:
«Розпочинаємо тестову експлуатацію єдиного порталу нових вакансій в
міністерствах. До вересня ми збираємо пропозиції щодо вдосконалення
порталу, щоб з появою перших вакансій він запрацював на повну силу.
Заходьте, тестуйте та залишайте свої коментарі».
Наразі на порталі немає вакансій, з’явитися вони мають після 4
вересня. Наразі на сайті розміщена інформація про реформу держуправління
та конкурси при міністерствах.
18 серпня Кабмін ухвалив нормативні акти, які відкривають наступний
етап реформи державного управління. У рамках анонсованої раніше реформи
держслужби, уряд почав відкритий конкурс на нові посади в десяти пілотних
міністерствах, зокрема, в Мінагрополітики, а також СКМУ, Нацдержслужбі,
Національному агентстві електронного урядування. Метою цієї реформи є
підвищення якості державної служби через фокусування міністерств на своїй
головній функції – формуванні державної політики та значному посиленні
кадрового складу державної служби (Назарій Тузяк Кабмін запустив
портал
із
вакансіями
у
міністерствах
//
https://zaxid.net/kabmin_zapustiv_portal_iz_vakansiyami_u_ministerstvah_n143
4636. – 2017. – 23.08).

На сьогоднішній день вже доступно близько 30 різних сервісів в
електронному форматі. Багато з них запроваджені для спрощення умов
ведення бізнесу.
Олександр Риженко, голова Держагентства з питань електронного
урядування України:
«Сервіси запроваджені з одного боку для спрощення умов введення, та
економії часу, а з іншого – щоб не було контакту людини з чиновником».
Особливо можна виділити сервіси у сфері будівництва і у соціальній
сфері. Наприклад, подання заяви на отримання субсидії, або допомога при
народженні дитини. Ці сервіси були запущені в цьому році.
«Є адміністративні послуги, які платні, наприклад внесення змін про
юридичну особу, а є безкоштовні. Наприклад, реєстрація фізичної особипідприємця, якою вже скористались вже близько 2 тис. ФОПів. Для того, щоб
зареєструватися, людина має лише заповнити спеціальну форму та накласти
спеціальний цифровий підпис».
При цьому експерт каже, що на сьогоднішній день основні складнощі –
досить зарегульоване законодавство.
Риженко планує, що до кінця цього року громадянам стануть доступні
також такі послуги як довідка про несудимість, реєстрація дитини при
народженні, реєстрація автомобіля і т. п. (Експерт розповів, які державні
послуги для українців вже доступні у електронному форматі //
http://news.finance.ua/ua/news/-/409051/ekspert-rozpoviv-yaki-derzhavniОфіційна інформація
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poslugy-dlya-ukrayintsiv-vzhe-dostupni-u-elektronnomu-formati.
21.08).

–

2017.

–

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
«Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній і стала першою
країною в світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних
власників – ініціативи Transparency International щодо сприяння
прозорості та запобігання корупції».

Завдяки спільній роботі Державного агентства з питань електронного
урядування та Міністерства юстиції інформація про бенефіціарів всіх
українських компаній опублікована на сайті Єдиного державного порталу
відкритих даних. «Тепер ЗМІ і громадськість можуть вільно
використовувати і аналізувати ці відкриті дані для публічного контролю, а

Офіційна інформація
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IT-бізнес – для створення нових інтернет-сервісів і проектів, які будуть
збагачувати економіку і знадобляться своїм користувачам».
Ярослав Юрчишин, виконавчий директор ТІ Україна:
«Україна може не лише втілювати вже готові рішення в сфері більшої
підзвітності влади, громадськості та електронного урядування, а й задавати
тренди. Відкриття реєстру бенефіціарних власників, яке здійснив Уряд
раніше, це вже був прорив. Зараз, долучаючись першою серед країн до
створення реєстру бенефіціарів на глобальному рівні, Україна робить
суттєвий крок в напрямку створення глобальних механізмів запобігання
корупції».
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування:
«Саме електронне урядування є ключем до ефективних реформ в
Україні. Участь у такому важливому міжнародному проекті розкриває перед
нами додаткові можливості щодо забезпечення відкритості та прозорості
відповідно до світових стандартів».
Олеся Архипська, експерт з урядування ТІ Україна, член
Координаційної ради ініціативи ПВУ:
«Наша
держава
зробила
справжній
прорив
із
виконання
антикорупційних зобов’язань, впровадження відкритих стандартів та
відповідальної підзвітної політики з відкриття бенефіціарних власників.
Днями відбулася церемонія підписання Президентом Європарламенту та
представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення
про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян
України. ТІ Україна як представництво глобального руху Transparency
International була і залишається рушієм цих змін спільно зі всіма
партнерами».
До запуску Глобального реєстру бенефіціарних власників приклався
консорціум міжнародних організацій – Transparency International,
OpenCorporates, World Wide Web Foundation, Global Witness, the B Team, ONE
Campaign та Open Contracting Partnership. Його поява – результат політичної
волі країн-учасниць глобального Антикорупційного саміту у м. Лондоні в
травні 2016 року. Реєстр має стати авторитетним джерелом даних про
власників компаній та організацій. Ці дані будуть пов’язані між собою в
різних юрисдикціях, галузях, а також взаємодіятимуть із іншими базами
даних (Україна відкрила дані про бенефіціарних власників компаній //
https://www.prostir.ua/?news=ukrajina-vidkryla-dani-pro-kintsevyh-vlasnykivkompanij. – 2017. – 16.08).

З осені розпочнеться видача внутрішніх паспортів у вигляді IDкартки одразу з електронним цифровим підписом, а до кінця року в
Україні запрацює MobileID.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Офіційна інформація
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впровадження електронних послуг – один із пріоритетів Уряду, тому
Державне агентство з питань електронного урядування працює в цьому
напрямку. До кінця 2017 року планується запровадити ще низку онлайнсервісів. Також розпочнеться видача внутрішніх паспортів із ЕЦП.
Навесні Державне агентство з питань електронного урядування
України разом з Міністерством юстиції України запровадили низку
електронних послуг з реєстрації підприємництва. Наразі найбільшою
популярністю користується електронна послуга з відкриття ФОП. До кінця
року запровадять реєстрацію дитини та шлюбу онлайн. Прем’єр наголосив на
важливості цифрового підпису задля забезпечення українців надійними
засобами електронної ідентифікації і додав, що з осені розпочнеться видача
ID-карток одразу з електронним цифровим підписом, а до кінця 2017 року в
Україні запрацює ЕЦП на SIM-картці. Також Володимир Гройсман порадив
усім українцям, які ще не мають ЕЦП, швидше оформлювати його.
Раніше ми розповідали про запуск електронної черги на отримання
біометричних паспортів. Ця послуга раніше працювала в Житомирі, Києві,
Одесі, Дніпрі. Зараз команда сервісу iGOV спільно з Державною міграційною
службою (ДМС) підключила кілька міст, де цю процедуру частково можна
пройти онлайн. Серед них – Львів, Рівне, Херсон, Харків, Вишгород, Боярка,
Бориспіль. Цей сервіс не дозволяє повністю перенести в онлайн оформлення
біометричного закордонного паспорта, але з його допомогою можна
записатися в електронну чергу, заповнити заздалегідь всі необхідні
документи (щоб не треба було ксерить їх на місці), провести оплату
(Катерина Буяльська Восени 2017 року в Україні почнуть видачу
внутрішніх паспортів з ЕЦП // https://nachasi.com/2017/08/08/eidentyfikatsiya-ukraina. – 2017. – 08.08).

До кінця року почне працювати мобільна ідентифікація громадян
Mobile ID, а також реєстрація шлюбу та свідоцтва про народження
онлайн.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
«Слід додати, що широкому поширенню електронних послуг сприяє
забезпечення українців надійними засобами електронної ідентифікації. Поки
що в Україні таким засобом є електронний цифровий підпис (ЕЦП). Тому я
порадив би всім українцям, які ще не мають ЕЦП, оформлювати його. З осені
почнеться видача внутрішніх паспортів у вигляді ID-карти одразу з
електронним цифровим підписом (ЕЦП), а до кінця року в Україні почне
працювати Mobile ID (ЕЦП на SIM-карті)».
Голова
Державного
агентства
з
питань
електронного
уряду Олександр Риженко сподівається, що через 3-5 років всі українці
матимуть ID-карту громадянина і цифровий підпис. Впровадження
електронних безконтактних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та
електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження
системи електронного уряду в Україні (Франківцям рекомендують
Офіційна інформація
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оформити електронні підписи // http://report.if.ua/lyudy/frankivcyamrekomenduyut-oformyty-elektronni-pidpysy. – 2017. – 08.08).

Міністерство охорони здоров’я України пропонує запустити на рік
пілотний проект із впровадження електронної системи автоматизації
обліку надання медичних послуг (eHealth).
Відповідний проект постанови уряду розміщено на сайті відомства.
Проект передбачає, що учасники пілотного проекту будуть вести облік
надання медпослуг і здійснювати управління медичною інформацією з
використанням електронної системи охорони здоров’я. Це ндать можливість
забезпечити автоматизацію ведення обліку медпослуг шляхом створення,
розміщення, публікації та обміну даними і документами в електронному
вигляді, до складу якої входять центральна база даних та медичні
інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін
інформацією через відкритий програмний інтерфейс (АРІ).
Учасники самостійно прийматимуть рішення про участь у пілотному
проекті.
Проект передбачає, що МОЗ має протягом місяця затвердити порядок
функціонування електронної системи охорони здоров’я в пілотному проекті і
відзвітувати про підсумки проекту не пізніше трьох місяців після його
завершення.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, в електронній
системі охорони здоров’я формуватимуть і вестимуть реєстри постачальників
медпослуг, реєстри медпрацівників, застрахованих осіб (пацієнтів) і
укладених декларацій із медичного обслуговування.
Електронна система охорони здоров’я створюється на підставі
Меморандуму про спільну діяльність, який був підписаний 16 березня 2017
року, між Міністерством охорони здоров’я, Держагентством з питань
електронного урядування України, благодійною організацією «Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та Громадською організацією
«Трансперенсі Інтернешнл Україна». Долучення лікарень до eHealth
почалося 19 червня 2017 року. Станом на кінець липня 2017 в електронній
системі охорони здоров’я зареєстровано 284 лікарні (МОЗ пропонує
запустити
на
рік
пілотний
проект
eHealth
//
http://ua.interfax.com.ua/news/general/441082.html. – 2017. – 08.08).
Заступник голови Державного агентства з питань електронного
урядування Олексій Вискуб:
Вже 1300 разів українці скористалися послугою оформлення допомоги
на дитину онлайн.
«За статистикою понад 1000 фізичних осіб-підприємців та одночасно
понад 800 підприємств припинили реєстрацію за допомогою онлайн-сервісу.
Дуже важливі послуги, що стосуються початку будівельних робіт. Зараз 2500
Офіційна інформація

18

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

1 – 31 серпня 2017 р.

<
20-28 лютого
2015
будівництв отримало довідку про початок робот онлайн та понад 50
будівництв здано в експлуатацію тез через онлайн систему».
Крім того, в середині серпня по усій території України буде доступна
нова послуга – видача довідки про несудимість. Вискуб наголосив, що
стосовно цієї довідки діє закон про персональні дані, але отримання довідки
буде максимально спрощено. Наприклад, крім паперового, вона буде також
мати електронний цифровий вигляд для передачі пакету документів до
консульств та посольство (З середини серпня в Україні почнуть видачу
довідки
про
несудимість
онлайн
//
https://hromadskeradio.org/news/2017/08/01/z-seredyny-serpnya-v-ukrayinipochnut-vydachu-dovidka-pro-nesudymist-onlayn. – 2017. – 01.08).

Офіційна інформація
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Регіональні ініціативи
У Луцьку в Центрі надання адміністративних послуг відбулася
робоча зустріч щодо впровадження електронних послуг та електронного
врядування.
Перший заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування України Олексій Вискуб зауважив, що
впровадження електронного врядування є важливим елементом
реформування країни. Отримання послуг онлайн мінімізує корупційну
складову.
Керівництво країни планує до 2018 року, аби близько 100
адміністративних послуг надавалося через інтернет. Нині уже 30 таких
послуг українці можуть отримати дистанційно. Так, до кінця цього року
онлайн можна буде зареєструвати шлюб, отримати свідоцтво про
народження дитини, зареєструвати транспортний засіб тощо.
Менеджер програм Фонду Східна Європа Олена Саєнко зауважила,
що її організація працює над впровадженням електронного врядування.
Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад
зауважив, що ЦНАП активно працює. Щодня його відвідує багато лучан.
Тому прийнято рішення про розширення і базовим стане ЦНАП у
приміщенні Палацу урочистих подій. Він наголосив, що там буде проведено
ремонтні роботи і у планах його запуск до кінця 2018 року. На його думку, це
розвантажить діючий ЦНАП (У Луцьку з’явиться ще один ЦНАП //
http://www.volynpost.com/news/96036-u-lucku-ziavytsia-sche-odyn-cnap.
–
2017. – 29.08).
Виконувачка обов’язків заступника міського голови Дніпра Яніка
Мерило підсумувала перший рік роботи в мерії.
Про досягнення та плани на майбутнє вона розповіла під час пресконференції 16 серпня.
«Рік тому мер Дніпра Борис Філатов доручив мені опікуватися трьома
сферами. Це – департамент ІТ, ЦНАПи та ProZorro. Місто дісталося нам без
жодних електронних реєстрів і баз даних. Усе доводилося робити з нуля».
За останній рік вдалося чимало. Найпопулярнішою новацією став
запуск інтернет-черги до лікаря. Електронна реєстратура працює в трьох
поліклініках міста. У медичних центрах № 3, 5 і 11 цією послугою
скористалися вже 40 тис. мешканців. До кінця року електронну чергу хочуть
запровадити в усіх медцентрах міста.
Також у Дніпрі провели паспортизацію всіх доріг через програму
Navizor, а додаток Waze допомагає містянам оперативно дізнаватися про
перекриття руху.
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Минулої осені місто одним із перших в Україні відкрило Центр
надання адміністративних послуг, що об’єднаний із сервісним центром
Міністерства внутрішніх справ. Лівобережний ЦНАП розташований в
одному з торговельних центрів міста, й це неабияк зручно для дніпрян. У
майбутньому тут планують видавати закордонні паспорти.
А ще в мерії створили сайт відкритих даних. Нині на ресурс
завантажено вже понад 150 пакетів різних документів. Запуск платформи
вивів Дніпро на перше місце за відкритістю інформації серед українських
міст.
Масштабним проектом є «Бюджет участі». Нині у Дніпрі завершився
другий етап подачі розробок дніпрян.
Дніпро входить до п’ятірки рейтингу ProZorro за якістю проведених
закупівель.
«У департаменті охорони здоров’я мерії успішно завершилося 76 %
закупівель. Для порівняння: у Києві цей показник – 66 %. Ми не тільки
проводимо через ProZorro всі закупівлі, дорожчі за 3 тис. грн, а й робимо це
якісно».
Після ухвалення відповідного закону з новою силою впроваджуватимуть
електронний квиток і картку мешканця, а видача довідок про склад сім’ї в
електронному форматі полегшить процес оформлення субсидій для містян.
Виконувачка обов’язків заступника Бориса Філатова також зауважила,
що всі новації, заплановані на 2017 рік, стартують вчасно.
Серед планів мерії – повномасштабний запуск електронної медицини.
Йдеться про електронні картку та рецепт для пацієнтів (Рік ІТ-проектів:
виконувачка обов’язків заступника Бориса Філатова розповіла про основні
електронні новації у Дніпрі // https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/
21306/rik-it-proektiv-vikonuvachka-obovyazkiv-zastupnika-borisa-filatovarozpovila-pro-osnovni-elektronni-novacii-u-dnipri. – 2017. – 16.08).

Анастасія Бачинська, керівник організації ГО «МІЦ «За професійну
діяльність» розповіла, що у рамках згаданого проекту вдалося підключити
до платформи «Відкрите місто» міста Чоп, Перечин, Великий Березний і
Берегово.
«Платформа забезпечує так зване електронне урядування для членів
територіальної громади відповідного населеного пункту. Мешканці можуть
зареєструватися у цій програмі із дуже зручним інтерфейсом та сигналізувати
місцевій владі про проблеми – відкритий люк, неполатана яма, проблема у
дитсадку, будь-які проблеми, з якими стикаємося щодня. Цей запит
потрапляє до відповідного відділу. Міста отримують цю програму від Фонду
Східна Європа безкоштовно. Крім того, можна не тільки сигналізувати про
проблемні моменти, а й мати доступ до карти, де можна відзначати
проблемні місця. Це дає змогу побачити, куди слід спрямувати кошти та
управлінський ресурс. Третя можливість – розсилка усіх скарг. За бажання,
кожен може побачити, про які проблеми сигналізуються мешканці –
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громадські організації, депутати, будь-хто із небайдужих мешканців. Запити,
які поступили через платформу, є офіційними зверненнями, чиновники
нестимуть відповідальність за відсутності відповідної реакції на звернення».
До речі, для посадовців проводять безкоштовне навчання по роботі з
платформою.
Вікторія Слюсаренко, керівник проекту:
«Реалізація проекту розпочалась з жовтня 2016 року, в рамках якого
було заплановано підключити 5 міст до системи Відкрите місто. Ще до
початку реалізації проекту ми звертались із відповідними пропозиціями до
керманичів міст Виноградів, Мукачево, Берегове, Свалява, Хуст, Іршава,
Чоп, Перечин, Тячів, а також в селища міського типу. Очільники цих міст
відмовилися від підключення до платформи, мотивуючи тим, що мають
зворотний зв’язок на сайті, але це зовсім інша система роботи. Тих, хто
підключився, ми навчили працювати, провели тренінги серед населення,
розповсюдили інформацію. Можемо констатувати, що у містах, підключених
до платформи, вона успішно працює».
«Приєднання до платформи «Відкрите місто» – це важливий етап
переходу до електронного врядування, безпаперового спілкування влади і
громади. Воно дозволяє оперативно реагувати на питання, які турбують
громаду».
Вона також закликала до співпраці й інші міста Закарпаття.
Підключення до платформи «Відкрите місто» є безкоштовним,
повідомили Закарпаття онлайн в Ужгородському прес-клубі.
В Ужгороді за 2 роки існування проекту «Відкрите місто» надійшло
близько 200 повідомлень. Головне завдання системи – не поскаржитися, а
навчитися владу і містян спілкуватися з метою вирішення проблеми.
Проект реалізується за підтримки Фонду Східна Європа в рамках
програми «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої
демократії» за рахунок коштів, наданих Фондом Ч.С. Мотта (США) (В
Ужгороді оголосили результати проекту «Відкрите місто» //
http://zakarpattya.net.ua/News/172765-V-Uzhhorodi-oholosyly-rezultatyproektu-Vidkryte-misto. – 2017. – 07.08).
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Експертний погляд
Олександр Щелоков, керівник проекту Є-data, засновник ресурсу
007.org.ua, та організатор національного конкурсу журналістських
розслідувань та аналітичних досліджень «Є-розслідування»:
Світ дуже динамічно змінюється. Великі обсяги інформації, високий
рівень невизначеності, необхідність швидко, зважено та свідомо
приймати рішення, потребують достовірних та доступних даних.
Найкращим інструментом для розвитку можуть стати саме відкриті
дані. Вперше люди почали формувати та використовувати відкриті дані 300
років тому. В Англії звичайний галантерейщик Джон Грант почав
відслідковувати, скільки людей та за яких обставин помирають. Потім додав
дані про те, скільки людей народжується. Далі – проаналізував скільки
народжується хлопчиків, дівчат, який відсоток смертності і т.п. Він зібрав усі
доступні дані докупи і надав уряду. Так Англія стала першою країною, яка
навчилася планувати армію. Вони стали першими, хто вийшов до населення і
продемонстрував ефективність уряду, порівнявши кількість вбивств у
Лондоні та Парижі. Тоді уряд вперше звернув увагу на відкриті дані. Тоді
науковці та журналісти зрозуміли, що набір цифр має набагато більше сенсу і
може змінити що завгодно.
Чому ми це почали? Тому що пройшло 300 років, протягом яких люди
вчилися робити щось з даними. Потім з’явився Інтернет – і за 30 років
змінилося все. Тепер з будь-якої точку світу можна отримати величезний
масив даних. Він настільки великий, що людина вже фізично не спроможна
його обробити. ІТ-технології, Big Data та роботи з’явились для того, щоб за
журналіста зробити рутинну роботу. Наша команда якраз навчилася
відкривати бази даних, робити електронні інструменти та створювати зручні
сервіси. Жодна база даних чи сервіс не мають сенсу, поки журналіст не
зробить свій матеріал, який прочитають люди. Саме журналіст ставить
крапку у нашому процесі: відкрили дані – надали інструменти роботи з
відкритими масивами – провели розслідування чи дослідження.
Великі дані ставатимуть дедалі популярнішими. Експерти та
експертизи вже відходять у минуле, експертиза лишиться тільки там, де є
невеликий обсяг даних. Там, де є великі дані, будуть роботи. Людина там не
потрібна, вона там вже не є ефективна.
Наприклад, я прихожу до лікаря, він відкриває мою карту, дивиться на
неї п’ять хвилин, щось побачив, щось не побачив, виписав мені приблизно
якісь ліки і я пішов. Big Data – це коли в електронній карті вказано, де я
народився, у якому кліматі, де ріс, які ліки приймав, коли почав пити, коли
почав курити, які маю хронічні захворювання тощо. За таких умов робот
завжди мені дасть кращу рекомендацію. Якраз медицина – один з перших
сегментів, де половина людей залишиться без роботи. Залишаться вчені, які
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будуть створювати, думати, програмувати. Все решта, на жаль, відійде і
стане автоматизованим процесом мегаефективного робота.
Знаєте про китайського робота, який статті пише не гірше за людину?
Все, світ змінився. Big Data буде скрізь, де є понад 5, 10, 20 терабайтів
інформації. Люди мають виховувати дітей, займатися творчістю і мислити.
Людина може використовувати інтуїцію, ризикувати, кохати, творити.
Роботи – виконувати низку автоматизованих дій, та шукати інші більш
прагматичні рішення.
Для мене – це просто інструмент роботи з великими масивами даних,
який я використовую у своїй роботі. Це не якась геніальна штука, не якийсь
надвинахід. Це просто ІТ-рішення, яке допомагає обробляти багато
інформації.
На фестивалі OpenMotoFest цього року спробували об’єднати рокерів і
байкерів. Цей захід надихнув нас на ідею у 2018 році провести OpenDataFest і
покликати туди творчих людей. Якщо зараз Open Data більше відноситься до
фінансів, ризиків та медицини, ми хочемо показати, що відкриті дані можуть
бути ефективно використані і для творчих людей.
Наприклад, якщо Ви дивитесь на дерево, як на ньому зелені листочки
стають жовтими, а потім опадають, то, здається, що це все
несистематизований набір даних. Але якщо поставити камеру і кожен день
фіксувати, що відбувається з деревом, то можна побачити, скільки листочків
падає кожного дня, як їхня кількість змінюється щороку. Тобто, можна
отримати величезний набір даних. Наприклад, можна спрогнозувати
щорічний обсяг опалого листя у парку міста, організувати його збір та
переробку на добриво. Або увесь цей процес можна намалювати. Можна
візуалізувати життя цього дерева або парку, або лісу – тоді сухі дані
перетворяться на творчість. Можливості Open Data – вони ж безмежні.
Пам’ятаєте, раніше люди думали, що сонце крутиться навколо Землі?
Потім точно сказали, що Земля крутиться навколо Сонця. Потім виявилось,
що і Земля, і Сонце крутяться навколо загального центру мас. Тобто, ми,
насправді, нічого не знаємо. Коли ми почали займатись Open Data, перше, що
ми зробили – забули все, чому нас вчили у школі, інституті протягом років
робити. Це все потрібно було викинути. Тому що Open Data – це щось
абсолютно нове, на що потрібно дивитись і там правил нема. Там можна
побачити щось таке, чого тебе ніхто не навчить.
Колись я потрапив до банківської сфери. Ми з командою робили перший
проект, коли банки почали між собою продавати гроші. Потім ми першими
розробили систему, яка допомагала філіям між собою переказувати кошти.
Потім створили в Україні систему ризик-менеджменту, я робив цей проект у
комерційних банках. Потім почали управляти ліквідністю, мені довелось
робити перше казначейство в Україні. Тут перший портал з відкритих даних
– природно було ним зайнятись. Думаю, за кілька років знову займемось
чимось новим і революційним. Просто так само собою виходить.
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Є два моменти. Перший – є сміливі люди, які взялися це зробити. Той
закон, який ми реалізували, ходив по багатьох міністерствах, його ніхто не
хотів брати, бо йшлося про щось нове і незрозуміле. А у Мінфіні знайшлися
люди, які взяли цей проект і не побоялися його реалізувати. Другий момент –
відкриті дані в уряді нікому не потрібні.
Бо це робить урядовців прозорими, люди про них більше знають. Є дві
країни – Сомалі і Данія. Сомалі займає найгірше місце у рівні сприйняття
корупції, а Данія – перше. Україна – посередині. Ми спробували дослідити,
чому так. Виявилось, що не корупція причина поганого рівня життя чи
економічної ефективності, чи свободи слова.
Доступ до інформації. В Сомалі лише 1,5 % людей мають Інтернет.
Лише 1,5 % людей можуть подивитися, хто у них президент, хто сидить у
Міністерстві фінансів, що відбувається у сусідній країні. Тривалість життя
там – 55 років. У Данії на 100 людей 92 мають інтернет та Open Data. Тобто,
ключове – це відкриті дані та доступ до них. Далі – люди самі вирішують.
Коли відкриваються дані, чиновник стає прозорим. Він цього боїться,
яким би він чесним не був. Людина слабка: запропонуй їй мільйон – вона
відмовиться, запропонуй вдруге – вона замислиться. На третій раз – людина
цей мільйон візьме. Людина якщо не слабка, то – пасивна. Тільки якісь
роботи, інформаційні системи та свідомі люди, які розуміють, для чого вони
живуть, можуть правильно використати Open Data.
Абсолютно. Можливо, всі казки і писались саме про Open Data.
Взагалі, мало людей бачать картину комплексно. Якби кожна людина
читала Конституцію хоча би раз на місяць, а не колись бігом у школі чи у
виші, то стало би зрозуміло, у чому головне зло. Чиновник, поліцейський
мають обов’язок допомагати – у послугах з оформлення документів або
вирішенні проблем у ДТП. На рівні Конституції закріплений не обов’язок
держслужбовця перед громадськістю, а повноваження. А повноваження – це
стосунки між керівником і підлеглим. Отак спотворена наша реальність. Хто
розуміє, у чому тут проблема, може легко бачити, чи бреше кожен окремий
політик, чи говорить правду. Якщо самостійно залізти і перевірити відкриті
дані, а не прочитати замовну статтю чи чергову думку сумнівного експерта –
взагалі все стає дуже простим та зрозумілим.
Уряд це зрозумів. Вони мають фінанси, юристів, айтішників і почали
дуже розвивати цю тему, інтегрувати Open Data, намагатися встановити
контроль над цими базами.
Їм не потрібна прозорість. Open Data їм потрібні, щоб контролювати
нас. Обов’язок – те, наскільки я можу допомогти спільноті. Повноваження
це вбивають. Тому контроль – це обов’язкова штука в системі. Контроль
держави може зробити з вас раба або дати вам шанс стати вільним і
самому контролювати систему.
Open Data це інструмент, який допомагає суспільству контролювати
владу, а владі допомагає розвивати країну. Відкриті дані допомагають не
лише виявляти корупцію, це є чудовий інструмент для оптимізації бізнес-
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процесів та збільшення ефективності. Є й інша сторона відкритих даних.
Власник інформації має можливість контролювати нас, бо знає, де ми
живемо, чим володіємо, чим цікавимось, хто наші друзі, чи є у нас судимості
і так далі. Межа між відкритими даними та персональними даними, межа між
публічною інформацією та етичністю використання даних про стан здоров’я
людини чи інші глибоко особисті моменти – дуже тонка. Право використання
такої інформації, можливості обробки чи передачі персональних даних
третім особам – критичне питання найближчих 20 років розвитку країни.
Ви ж знаєте, що є спеціальні чорні списки журналістів? Щойно ви щось
не те робите, одразу айтішники, які працюють з Open Data на стороні
темряви, роблять на вас досьє – куди ходите, що робите, чим дихаєте. Це не
теорія змови. Це звичайні фінансові інтереси людей, які бажають втримати
владу та контролювати бізнес.
Україна – це люди. Я бачу рух і розвиток, тому що сам розвиваюсь,
росте моя сім’я, моє місто. У мене дві доці, я їжджу на мотоциклі по країні,
можу малювати чи працювати у кузні, читати чи працювати з інформацією.
Якщо я розвиваюсь як людина, значить і Україна розвивається. Ми всі щось
дізнаємося, щось змінюємо. Україна – точно не болото, яке застигло. Скільки
лише революцій у нас було останнім часом. Ми мегакрута, динамічна країна,
насправді.
От держава – це якраз поки що болото. А Україна – квіточка, яка
пробилась і тримається. Хоча людей, які за нею доглядають, дуже мало, десь
1,5 %, які реально займаються розвитком себе та країни. Решта – або пасивні,
або намагаються цю квіточку зрізати і продати.
Open Data це добре показують. Якщо візьмете базу даних громадської
організації та урядової – побачите, наскільки вони відрізняються.
Наприклад, університет Шевченка має в державних реєстрах 46 назв. Ця
несистемність є не просто так – з такими даними неможливо ніяк працювати.
В нашому реєстрі Університет Шевченка має один код і всю інформацію про
нього можна отримати одразу, забивши один код. В державному реєстрі це
все розмито, інформація поділена між різними відомствами і на те, аби це
зібрати докупи, треба покласти життя. Тому на рівні баз даних держава, як
система або інструмент влади, і народ, як джерело влади – вони дуже різні.
Коли вперше в Україні розробляєш концепцію «Прозорий бюджет», таку
реальну, з правильним підходом, скороченням персоналу, автоматизацією
всіх процесів, стратегією на 20 років, маєш проект надати міністерствам на
погодження. Так от, наприклад, від Мінінфраструктури до проекту цієї
концепції нам прийшло наступне зауваження: на Кабмін не можна подавати
презентацію у кольорі. Інформація має бути у чорно-білому варіанті.
Найважче отаке ставлення – вони ніколи не дивляться на суть питання, до
всього ставляться суто формально. Неправильний відступ на сторінці
документу – привід відправити проект на доопрацювання, бо інакше
документи буде незручно підшивати в архів. Неважливо, що йдеться про
зміни в країні, які потрібно робити швидко.
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Якби зараз працював цифровий архів, то ми могли б запровадити
електронні договори. Ми б перестали підписувати гори паперів, підшивати
їх, а потім – вносити в систему. Ми б одразу працювали на електронному
майданчику, підписали документи електронним ключем і вони розлетілися б
одночасно по всіх контрагентах. Але електронний архів – це окрема історія.
У державному апараті зрозуміли, що це важливо, що це може стати
великим козирем. Бо, з одного боку, вони ніби прозорі, а з іншого – матимуть
можливість реально контролювати величезну кількість баз даних.
Але якщо Європа і США йшли до відкритих даних 10-18 років, то ми
зайняли 24 місце у рейтингу Global Data Index за два роки. Ми у цьому
напрямку ідемо швидше і перескочили якісь моменти. Тому, якби уряд зараз
правильно себе повів, то ми могли би увійти і в Топ-10 і зробити електронне
урядування ефективним. Але 86 % українців взагалі не розуміють, що таке
електронне урядування. Якщо людина цього не розуміє, то вона за це не
проголосує. Крім того, віддати управління роботу, який діє за електронним
правилами, якому не можна занести хабар чи якось з ним домовитись – це
теж важко сприйняти пересічній людині.
Є-data – найбільша в Україні база відкритих даних. Більше того, це
єдина база відкритих даних. У нас там немає жодного файлу у форматі PDF,
Doc, jpg і так далі. Там немає форматів, які важко обробити. Це єдиний
портал, який відповідає міжнародним стандартам Open Data. Ці дані без
проблем можна скачати чи обробити. Тому це реально крута база даних.
Сьогодні розвиває дану базу Міністерство фінансів.
007.org.ua – це громадська ініціатива. Ми її зробили, бо нам було
нудно. Був застій у Є-data, змінився уряд, змінилися умови нашої роботи в
Мінфіні і ми, аби не сидіти просто так, створили цей портал. Він став
першим, який об’єднав багато баз даних, візуалізував їх. На цьому ресурсі
вперше з’явились роботи, які показували зв’язки: хто, кому, за що заплатив.
Коли цей сервіс запрацював, зрозуміли, що просто тішитись тим, що він є –
не дуже цікаво. Треба було залучати до його використання людей, особливо –
журналістів. База даних помре, якщо нею не користуються. Ми вирішили
створити цей конкурс, аби залучити журналістів, як ту проміжну ланку, яка
поєднує громадськість із владою.
Ми поки не навчились робити реформи. Немає жодної успішної
реформи. Є-data – це не реформа, це є революція. Вона вперше відкрила дані
держави. Вперше Державне казначейство почало передавати кожну
платіжечку громадськості. Це – революція. Далі вже може бути реформа
управління державними фінансами. Це – складна штука, коли робиш облікові
системи, автоматизуєш процеси планування та використання бюджетних
коштів, змінюєш Бюджетний кодекс.
Open Data – означає бачити нове, бачити більше і від цього – знати
більше. Без комплексного бачення, яке дають відкриті дані – залишаєшся у
своєму маленькому світі (Євгенія Мазур Експерт: Головна причина
поганого
життя
–
не
корупція
//
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http://24tv.ua/ekspert_golovna_prichina_poganogo_zhittya__ne_koruptsiya_n85
6348. – 2017. – 28.08).

Роман Семенуха, народний депутат, «Самопоміч»:
Утиски, переслідування, наступ на демократію. Боротьба з
кібернетичними загрозами та тероризмом. Саме такі полярні оцінки
можна почути щодо ініціативи Держспецзв’язку про обов’язкову
реєстрацію сім-карт.
Ця проблема стосується мільйонів українців, адже мобільний зв’язок
став першочерговою потребою кожного.
Завдяки йому ми стаємо ближчими до світу, але одночасно –
вразливішими для кібернетичних, терористичних і шахрайських загроз.
Саме тому аналізувати проект Держспецзв’язку треба винятково з точки
зору безпеки та інтересів людини.
Документ ще не є законопроектом, а лише ініціативою відомства. Отже,
є імовірність, що пропозиції та зауваження до нього, озвучені НКРЗІ,
мобільними операторами та громадськістю, будуть почуті і враховані.
Наразі у проекті, який передбачає внесення змін у закони «Про
телекомунікації» і «Про радіочастотний ресурс України», є дві важливі
новели.
По-перше, пропонується механізм обов’язкової реєстрації абонента в
оператора, провайдера телекомунікацій, у тому числі абонентів, які
отримують послуги без укладання договору у письмовій формі.
По-друге, передбачається покладення на НКРЗІ повноважень щодо
встановлення порядку ведення реєстру міжнародних ідентифікаторів
кінцевого обладнання, а на Український державний центр радіочастот –
завдання ведення реєстру IMEI.
На перший погляд, мотив ініціативи зрозумілий: боротьба з
терористичними та криміногенними загрозами. Тим більше, що практика
обов’язкової реєстрації абонентів мобільного зв’язку доволі поширена у світі.
Уперше реєстрацію передплачених сім-карт запровадили ФРН і
Швейцарія у 2003 році. Пізніше це зробили близько 80 країн. Купити картку
без паспорта неможливо у Норвегії, Австралії, Росії, Індії, Бразилії, Болівії,
Еквадорі. Ідентифікують абонентів оператори в Італії, Іспанії, Франції,
Угорщині, Японії, Словаччині.
Утім, далеко не всюди цей процес пройшов безболісно. У деяких країнах
«паспортизація» погіршила життя абонентам, додала труднощів операторам,
проте не виконала основне завдання: не посприяла боротьбі з терористами і
шахраями.
Так, провалився експеримент з надання послуг мобільного зв’язку за
паспортами у Мексиці у 2009 році. Нововведення згодом скасували, адже
воно ніяк не вплинуло на розслідування чи запобігання злочинам у сфері
торгівлі наркотиками. Злочинці купували картки поза межами країни. Через
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рік після впровадження реєстрації кількість телефонних вимагань зросла на
40 %, а викрадень – на 8 %.
Не краща ситуація в Росії, де після «паспортизації» ринок карток пішов
у тінь, і номер, зареєстрований на безпритульного, лише трохи дорожчий за
легальний.
Не обійшлося без труднощів і в Польщі. Через поспіх у реалізації
реєстрації оператори втратили 12 млн абонентів, які залишилися без доступу
до зв’язку. У країні тривають численні суди з цього приводу. Значна части
позовів – від інвалідів, що не змогли вчасно зареєструвати свої картки.
Через низьку ефективність обов’язкової реєстрації від неї відмовилися
Чехія, Румунія, Нова Зеландія, Великобританія. Хоча всі вони розглядали
таку ініціативу.
Обов’язкова реєстрація може розширити доступ користувачів до послуг
електронного урядування та електронної комерції шляхом використання
мобільних гаманців, запобігти шахрайству в електронній комерції чи
полегшити перехід користувачів від одного оператора до іншого із
збереженням номера.
Проте всі ці переваги можна отримати і через добровільну реєстрацію.
Натомість негативні наслідки обов’язкової реєстрації – більш промовисті.
У звіті Асоціації операторів глобальних систем мобільного зв’язку, яка
об’єднує 800 компаній галузі, зазначено: не існує емпіричних даних про те,
що прямим наслідком обов’язкової реєстрації сім-карт є поліпшення
криміногенної ситуації.
Отже, ефективність цього заходу спірна, а в українських реаліях – ще
більш сумнівна. За даними одного з найбільших національних операторів
мобільного зв’язку з його 26,2 млн абонентів 23,2 млн користуються пріпейдкартками.
Оператор припускає, що три місяці, які може передбачити законодавець
на реалізацію даного рішення, – критично мало. До того ж, на його
реалізацію може не вистачити ні технічних можливостей, ні людських
ресурсів.
Через такий короткий строк оператори можуть втратити чимало
абонентів: пенсіонерів, інвалідів та людей, які живуть у селах і прифронтовій
зоні. Саме вони постраждають найбільше. У Казахстані через різку заборону
анонімного обслуговування доступ до мобільного зв’язку втратили 10 %
абонентів.
Якщо проект буде реалізований, посередники не зможуть продавати
картки, адже реєстрацію матимуть право проводити тільки оператори. Поки
що не зрозуміло, які юридичні наслідки матиме внесення чи невнесення
ідентифікаторів до реєстру, та чи не буде порушене приватне життя
користувачів.
Ще один аргумент не на користь обов’язкової реєстрації – прогнозоване
створення чорного ринку карток, зареєстрованих шахраями на підставних
осіб. Тож виникає питання: хто реальний замовник обов’язкової реєстрації?
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Чи усвідомлюють ініціатори, що на тлі тотальної недовіри громадян до
правоохоронних органів ця сумнівна ідея може викликати не просто
неабиякий резонанс, а навіть опір активної частини суспільства?
За даними GSMA, успішною обов’язкова реєстрація може бути лише у
тих країнах, де під час впровадження враховуються всі умови місцевого
ринку, логістичні вимоги, юридичні наслідки, де співпрацюють ініціатори,
оператори і регулятор, де є ефективні запобіжники для захисту персональних
даних споживачів.
Враховуючи поспіх, з яким намагаються провести ініціативу, є значні
сумніви, що такі умови будуть створені під час впровадження обов’язкової
реєстрації в Україні (Обов’язкова реєстрація сім-карт: наступ на
демократію чи необхідність // http://www.epravda.com.ua/columns/2017/08/
16/628085. – 2017. – 16.08).

Ольга Веретільник, юрист, Центр протидії корупції:
Система публічних закупівель економить мільярди, однак
підприємливі замовники знаходять нові способи обійти її заради власної
наживи. Наживи на хворих.
Після запровадження системи публічних закупівель ProZorro
фармацевтичні ділки втратили доступ до централізованих закупівель та 5,9
млрд грн.
Тепер Міністерство охорони здоров’я закуповує ліки через міжнародні
організації, і 68 % постачальників – це прямі контракти з виробниками.
Через це українські дистрибутори ліків пішли в регіони, де немалі
бюджети, а контролю майже нема.
Усе відбувається відповідно до законодавства, і притягнути до
відповідальності голову тендерного комітету лікарні, який купує ті самі
препарати вдвічі дорожче, ніж у сусідній області, майже неможливо.
Абсолютно законно можна придбати одну і ту ж кількість одного і того ж
лікарського засобу за дуже різними цінами.
Схема №1. Реєстр захмарних цін
У 2008 році для боротьби із завищенням цін на ліки Кабмін ухвалив
постанову №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і
медичні вироби».
Відповідно неї, ціни для оптових постачальників не можуть
перевищувати вказану в реєстрі ціну плюс 10 %, а для аптек – плюс 25 %.
Плюс 7 % ПДВ на ліки. Тобто якщо ціна на препарат у реєстрі 100 грн, то
аптека може продати його максимум за 133,75 грн, а на державних торгах –
за 117,7 грн.
Отже, ліки можуть постачатись за цінами, значно вищими, ніж на ринку.
Разом з тим, вони легалізуються через завищення оптової ціни у реєстрі. Ось
кілька прикладів того, що ціна у реєстрі в кілька разів вища від ціни продажу
препарату в Україні.
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Ціна, за якою купують заклади
через ProZorro, грн, без ПДВ

«Доцетаксел-віста», концентрат 2 500,00
для розчину для інфузій 20 мг/мл
по 4 мл (80 мг) у флаконі, по
одному флакону в картонній
коробці

Національний інститут раку, 872,2

«Золедронова
кислота-віста», 1 545,15
концентрат для розчину для
інфузій 4 мг/мл, один флакон з
концентратом
у
картонній
коробці

Національний науковий центр
радіаційної медицини НАМН,
446,82

«Карбоплатін-віста», концентрат 2 030,76
для розчину для інфузій 10 мг/мл
по 45 мл у флаконі, по одному
флакону в картонній пачці

Білоцерківський
обласний
онкологічний диспансер, 1 540

Запорізький обласний клінічний
онкологічний диспансер, 950

Білоцерківський
обласний
онкологічний диспансер, 750

Черкаський
обласний
онкологічний диспансер, 1 585

Така різниця у цінах дозволяє продавати препарати в рази дорожче без
усякого ризику. Дистрибутори можуть закладати собі маржу 200-300 % і без
перереєстрації підвищувати ціни або закладати в завищені ціни «відкати» на
державних закупівлях.
Якщо лікарня придбає ліки за найвищою ціною, голова тендерного
комітету за це не відповість. Формально він нічого не порушив, оскільки
уклав договір за нижчою ціною, ніж встановлює реєстр. Така собі
легалізована переплата.
Схема №2. Об’єднання різних ліків в один лот
Якщо купувати в одному лоті 20-30 найменувань препаратів різних
виробників, то на участь в тендері подадуться лише ті фірми, які мають
доступ до всього переліку.
Якщо додати в лот ліки, які виробляє лише один виробник, встановити
вимогу про надання гарантійного листа від виробника та інші
дискримінаційні вимоги, то кількість учасників закупівлі знизиться до
прогнозованого рівня – двох-трьох.
Закон «Про публічні закупівлі» забороняє встановлювати в тендерній
документації дискримінаційні умови. Однак поняття «дискримінаційні
умови» не врегульоване, бо ситуації, що виникають в ході закупівель, надто
специфічні. Об’єднання багатьох препаратів різних виробників в один лот –
це дискримінаційна умова чи ні?
Іноді – так, але Аудиторська служба, АМКУ і підрозділ внутрішнього
контролю якогось замовника так не вважатимуть. На їх думку, замовник має
право формувати предмет закупівлі на свій розсуд. Тим більше, що на тендер
прийдуть кілька постачальників, зазвичай «домовлених», тож формально
конкуренція буде.
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«Київський обласний онкологічний диспансер» 15 грудня 2016 року за
результатами відкритих торгів уклав договір на закупівлю ліків для з ТОВ
«Фармадіс» на 9 946 172,16 грн. За договором було придбано 29 найменувань
ліків в одному лоті.
Тобто умовою перемоги в тендері була можливість поставки всього
переліку ліків. Іншою умовою було надання гарантійного листа від
виробника.
Однією з 29 позицій був препарат з речовиною «Трастумаб», 150 мг. В
Україні зареєстровані лише два такі препарати і обидва – одного виробника –
французької компанії «Хофман-ля рош»: «Герцептин» та «Трастумаб». Для
українського ринку французи перепаковують їх в українській компанії
«Люмєр-фарма».
За дивним збігом обставин компанія-дистрибутор «Фармадіс», яка
виграла тендер, та компанія-виробник «Люмєр-фарма» належать до орбіти
однієї особи – Петра Багрія.
Маючи один ексклюзивний препарат з 29-ти, на інші можна виставляти
будь-яку ціну. Таким ексклюзивним препаратом був «Епірубіцин».
Київський онкодиспансер на цих торгах купив його по 1 187 грн, тоді як
Національний інститут раку – по 620 грн.
Схема №3. Графік поставок
Відповідно до статті 179 Господарського кодексу, при укладенні
договорів сторони мають право погоджувати будь-які умови договору, що не
суперечать законодавству. Тож в договорі про закупівлю ліків можна
передбачити різні строки поставки товару: за графіком, протягом певного
часу після подання заявки та за погодженням сторін.
На дату поставки впливає багато факторів: обсяг товару, період
виробництва, час на імпорт, наявність товару на складі. Зазвичай
виробництво триває 2-6 місяців, тому важко перемогти в тендері і швидко
поставити ліки, якщо постачальник не впевнений, що заздалегідь переможе і
не поставить ліки на склади наперед.
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Так, Хустська районна лікарня встановила в тендерній документації
умову поставки препарату протягом трьох-шести годин. Вочевидь, лікарня
заздалегідь очікувала побачити на своєму тендері підприємство, що
знаходиться в цьому місті, бо ніхто інший не буде поставляти товар з такою
швидкістю. Перемогло ТОВ «Хустфарм».
Ціни «Хустфарму» істотно перевищували межі, визначені реєстром
оптових цін. Пропозицію слід було відхилити, але препарати купили. Після
звернення Центру протидії корупції ціни були знижені до максимальної
межі, дозволеної в реєстрі.
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Інший приклад – Ямпільська центральна районна лікарня. Її тендерний
комітет уклав договір про закупівлю медикаментів та виробів медичного
призначення, об’єднавши в один лот 148 найменувань ліків та 37
найменувань медичних виробів. «Наші гроші» порахували, що ціни закупівлі
були вищими, ніж в середньому в Україні.
Тендерна документація передбачала поставку товару протягом доби або
негайно. Переможець ФОП О. Ткач надав лист, що продаж товару буде
здійснюватися з аптечного пункту №1 аптеки «Пігулка+», що знаходиться на
території лікарні.
За
дивним
збігом
обставин
на
дату
проведення
тендеру співзасновником ТОВ «Пігулка+» був Костянтин Ліваковський –
головний лікар цієї лікарні.
Схема №4. Кулуарні домовленості між учасниками
Дві компанії – ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» та ТОВ «Компанія
«Укроптпостач» – регулярно беруть участь в процедурах закупівель
фармацевтичної продукції разом.
У більшості випадків вони були єдиними конкурентами на торгах. Коли
в тендері беруть участь лише вони, суми їхніх пропозицій відрізняються на 13 %. Коли ж з’являється третій учасник, розрив у ціні між двома ТОВ
збільшується до 30-40 %.

Приклад, коли на торги не виходили інші учасники.
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Приклад, коли на торги виходив інший учасник

Зазвичай обидві фірми пропонують замовнику товар одного виробника
та підтверджують можливість поставити товар гарантійним листом одного і
того ж виробника. Часто цим виробником є українська компанія «Юріяфарм». Тимчасом конкуренти зазвичай пропонують товар інших компаній.
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Таку «конкуренцію» легко пояснити, як і гарантійні листи від одного
виробника. Компанія «М.Т.К» зареєстрована за однією адресою з
виробником «Юрія-фарма» – на території столичного Інституту фтизіатрії,
вулиця Амосова, 10. Обидві компанії мають одного засновника – Миколу
Гуменюка, який працює у цьому ж інституті.
«Юрія-фарм» входить до Асоціації виробників ліків, президентом якої є
Петро Багрій, пов’язаний з фірмою «Укроптпостач» – найчастішим
«конкурентом» «М.Т.К.» на торгах.
Схема №5 – технічні конкуренти
На тендер Ямпільської центральної районної лікарні подалися лише два
учасники. Різниця в ціні пропозицій – 800 грн. В учасника з дорожчою
пропозицією – ФОП Іван Загробський – були відсутні всі документи,
передбачені тендерною документацією. Навіть якби він запропонував нижчу
ціну, у нього все одно не було б шансів.
У цей же період він брав участь у тендері на ремонт покрівлі
Ямпільського будинку культури. Підприємець продемонстрував чудове
знання законодавства та здатність читати тендерну документацію,
підготувавши нормальну тендерну пропозицію. Таким чином, на тендері в
лікарні Загробський був лише технічним кандидатом.
За законом «Про публічні закупівлі» пропозицію учасника торгів, який
подав менш вигідну пропозицію, не оцінюють на відповідність вимогам
Експертний погляд
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тендерної документації, тож у Загробського не було потреби старатися там,
де він не збирався перемагати.
Схема №6. «Допрозорі» закупівлі
У системі ProZorro можна знайти договори на суму від 190 000 грн до
199 999 грн.
Так, Київська міська клінічна лікарня №2 уклала угоду на закупівлю
невідомих ліків з ТОВ «Галафарм» на 199 999,95 грн. Харківська міська
лікарня №18 придбала у ДОРП «Обласний аптечний склад» наркотичні
засоби на 199 990 грн. На 199 тис, бо до 200 тис грн не потрібно проводити
тендер і можна укладати угоди напряму.
Замовникам заборонено дробити предмет закупівлі з метою уникнення
процедур закупівель. Тобто якщо у вас є 250 тис грн на ліки, ви не можете
укласти дві прямі угоди по 125 тис грн кожна, а повинні проводити торги.
Проте ви можете вирішити, що зараз вам необхідно менше препаратів і
купити їх тільки на 199 тис грн, а через місяць написати, що потреба зросла, і
докупити ще на 50 тис грн.
Таким чином, ніщо не заважає замовнику в межах чинного
законодавства укласти угоду на 199 999,95 грн напряму з улюбленим
постачальником. Для прикладу, Лозівське медичне територіальне об’єднання
у січні 2017 року уклало три угоди з ТОВ «Аметрін ФК» на 199 854,6 грн,
199 859,52 грн та 198 813,70 грн.
Моніторинг цін, проведений »Нашими грошима», виявив, що окремі
ціни в договорах були вищими, ніж в середньому в Україні. Після публікацій
в «НГ» угоди розірвали.
Описані тут проблеми не є законодавчими. Закон «Про публічні
закупівлі» та Господарський кодекс мають набагато ширшу сферу
регулювання, ніж закупівлі ліків, тому їх не можна пристосувати до нюансів
специфічної галузі, не зашкодивши іншим.
Також це не вада ProZorro. Система пропонує стандартизовані
процедури, що підходять для прозорої купівлі максимальної кількості різних
товарів.
Проблема полягає у відсутності специфічних порядків та процедур, що
регулюють закупівлі ліків, механізмів відстеження ефективності їх
придбання та покарання для відповідальних осіб замовника, якщо закупівля
явно неефективна з їхньої вини (СХЕМАтозні ліки. Як фармацевтична
мафія
в
обхід
ProZorro
завищує
ціни
//
http://www.epravda.com.ua/columns/2017/08/9/627907. – 2017. – 09.08).

Іван Вербицький, аналітик CEDOS, редактор Mistosite; Богдан
Тишкевич:
Запровадження електронного урядування і посилення залучення
громадян
до прийняття
управлінських
рішень
є одними
з найважливіших реформ державного управління, які запроваджуються
в Україні після Євромайдану. Парламент ухвалив низку законів, а органи
Експертний погляд
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державної влади і місцевого самоврядування почали змагатися за першість у
впровадженні інновацій. Електронна демократія стала темою роботи
багатьох громадських організацій, проектів і програм, які радо
підтримуються міжнародними донорами.
Ця стаття містить короткий огляд основних інструментів
електронної демократії національного та місцевого рівня, які працюють
в Україні.

Відкритий бюджет – openbudget.in.ua
Платформа візуалізації та аналізу бюджетної інформації, розроблена
центром Ейдос у 2014 році. Станом на середину 2017 року цей інструмент
використовують понад 40 міст, районів і областей.
На противагу традиційній публікації бюджетних показників у вигляді
великих та складних для розуміння таблиць, «Відкритий бюджет» подає
інформацію зрозуміло та доступно.
Платформа має 9 інструментів візуалізації показників виконання
бюджетів, основних джерел надходжень та видатків, а також порівняння
бюджетів різних населених пунктів. Серед іншого, платформа вміє
візуалізувати на карті видатки бюджету розвитку.
Сайт платформи містить підбірку текстових та графічних матеріалів,
присвячених участі громадян у бюджетному процесі.
Які є аналоги? Низка міст, наприклад, Київ, Кривий Ріг та Ніжин
впроваджують власні платформи відкритих бюджетів.
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Панель міста – dashboard.city-adm.lviv.ua
Це портал відкритих даних Львівської міської ради, що містить понад
800 показників, які характеризують основні сфери міського розвитку.
Працює з 2017 року.
Панель міста не лише зберігає відкриті дані, але і вміє інтерактивно
візуалізувати їх.
Платформа має три розділи: статистичні показники розвитку міста,
результати соціального дослідження оцінки мешканцями якості життя у місті
та показники ефективності виконання Комплексної стратегії розвитку Львова
до 2025 року.

Геопортал Львова – map.city-adm.lviv.ua

Експертний погляд
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Це відкрита геоінформаційна система Львівської міської ради, яка надає
доступ до містобудівної документації та різних просторових даних щодо
міського розвитку. Портал працює з 2017 року.
Органи місцевого самоврядування, як правило, публікують містобудівну
документацію у вигляді зображень з низькою роздільною здатністю, що
обмежує використання та аналіз даних. Цю проблему вирішує впровадження
відкритих геоінформційних систем.
Геопортал Львова забезпечує прозорість містобудівної діяльності.
Крім шарів генерального плану та зонінгів, портал містить дані земельного
кадастру, а також має інструмент надання витягів щодо містобудівних умов.
Система інтегрована з міськими реєстрами тп вміє візуалізувати на карті
інформацію про соціальну інфраструктуру, муніципальні проекти, рівень
життя, правопорушення, – загалом, 12 категорій даних.
Які є аналоги? Аналогічні геопортали функціонують у Вінниці та Білій
Церкві. У Києві та Миколаєві впроваджені містобудівні кадастри. Публічна
кадастрова карта України дає можливість зробити витяг про земельну
ділянку у будь-якому населеному пункті України та отримати інформацію
про її нормативну грошову оцінку та права власності.

Доступ до правди – dostup.pravda.com.ua
Платформа для подання запитів на доступ до публічної інформації понад
1300 її розпорядникам. Ресурс створений громадською організацією Centre
UA у 2014 році. Станом на середину 2017 року через нього подано понад 23
тисячі запитів.
Право на отримання інформації за запитом з 2011 року гарантує Закон
України про доступ до публічної інформації.
Основною перевагою «Доступу до Правди» перед традиційними
способами подання запитів є автоматичне формування тексту та просте
надсилання документу, оскільки контактна інформація розпорядників
закладена в систему.
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Ресурс автоматично розміщує всі запити та відповіді у відкритому
доступі. Інформація накопичується і будь-хто може проаналізувати
попередні відповіді. Сайт також публікує статті, експертні коментарі та
статистичні дані, що характеризують динаміку подання запитів та активність
розпорядників.

Контактний центр Києва 1551 – 1551.gov.ua
Контактний центр міста 1551 збирає звернення (пропозиції, скарги,
заяви, клопотання та подяки) через гарячу лінію, сайт і мобільний додаток.
Усі звернення обов’язково розглядаються і отримують відповідь. Свою
історію центр веде від «Гарячої лінії мера» Леоніда Черновецького 051,
відкритої у 2006 році.
За допомогою карти можна зробити не лише просторову прив’язку
звернення, але й ознайомитися з проблемами певної частини міста та оцінити
ефективність комунальних служб у їх вирішенні. На сайті також розміщена
статистична інформація щодо поданих та розглянутих звернень і рейтинг
виконавців.
Щовівторка на сайті проводяться гарячі лінії з посадовцями КМДА, під
час яких вони у прямому ефірі відповідають на питання користувачів.
Контактний центр має Базу знань з інформацією та порадами щодо
різних сфер міського управління.
Які є аналоги? Відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів № 589
від 9 червня 2011 року контактні центри зобов’язані мати Уряд та обласні
державні адміністрації. Для органів місцевого самоврядування існування
контактних центрів не є обов’язковим. Їх мають лише деякі міста, наприклад,
Одеса та Харків. Цей принцип покладений в основу роботи платформи
«Відкрите місто», яку станом на середину 2017 року використовують близько
50 населених пунктів.
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Громадський проект Київ: gb.kyivcity.gov.ua, кожне місто має
власний сайт
Платформа для проведення учасницького бюджетування через інтернет,
яка працює з 2016 року. Станом на середину 2017 року вона функціонує у
більш ніж 30 містах України. Розробниками ресурсу є громадські організації
Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень і SocialBoost.
На «Громадському проекті» можна реалізувати повний цикл
учасницького бюджетування: від подачі заявок до голосування та визначення
проектів-переможців.
Міські, ради можуть налаштувати платформу відповідно до прийнятих
ними правил бюджету участі та використовувати різні методи електронної
ідентифікації громадян.
Сайт має зручні підказки й інфографіки про етапи учасницького
бюджетування. Є можливість візуалізації узагальнених статистичних даних
про перебіг кампаній.
Які є аналоги? Іншою популярною платформою для учасницького
бюджетування є Єдина система громадських ініціатив. Деякі міста
використовують власні ресурси, наприклад, Полтава, Запоріжжя, Одеса,
Івано-Франківськ.
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Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів
КМДА – projects.kievcity.gov.ua
Портал консультацій з громадськістю шляхом обговорення проектів
нормативно-правових актів Київської міської державної адміністрації.
Портал дозволяє переглядати проекти нормативно-правових актів,
висловлювати підтримку або незгоду та залишати коментарі. Надані
пропозиції та коментарі обов’язково розглядають під час подальшого
доопрацювання проектів.
На сайті оприлюднюються статистичні дані та звіти за результатами
обговорень.
Відповідно до Постанови Кабінету міністрів № 996 від 3 листопада 2010
року проведення консультацій з громадськістю обов’язкове для органів
державної влади, зокрема, міністерств та державних адміністрацій. Для
органів місцевого самоврядування такі консультації необов’язкові, тому
більшість міст не мають подібних порталів.
Які є аналоги? Громадянське суспільство і влада – урядова платформа
для електронного обговорення проектів нормативно-правових актів понад 20
центральних органів виконавчої влади. На сайті також розміщуються
матеріали, присвячені громадянській участі у діяльності уряду. Сторінки
громадського обговорення мають сайти більшості відомств.
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Єдина система місцевих петицій – e-dem.in.ua
Платформа для подання та збору підписів за електронні петиції. Станом
на середину 2017 року її використовують понад 140 громад. Система
створена в рамках програми «Електронне врядування задля підзвітності
влади та участі громади» (EGAP).
Єдина система місцевих петицій дозволяє органам місцевого
самоврядування запровадити механізм електронних петицій, впроваджений у
2015 році змінами до Закону України про звернення громадян.
Обласні, районні, міські, селищні та сільські ради можуть налаштувати
платформу відповідно до прийнятих ними правил подання петицій та
використовувати різні методи електронної ідентифікації громадян.
Які є аналоги? Київ, Харків, Одеса, Івано-Франківськ та деякі інші міста
впровадили власні платформи для електронних петицій.
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Розумне місто – rozumnemisto.org
Багатофункціональна платформа для електронного врядування та
демократії. З 2016 року її впроваджують ГО Місто майбутнього і
благодійний фонд Razom for Ukraine. Станом на середину 2017 року до
системи приєдналися понад 700 населених пунктів.
«Розумне місто» є майданчиком взаємодії громадян, органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, комунальних підприємств та
установ. Кожен з користувачів має власний кабінет з набором інструментів.
Платформа поєднує 11 сервісів: електронні звернення, Відкритий
бюджет, електронні закупівлі ProZorro, відкриті фінанси Є-data, електронні
державні послуги, управління ОСББ, електронні петиції, реєстр ліків,
систему пошуку донорів крові Donor.ua, новини міста, електронні
опитування.
«Розумне місто» гнучке у використанні. Безкоштовний набір передбачає
чотири базових інструменти. Платне підключення дозволяє додати інші
інструменти і призначити модераторів.

Єдиний державний портал відкритих даних – data.gov.ua
Національний портал відкритих даних. Підтримується з 2015 року
Державним агентством з питань електронного урядування України.
Портал створений після того, як у 2015 році змінами до Закону України
про доступ до публічної інформації запровадили доступ до публічної
інформації у форматі відкритих даних.
На порталі публікуються набори даних органів державної влади та
місцевого самоврядування. Станом на середину 2017 року оприлюднено
понад 19 тисяч наборів даних від 1741 розпорядників інформації.
Є пошук за назвою, розпорядником або набором даних, а також API.
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Офіційний портал публічних фінансів України – spending.gov.ua
Портал Міністерства фінансів України, створений у 2015 році для
прозорості та підзвітності використання публічних фінансів.
Існування порталу передбачене Законом України про відкритість
використання публічних коштів.
На порталі оприлюднюється інформація про трансакції казначейства,
звітність і договори розпорядників, державних цільових фондів, державних і
комунальних підприємств.
Є пошук за розпорядником інформації, номером трансакції; а також API.
Для аналізу інформації працює пошуково-аналітична система 007
(Електронна
демократія:
11
практик
з
України
//
https://mistosite.org.ua/uk/articles/elektronna-demokratiia-12-praktyk-z-ukrainy.
– 2017. – 05.08).
Оксана
Ферчук,
керівник
торговельного
майданчика
Zakupki.Prom.ua:
Система електронних закупівель ProZorro «обростає» проектами,
які дозволяють аналізувати тендери, бачити порушення та реагувати на
них. Корупція в небезпеці.
Рік тому, 1 серпня 2017 року, система електронних публічних закупівель
ProZorro стала обов’язковою для всіх державних органів країни.
Приводів для винесення #зради у публічну площину стало більше, тому
що система зробила всю інформацію про держзакупівлі відкритою і
доступною всім.
Коли йдеться про досягнення ProZorro, зазвичай перераховують цифри
за певний період. Наприклад, економія 24,7 млрд грн за рік, 49 тис компаній,
які подали пропозиції на торги або 400 тис тендерів, оголошених з 1 серпня
2016 року.
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Однак навіть за таких досягнень ще є над чим працювати, тому ProZorro
«обростає» проектами. Їх результати не можна виміряти цифрами, проте ці
проекти дають змогу глибоко аналізувати тендери і роботу учасників
закупівель, бачити порушення та позитивні результати, порівнювати,
моніторити та оцінювати.
Рейтинг замовників
Найновіший інструмент, презентований за день до річниці проекту, –
рейтинг замовників у ProZorro. Він дає змогу бачити, яка з держустанов
намагається обмежити конкуренцію в торгах або ускладнити бізнесу участь у
тендерах, наскільки відкрито і якісно замовники проводять процедури.
За допомогою цього інструменту перевірятимуться установи з
порівнюваними обсягами тендерів, схожими бюджетами та практиками
закупівель.
Цей інструмент оцінює замовників за 50 індикаторами, поділеними на
чотири групи. На основі цих показників розраховується індекс – відносна
відстань від гіршого. Перший у рейтингу – найкращий за результатами
оцінки всіх індикаторів.

Відгуки та скарги на DoZorro
Найбільш масштабним аналітично-моніторинговим проектом в
контексті ProZorro є портал DoZorro, створений організацією «Transparency
International Україна» у листопаді 2016 року. На порталі можуть залишати
відгуки про тендери і замовників учасники закупівель та будь-хто, хто
побачив порушення в тендері.
Якщо користувач залишив відгук, він може також підготувати і подати
звернення до органів контролю чи правоохоронних органів. На цей момент
портал DoZorro інтегрований з ProZorro і майданчиками-учасниками
системи.
Експертний погляд
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15 червня 2017 року на DoZorro з’явився функціонал громадського
активіста, мета якого – моніторинг закупівель та ефективності використання
державних коштів. Тільки за перший місяць існування цієї функції було
проаналізовано понад тисячу закупівель, у 70 % були знайдені порушення.

Система ризик-менеджменту
У професійній версії порталу аналітики працює система ризикменеджменту. У цьому модулі є близько 25 ризик-індикаторов, які
показують, що конкретний тендер потрібно перевірити на ефективність і
корумпованість.
Інтеграція з Єдиним державним реєстром
З 16 червня ProZorro інтегрована з Єдиним державним реєстром, що
спрощує роботу. Майданчики-учасники системи можуть оперативно
перевірити, чи справжня компанія, яка реєструється, а бізнес – швидко
зареєструватися.
Замовники на етапі кваліфікації учасників торгів завдяки інтеграції
можуть онлайн отримати виписку з реєстру про компанію. Раніше така
перевірка здійснювалася через сайт Міністерства юстиції і послуга була
платною.
Довідка з Державної фіскальної служби
У системі ProZorro замовник може зобов’язати переможця тендеру
надати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів.
Такий документ видається уповноваженими органами в паперовому або
електронному виглядах.
Віднедавна взяти такий документ стало простіше: був доопрацьований
сервіс «Електронний кабінет платника», в якому за допомогою електронноцифрового підпису користувач надсилає заяву та отримує довідку в
електронному вигляді.
Державні замовники можуть переглядати видані платникам довідки у
відкритій частині електронного кабінету платника. Хоча цей інструмент
Експертний погляд
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безпосередньо не інтегрований з ProZorro, його використання спрощує
процес закупівель.
Пошуково-аналітична система 007
Дізнатися, наскільки сумлінно державний замовник виконує
зобов’язання з оплати за контрактами, можна завдяки пошуково-аналітичній
системі 007. Вона дає доступ до даних про використання державних грошей і
бюджетних оплат рахунків та дозволяє перевірити конкретне міністерство,
відомство або держпідприємство.
На підставі отриманої інформації можна ухвалити рішення про участь в
оголошеній цією установою закупівлі.

Функціонал майданчиків-учасників системи
Протягом усього часу роботи ProZorro акредитовані в системі
майданчики створюють функціонал, покликаний спростити роботу із
закупівлями.
Наприклад, багато уваги приділяється вдосконаленню якості пошуку й
налаштуванню підписки на потрібні тендери. Саме за допомогою цих
інструментів постачальник може знайти потрібний тендер і подати
пропозицію.
Цей функціонал надзвичайно важливий, оскільки організатори торгів
можуть неякісно прописувати назви тендерів або відносити їх до
неправильної категорії.
Найчастіше це відбувається через непрофесіоналізм замовника чи його
неуважність. Однак це не завжди випадкові помилки – іноді так роблять
навмисно, щоби тендер знайшли тільки потрібні постачальники.
Загалом за два роки роботи знаходити #зраду в ProZorro стало простіше і
швидше саме завдяки появі нових інструментів. Вони допомагають
моніторити закупівлі та відстежувати порушення у публічних закупівлях, а
привернення уваги до проблем – значний крок у боротьбі з несумлінними
замовниками та постачальниками.
Експертний погляд
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Головне – долучатися до процесу й пам’ятати, що активна участь
кожного робить перемогу над корупцією в країні на крок ближчою
(ProZorro:
#зрада
стає
виднішою
//
http://www.epravda.com.ua/columns/2017/08/3/627697. – 2017. – 03.08).
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Блоги та соціальні мережі
Max Nefyodov:
Велика перевага е-закупівель – це можливість автоматично
виявляти потенційно ризиковані тендери. Так от, цей день настав – ми з
Transparency International Ukraine запустили в пілотному режимі систему
ризик-менеджменту!
Зараз розраховється 16 показників, які сигналізують про ризики, згодом
їх буде понад 60. Наприклад, це аномальна економія (понад 60 %), робота
постачальника тільки з одним замовником, не деталізоване тендерне
оголошення, надмірно велика кількість лотів в одній закупівлі, незначна зміна
ціни переможцем, малий крок пониження ціни і т.д. Методологію розробляла
команда Dmitry Palamarchuk, вона пройшла 2 рівня верифікації від вчених з
європейських вузів на замовлення ЄБРР. Весь розрахунок повністю
автоматичний, тут ми попереду будь-якої іншої країни
Все живе тут: http://risk.dozorro.org.
Наприклад, станом на сьогодні у філії «Магістральні нафтопроводи
«Дружба» ПАТ «Укртранснафта» ознаки ризику мають 851 закупівель – з
2047.
Один індикатор – це не зрада. А от коли їх одночасно 5 чи 8, то це
«жертва сама впала спиною на ніж. 5 чи 8 разів»
Що буде далі? Сподіваємось на прийняття законопроекту №4738-д, який
дозволить Державні аудиторській службі України використовувати в своїй
роботі саме ці ризик-індикатори на постійній основі. Ну а ми будемо вчити
систему
працювати
на
все
більшій
кількості
даних
…
(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2017. – 30.08).
Danylo Molchanov:
Я вважаю, відбувся дуже важливий момент як для нашого проекту так і в
цілому для розвитку електронного урядування в Україні.
Cпільно з Державне агентство з питань електронного урядування
України та проектом EGOV4UKRAINE, TAPAS Project/Прозорість та
підзвітність у держуправлінні та послугах презентували голові ІТ
комітету Верховної Ради Александр Данченко (Olexandr Danchenko)
напраціювання стосовно оціки фактичного стану та подальшого
розвитку системи державних електронних реєстрів та розвитку
національної інтероперабельності.
На зустрічі ми обговорили законодавчі ініціативи та технічні питання
взаємодії, які були позитивно оцінено головою комітету. Сподіваюсь, що
завдяки такої підтримки ми нарешті разом розпочнемо реальну реформу
існуючої системи національних інформаційних ресурсів, що є фундаментом
для створення якісних електронних сервісів для громадян та бізнесу.
Блоги та соціальні мережі
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Вже за три тижні разом з International Development Law Organization –
IDLO ми представимо перші спільні з Комітетом напрацювання щодо проекту
Закону «Про публічні електронні реєстри». Стежте за новинами на нашій
сторінці в ФБ (https://www.facebook.com/molchanov.danil?hc_ref=ARSpdhqd0v
YKoiOsw_3u_iigyNhqMcl4hv-6HN12YeiN_hWlDBgDEScfcfOZu-QQ5l4.
–
2017. – 30.08).

Ігор Ткачук, в.о директора ДП «Одеський морський торговельний
порт, депутат Вінницької міської ради, громадський діяч:
Українцi вже оцiнили переваги системи «ProZorro», яка дозволяє
громадi економити бюджетнi кошти та контролювати фiнансовi операцiї.
Завдяки системi електронних аукцiонiв кожен може отримати iнформацiю
про закупiвлю в режимi онлайн.
Щодо економiї, то на прикладi Вiнницької мiської ради можна побачити,
що за перше пiврiччя поточного року було зекономлено 96 мiльйонiв гривень,
що значно бiльше нiж в минулому. Тож будемо сподiватись, що не менш
результативною буде i «ProZorro.Продажi». Ця система онлайн-аукцiонiв
розпочала свою роботу в жовтнi 2016 року зi спiвпрацi з Фондом
гарантування вкладiв фiзичних осiб з реалiзацiї майна неплатоспроможних
банкiв. З першого лютого фондом було прийнято рiшення про обов’язкове
використання системи для продажу всiх активiв неплатоспроможних банкiв,
якi знаходяться в його управлiннi.
Другий напрямком роботи системи онлайн-аукцiонiв – продаж активiв
державних та комунальних пiдприємств, до якого наразi долучаються
пiдприємства з iнших українських мiст – стартував наприкiнцi березня цього
року. Впродовж декiлькох мiсяцiв до проекту приєдналися – Мiнiстерство
iнфраструктури України, Донецька вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя,
Марiупольська, Вiнницька, Тернопiльська та Львiвська мiськi ради, а також
ряд державних та комунальних пiдприємств i компанiй.
Як керiвник державного пiдприємства я зацiкавлений в максимальнiй
прозоростi роботи пiдприємства. Перевагою впровадження нової системи є
доступнiсть iнформацiї для майбутнiх покупцiв, що зробить спiвпрацю
бiзнесу та держави простiшою й бiльш вiдкритою.
Впровадження в Українi системи онлайн-аукцiонiв «ProZorro. Продажi»
збiльшить коло можливих покупцiв державного та комунального майна.
Окрiм продажу майна нещодавно на данiй платформi впровадили новий
напрямок – оренда державного майна. Подiбний пiдхiд дозволить не лише
зменшити корупцiйнi ризики, а й сприятиме громадському контролю за
державним майном. На жаль сьогоднi до системи «ProZorro. Продажi»
приєдналось лише декiлька мiських рад та ряд державних пiдприємств.
Впевнений, що пiсля того, як керiвники побачать результати функцiонування
нового сервiсу та зможуть їх оцiнити, «ProZorro. Продажi» буде впроваджено
по всiй державi (Система «Prozorro.Продажі» дасть можливість громаді
Блоги та соціальні мережі
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контролювати владу // http://blog.liga.net/user/itkachuk/article/27900.aspx. –
2017. – 17.08).

Олександр Федоренко, депутат Київради VII скликання,
представник Фонду «Рідна країна» у Києві:
У Верховній раді планують сканувати відбитки пальців депутатів перед
голосуванням. Цю інформацію поширили інформаційні ресурси,
посилаючись на тендерну документацію системи електронних закупівель
ProZorro. Зокрема йдеться про те, що Управління справами Верховної Ради
закупило обладнання для сканування відбитків на 6,914 млн гривень у ТОВ
«Амріта комплексні решение». Нова система дозволить ідентифікувати
депутатів за відбитком пальців і знищить таке явище, як кнопкодавство або ж
неособисте голосування.
По факту, виборці нарешті можуть повірити в те, що використання
такої біометричної технології як сканування пальців, дозволить
ідентифікувати присутність в сесійній залі кожного обранця і зафіксувати
особисто його участь у голосуваннях. Тобто, знищити таке явище в політиці
як кнопкодавство, оскільки кожна людина у світі має свої унікальні відбитки
пальців.В принципі, можна аплодувати керівництву держави й керівництву
Парламенту за таку вперту боротьбу з депутатами-прогульниками і тими,
кому випало честь проголосувати і за себе, і «за того парня». Але не слід
забувати, що наші парламентарі- не бідні люди.
І біометричні технології, які широко використовуються в системах
керування доступом, обліку робочого часу й реєстрації відвідувачів, у
системах голосування, проведення електронних платежів, також можуть бути
і будуть «вдосконалені». Якщо у далекому 2008 році у Німеччині хакери
роздобули відбитки пальців голови німецького МВС (Міністерства
внутрішніх справ) Вольфганта Шойбле, наклеїли його відбитки на свої і
пройшли ідентифікацію на оптичному сканері, погрожуючи оприлюднити
також відбитки пальців канцлера країни Ангели Меркель та інших публічних
осіб, то можна тільки уявити способи, якими скористаються депутатипрогульники. І це, за їх цілковитої згоди на такі маніпуляції.
Для ідентифікації людини широко використовуються також
ідентифікація за голосом, обличчям, сітківкою ока, відбитком долонь, ДНК та
інш. Чи мають українці спостерігати й сплачувати за розвиток біометричних
технологій по відношенню до обов’язку народних обранців виконувати свою
роботу? Себто, бути на робочому місті і підтверджувати свою присутність
голосуванням за законопроекти.
І тут питання вже не в технічному оснащенні Ради, а в традиційному
потраплянні до сесійної зали тих, за кого постійно голосують інші.
Відповідно питанння і до голів партій і фракцій, які формують виборчі списки
саме з такою прохідною частиною і віддають мажоритарні округи потрібним
у Раді людям. І вже потім ніби намагаються дисциплінувати своїх постійно
«зайнятих» на округах колег.
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За останні декілька років кнопкодавів і соромили привселюдно,
аналізуючи «систему» кнопкодавства в публічному просторі, створюючи
щорічні рейтинги (списки) прогульників і кнопкодавів Верховної Ради, і
пропонували ввести кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Але
попри те, що таке голосування не за себе є порушенням статті 84 Конституції
України та порушенням статті 24 Закону «Про статус народного депутата
України», чинне законодавство України до цього часу не передбачає санкцій
за кнопкодавство.
В результаті після встановення системи сканування відбитків пальців у
Верховній Раді українці стануть глядачами нового документального серіалу
«Біометричні технології в боротьбі з депутатськими прогулами». Коли пальці
голосуватимуть окремо від фізичного тіла (Біометричні технології в
боротьбі з депутатськими прогулами: чи буде сесійна зала повна? //
https://lb.ua/blog/oleksandr_fedorenko/373881_biometrichni_tehnologii_borotbi
_z.html. – 2017. – 14.08).

Леонід Антоненко, голова постійної комісії Київради з питань
власності, депутат від фракції «Самопоміч»:
Політична воля в країні неможлива без політичної волі на місцях. І
якщо її не видно в столиці, чи існує вона взагалі?
Київські чиновники вкотре демонструють приклад у ставленні до
економічних реформ. Та знову не в сприянні, а в гальмуванні їх під завісою
переможних реляцій.
Показовий штрих. У змінах до «Стратегії розвитку Києва до 2025 року»,
затверджених у липні цього року, жодним словом не згаданий пріоритет
масштабної приватизації в столиці. Зафіксована лише необхідність
запровадити електронні аукціони як спосіб приватизації через продаж
земельних ділянок.
Депутатська комісія Київради з питань власності наполегливо
рекомендувала столичній держадміністрації поширити їх використання на
приватизацію нерухомого майна столиці (приміщень, споруд, будівель) – не
менш важливу сферу.
Додатково пропонувалося згадати в Стратегії розвитку столиці систему
ProZorro.Продажі. У якості потенційної платформи для організації
електронних аукціонів.
Дивовижно, але обидві конкретні пропозиції були відхилені
міськдержадміністрацією без надання виразних причин або аргументованих
пояснень. Натомість розпливчату обіцянку «підвищення» було вжито у
столичній стратегії близько 120 (!) разів. У кращих традиціях «папєрєдніків».
Чи означає це, що столична влада не визнає приватизацію і електронні
аукціони як загальні пріоритети у розвитку міста? У міського голови
запевняють, що це не так, однак факти говорять самі за себе.
Уже майже півроку в Україні для продажу комунального майна
муніципалітети
використовують
електронну
торгову
систему
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ProZorro.Продажі. Пілотну систему застосовують навіть у прифронтовій зоні
– у Донецькій військово-цивільній адміністрації і у Маріуполі.
Громадськість отримує довгоочікувану можливість спостерігати за
відкритим продажем муніципальної землі і нерухомості.
Однак у столиці з переходом на сучасну електронну платформу не
поспішають. Проект рішення щодо запровадження ProZorro.Продажі для
приватизації комунального майна був підготовлений депутатами різних
фракцій. Нечаста одностайність!
Але він отримав категоричні заперечення відповідного департаменту
КМДА. Врешті-решт, під тиском такого несхвалення він не був підтриманий
навіть профільною комісією Київради.
Чому ми пропонуємо для Києва саме цю електронну торгову систему? У
чому її плюси та мінуси?
Як казав Черчілль, демократія – не ідеальна форма правління, але кращої
за неї людство не винайшло... Так само із ProZorro.Продажі.
Серед її ініціаторів – Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банку
України та українські електронні майданчики.
Одним з найактивніших учасників проекту залишається громадська
організація Transperancy International Ukraine – розробник програмного
забезпечення системи.
…Окрім цього, певний скепсис викликає прозорість та ефективність
інших вітчизняних напрацювань... Навіщо винаходити велосипед, якщо
ProZorro.Продажі вже виправдовують себе? Їх перші успіхи – справді
красномовні. За рік реалізації майна неспроможних банків нова платформа
заробили свій перший мільярд гривень до держбюджету.
До того ж сумнівні схеми на непрозорих аукціонах у Києві зі зниженням
ціни відходять у минуле – їх поступово замінюють на підвищенням ціни під
час торгів. Безпрецедентний випадок протягом останніх років! Перший
будинок одразу був проданий на 9 мільйонів гривень дорожче.
Немає сенсу зберігати виключне право окремих бірж. Якнайскоріше
потрібно зруйнувати монополію, а її місце законно віддати для вільної
конкуренції.
І справа навіть не в різниці комісійних, хоча й це суттєво. Біржі
працюють за 5 % від продажної вартості об’єкта, ProZorro.Продажі – у п’ять
разів дешевше.
Принципова відмінність полягає у передачі об’єкта з розпорядження
одного торгового майданчика до центральної бази даних. А далі будь-яка
біржа може показати, хто краще працює з клієнтурою, переконливіше
рекламує, має більший вибір інвесторів.
За нових правил, ніхто не може надати гарантії, що об’єкт буде
продано в «потрібні» руки. Єдиною запорукою успіху є готовність
заплатити більшу ціну... Таким чином, ProZorro.Продажі руйнують
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монопольне право однієї біржі допустити або не допустити претендента до
участі у аукціоні. Адже саме демонополізація – її суть.
Єдина гідна альтернатива на ринку обсягом у 100 мільйонів гривень –
це електронна торгова система ДП «СЕТАМ». Вона розпочинала з реалізації
арештованого майна – в минулому дійсно корупційного «клондайка».
Сьогодні СЕТАМ виявляє інтерес до нового конкурента і ProZorro.Продажі
теж не проти співробітництва. Однак лише на основі рівних прав і
можливостей.
Час чергової бюрократичної метушні добігає кінця.
Проект рішення, зареєстрований у Київраді, пропонує надати право
доступу до торгів декільком десяткам бірж замість однієї, як сьогодні.
Торги відбуватимуться не в ганебних підвалах, як досі, а на сучасних
електронних майданчиках. Кожен зможе взяти в них участь з власного
лептопа.
Немає жодних сумнівів, що відкриті продажі комунального майна рано
чи пізно стануть невід’ємною частиною столичної дійсності. Між тим, окремі
чиновники досі чіпляються за формальності, саботують і критикують,
організовують бюрократичні змови, затягують із розглядом документів.
По суті, вони виступають проти реформ, зловживають маніпулятивними
технологіями, забезпечують ексклюзивні права, вбивають конкурентів на
ринку, діляться корупційною рентою і – знищують країну під корінь.
Однак #ЧерезНеМожу їм доведеться перенаправити потоки з кишень
своїх друзів і себе до місцевих бюджетів. А поки це не так втрачається, на
жаль, і дорогоцінний час, і темпи швидких змін.
Рідкісний випадок: запровадження ProZorro.Продажі не є реформою,
болісною для населення. Її застосування найближчим часом вже принесе
відчутні плоди.
Проте, допоки існує чиновницький опір, вихід лише у проявленні
жорсткої політичної волі столичної влади. У рішучому і послідовному
досягненні визначеної мети. В акумулюванні сил, напрацюванні вимог і
втіленні завдань.
Лідери політичних сил – всі чули про політичну волю. Але не всі
достатньо розуміють, що це стосується, насамперед, їх самих. Політична воля
на місцях починається з персональної відповідальності кожного.
Це дає надію, що її вистачить для запровадження у столиці нової системи
продажу нерухомого майна. І любителі гри в «Монополію» позбудуться
виключного права вже від початку 2018-го року (Політична воля на місцях
// http://kiev.pravda.com.ua/columns/5991521ea2944. – 2017. – 14.08).

Дмитрий Дубилет:
В августе 2015 года мы запустили на iGov оформление субсидии.
Министр соцполитики нас поддержал, мы наметили план автоматизации и
масштабирования на всю Украину, но… В октябре 2015 года министерство
спешно освоило бюджет и запустило услугу самостоятельно.
Блоги та соціальні мережі
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В апреле 2016 года мы запустили услугу по открытию, изменению и
закрытию ФОП, а также открытию юрлиц. Провели по этому поводу прессконференцию с министром юстиции, наметили план автоматизации и
масштабирования на всю Украину, но… Почти через год Кабмин освоил
бюджет и запустил эти услуги самостоятельно.
В сентябре 2015 года мы запустили в нескольких областях услугу
получения помощи при рождении ребенка. Наметили план автоматизации и
масштабирования на всю Украину, но… Почти через год Кабмин освоил
бюджет
и
запустил
эти
услуги
самостоятельно
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 09.08).
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Інфографіка

Max Nefyodov:
Велика перевага е-закупівель – це можливість автоматично
виявляти потенційно ризиковані тендери. Зараз розраховється 16
показників, які сигналізують про ризики, згодом їх буде понад 60.
…

(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2017. – 30.08).
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Зарубіжний досвід
В Узбекистане утверждена Программа по внедрению в деятельность
судов современных информационно-коммуникационных технологий на
2017-2020 годы.
Документ накануне был подписан президентом Узбекистана Шавкатом
Мирзиёевым. Он предусматривает, что развитие IT-технологий в судах
пойдет по шести основным направлениям.
Важнейшее среди них – обеспечение открытости, прозрачности и
оперативности деятельности судов, повышение качества судопроизводства и
уровня доступа населения к правосудию, искоренение фактов волокиты,
бюрократизма и злоупотреблений со стороны работников судов.
Кроме того, программа направлена на автоматизацию работы судебной
системы, повышение эффективности работы судов с органами дознания,
предварительного следствия и принудительного исполнения, ускорение
делопроизводства,
обеспечение
информационной
безопасности
и
безопасного электронного документооборота.
Финансирование всех работ будет осуществляться за счет средств Фонда
развития органов судебной власти, а также грантов международных
финансовых институтов и донорских организаций.
Одним из самых интересных станет проект по созданию в комплексе
«Дворец правосудия» специального зала, оснащенного современным
оборудованием и информационно-коммуникационными технологиями. Здесь
в режиме реального времени будут проходить знаковые судебные слушания,
которые смогут посещать все желающие.
Также
документ
предусматривает
меры
по
обеспечению
информационной безопасности единой корпоративной сети, программных
продуктов, систем и баз данных, внедряемых в деятельность судов,
интеграцию Единой информационной системы судопроизводства с
комплексами информационных систем и центральными базами данных
системы «Электронное правительство».
Созданием локальных вычислительных сетей в судах и корпоративной
сети Верховного суда, с объединением их в единую систему, займется АК
«Узбектелеком». Программное обеспечение разработает государственное
унитарное предприятие Unicon.uz (Узбекские суды объединят в сеть:
заседания
можно
будет
посмотреть
в
Интернете
//
http://www.podrobno.uz/cat/tehnp/uzbekskie-sudy-obedinyat-v-set-zasedaniyamozhno-budet-posmotret-v-internete. – 2017. – 31.08).
Власти Китая утвердили на законодательном уровне обязательную
идентификацию
интернет-пользователей,
которые
оставляют
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комментарии на форумах и иных веб-ресурсах. Правительственное
распоряжение вступит в действие с 1 октября.
Обязательную идентификацию личности интернет-пользователей,
комментирующих те или иные публикации в Сети, вводит госканцелярия по
делам интернета КНР с 1 октября. Согласно правительственному
распоряжению, все веб-ресурсы, у которых есть возможность
комментирования, обязаны дополнить функционал сайта – внедрить
процедуру сверки реальных паспортных данных с аккаунтами пользователей
в целях аутентификации их личности. В сообщении властей отмечается: «Это
положение позволит повысить уровень научности и культуры среди
комментариев в интернете, будет содействовать здоровому развитию
интернет-сообщества, защитит интересы граждан, юридических лиц и других
организаций, а также государственную безопасность и общественные
интересы».
С 1 июня в Китае также начал действовать закон о кибербезопасности,
принятый в октябре 2016 года и предусматривающий отказ от анонимности в
Сети. Так, в документе указано, что «при регистрации доступа в интернет,
регистрации в социальной сети, подключении стационарного телефона или
мобильной связи, предоставлении клиенту услуг публикации информации
или ее передачи, при подписании соглашения (об оказании услуг) клиент
должен предоставить подлинное удостоверение личности. Если оно не будет
предоставлено, то оператор услуг не имеет права на обслуживание клиента»
(Китай вводит обязательную идентификацию интернет-пользователей
//
https://digital.report/kitay-vvodit-obyazatelnuyu-identifikatsiyu-internetpolzovateley. – 2017. – 29.08).

Проект по созданию национальной криптовалюты запустило
правительство Эстонии. Введение эсткойна позволит делать инвестиции
в цифровую экономику страны напрямую. Кроме того, с помощью
криптовалюты можно будет оплачивать госуслуги.
Эстонские власти планируют, что с помощью эсткойна инвесторы со
всего мира смогут вкладывать средства в развитие цифровой экономики
Эстонии.
Говоря об этих планах правительства, аналитики отмечают, что в стране
созданы для этого все предпосылки. Уже сейчас иностранцы, которые хотят
вести бизнес в стране, могут создать свой электронный офис. Используя
эстонский цифровой ID, зарубежные инвесторы могут зарегистрировать
компанию по упрощенной форме, открыть банковский счет и получить
электронную подпись.
В подобной системе зарегистрированы 22 тыс. предпринимателей.
Управляющий директор программы e-Residency Каспар Корюс:
«Ни одна другая страна не приблизилась к разработке технологий и
правовых рамок, которые позволили бы ей безопасно управлять
криптовалютой, торгующейся по всему миру. Защищенные цифровые
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идентификаторы, используемые электронными резидентами (а также
гражданами и резидентами Эстонии), являются идеальным механизмом для
надежной торговли криптовалютными активами. Токены нельзя подделать, а
государственный надзор означает, что они не могут использоваться
преступниками».
Эсткойн сможет в будущем стать полноценной валютой, которая
будет использоваться во всем мире, их можно будет использовать для
оплаты государственных и частных услуг в Эстонии. Корюс считает, что
можно было бы запустить эсткойны через государственное ICO, а
вырученные средства передать государственно-частному партнерству,
которое займется продвижением «цифровой нации». Или же создать
венчурный фонд для поддержки «электронных предпринимателей». По сути,
эсткойн станет параллельной национальной валютой, которая будет
применяться в цифровой экономике страны. «Это позволит Эстонии
инвестировать в новые технологии и инновации – от умных контрактов до
ИИ», – говорит он (Эстония первой в мире выпустит национальную
криптовалюту
//
http://e-gov.by/ivents/precedent-estoniya-pervoj-v-mirevypustit-nacionalnuyu-kriptovalyutu. – 2017. – 24.08).

Ushahidi – краудсорсинговый инструмент для создания карт,
появившийся в Кении в 2008 году – представил мобильное приложение
для iOS и Android.
Проект представляет собой платформу для создания самых разных
краудсорсинговых проектов. Она проста в управлении и абсолютно
бесплатна, благодаря чему стала незаменимым инструментом для
организаций по всем миру, в том числе приобрела популярность в России
(пример – »Карта Помощи пострадавшим от пожаров»).
Приложение позволяет добавлять данные и в офлайн-режиме (включая
видео и фото) – вся информация, включая GPS-координаты, сохраняется, и
отправляется уже при подключении к сети.
Появление
мобильного
приложения
существенно
расширило
возможности пользователей – теперь можно создавать свои собственные
опросы, загружать данные, делиться картами и тайм лайнами
(Краудсорсинговый
инструмент
Ushahidi
//
http://open.gov.ru/infopotok/5516236. – 2017. – 24.08).
Правительство Беларуси утвердило положение о порядке получения
уникального идентификатора. Соответствующее решение содержится в
постановлении Совета Министров от 22 августа 2017 года №637.
Уникальный идентификатор – средство идентификации гражданина
при осуществлении административных процедур в электронной форме через
личный электронный кабинет, в отношении которых законодательством об
административных процедурах установлена такая форма их осуществления.
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Положением
определен
порядок
получения
уникального
идентификатора в целях обеспечения доступа к единому порталу
электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении
административных процедур, получения административных решений
(уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва)
административных жалоб в электронной форме.
Уникальный идентификатор включает в себя логин (имя учетной записи
гражданина) и пароль.
Постановлением
также
утверждено
положение
о
порядке
взаимодействия уполномоченного органа с оператором общегосударственной
автоматизированной информационной системы (ОАИС), государственными
органами и иными организациями при осуществлении административных
процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг.
Действие
положения
распространяется
на
взаимодействие
уполномоченного органа с оператором ОАИС при создании условий для
осуществления административных процедур в электронной форме через
единый портал, а также с оператором ОАИС, государственными органами и
иными организациями при получении в электронной форме документов и
(или) сведений, необходимых для осуществления административной
процедуры, не включенных в перечни документов и (или) сведений,
представляемых заинтересованными лицами Министерству внутренних дел
поручено на безвозмездной основе предоставлять сведения о персональных
данных физических лиц из государственных информационных ресурсов
(систем), владельцем которых оно является, для подтверждения
достоверности данных документа, удостоверяющего личность лица,
обратившегося за выдачей уникального идентификатора.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(Совмин РБ определил порядок получения e-ID // http://egov.by/ivents/sovmin-rb-opredelil-poryadok-polucheniya-e-id. – 2017. – 23.08).

Первый в Китае суд, специализирующийся на работе с делами,
связанными с Интернетом, открылся в пятницу в «столице электронной
коммерции» – городе Ханчжоу, чтобы удовлетворить потребность в
рассмотрении растущего числа онлайн-споров.
Суд будет заниматься нарушениями в сфере интернет-торговли,
авторских прав и пр.
Весь процесс судопроизводства, начиная с подачи иска и возбуждения
дела до слушания и объявления приговора, будут проводиться через сайт
суда. Рассмотрение дел будет транслироваться в Интернете. В четверг
муниципальный законодательный орган провинции Ханчжоу назначил главу,
заместителей главы и судей суда.
По последним данным Китайского центра интернет-информации, по
состоянию на конец июня этого года в Китае насчитывалось около 751
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миллиона пользователей Интернета и 724 миллиона пользователей
мобильной сети.
Поскольку китайцы все чаще пользуются интернет-магазинами и
платежными системами, интернет-суд будет служить своего рода судебной
гарантией кибербезопасности и содействовать интеграции Интернета с
обществом и экономикой, пишет агентство.
Решение о создании интернет-суда было принято в июне 2017 года на
36-й сессии руководящей группы центрального комитета компартии Китая
по всестороннему углублению реформ.
Город Ханчжоу выбран для создания первого интернет-суда не
случайно. Здесь сосредоточено большое число компаний, занимающихся
электронной торговлей, в том числе интернет-гигант Alibaba (Татьяна
Костылева В китайском Ханчжоу появился первый в стране суд по
интернет-правонарушениям // http://d-russia.ru/v-kitajskom-hanchzhoupoyavilsya-pervyj-v-strane-sud-po-internet-pravonarusheniyam.html. – 2017. –
18.08).

С 1 января 2019 года в Узбекистане для выезда граждан за границу
введут биометрические паспорта и отменят стикеры разрешительной
записи, которые их заменяют сейчас. Соответствующий указ подписал
президент страны Шавкат Мирзиёев.
Президент Узбекистана утвердил указом принятие коренных мер по
совершенствованию порядка выезда граждан республики за границу. С 1
января 2019 года в стране будет отменен порядок оформления стикера
разрешительной записи для выезда за границу и введены для этих целей
биометрические паспорта.
В указе говорится: «Граждане Республики Узбекистан могут выезжать
из Республики Узбекистан на территорию государств, для въезда в которые в
соответствии с международными договорами Республики Узбекистан не
требуется оформление въездной визы, с использованием действующего
биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан образца 2011
года до 1 января 2021 года».
Подразделения миграции и оформления гражданства Министерства
внутренних дел, Консульское управление Министерства иностранных дел и
консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом будут вести
прием граждан, сбор данных и формирование электронной заявки на
получение биометрического паспорта гражданина для выезда за границу.
Государственный центр персонализации при Кабмине республики будет
производить персонализацию идентификационного биометрического
документа.
В планах правительства – до 1 декабря 2017 года утвердить
Государственный стандарт биометрического паспорта гражданина
Республики Узбекистан для выезда за границу и до 1 января 2018 года внести
на утверждение проект Положения о паспортной системе в Республике
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Узбекистан и порядке выезда за границу граждан Республики Узбекистан в
новой редакции с учетом требований настоящего Указа. Система
оформления и выдачи биометрического паспорта с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий будет создана
и внедрена до 1 декабря 2018 года.
До 1 октября 2017 года Минфин и Минэкономики должны проработать
и внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос об источниках
финансирования работ, направленных на внедрение системы оформления и
выдачи нового документа.
Выдача внутренних биометрических паспортов началась в Узбекистане
в 2011 году. В апреле 2017 года начальник управления выезда, въезда и
оформления гражданства МВД Республики Узбекистан полковник
Бадриддин Шорихсиев заявил, что 80 % граждан уже имеют биометрические
паспорта. Также в июне 2017 года власти страны заявили, что в Узбекистане
планируют выдавать новые водительские права в виде ID-карт (В
Узбекистане введут биометрические загранпаспорта с 1 января 2019 года
// https://digital.report/v-uzbekistane-vvedut-biometricheskie-zagranpasporta-s-1yanvarya-2019-goda. – 2017. – 18.08).

Правительственное агентство по стандартам кибербезопасности
США
(The
government’s
cybersecurity
standards
agency)
опубликовало проект пересмотренного руководства безопасности и
конфиденциальности для правительства и компаний промышленности
США.
Новый документ лучше интегрирует понятия конфиденциальности и
киберконтроля, а также синхронизирует их со стандартами по
кибербезопасности от Национального института стандартов и технологий
США (National Institute of Standards and Technology, NIST).
Федеральные агентства теперь обязаны использовать стандарты NIST в
своих планах по информационной безопасности, согласно майскому
распоряжению президента Дональда Трампа.
Это пятое обновление стандартов безопасности и конфиденциальности
NIST для федеральных информационных систем и организаций. Документ
будет открыт для публичных комментариев до 12 сентября. NIST планирует
выпустить еще одну версию обновленного документа в октябре и
опубликовать окончательный документ до конца года (Татьяна Костылева
NIST обнародовал пятое обновление руководства по ИБ и политике
конфиденциальности для правительства США // http://d-russia.ru/nistobnarodoval-pyatoe-obnovlenie-rukovodstva-po-ib-i-politike-konfidentsialnostidlya-pravitelstva-ssha.html. – 2017. – 18.08).
В деле идентификации личности Индии удалось обойти все страны,
за исключением Эстонии.
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Индийские удостоверения личности «Адхаар» (Aadhaar, т.е. «база»)
позволяют автоматически определять субсидии, положенные гражданину, и
переводить их на банковский счет.
Разработка программы «Адхаар» началась в феврале 2009 года, тогда
она предусматривала обеспечение удостоверениями всех жителей Индии без
исключения в течение 5 лет. Самый первый такой документ был выдан в
сентябре 2010 года.
Сами удостоверения представляют собой биометрические карточки,
которые содержат фотографии владельца, информацию о его возрасте, месте
проживания и образовании, а также отпечатки пальцев и сканирование
радужной оболочки глаза.
Благодаря программе, у правительства появилась возможность
оптимизировать выдачу и учет продовольственных карточек, необходимых
малообеспеченным семьям для покупки пшеницы, риса, керосина и сахара по
специальной цене, а также исключить оборот поддельных документов.
Так, сегодня жителю индийской деревни достаточно располагать
мобильным телефоном – чуть более 90 секунд – и платеж в 271 рупию будет
списан с его банковского счета. На эти деньги государство предоставит 10 кг
риса, 25 кг зерна, масло, соль и сахар. И при этом не потребуется личное
присутствие гражданина, наличные или пластиковая карта.
99 % (более 1.1 млрд человек) взрослого населения Индии включены в
программу «Аадхаар», с помощью которой можно быть получать
государственные услуги, практически не прилагая никаких усилий.
Повышение эффективности в ведении государственного бюджета,
экономия средств и удобства оказались настолько значимыми, что индийское
правительство планирует использовать программу шире, чем предполагалось
изначально. К примеру – для заказа билетов на поезд и покупки сим-карты
(Индийская система идентификации перестроит отношения между
государством и гражданами // http://open.gov.ru/infopotok/5516222. – 2017.
– 17.08).

В Республики Беларусь любой процессуальный документ (иск,
жалобу, заявление, ходатайство) теперь можно подать в суд,
рассматривающий
экономические
дела,
с
помощью
своего
персонального компьютера. Такая возможность появилась благодаря
введению в тестовую эксплуатацию электронных сервисов E-court на портале
судов общей юрисдикции.
Электронный сервис «Банк данных судебных постановлений»
разработан для оперативного извещения сторон о принятых судом
постановлениях. Он позволяет ознакомиться с резолютивной частью
судебных постановлений по экономическим делам, рассмотренным по
первой инстанции. Доступ к ресурсу предоставляется бесплатно на равных
условиях
всем
зарегистрированным
пользователям,
прошедшим
авторизацию.
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Стоит учитывать, что в банк данных судебных постановлений
включены только постановления, принятые с 15 августа 2017 года.
Сервис «Электронное судопроизводство» предоставляет возможность
подавать в суд, рассматривающий экономические дела, процессуальные
обращения в электронном виде. Для этого необходимо заполнить форму на
портале судов общей юрисдикции и уплатить госпошлину. Требования,
предъявляемые к процессуальным обращениям, подаваемым с помощью
электронного сервиса, указаны на портале судов общей юрисдикции.
Кроме того, в эксплуатацию введен модернизированный сервис
«Расписание судебных заседаний». Ресурс информирует о предстоящих дате,
месте и времени судебных заседаний всех коллегий Верховного Суда,
областных (Минского городского) и экономических судов республики.
Свои замечания и предложения по совершенствованию электронных
сервисов пользователи могут направлять на адрес электронной
почты press@court.by с указанием темы письма «электронные сервисы»
(Открылся онлайн сервис подачи исковых заявлений по экономическим
делам // http://e-gov.by/ivents/otkrylsya-elektronnyj-servis-podachi-iskovogozayavleniya-po-ekonomicheskim-delam. – 2017. – 17.08).

Директор узбекского Центра развития системы «Электронное
правительство» Шерзод Хабибуллаев:
Прошлый год ознаменован рядом достигнутых результатов в области
электронного правительства. Одним из таких достижений можно назвать
модернизацию системы регистрации недвижимости и кадастра. На
сегодняшний день из более 5 млн объектов по республике в базу данных
«Единой системы государственных кадастров недвижимости» введена
информация по 2 млн объектам.
Также
начались закупка
и
установка
специализированного
программного обеспечения для бухгалтерского учета и обмена финансовыми
данными с системой Всемирного банка по проекту «Кадастр и имущество»
(финансируется ВБРР). Определенные шаги были проделаны для создания
Национальной географической информационной системы Республики
Узбекистан: разработана тендерная документация, отобраны исполнители
(интегратор, поставщики оборудования и программного обеспечения),
договоры с ними уже отправлены на регистрацию. Разработаны
технологические инструкции для создания системы автоматизации процесса
школьного образования, регистрации сертификатов и дипломов о повышении
квалификации и переподготовке педагогов.
Еще одним крупным достижением можно считать создание базы
данных физических лиц Республики Узбекистан, в которой уже хранится
информация о 15,5 млн граждан. Также была сформирована база данных
юридических лиц, в которой находится более 661 тыс. актуальных записей.
Организованы канал и веб-сервис для передачи данных в центральную базу
данных юридических лиц в онлайн-режиме. В нее же уже интегрированы
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комплексы информационных систем «Лицензия» и «Тадбиркорлик»
(сервисы, которые позволяют предпринимателю «общаться» с государством
в личном кабинете), а также информационные системы Народного банка и
Федерации профсоюзов Республики Узбекистан.
КИС «Лицензия» была запущена в декабре прошлого года и пока
работает в тестовом режиме. На данный момент в систему уже внесено около
600 заявок на лицензирование и разрешительные процедуры. Сейчас на
портале (https://license.gov.uz) имеется возможность получения информации о
документах, необходимых для оформления лицензий и разрешений, сроках
оформления и стоимость оформления по 40 видам деятельности.
В базе данных физических лиц хранится информация о 15,5 млн
граждан, в базе юрлиц – 661 тыс. записей о компаниях.
Хотелось бы также отметить разработку МВД совместно с компанией
Technologic ASBT – базы данных по регистрации и учету автотранспортных
средств, к которой подключены 49 объектов регистрации автотранспорта и
30 различных подразделений и служб (РУВД, КОГГ, СНБ и другие). Cегодня
база данных функционирует в закрытом режиме, то есть ею пользуются
только ведомства.
Одним из больших достижений является разработка нашим Центром
совместно с проектом АБР информационной системы «Нотариус», которая
была запущена 1 июля 2017 года в Ташкенте и 1 июля 2018 года в остальных
регионах республики. К примеру, раньше приходилось вручную собирать
справки, простаивая очереди в государственных ведомствах и теряя время.
Нужно было обойти 11 ведомств и собрать 17 справок (путем предоставления
в эти ведомства 52 документов), которые зачастую дублировали друг друга.
На весь этот процесс уходило минимум 14 дней. Теперь достаточно
отправить заявку через Единый портал интерактивных государственных
услуг (ЕПИГУ) и в течение 3-5 рабочих дней нотариус сам проверит
наличие задолженности и права собственности заявителя. Это услуга
является одной из самых востребованных в Узбекистане. Только в 2016 году
было совершено более 135 тыс. сделок, из которых 98 тыс. – сделки куплипродажи, около 27 тыс. – дарений, и 330 – обмен и прочие договора.
В ближайшее время запустится обновленная версия Единого портала
интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) – ЕПИГУ 2.0. Новая
версия будет инициировать получение той или иной услуги в зависимости от
потребностей пользователя.
Сейчас к Единому порталу подключено более 600 государственных
учреждений и организаций, которые оказывают более 300 государственных
услуг.
Изменится и функционал. В личном кабинете пользователя система
будет предлагать услуги, исходя из возраста, семейного и социального
положения (коммунальное хозяйство, автотранспорт, дети, образование,
социальная защита, гражданство и онлайн-заявления).
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В кабинете предпринимателя появятся информационные блоки по таким
направлениям, как реквизиты юридического лица, коммунальное хозяйство,
налогообложение, подача статистической отчетности, регистрация
автотранспортных средств и другие. Также эти блоки будут интегрированы с
комплексными информационными системами и централизованными базами
данных. К примеру, блок по налогообложению будет интегрирован с КИС
«Солик», «Лицензия» и «Клиринг», что позволит предпринимателям
получать актуальную информацию по излишне уплаченным налогам с
возможностью онлайн-возврата, информацию о налоговых проверках, а
также подавать налоговую отчетность и регистрировать контрольнокассовые машины в режиме реального времени.
Архив электронных документов будет хранить выданные через Единый
портал электронные справки, сертификаты и другие документы. На
электронные документы будет нанесен уникальный номер (QR и bar-коды)
для дальнейшей проверки на достоверность и актуальность.
В 2016 году на реализацию проектов электронного правительства было
потрачено около $2 млн.
В 2016 году для реализации проектов электронного правительства
заключены договоры на сумму около 6 млрд сум (около $2 млн по курсу ЦБ
РУ) из средств Фонда развития информационно-коммуникационных
технологий Узбекистана.
Сегодня в информационные системы в органах государственного и
хозяйственного управления, государственной власти на местах (далее
госорганов) внедряются единые идентификаторы физических и юридических
лиц. После того, как эти ведомства полностью интегрируют свои системы с
централизованными базами данных и системами «Электронного
правительства», их можно будет назвать в полной мере интерактивными.
Первые строчки в итоговом рейтинге эффективности внедрения ИКТ
заняли АО «СК Кафолат», АК «Дори-Дармон», НКЭИС «Узбекинвест»,
нижние – Совет фермеров Узбекистана, Республиканский центр пропаганды
духовности, Государственный комитет Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству.
Результаты мониторинга показали, что большинство услуг госорганов
до сих пор являются информационными и не внедрены на портале услуг
ЕПИГУ, что и привело к снижению средней рейтинговой оценки. Для
улучшения качества оказания ИГУ необходимо внедрять услуги, которые
оказываются путем двустороннего электронного взаимодействия между
заявителем и государственным органом.
Основные показатели системы рейтинговой оценки эффективности
внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в
деятельности госорганов:
Официальный
веб-сайт
и
предоставление
интерактивных
государственных услуг (50 %);
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Информационные системы, информационные ресурсы и электронный
документооборот (26 %);
Информационная безопасность (20 %);
Организационная оценка (4 %).
До сих пор в основном используются бумажные документы вместо
электронных. Когда документы и записи в электронных базах данных
обретут юридическую силу?
Уже принят ряд законов, регулирующих отношения в области
электронного
документооборота
(законы
«Об
электронном
документообороте», «Об электронной цифровой подписи» и др.) Однако на
сегодняшний день, так же как и во многих развивающихся и развитых
странах, бумажные документы преобладают над электронными. Это связано
с тем, что не все информационные системы госорганов подключены к
межведомственной сети передачи данных (МСПД), которая в свою очередь
соединена с централизованными базами данных. После того как будет решен
этот вопрос, документы и записи в электронных базах данных обретут
юридическую силу
В 2014–2016 годах была создана межведомственная платформа
интеграции.
Она
объединяет
информационные
системы
всех
государственных органов, позволяет обмениваться информацией между
организациями. Все взаимодействия между предпринимателями, населением
и государственными органами, а также оказание государственных услуг,
производятся через Единый портал. Для определения личностей
пользователей системы «Электронное правительство» реализована система
Единой идентификации – id.gov.uz. Физические лица установляются с
помощью персонального идентификационного номера, юридические лица –
идентификационного номера налогоплательщика.
База данных физических и юридических лиц не требует предоставления
копии паспорта, ИНН физического лица и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица. КИС «Лицензия», в котором ведется реестр
выданных лицензий и разрешений, в будущем отменит требование
предоставления копии полученной лицензии на осуществление деятельности.
В настоящее время совершенствуется процесс электронного
взаимодействия государственных органов. С помощью своих веб-сервисов
они будут предоставлять необходимые данные о заявителе. Скоро заявители
смогут обращаться в госорганы через подачу одного электронного заявления,
остальные данные исполнитель получит от других госорганов.
ЕПИГУ активно работает, но граждане не всегда получают нужный
результат. Часто вместо решения проблемы приходит формальный ответ. Как
добиться нужной эффективности от органов госуправления?
Если заявитель не согласен с результатами рассмотрения своего
обращения, либо считает ответ государственного органа формальной
отпиской, он вправе обжаловать результаты в вышестоящем органе или
непосредственно в суде. Также на Едином портале есть возможность оценить
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по пятибалльной шкале результаты рассмотрения обращения. Эти оценки
аккумулируются, и на их основе формируется показатель «средней
удовлетворенности пользователей». Он также влияет на ежеквартальную
оценку эффективности внедрения ИКТ в деятельность госоргана.
Формальные отписки чиновников можно обжаловать в вышестоящем
органе или в суде.
Результаты рейтинговой оценки состояния развития и внедрения ИКТ
направляются Министерством по развитию информационных технологий и
коммуникаций в Кабинет Министров Республики Узбекистан, где с
госорганами ведется работа по повышению эффективности внедрения и
развития ИКТ в их деятельности и устранению выявленных недостатков.
Центр призывает пользователей оценивать результаты рассмотрения. Именно
такие механизмы значительно упрощают выявление госорганов, которые
малоэффективны в части обработки и рассмотрения обращений, оказания
государственных услуг физическим и юридическим лицам.
Не секрет, что правительство страны уделяет особое внимание созданию
благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в стране.
Для предпринимателей повсеместно создаются центры «одного окна». При
выборе этих услуг правительство опиралось на такой важный критерий, как
необходимость перевода услуги в интерактивную форму. Так, например, для
получения регистрационного удостоверения на работу с драгоценными
металлами и драгоценными камнями, субъектам предпринимательства в
регионах приходится собирать довольно большой перечень документов и
затем обращаться в Государственную пробирную палату при Центральном
банке Республики Узбекистан в Ташкенте. После оптимизации порядка
оказания и внедрения данной услуги в центрах «одно окно», необходимость
для предпринимателей заниматься сбором документов и совершать выезды в
столицу отпадет. Более того, планируется значительно сократить время
оказания этой услуги.
Планов много. Первый – интеграция централизованных баз данных и
единой системы идентификации с системами государственных органов.
Далее планируем внедрение единых идентификаторов электронного
правительства для оказания электронных государственных услуг и в
процессы межведомственного электронного взаимодействия. Также
планируется завершить внедрение Единой системы идентификации
пользователей системы «Электронное правительство». Для оказания госуслуг
и электронного межведомственного взаимодействия будет использоваться
информация из центральных баз данных электронного правительства.
Методику оценки финансовой эффективности проектов e-правительства
утвердят в 2017-2018 годах.
В 2017 году будут утверждены следующие методики: «Методика оценки
состояния внедрения ИКТ в органах государственного управления и органах
государственной власти на местах», «Методика оценки состояния внедрения
ИКТ в органах хозяйственного управления», а также «Методика оценки
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состояния внедрения ИКТ в организациях, не оказывающих услуги». В
проекты данных методик включена оценка показателей «Открытые данные»
и «Электронное участие», а также примерно 30 показателей на основе
требований ООН. Также Центром «Электронное правительство»
разрабатывается методика оценки финансовой эффективности реализации
проектов электронного правительства. Этот проект будет утвержден и
стартует в 2017-2018 годах (Марина Блатштейн Директор Центра
«Электронное правительство» Узбекистана об итогах и грядущих
переменах
//
https://digital.report/rukovoditel-elektronnogo-pravitelstvauzbekistana-ob-itogah-i-gryadushhih-peremenah. – 2017. – 16.08).

Государственная
налоговая
служба
(ГНС)
Кыргызстана
представила в рамках госпрограммы «Таза коом» проект электронной
фискализации учета торговых операций, реализация которого будет
проходить по трем направлениям.
Программа фискализации налоговых процедур, разработанная
налоговой службой (ГНС) КР, будет включать три проекта: систему
электронных счет-фактур, систему маркировки товаров и проект
учета движения денежных средств с использованием онлайн ККМ.
Глава службы Октябрь Абдыкаимов:
Счет-фактуры в электронном виде будут генерироваться сразу на
портале ГНС. Также для этого будут использоваться сервисы по онлайнпроверке правильности заполнения данных плательщика, данных по
поставкам. В системе будет применяться и такой функционал, как учет
товаров на каждом этапе поставки. По словам чиновника, это будет
способствовать сокращению ряда налоговых отчетов, например, отчетности
по использованию серий номеров счет-фактур.
Благодаря проекту маркировки
товаров будет происходить
формирование базы паспортных данных товаров, импортируемых или
производимых на территории республики. За счет этого будет вестись учет
товарооборота в стране.
С помощью использования контрольно-кассовых машин (ККМ),
работающих в режиме онлайн, планируется осуществлять учет движения
денежных средств – информация о каждом проданном товаре будет
фиксироваться на сервере ГНС (Налоговая служба Кыргызстана начнет
три
ИТ-проекта
для
учета
торговых
операцій
//
https://digital.report/nalogovaya-sluzhba-kyirgyizstana-nachnet-tri-it-proektadlya-ucheta-torgovyih-operatsiy. – 2017. – 15.08).
В швейцарском городе Цуг проводятся последние приготовления к
запуску нового сервиса верификации данных граждан, построенного на
базе технологии блокчейн.
Проект стартует в сентябре 2017. В его рамках появится мобильное
приложение, привязывающее идентификационные данные человека через
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платформу uPort к определенному крипто-адресу. Регистрацию и
верификацию местных резидентов будут осуществлять местные органы
власти.
Согласно заявлению муниципальных властей, проект разработан в том
числе и потому, что предыдущие усилия по созданию решений для
идентификации по помощи централизованных средств были достаточно
сложными в применении, а сегодня их уже можно считать устаревшими с
технической точки зрения.
Мэр города Долфи Мюллер:
«Мы хотим создать единую электронную идентификацию, своего рода
цифровой паспорт для всех возможных случаев. И мы не хотим, чтобы такой
цифровой паспорт был централизованным, мы хотим, чтобы он был на
блокчейне».
Кроме того, в планах городских властей уже следующей весной
провести совещательное голосование с использованием электронных
бюллетеней (В Цуге анонсировали блокчейн-сервис идентификации
личности // http://open.gov.ru/infopotok/5516216. – 2017. – 10.08).

Прямой канал Министерства образования и науки КР заработает в
WhatsApp. Цель нововведения – сделать более оперативной обратную
связь с гражданами и работниками сферы образования.
В целях улучшения обратной связи между госструктурой и гражданами
Министерство образования и науки Кыргызстана открыло прямой канал
связи в WhatsApp. Как сообщает пресс-служба ведомства, воспользоваться
услугой можно, отправив сообщение на номер 0700 744 748.
Ожидается, что граждане будут оперативно высказывать жалобы и
пожелания по работе отделов образования, детских садов, школ, спузов и
вузов, а также оставлять отзывы о проводимых реформах в этой сфере.
Сотрудники системы образования также смогут с помощью нового средства
связи делиться предложениями по повышению качества образовательных
услуг.
Пресс-служба министерства уверяет, что все сообщения будут приняты
к сведению, а глава ведомства будет держать на личном контроле все ответы
на поступающие обращения (Минобразования и науки Кыргызстана будет
принимать
обращения
граждан
в
WhatsApp
//
https://digital.report/minobrazovaniya-i-nauki-kyirgyizstana-budet-prinimatobrashhenia-grazhdan-v-whatsapp. – 2017. – 10.08).
Национальная комиссия Таиланда по телерадиовещанию и
телекоммуникациям (The National Broadcasting and Telecommunication
Commission, NBTC) направила интернет-провайдерам требование до 7
августа заблокировать доступ к запрещенному контенту, большинство
из которого выложено в Facebook и YouTube. В случае невыполнения
требования провайдеров могут лишить лицензии.
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У правительства нет рычагов давления на Facebook и YouTube, поэтому
оно решило «натравить» на них интернет-провайдеров. Последние, чтобы не
попасть под удар, будут вынуждены прекратить доставку контента,
запрещённого в Таиланде по решению суда.
«Мы рекомендуем Facebook и YouTube помочь провайдерам удалить
запрещенные веб-страницы», – сказал генеральный секретарь NBTC.
Незаконный контент составляет менее 1 % от общего объёма контента
компаний – и им стоит позаботиться о доступности остальных 99 %, добавил
он.
С 1 мая по 16 июля к удалению было назначено 3726 веб-страниц,
однако ответственным ведомствам удалось удалить лишь 106. Остальные
3620 (2556 страниц на Facebook, 980 – на YouTube и 84 – на других ресурсах)
используют защищенный протокол HTTPS и должны удаляться
провайдерами.
К 1 августа было удалено ещё 1834 страницы: Facebook самостоятельно
удалила 41 % из своих страниц-нарушителей, YouTube – 80 %, остальные –
19 %.
Если к 7 августа не будут блокированы оставшиеся 1786 страниц,
провайдеры получат судебные иски (Вика Рябова Правительство Таиланда
обязало провайдеров заблокировать запрещенный контент в Facebook и
YouTube
//
http://d-russia.ru/pravitelstvo-tailanda-obyazalo-provajderovzablokirovat-zapreshhennyj-kontent-v-facebook-i-youtube.html. – 2017. – 04.08).

Для развития государственных электронных сервисов в Армении
учредят фонд «Цифровая Армения».
Проекты е-правительства в Армении будут финансироваться из
специального фонда «Цифровая Армения», решение о создании которого
было принято правительством страны 3 августа.
Основной
направленностью
работы
фонда
будет
являться
стимулирование внедрения ИТ во всех структурах госуправления для
повышения эффективности работы как госаппарата, так и поддержки
частного сектора. Предполагаемый объем фонда не раскрывается (В
Армении создадут фонд для финансирования проектов e-правительства
// https://digital.report/v-armenii-sozdadut-fond-dlya-finansirovaniya-proektov-epravitelstva. – 2017. – 03.08).
Министерство труда и пенсий Великобритании применит
платформу на основе технологии блокчейн.
Поддержку проекту оказали лондонская финансово-техническая
компания GovCoin Systems Limited, банк Barclays, RWE npower и
Университетский колледж Лондона.
В рамках тестирования получатели социальных пособий использовали
мобильные телефоны для управления средствами, а информация об их
расходах записывалась в распределенный реестр. Целью проекта являлась
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разработка более эффективной и безопасной системы выплат социальной
помощи, способной предотвратить мошенничество.
Как отметил вице-президент Barclays Джереми Уилсон, платформа
создаст дополнительный уровень обмена данными и идентификации между
государством и получателями социальной помощи (Великобритания
применит технологию блокчейн в сфере социальной помощи //
http://open.gov.ru/infopotok/5516204. – 2017. – 01.08).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Андрианова И. Д. От «электронного» к «цифровому» правительству:
цифровая трансформация налоговых служб // Современная система
налогообложения в России: проблемы и перспективы. Материалы научнопрактической конференции. – М., 2017. – С. 19–25. Статья посвящена вопросам
нового этапа развития интернет-технологий в госсекторе: от «электронного» к
«цифровому правительству» и «цифровой экономике». Автор рассматривает пути
повышения эффективности работы налоговых органов с применением информационных
технологий, преимущества открытости данных, эффективность предоставления услуг
гражданам. На основе анализа опыта страны-лидеров в области цифрового правительства
раскрываются новые возможности технологического прогресса, а также, возможные
угрозы и риски, являющиеся следствием внедрения цифровых технологий.

Григорук С. С., Форкун Ю. В. Система колаборативної обробки
документів як складова процесу формування інформаційного суспільства в
Україні [Електронний ресурс] // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. –
2016.
–
№
4
(26).
–
С.
21–32.
–
Режим
доступу:
http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html.
Описана
система
колаборативного документування в електронному урядуванні з використанням cepвicy
Office Web Apps. Запропоновано підхід, при якому передбачаеться розподіл документаів
на групи, за якими закріплюються певні виконавці. Описано методи роботи з управління
спільними мережевими документами, зокрема, створення документів для колективного
опрацювання, редагування спільних документів тощо. Побудовано систему правил
створення груп та розподілу прав доступу між групами, а також систему розподілу прав
доступу до докуменив. Здійснено оцінювання наявного інформаційного забезпечення
відповідно до міжнародних стандартів за категорійними, кількісними i якісними
характеристиками.

Дрешпак В. М. Сучасні напрями зарубіжних досліджень у сфері
електронного урядування (на прикладі публікацій міжнародного журналу
Electronic Government) // Аспекти публічного управління. – 2017. – № 5.5-6. –
С. 17–26. Досліджено сучасні тенденції щодо вивчення світовим науковим
співтовариством проблематики електронного врядування на основі аналізу публікацій у
міжнародному науковому журналі Electronic Government. Зазначено, що особливістю
досліджень у сфері електронного урядування є те, що ця сфера невпинно та динамічно
змінюється під впливом багатьох факторів глобального масштабу, модернізується разом з
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та суспільних відносин. Це вимагає
більшого ступеня інтеграції українських досліджень у галузі публічного управління та
адміністрування до загальносвітового наукового контексту. Установлено, що в статтях
журналу Electronic Government провідна увага приділяється тематиці, пов’язаній з
проблемами техніко-технологічної та соціально-гуманітарної складових функціонування
та розвитку електронного урядування, питаннями методології та методики впровадження
електронного уряду, безпеки в системах електронного урядування. Рекомендовано
орієнтувати дослідження у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» щодо
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електронного урядування не лише на вирішення актуальних завдань суб’єктів управління,
але й на розв’язання проблем широкого використання технологій електронного
урядування громадянами.

Инджиев А. А. Современное электоральное поле социальных медиа:
рекурсии и перспективы // Азимут научных исследований: экономика и
управление. – 2017. – Т. 6, № 2 (19). – С. 339–342. В предлагаемой статье
изложена 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.

Койчубаев А. С., Жолдаспеков Ж. Р., Кажибаев С. С. О роли
электронного правительства в повышении уровня легкости ведения бизнеса
(опыт Республики Казахстан) // Наука XXI века: актуальные направления
развития. – 2017. – № 1-2. – С. 136–139. Статья посвящена роли электронного
правительства в развитии экономики государства, в частности, обоснованы преимущества
от перехода к новому электронному формату государственных услуг для развития
бизнеса. Проанализированы данные Индекса развития электронного правительства (на
примере Республики Казахстан) и влияние данного показателя на легкость ведения
бизнеса в стране.

Махота В. В. Актуальность использования современных электронный
сервисов на основе «электронного правительства» // Advances in Science and
Technology. Сб. статей IX международной научно-практической
конференции. – М., 2017. – С. 258–260.
Неділько А. І. Концепція електронного урядування як елемент
вдосконалення системи публічного управління // Держава та регіони. Серія:
Державне управління. – 2017. – № 2 (58). – С. 80–84. У статті досліджуються
основні теоретичні аспекти концепції електронного урядування. Зокрема, розглядається
можливість ії застосування для вдосконалення сучасної системи публічного управління в
Україні. Зазначено основні проблеми, що виникають під час реалізації електронного
урядування в Україні.

Парфенчик А. А. Использование социальных сетей в государственном
управлении // Вопросы государственного и муниципального управления. –
Бібліографія
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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.

Рамеев Р. А. Опыт разработки электронного правительства в
демократических государствах // Актуальные проблемы социального,
экономического и информационного развития современного общества.
Материалы II Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции
/ Главный редактор А.И. Уразова. – Уфа, 2017. – С. 352–355. Статья посвящена
изучению опыта развития электронного правительства в различных государствах.
Проанализирована практика внедрения электронного правительства в странах СНГ.

Савельева Т. С., Байрушин Ф. Т. Значение определения правительства
как системы систем при его электронизации // Инновационное развитие. –
2017. – № 7 (12). – С. 13–14. Системная инженерия одно из самых активно
развивающихся направлений современной науки. Подход к устройству правительства как
к системе систем позволяет решить многие проблемы и повысить эффективность системы
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
оптимизировать механизмы работы данной системы.

Соловйов В. П. Електронне урядування як нова форма організації
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України / В.
П. Соловйов, В. В. Сенченко, О. В. Гладков // Стратегічні імперативи
сучасного менеджменту : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18
берез. 2016 р.) : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана»; редкол.: С. М. Соболь (відп. за вип.) [та ін.]. –
Київ : КНЕУ, 2016. – Ч. 2. – С. 68–73. Досліджено проблеми та шляхи впровадження
електронного урядування в Україні, гармонізації взаємодії державної влади, бізнесу та
громадян. Обгрунтовано необхідність попереднього (до впровадження нових
інформаційних технологій) перегляду всіх усталених управлінських методів державних
установ.

Ткач Л. М., Макаренко А. В. Система електронного урядування як форма
взаємодії влади і суспільства // Молодий вчений. – 2017. – № 5 (45). – С. 131–
134. Стаття присвячена проблемі електронного урядування як сучасного виду
комунікаційного зв’язку в суспільстві, що спрощує процедури отримання громадянами
адміністративних послуг, полегшує доступ до потрібної їм інформації, сприяє відкритості
та прозорості органів державної влади і місцевого самоврядування. Проаналізовано
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нормативно-правову базу України з питань впровадження електронного урядування.
Визначено основні аспекти вдосконалення електронного урядування в Україні

Фионова Л. Р. К вопросу повышения эффективности применения
информационных технологий в органах власти // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. – 2017. –
№ 7 (101). – С. 27. В связи с реализацией государственной программы
«Информационное общество» в органах власти особое внимание уделяется применению
информационных технологий в повседневной деятельности. Необходимо добиться
внедрения информационных технологий в работу каждого государственного и
муниципального служащего. В статье проанализированы проблемы применения
информационных технологий на примере социального управления города. Предложены
пути повышения их эффективности. Сделан акцент на системность и четкость
регламентации всех процессов.
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