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Анонс
3 жовтня 2017 р. (Київ)
Презентація оновленого Державного земельного кадастру, який
відтепер працюватиме на технології Blockchain.
Учасники:
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Максим Мартинюк;
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко;
Виконавчий директор міжнародної антикорупційної організації
Transparency International Україна Ярослав Юрчишин;
Комерційний директор компанії BitFury Георгій Гішвілі.
Адреса: м. Київ, пл. Спортивна, 1-А, 12 поверх, БЦ Gulliver, Вежа Б,
коворкінг центр Creative Quarter (Романа Куць Форум е-врядування 451Е у
жовтні проведе студентський ідеатон // http://land.gov.ua/anons-3zhovtnia-vidbudetsia-prezentatsiia-onovlenoho-derzhzemkadastru-nablockchain. – 2017. – 29.09).
11 жовтня 2017 р. (Тернопіль)
Презентація рейтингу прозорості міст України у Тернополі.
Представники міськради Тернополя звернулися до українського
відділення глобальної мережі Transparency International із проханням
презентувати в місті рейтинг прозорості 100 міст України. Організація з
радістю підтримує прагнення влади міста до прозорості й організовує
позапланову презентацію рейтингу у Тернополі. Запрошуємо на захід
представників влади, громадських активістів та журналістів, а також усіх
зацікавлених у прозорості міста.
Захід відбудеться 10 жовтня з 11:00 по 13:00 у Тернопольському пресклубі за адресою: вул. Качали, 3.
Команда аналітиків ТІ Україна спільно з Інститутом політичної освіти
вибудувала рейтинг міст за 91 показником у 13 сферах, зокрема,
бюджетуванні, землекористуванні, кадровій політиці, закупівлях, наявності
онлайн-послуг та інших.
У рейтингу прозорості сотні найбільших міст України Тернопіль
продемонстрував не найкращі результати. Місто посіло 31 місце й отримало
33,5 балів зі 100 можливих й опинилося у групі міст, які марковано червоним
кольором. У цих містах потрібно терміново вирішувати проблеми із
підзвітністю та відкритістю.
За які сфери місто отримало найбільшу кількість балів? Наскільки
Тернопіль є прозорим у порівнянні з іншими обласними центрами? Чому аж
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три сфери відповідальності влади отримали нуль балів, і як це виправити?
Відповіді на ці питання ви отримаєте на нашому заході.
Рейтинг представлять:
Катерина Цибенко, керівниця напрямку Transparency International
Україна «Прозорі міста»;
Ігор Процик, керівник регіонального представництва центру «Ейдос»;
Представник Тернопільської міської ради.
Особливу увагу фахівці приділять шляхам поліпшення ситуації у сферах
з найгіршими показниками і запропонують свою консультативну підтримку
(https://www.prostir.ua/event/prezentatsiya-rejtynhu-prozorosti-mist-ukrajiny-uternopoli).

20–22 жовтня 2017 р. (Ірпинь)
Тренінг-практикум «Використання інструментів е-дем в діяльності
громадських організацій»
Адреса: вул. Северинівська, 118А, Ірпинь, Україна
За результатами тренінгу слухачі отримають базові знання про основні
поняття е-дем та найбільш відомі інструменти е-демократії. Налагодять
взаємодію між собою. Отримають навички спілкування та командної роботи.
Навчаться створювати тексти ініціатив (петицій) на актуальні теми.
Отримають навички користування соціальними мережами.
Організатор тренінгу ГО «Мій Голос» в рамках проекту за підтримки
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.
Програма тренінгу
День перший. 20.10.2017
11.00 – 12.00 – Заїзд та реєстрація учасників
12.00 – 15.00 – Вступна лекція. Базові поняття електронної демократії.
Найбільш популярні інструменти е-дем в Україні. Вдали приклади
використання інструментів е-дем – петиції, громадські бюджети. Як
електронна демократія змінила життя киян та комунікацію між містянами та
органами місцевого самоврядування. Тренер – С.Лобойко
16.00 – 18.00 Огляд та приклади вдалих кейсів – інструментів е-дем у
світі. Тренер – Карина Літвінова (Україна)
18.00 – 19.00 – Використання інструментів е-дем на прикладі ресурсу
ManaBalss.lv. Тренер – Імантс Брейдакс (Латвія)
19.00 – 20.00 – Обговорення проблем, що можуть стати базой для
складання ініціатив. Формулювання тем для звернень до центральних органів
влади та місцевого самоврядування.
День другий. 21.10.2017
10.00 – 14.00 – Як досягнути успіхів у впровадженні інструментів едемократії та вибудувати систему комунікацій з авторами ініціатив. Тренер –
Маркина Т.
14.00 – 15.00 – Знайомство с платформою Мій Голос.
Анонс
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16.00 – 20.00 – Мозковий штурм у форматі світового кафе . Створення
текстів ініціатив. Презентація. Критика. Модератор – Валенса А.
20.00 – Вечеря – вільне спілкування
День третій. 22.10.2017
10.00 – 11.00 Знайомство с платформою «Мій Голос». Розміщення
текстів ініціатив на платформі Мій Голос.
11.00 – 16.00 Просування проектів у соціальних мережах. Як створити
сторінку у FB. Як створити акаунт в Instagram. Що таке творча студія на
Youtube. Наскільки ефективний для просування акаунт у Twitter. Основні
принципи створення груп підтримки. Практичне заняття зі створення
контенту для соціальних мереж. Тренер – Бестужев П.
16.00 – Закінчення тренінгу. Від’їзд (https://www.prostir.ua/event/treninhpraktykum-vykorystannya-instrumentiv-e-dem-v-diyalnosti-hromadskyhorhanizatsij).

жовтень 2017 р. (Львів)
Студентський ідеатон.
Львівська міська рада пропонує взяти участь в 48-годинному ідеатоні та
розробити власне рішення міської проблеми. Найвдаліший проект буде
представлено 20-21 жовтня на Форумі е-врядування 451° у Львові, а
переможці отримають 1000 євро винагороди.
Ідеатон – це захід для опрацювання вдалих ідей, які вирішують
конкретні проблеми міста. Львівський ідеатон проведеться з попередньо
відібраними командами в форматі інтенсивів із експертами (від посадовців,
юристів до дизайнерів та ІТ-шників). За допомогою таких менторів кожна
команда зможе повністю розробити свій проект вирішення соціальноважливої проблеми міста. На все – 48 годин інтенсивної роботи.
Найвдаліший проект буде представлено 20-21 жовтня на Форумі еврядування 451Е у Львові, а переможці отримають 1000 євро винагороди.
Опісля проект буде доопрацьовано та реалізовано Львівською міською
радою.
Умови до учасників:
- студенти будь-якого ВНЗ України, які сформують команду з чотирьох
людей (двоє спеціалістів з IT – soft and hard, ще двоє – з будь-яких інших
сфер);
- попередній досвід розробки проектів;
- володіння нестандартним мисленням;
- готовність вирішити реальну проблему міста.
Ідеатон пройде 6-8 жовтня на Заводі «РЕМА» (вул. Заводська, 31).
«Такий формат суцільної 48-годинної роботи є новим для Львова, адже
студенти будуть шукати ІТ-рішення не ІТ-проблем. Управління ІТ Львова
сьогодні відкрите до свіжих та інноваційніх рішень від молоді, тому й
запрошуємо до участі креативщиків».
Анонс
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Ідеатон проводиться за підтримки Посольства Нідерландів та ІТкомпанії «Levi 9» (http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/242654-forume-vriaduvannia-451e-u-zhovtnia-provede-studentskyi-ideaton. – 2017. – 29.09).
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TAPAS Project разом з Укртрансбезпека та Державним агентством
електронного урядування презентувалиспільне бачення щодо створення
онлайн кабінету перевізника та першої послуги перевезень – електронне
ліцензування перевізників.
На отримання ліцензії перевізникам сьогодні доводиться витрачати в
середньому від 3-х до 10 днів. Запровадження механізму електронного
кабінету, дозволить суттєво скоротити часові витрати і отримувати необхідну
ліцензію без відвідування державних установ максимум за 2 години.
Кількість паперових документів з 6-8, необхідних сьогодні, зменшиться до 0.
Також відчутно спроститься і процедура додавання нових видів
господарської діяльності, яка за нових правил вимагатиме лише три кліки
мишкою на комп’ютері, а не повторну подачу всього пакету документів.
Данило Молчанов, керівник напряму е-сервісів проекту «Прозорість
та підзвітність в державному управлінні та послугах»:
«Кабінет перевізника дозволяє самостійно керувати змінами в
ліцензійному профілі (додавання/виключення автомобілів чи водіїв з
переліку, наприклад). Тобто те, що раніше потребувало подачі цілої купи
документів і фізичної присутності, сьогодні можна робити самостійно, не
виходячи з дому. Кабінет перевізника стане єдиною точкою доступу для всіх
підприємців, що працюють на ринку перевезень (включно з таксі). Ми
сподіваємося, що запровадження такої системи сприятиме підвищенню
довіри і зменшить зловживання і неефективність з обох сторін».
Ефективне функціонування цієї галузі дозволить збільшити
надходження до бюджету за рахунок спрощення процедур і зменшення
можливостей для корупції.
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України:
«З часом ми плануємо додати до електронного кабінету такі послуги, як
можливість оплатити штрафи, перевірити наявні дозволи і багато іншого не
виходячи з офісу. Ми віримо, що впровадження цих послуг не лише
полегшить взаємодію перевізників з чиновниками, але й ліквідує корупційні
ризики надання таких послуг з боку держави».
Електронний кабінет перевізника запрацює вже до кінця 2017 року і на
першому етапі його функціонування перевізники зможуть подавати онлайн
заявку на отримання ліцензії на транспортні перевезення та управляти нею
без необхідності подачі додаткових документів, а саме додавати відомості
про працівників, автомобілі, матеріально-технологічну базу та інше. На
другому етапі в е-кабінеті перевізникам стануть доступними можливість
отримання та управління дозволами на міжнародні перевезення, а також
отримання інформації про штрафи та їх оплата.

Офіційна інформація
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У 2016 році лише з ліцензування для автотранспорту держава отримала
у бюджет понад 9,7 млн. грн. Понад 35,5 млн. грн. надходить до бюджету з
дозволів на виконання міжнародних перевезень пасажирів та вантажів
(Перевізникам презентували концепцію електронного кабінету //
http://www.dknii.gov.ua/content/pereviznykam-prezentuvaly-koncepciyuelektronnogo-kabinetu. – 2017. – 26.09).

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку
електронного урядування в Україні, яка визначатиме головні цілі,
пріоритетні напрямки та заходи розвитку до 2020 року. Відповідне
розпорядження Уряд прийняв на засіданні 20 вересня 2017 року.
Важливо відзначити, що за останні два роки Україна піднялась на 25
позицій у світовому рейтингу е-урядування, на 45 позицій та на 30 позицій –
у рейтингах відкритих даних. Подальший стрімкий розвиток можливий лише
за умови застосування революційних підходів та найбільш перспективних
технологій, що, власне, передбачено проектом Концепції. Скажімо,
застосування технології блокчейн, яка дійсно може якісно оптимізувати
безліч процесів. У вересні на технологію блойкчейн уже переведено
державну Систему електронних торгів арештованим майном СЕТАМ. До
кінця 2017 року планується перевести на блокчейн Реєстр майнових прав та
Державний земельний кадастр України.
Згідно з документом, Державному агентству з питань електронного
урядування доручено реалізувати заходи за трьома ключовими напрямами:
- Модернізація публічних послуг
До кінця 2018 року планується запровадити онлайн загалом 100
найбільш важливих послуг для громадян та бізнесу. Станом на вересень 2017
року доступно вже понад 30 загальнодержавних е-послуг. Ключовими
завданнями є реалізація єдиного порталу для надання всіх електронних
послуг з одного ресурсу, а також запровадження електронних договорів та
популяризація всіх сервісів.
Відсутність надійної та доступної електронної ідентифікації залишається
бар’єром для розвитку електронних послуг та інших форм електронної
взаємодії. Тож до кінця 2017 року планується запровадження MobileID, що
дозволить зробити електронну ідентифікацію більш масовою та популярною
серед громадян. Ключовим завданням залишається наповнення єдиного
демографічного реєстру та видача ID-карток із ЕЦП, а також запровадження
електронних довірчих послуг. Відповідний законопроект, визначений
Урядом як пріоритетний, є у Верховній Раді.
У відповідь на значний попит суспільства на відкриті державні дані,
розвиток цього напрямку залишається актуальним та пріоритетним. Уже
реалізовано такі заходи, як відкриття даних про бенефіціарів компаній, що
діють в Україні. Діє єдиний державний веб-портал data.gov.ua, де наразі
міститься 21 369 наборів даних та 1 823 розпорядників інформації.
Планується розвивати загальнодоступні соціальні, громадські, медійні та
Офіційна інформація
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комерційні проекти на базі відкритих даних, а також продовжувати
заохочувати громадян і бізнес до участі в процесі формування політики та
прийняття управлінських рішень. Для цього сьогодні в Україні доступні такі
сервіси, як електронна петиція, громадський бюджет, обговорення проектів
актів, що дають можливість громадянам безпосередньо впливати на рішення.
- Модернізація публічного управління
Реалізація електронної взаємодії реєстрів залишається пріоритетним
завданням. Розпочато запровадження кращого у світі рішення – естонської
системи X-Road, яку попередньо Агентство з питань електронного
урядування пілотувало з багатьма міністерствами. У вересні система підлягає
експертизі з безпеки, і до кінця року планується її впровадження.
Станом на вересень 2017 року всі центральні органи виконавчої влади та
обласні держадміністрації на 80 % листуються в електронній формі. У серпні
2017 року Уряд ухвалив зміни до Регламенту, що дозволяє запустити
погодження проектів НПА в е-формі. Важливим завданням залишається
створення електронного архіву та розвиток внутрішніх систем
документообігу.
- Управління розвитком е-урядування
Уряд затвердив склад Міжгалузевої ради з питань розвитку
електронного урядування, до складу якої увійшли представники всіх
міністерств не нижче заступника міністра. Цей орган має забезпечити єдину
координацію реалізації Концепції, політичну волю та взаємне узгодження
всіх завдань. Також планується впровадження міжнародного досвіду роботи з
державними актами за принципом Digital by Default – усі акти КМУ
підлягатимуть додатковій цифровій експертизі, що передбачає цифровий
спосіб реалізації описаного процесу як пріоритетний.
Фінансування заходів із реалізації Концепції здійснюватиметься коштом
державного бюджету та з інших джерел (Концепція розвитку електронного
урядування
в
Україні
до
2020
року
//
http://www.dknii.gov.ua/content/koncepciya-rozvytku-elektronnogouryaduvannya-v-ukrayini-do-2020-roku. – 2017. – 20.09).

Електронна система охорони здоров’я e-Health запрацювала в
тестовому режимі. Відсьогодні лікарі первинної ланки зможуть
реєструватися в системі та реєструвати декларації своїх пацієнтів. Цей етап
розвитку e-Health дозволить впровадити перший із кроків реформи
фінансування медицини – принцип «гроші ходять за пацієнтом».
Система e-Health працюватиме в тестовому режимі до квітня 2018 року.
Упродовж цього періоду реєстрація в e-Health відбуватиметься на
добровільних засадах. Відповідно до законопроектів №6327 та №6604, які
очікують ухвалення у Верховній Раді вже протягом найближчого часу, з 1
серпня 2018 року оплата послуг лікарів буде здійснюватися згідно з
кількістю декларацій, зареєстрованих у системі.
Офіційна інформація
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Реєстрацію медичних установ у e-Health головні лікарі розпочали у
червні. Протягом трьох місяців до системи підключились 8 медичних
інформаційних систем для доступу до центрального компоненту системи.
Презентації системи для лікарів пройшли у Вінниці, Харкові, Полтаві, Сумах,
Краматорську, Миколаєві, Білій Церкві, Кропивницькому та Києві.
Тому сьогодні лікарі 367 закладів первинної медичної допомоги,
внесених до e-Health, можуть почати реєструватися самі та вносити в систему
декларації своїх пацієнтів. Цей інструмент стане основою для нової моделі
фінансування медичних установ в Україні і першим торкнеться закладів
первинної ланки медичного обслуговування.
Уляна Супрун, в. о. Міністра охорони здоров’я України:
«У центрі системи охорони здоров’я має бути пацієнт. e-Health
забезпечить супровід впровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом»
на первинній ланці, що дозволить ефективніше фінансувати медицину. Ці
зміни покликані встановити справедливі стосунки між лікарем та пацієнтом,
в котрих перший отримуватиме чесну, достойну оплату за свою працю, а
другий – якісні медичні послуги».
Заступник Міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк:
«Електронна система зробить медицину ефективною і прозорою.
Медики сьогодні вимушені працювати з великою кількістю паперів і довідок,
дані про пацієнтів розпорошені по різних базах різних лікарень, в які
звертався пацієнт. Ми закликаємо лікарів вже зараз, на тестовому етапі,
зареєструватися в системі та почати реєструвати декларації пацієнтів. Це –
ваш гарантований державою дохід у майбутньому, адже вже в наступному
році ми почнемо виплати за новою системою фінансування».
Юрій Бугай, керівник Проектного офісу eHealth, Transparency
International Україна:
«Ми розуміємо відповідальність, що ляже на цю систему, та робимо все,
щоби вона стала надійною та безпечною. Програмну частину центрального
компоненту системи розробляють українські програмісти, а за процесом
пильно стежать великі вітчизняні та міжнародні організації. Ми віримо, що
ця система стане надійним фундаментом для охорони здоров’я, про котру
сьогодні мріють наші громадяни».
Крім реєстрації лікарів та декларацій пацієнтів, система e-Health уже
упродовж цієї осені запропонує лікарям первинної ланки електронний
інструмент підтримки програми «Доступні ліки», а пізніше – й інші кроки до
створення єдиної електронної медичної картки кожного українця. Також у
майбутньому деперсоніфіковані дані з системи можуть дозволити
прогнозувати поширення захворювань та запобігати їм.
Сьогодні розробка системи e-Health відбувається коштом програм
технічної допомоги міжнародних дорнорських організацій, до числа котрих
належать United States Agency for International Development (USAID), Expert
Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE), Глобальний Фонд
та Світовий банк.

Офіційна інформація
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Директор Місії USAID в Україні Сюзан Фрітц:
«USAID пишається тим, що має змогу підтримувати зміни, які зроблять
фінансування та управління медичними послугами прозорими та економічно
обґрунтованими. Ми впевнені, що електронна система e-Health підвищить
прозорість медичних послуг, зробить їх доступнішими для громадян та
забезпечить зворотній зв’язок з ними. Це є критично важливим для того, щоб
перетворення були успішними».
Проектний офіс, який ініціював та координує розробку системи,
заснували міжнародна антикорупційна організація Transparency International
Україна та найбільша пацієнтська організація Всеукраїнська мережа ЛЖВ.
Проектний офіс тісно координує роботу з Міністерством охорони здоров’я
України. У майбутньому систему адмініструватиме та розвиватиме державне
підприємство під егідою МОЗ.
Директор з політики та адвокації Мережі ЛЖВ Сергій Дмитрієв:
«Той факт, що е-Health розробляється за участі найбільшої пацієнтської
організації гарантує, що у центрі уваги залишиться пацієнт та його інтереси».
Проектний офіс створює центральний компонент системи, у якому
зберігатиметься основний набір даних лікарів та пацієнтів. Користувачі
отримуватимуть доступ до даних за допомогою медичних інформаційних
систем (МІС), ринок яких давно існує та активно розвивається в Україні.
Кожен медичний заклад зможе обрати ту МІС, яка задовольняє його потреби.
Базовий набір електронних сервісів для лікарів, а також доступ пацієнтів до
системи, буде безкоштовним. Розробники МІС зобов’язані дотримуватися
найвищих стандартів конфіденційності та безпеки даних.
У майбутньому e-Health дасть можливість кожному легко оперувати
та швидко отримувати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно
ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. Вже не
буде потреби в паперових медичних картах і друкованих довідках, які
губляться і забуваються. Лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не
можна буде ні загубити, ні підробити. Система об’єднуватиме всю медичну
історію пацієнта, і вона буде доступна як пацієнту, так і його лікарям – все,
як на долоні. А державні органи розумітимуть, куди слід витрачати державні
кошти, щоб це приносило максимум користі, адже система накопичуватиме
велику кількість статистики про захворювання і лікування. У результаті,
медики працюватимуть у комфортніших умовах і будуть захищені від
зловживань, а всі українці будуть отримувати за державний кошт більше
якісних медичних послуг (У системі e-Health запрацювала реєстрація
лікарів
первинної
ланки
та
пацієнтів
//
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250284081. – 2017. –
20.09).

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції для розвитку
електронного урядування в сфері юстиції.
Офіційна інформація
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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зачитав дане рішення серед
прийнятих урядом на засіданні без обговорення.
Кабмін встановив Мін’юст головним розпорядником бюджетних коштів
за даною програмою, розпорядниками нижчого рівня – Укрдержархів і
Мін’юст.
Бюджетні кошти спрямовуються на запровадження системи
електронного документообігу, впровадження проекту «Електронні архівні
системи», введення мобільної ідентифікації та мобільного електронного
цифрового підпису (Mobile ID).
Уряд зобов’язав Мін’юст щокварталу до 15 числа наступного місяця
подавати Міністерству фінансів узагальнену інформацію про використання
бюджетних коштів.
На розвиток електронного урядування в сфері юстиції передбачено 28,77
млн грн (Кабмін виділив Мін’юсту грошей на розвиток електронного
урядування
//
http://news.finance.ua/ua/news/-/410887/kabmin-vydilyvminyustu-groshej-na-rozvytok-elektronnogo-uryaduvannya. – 2017. – 20.09).

Електронне урядування є невід’ємною частиною впровадження
реформ в Україні.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко під час презентації Концепції розвитку
електронного урядування в Україні, яка визначатиме головні цілі,
пріоритетні напрямки та заходи розвитку до 2020 року.
«Це документ, навколо якого ми маємо об’єднати зусилля для
досягнення успішних перетворень у цій галузі. Електронне урядування є
ключем до реформ в Україні, є невід’ємною їх частиною».
На сьогодні будь-яка реформа у будь-якій галузі не можлива без
застосування широких можливостей інформаційних технологій, які сприяють
ефективності, результативності, а також прозорості та доступності
(Електронне урядування є невід’ємною частиною впровадження реформ в
Україні, – Олександр Риженко // http://www.kmu.gov.ua/control/publish
/article?art_id=250282622. – 2017. – 20.09).
Кабінет Міністрів України затвердив концепцію розвитку
електронного урядування в Україні на період до 2020 року, яка
передбачає запровадження системи мобільної ідентифікації Mobile ID до
кінця 2017 року.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко:
«До кінця 2018 року ми запровадимо онлайн загалом близько 100
найпопулярніших послуг для громадян і бізнесу».
При цьому нині таких послуг близько 30.
Офіційна інформація
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Також до кінця 2017 року планується запровадити систему мобільної
ідентифікації Mobile ID.
Mobile ID – це сервіс, який дозволяє абоненту використовувати свій
мобільний телефон зі встановленою у ньому SIM-картою, як засіб для
безпечної електронної ідентифікації. За допомогою Mobile ID можна
отримувати доступ до захищених електронних документів, а також ставити
на них свій цифровий підпис.
Одним із завдань розвитку електронного урядування є наповнення
Демографічного
реєстру
(Ольга
Мінченко
Кабмін
затвердив
запровадження мобільної ідентифікації Mobile ID до кінця 2017 року //
http://watcher.com.ua/2017/09/20/kabmin-zatverdyv-zaprovadzhennyamobilnoyi-identyfikatsiyi-mobile-id-do-kintsya-2017-roku. – 2017. – 20.09).

Естонія зацікавлена в розвитку співпраці в рамках Угоди про
асоціацію з ЄС Україна та Естонія мають успішну історію та активну
порядку денного співробітництва.
Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер:
«Ми зацікавлені в реалізації спільних проектів у сфері електронного
урядування в секторі освіти та безпеки. І для нас так само важливо розкрити
потенціал Угоди про асоціацію з ЄС, оскільки йдеться про відкриття ринків
та зростання взаємної торгівлі».
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
Україна розраховує на підтримку Талліна в питанні подальшої
економічної інтеграції України з ЄС. «Ми високо цінуємо підтримку і
позицію Естонії по Україні. Ми вітаємо ваше головування в Раді ЄС, це дуже
важливо для України. Хочу побажати, щоб ваше головування було успішним.
А наше співробітництво з ЄС, яке має стратегічне значення,
поглиблювалася». Інтеграція України у загальний політичний та економічний
простір з ЄС є стратегічною метою уряду. Також глава українського уряду
анонсував розробку інструменту моніторингу імплементації Угоди про
асоціацію з ЄС – так званого «Пульсу Угоди» (Естонія має намір
реалізувати з Україною проекти з електронного урядування та безпеки //
https://www.rbc.ua/ukr/news/estoniya-namerena-realizovat-ukrainoy-proekty1505242705.html. – 2017. – 12.09).
Система електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ»
сьогодні провела перші у світі електронні торги з використанням
найсучаснішої технології збереження й захисту даних «BlockChain» та
змінила назву на «OpenMarket».
Заступник Міністра юстиції Сергій Петухов:
«Перехід на «BlockChain» – це ще один крок до того, щоб зробити
Систему електронних торгів арештованим майном максимально чесною й
безпечною. Інформація про торги буде доступна усім, тож у громадян більше
не буде причин боятися можливих маніпуляцій з інформацією».
Офіційна інформація
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Мін’юст ще у квітні цього року підписав меморандум з компанією
«BitFury» щодо переводу на нову систему аукціонів «СЕТАМ» та реєстру
нерухомого майна.
«Сьогодні стосовно «СЕТАМ» це вже зроблено. Ми маємо амбіцію до
кінця року перевести на цю технологію і реєстр нерухомого майна. Таким
чином, ми забезпечимо більшу захищеність інформації, яка міститься у
даному реєстрі. Це підвищить рівень захисту права власності».
Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов:
«BlockChain» – це передова технологія, яка повністю унеможливлює
підробку інформації в базах даних і дає можливість обробляти до
1 млрд транзакцій на добу.
«Після переходу на «BlockChain» інформація, яка надходить до системи,
зберігатиметься на кількох серверах і буде розміщена на публічному сервері.
Таким чином всі зможуть спостерігати за процесом торгів в режимі
реального часу без ризику втрати історичних даних. Більше того, перевірити
інформацію про кожен крок торгів можна, скопіювавши хеш-код транзакції,
а потім вставивши його у відповідне поле на сайті blockchain.gov.ua».
Перехід на нову технологію – прекрасний приклад для
проведення ребрендингуаукціону та зміни його філософії. Новий бренд
«OpenMarket», «відкритий ринок», символізує відкритість, готовність до
змін, невпинне зростання.
Серед перспективних нових напрямків роботи аукціону – відкриття для
населення торгів природніми ресурсами, зокрема вугіллям, деревиною,
зерном.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко:
«BlockChain» зробить аукціони максимально відкритими для
громадськості та унеможливить будь-які зловживання під час їх проведення
без жодного ризику для їх безпеки.
«Це технологія, якій довіряє весь світ, оскільки вона є однією з найбільш
захищених. Її неможливо обдурити. Завдяки інноваційному способу
зберігання та накопичення даних, кожен бажаючий матиме змогу перевірити
хронологію усіх дій, здійснених під час аукціону і, що нічого не було
зроблено заднім числом».
На переконання президента «Фонду Східна Європа» Віктора Ляха,
запровадження «BlockChain» – це проект, який визначить майбутню
технологію розвитку електронного врядування на наступні 5, а той 10 років.
«Нам як представникам громадськості дуже важливо, щоб державні
аукціони проводилися якомога відкритіше, а громадськість мала більше
можливостей для їх контролю».
За словами співзасновника компанії «BitFury» Валерія Вавілова,
технологія «BlockChain» дає можливість повністю ліквідувати будь-які
можливості для маніпулювання даними. Разом з тим, будь-хто з учасників
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аукціону зможе перевірити, що дані про нього були внесені в базу даних без
змін.
«На одному з наступних етапів буде запроваджена функція перевірки
інших учасників торгів, щоб унеможливити внесення даних заднім числом і
забезпечити стовідсоткову чесність аукціонів» («СЕТАМ» перейшла на
технологію збереження даних «BlockChain» та змінила назву на
«OpenMarket», – Мін’юст // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=250248597&cat_id=244276429. – 2017. – 06.09).

До кінця поточного року в Україні запрацює онлайн-послуга
первинної реєстрації автомобіля.
Заступник голови Державного агентства з питань електронного
урядування України Олексій Віскуб:
«Запустимо первинну реєстрацію авто, це плани на один-два місяці. До
кінця року це точно запрацює».
Вже у вересні представлять кабінет перевізника з інформацією про всі
ліцензії і дозволи перевізника та інше.
Насамперед, необхідно ввести електронні послуги у будівельній,
земельній, соціальній сферах та реєстрації автомобілів. Це, переконаний він,
відповідатиме послугам, визначеним у директиві Європейського Союзу.
Вони повинні надаватися онлайн у кожній країні, що входить до ЄС
(Реєстрація
авто
онлайн:
названо
терміни
//
https://znaj.ua/society/reyestraciya-avto-onlajn-nazvano-terminy. – 2017. –
05.09).
print
поділитись
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Регіональні ініціативи
На голосування у рамках «Бюджет громадських ініціатив» у
м. Вінниці винесено 39 проектів. Віддати свій голос за втілення тієї чи
іншої ідеї в місті вінничани зможуть з 1 по 10 жовтня. Для цього є кілька
можливостей. Проголосувати можна у електронному вигляді. А також – у
Прозорих офісах та деяких бібліотеках міста, в таких випадках необхідно
пред`явити паспорт громадянина України.
Заступник міського голови Владислав Скальський:
На виконання першого пріоритету «Формування сильної місцевої
громади» Стратегії розвитку міста «Вінниця-2020», в 2017 році, втретє,
проводиться щорічний загальноміський конкурс «Бюджет громадських
ініціатив м. Вінниці». Кращі проекти, які отримають найбільшу підтримку
вінничан, будуть реалізовані виконавчими органами міської ради у 2018 році.
На реалізацію цих проектів заплановано витратити 7 млн. гривень у
співвідношенні 85 % / 15 % між великими та малими проектами. В разі
потреби, Координаційною радою, дане співвідношення може бути змінено.
В квітні – травні поточного року на конкурс було подано 74 проекти, з
них, 35 проектів визначені такими, що не відповідають Положенню про
Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці та не допущені до голосування.
Підтримати кращі проекти можна з 1 по 10 жовтня на сайті конкурсу, в
«Прозорих офісах» та бібліотеках міста.
«В голосуванні візьмуть участь 39 проектів. Голосування в
електронному вигляді відбудеться на новій для Вінниці платформі, в мережі
інтернет – «Громадський бюджет», яка розроблена фахівцями МБО «Фонд
Східна Європа» в рамках реалізації проекту «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» у Вінницькій області. В електронному
вигляді за проекти зможуть проголосувати тільки ті мешканці, які
користуються ID – банкінгом або мають Електронно-цифровий підпис.
BankID – це спосіб електронної ідентифікації громадян через українські
банки для надання адміністративних послуг через Інтернет. Голосування в
електронному вигляді буде доступно для клієнтів Приватбанка, Ощадбанка,
Укрсоцбанка, ПУМБ, А-Банка. Зайти в систему для голосування можна з
офіційного сайту конкурсу http://gromada.vmr.gov.ua».
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Новий сервіс «Громадський бюджет» дозволить забезпечити проведення
електронного голосування громадян за проекти конкурсу, візуально
відобразити хід та результати голосування. Система дозволяє переглянути на
сторінці проекту заповнену форму проекту, його картку оцінки, а також,
кількість набраних голосів в електронному та паперовому виглядах,
прізвища, імена та по-батькові мешканців міста, які віддали свої голоси за
проект.
Враховуючи невеликий відсоток користувачів системи електронної
ідентифікації громадян, в цьому році для голосування в паперовому вигляді,
крім 4-х Прозорих офісів, задіяні 14 бібліотек в різних мікрорайонах міста. В
усіх пунктах для голосування можна отримати інформацію стосовно переліку
проектів, що беруть участь у голосуванні, місць їх реалізації та бланк для
голосування. Також, для голосування мешканці міста мають право
скористатись бланком для голосування, що розміщується на офіційному
сайті Вінницької міської ради, у розділі «Бюджет громадських ініціатив
Вінниці», роздрукувавши його на папері у форматі А4.
«В голосуванні за проекти мають право брати участь мешканці міста
Вінниці, або ті особи, які на законних підставах постійно перебувають на
території міста Вінниці. Кожен мешканець міста може проголосувати за 2
проекти – один великий і один малий. Для голосування в паперовому вигляді
необхідно пред`явити паспорт громадянина України. Якщо адресою
реєстрації в паспорті є не місто Вінниця, то необхідно пред`явити інший
документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи
інше в м. Вінниці. Таким документом може бути довідка з місця роботи,
студентський квиток, свідоцтво на право власності нерухомого майна тощо».
Важливим є інклюзивність Бюджету громадських ініціатив. Якщо
мешканці міста, які з об’єктивних причин не можуть прийти на пункт
голосування, він може скористатись допомогою своїх рідних та близьких чи
інших осіб, доручивши їм подати заповнений бланк для голосування. При
подачі бланку для голосування довіреною особою має бути пред`явлено
Регіональні ініціативи
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паспорт, відповідне посвідчення особи, яка доручила їм подати бланк для
голосування.
З метою запрошення мешканців міста взяти участь в голосуванні,
організована інформаційно-роз`яснювальна кампанія, в рамках якої
виготовлено інформаційні матеріали: банери, плакати, буклети, які
розповсюджені по підприємствах, квартальних комітетах, усіх «Прозорих
офісах» та бібліотеках міста. Також, інформація розміщена на біл-бордах,
сіті-лайтах та в громадському транспорті.
В рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії конкурсу, з метою
заохочення мешканців до голосування за проекти, 30 вересня 2017 року,
заплановано розміщення інформаційно-консультаційних палаток в 3-х різних
мікрорайонах міста: на площі «Європейська», на ринку «Урожай», біля
торгового центру «Жовтень», де можна отримати консультації щодо змісту
проектів та правил голосування (З 1 по 10 жовтня вінничани
голосуватимуть за проекти, які можуть бути реалізовані у місті в
рамках
«Бюджету
громадських
ініціатив»
//
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/51440.html. – 2017. – 29.09).

21 сентября в Киеве состоялся первый всеукраинский IT-форум –
Open Data Forum 2017, который объединил представителей органов
власти, экспертов, общественных активистов и стартап-сообщество
вокруг темы развития и применения открытых данных.
В рамках форума состоялся финал первого национального конкурса
инновационных ИТ-проектов на основе открытых данных Оpen Data
Challenge. Второе место и 500 тысяч гривен получил стартап из Днепра «Суд
на долоні». Это приложение для юристов, которое помогает анализировать
информацию из реестров судебных решений.
Кроме того в рамках форума состоялась церемония награждения
лидеров по развитию открытых данных в Украине Open Data Awards. В
номинации Прорыв года победил Днепровский горсовет.
А также г. Днепр вместе с Винницей, Дрогобычем и Черновцами
присоединился к Международной хартии открытых данных, о чем сообщил
премьер-министр Гройсман в Facebook и поздравил громады городов с этим
важным достижением (Днепр и днепряне прорвались в мир Open Data //
http://dv-gazeta.info/dneprnews/dnepr-i-dnepryane-prorvalis-v-mir-opendata.html. – 2017. – 23.09).
21 вересня, Львівська міська рада стала лауреатом першого
загальноукраїнського форуму розвитку та застосування відкритих даних
Open Data Forum 2017.
Львів отримав першість в номінації Open Data City Award. Львівська
міська рада отримала відзнаку за найвищі стандарти публікації відкритих
даних міськими органами управління. Нагородження лауреатів відбувалось в
рамках першого всеукраїнського Open Data Forum, організованого
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Державним агентством електронного e-урядування в партнерстві з Фонд
«Євразія» в рамках проекту «Прозорість та підзвітність в державному
управлінні та послугах», який реалізовується за підтримки USAID UK AID.
Проект «Відкриті дані Львова» реалізовує ЛКП «Міський центр
інформаційних технологій». З опублікованими наборами відкритих
муніципальних даних можна ознайомитись на Порталі відкритих даних
Львова – http://opendata.city-adm.lviv.ua (Романа Куць Львівська міська рада
стала лауреатом першого загальноукраїнського форуму розвитку та
застосування відкритих даних Open Data Forum 2017 // http://cityadm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/242509-lvivska-miska-rada-stala-laureatompershoho-zahalnoukrainskoho-forumu-rozvytku-ta-zastosuvannia-vidkrytykhdanykh-open-data-forum-2017. – 2017. – 22.09).

У Вінниці відбулось друге засідання робочих груп з підвищення
ефективності діяльності за напрямком «Відкритість та взаємодія з
громадськістю». Щоб обговорити цю тему до нашого міста приїхали
представники Асоціації міст України, Норвезької асоціації місцевих і
регіональних влад, Норвезького інституту міських і регіональних
досліджень, а також – гості з різних куточків України.
Проект «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на
місцевому рівні в Україні» спрямований на впровадження в нашій державі
норвезької практики підвищення ефективності діяльності органів місцевого
самоврядування та якості послуг, що надаються населенню. І, що важливо, з
можливістю проведення глибокого аналізу процесу організації надання
послуг та задоволення споживачів.
Трирічний проект впроваджується двома асоціаціями органів місцевого
самоврядування з Норвегії та України – Норвезькою асоціацією місцевих і
регіональних влад та Асоціацією міст України – у співпраці з Норвезьким
інститутом міських і регіональних досліджень. Проект фінансується
Міністерством закордонних справ Норвегії.
21 вересня у рамках проекту у Вінниці відбулося засідання робочих груп
з підвищення ефективності діяльності за напрямком «Відкритість та
взаємодія з громадськістю».
Заступник Вінницького міського голови Галина Якубович:
«У Вінниці вже принаймні два масштабних проекти було реалізовано за
підтримки норвезьких партнерів. Це iHUB, який діє у місті вже третій рік
поспіль і є досить відомим в Україні та ще один проект у сфері
енергоефективності. Я думаю, що ви подивитесь як працює iHUB, Прозорі
офіси. До речі, роботу Прозорих офісів ми постійно вдосконалюємо за
побажаннями мешканців міста, громадськості. Тема нашої сьогоднішньої
зустрічі – це робота з громадськими організаціями по відкритості і прозорості
влади. Ми багато приділяємо цьому уваги, намагаємось, щоб більше ідей
вінничан впроваджувались в життя, щоб вони були почуті і реалізовані.
Наприклад, у нас вже другий рік діє «бюджет участі». Багато механізмів
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показують нам наші колеги, партнери з європейських країн діляться досвідом
як розвивати територіальні громади. Саме спілкуючись та обмінюючись
досвідом, ми знаходимо нові практики. Розуміємо, що ще потрібно нашим
територіальним громадам і, відповідно, розвиваємо не лише їх, а й всю
Україну. Тож бажаю вам гарної роботи, нових знайомств. Також раджу вам
подивитись Вінницю, відчути її, адже у нас є свій колорит, як і у кожного
міста».
Директор відділу міжнародних проектів норвежської асоціації міст
Еліта Цакуле:
«Ми починаємо новий цикл проекту – робота з питаннями по місцевій
демократії в містах, адже це є важливим елементом у місцевому управлінні.
Ми робимо це і в Норвегії – надаємо можливість норвезьким
муніципалітетам дізнатись, наскільки жителі довіряють своїм депутатам,
наскільки прозора система, як приймаються рішення, чи прислуховуються
обрані політики до думки жителів, хто впливає на прийняття цих рішень. Ми
задаємо ті ж самі питання як політикам, так і жителям, після чого
порівнюємо ці відповіді. Отриману інформацію використовуємо для
покращення роботи муніципалітетів, представники різних міст отримують
результати, після чого спілкуються між собою як досягти кращого
результату».
Після відкриття засідання його учасники розпочали роботу в групах.
Після чого їх очікує екскурсія містом. А потім – знайомство з Центром
надання адміністративних соціальних послуг «Прозорий офіс», роботою I
HUB Вінниця тощо (У Вінниці представники різних міст обговорюють
норвезьку практику по підвищенню відкритості і взаємодії з
громадськістю // http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/51279.html. – 2017.
– 21.09).

Нововолинці не використовують свого права на електронні петиції.
… На сьогодні в e-dem.in.ua зареєстровано близько 150 місцевих громад
і для багатьох із них електронні петиції стали ефективним способом для
вирішення важливих питань. У Волинській області до системи приєднанні
такі міста як Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський , Нововолинськ, Ратне
та селище Благодатне. Однак, попри те, що громадянам надали таку
можливість взаємодії з органами місцевої влади, не всі активно користуються
цим правом, або й взагалі не використовують його.
В містах Вінниця, Чернігів, Чернівці, Луцьк, Суми постійно подаються
е-петиції, є завжди відкриті теми і збираються підписи. Проблеми громадян
намагаються вирішувати, тому вони прийняли позитивно даний спосіб
спілкування із органами влади.
Із запровадженням системи електронних петицій у місті
Нововолинську, його жителі подали аж шість таких, причому це за 2016 рік.
У цьому році не було жодної е-петиції. Для порівняння, у ВолодимирВолинську було зареєстровано 14 е-петицій, в тому числі дві цього року. З
Регіональні ініціативи

21

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

1 – 30 вересня 2017 р.

<
20-28 лютого
2015
аналізу е-петицій обох міст, найбільше питань піднімають щодо благоустрою
міст та будівництва, охорони правопорядку та житлово-комунального
господарства.
Після приєднання Нововолинська до системи електронних декларацій,
місцеві жителі активно скористалися наданою їм можливістю донести свої
пропозиції, прохання та зауваження до місцевих органів влади. Так, у квітні
2016 року зареєстровано п’ять е-петицій, які стосувалися благоустрою та
будівництва міста, економіки та фінансів, житлово-комунального
господарства та освіти. Зокрема, теми звернень були наступні:
- Місця для відпочинку Нововолинців
- Добудувати дорогу на 5 м-н, яка веде до міста
- Дозвіл на автономне опалення
- Безкоштовне харчування у дитсадках та школах дітей демобілізованих
учасників АТО
- Запровадити систему електронних закупівель Prozzoro у
Нововолинській міській раді
На усі були надані відповіді та дві з них отримали позитивний результат.
У 2016 році виділено 400 тисяч гривень для закінчення будівництва дороги
по вулиці Некрасова і дорога була побудована. Питання про організацію
харчування вихованців дошкільних навчальних закладів – членів сімей
учасників антитерористичної операції винесено на розгляд чергової сесії
Нововолинської міської ради та за її рішенням безкоштовне харчування було
встановлено для учнів – дітей як мобілізованих у зону АТО, так і
демобілізованих.
Ще одним – крайнім, але сподіваємося не останнім, зверненням у такий
спосіб стало прохання про виділення приміщення для дітей з особливими
потребами. Громадська організація «Світ для дітей» неодноразово зверталася
до міської влади з проханням виділити достойне приміщення, але питання
так і лишалося відкритим.
За цей рік у місті Нововолинську не було зареєстровано жодної епетиції. У селищі Благодатному взагалі не користувалися таким видом
звернення. Виникає питання, чому населенню не цікавий даний спосіб
комунікації з владою. В нашій країні е-петиції мають консультативний
характер, але вони можуть стати дієвим способом впливу на роботу місцевої
влади (У Нововолинську люди не створюють електронні петиції //
http://www.volynpost.com/news/97251-u-novovolynsku-lyudy-ne-stvoryuyutelektronni-petycii. – 2017. – 16.09).

За час існування системи петицій сумчани написали 292 петиції, із
них 116 отримали відповідь.
Рішення про Електронні петиції втрачає чинності. Виконавчий комітет
Сумської міської ради ініціював новий документ, який має замінити діючий.
Ним коригує правове поле, у якому діють електронні скарги та прохання.
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За словами Олега Чайченка, начальника правового управління
Сумської міськради, раніше існувало положення, затверджене виконавчим
комітетом, але закон вимагав, щоб було затверджено міською радою, тобто,
ніякі електронні петиції не скасовуются, вони будуть. Наразі підготували
нове положення, яке затвердить Сумська міська рада.
Координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у місті
Суми Михайло Горкуша:
«Будь-яке позитивне рішення міської ради, яке прийняте за
електронною петицією сумчан, може бути скасовано будь-якою іншою
противною стороною, тому що за законом сама система електронних
петицій має функціонувати за порядком, який приймається на сесії міської
ради, зараз ми маємо ситуацію, що положення прийняте рішенням
виконавчого комітету, тому, по факту, система електронних петицій у
Сумах діє поза законом. Електронні петиції будуть ефективні, якщо містяни
будуть ефективніше ними користуватися і якщо сумська рада буде давати
якісніші відповіді».
Єдина система місцевих петицій у Сумах працює з 2016 року.
Створена вона в рамках програми «Електронне урядування задля підзвітності
влади та участі громади». За час існування сумчани написали 292 петиції, із
них 116 отримали відповідь (Для сумчан оновлять систему електронних
петицій // https://sumy.depo.ua/ukr/sumy/dlya-sumchan-onovlyat-sistemuelektronnih-peticiy-20170914639739. – 2017. – 14.09).

Програму інформатизації «Електронне урядування Волині»
пропонують ухвалити на три роки. Загалом, на це потрібно біля 29
мільйонів гривень, втім, пропонують ухвалити фінансування в сумі 7,8
мільйона.
Про це йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з
питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного
комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
4 вересня.
Заступник керівника апарату – начальника організаційного
управління Обласної державної адміністрації Вячеслава Кривенюка:
Із держбюджету має надійти 1,6 мільйона гривень, 2,7 мільйона гривень
виділить обласний бюджет та 3,5 мільйона гривень надійдуть із районних і
міських бюджетів.
«Це суми немаленькі, але аналізуючи реальні потреби – це лише
необхідна частина. Адже аналіз показав, що на оновлення комп’ютерної
техніки, інтернет, домени, веб-сайти, обладнання, придбання принтерів,
розвиток інфраструктури ІТ та інше необхідно до 29 мільйонів гривень. А ми
просимо лише невелику частину».
Ухвалення програми «Електронне урядування Волині» підтримали
одностайно й рекомендують її затвердити під час сесійного засідання.
Згідно з документами, завдання такі:
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- формування Порталу адміністративних послуг Волині шляхом
еволюції уже функціонуючого Порталу адміністративних послуг Луцька.
Відповідно, до одного Порталу будуть інтегровані усі центри надання
адміністративних послуг Волині;
- вдосконалення автоматизації ЦНАПів Волині;
належне
забезпечення
системи
електронного
урядування
інформаційно-комунікаційними системами;
- легалізація наявного програмного забезпечення паралельно з
переходом на програмне забезпечення з відкритим кодом;
- формування комплексних систем захисту інформації;
- публікація відкритих даних.
Вдалося зробити за минулі роки:
впроваджено
систему
відеоконференцзв’язку
між
облдержадміністрацією, обласною радою та райдержадміністраціями,
районними радами, виконкомами міських (міст обласного значення) радами;
- у ЦНАПі Луцька впроваджено систему sms-інформування суб’єктів
звернень;
- впроваджено електронні системи організації роботи ЦНАПів області із
застосуванням електронних цифрових підписів;
- у ЦНАПах Луцька, Нововолинська, Ковельської райдержадміністрацій
впроваджено електронні черги;
- розпочато надання через Інтернет перших електронних
адміністративних послуг ЦНАПу м.Луцька;
- до системи електронного документообігу підключено більше 450
установ обласного, районного та місцевого рівнів, а також більше 1300
користувачів;
- до інтернету підключено 371 з 388 міських (міст районного значення),
селищних, сільських рад, або 95,6 % відсотка від їх загальної кількості,
разом з тим якість інтернету не в усіх цих радах є задовільною. У решти
місцевих рад відсутня фізична можливість такого під’єднання у провайдерів
або дуже неякісний зв’язок (На комп’ютеризацію Волині виділять 7,8
мільйона
гривень
//
https://www.volynnews.com/news/society/nakompiuteryzatsiiu-volyni-vydiliat-78-milyona-hryven. – 2017. – 04.09).
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Експертний погляд
Радник міського голови Дрогобича з комунікацій Станіслав Гайдер:
У січні цього року Дрогобич потрапив у всеукраїнські медіа як один
з прикладів швидкого впровадження електронних послуг в місті. За два
тижні від підключення до системи міська влада була готова надавати
мешканцям міста 40 послуг в електронному варіанті. Наразі тут в онлайнрежимі можна записатися на прийом як до лікаря, так і до посадовців чи
міського голови. Вже в червні місто потрапило в десятку найбільш прозорих
міських рад України.
Подати заявку на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг, оформити посвідчення учасника війни, знятися з реєстрації за місцем
проживання… Ці та ще 53 послуги можна отримати за допомогою системи
надання електронних послуг iGov.
З часом тут планують вийти на межу в 300 послуг.
«Для мешканців Дрогобича це дуже зручно – раніше за цими послугами
було треба звертатися в різні державні установи, робити ксерокопії
документів, стояти в чергах.
Тепер ми перевели частину послуг в онлайн і бачимо результат – це
спрощує роботу і нам, як міській раді, і для користувачів це значна економія
часу».
Послуги можна замовляти зі свого комп’ютера в будь-який час, а відділи
ради опрацьовують їх в тому ж порядку і в такі ж терміни, як і звичайні.
От наприклад, щойно надійшла заявка на зняття з реєстрації місця
проживання – як тільки її побачить відповідний працівник, вона піде в
роботу, і протягом дня-двох людина отримає результат.
У разі виникнення складних питань аналітики iGov допоможуть знайти
правильне рішення.
Щодо формального боку – то система запрацювала за рішенням
виконкому, де вказано, що запускається така кількість послуг, і розписано за
яку кількість послуг відповідає кожен відділ.
«Хто зі співробітників буде обробляти заявки – визначає керівник
відділу. У разі виникнення питань звертаються до аналітиків».
Є також координатори iGov – люди, які впроваджують електронні
послуги – ходять в різні структури (міськрада, МРЕВ тощо) і домовляються
про підключення електронних послуг.
«Як координатор iGov, я також контролюю якість послуг – дзвоню
користувачам сервісу і питаю, наскільки вони задоволені якістю послуг».
Для отримання деяких послуг треба надіслати скан паспорту.
Наприклад, жінка яка зараз в Нагуєвичах, а квартиру має в Дрогобичі.
Раніше їй би треба було їхати в Дрогобич, щоб подати оформити заявку на
субсидію, а тепер вона це робить дистанційно, не витрачає гроші на дорогу в
Дрогобич.
Експертний погляд
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Приїхала тільки забрати результат запиту на субсидію. Або вклеювання
фотографій в паспорт – можна зареєструватись в iGov, прийти у призначений
час в ЦНАП і без черг пройти цю процедуру.
«Незабаром у нас можна буде в такий же спосіб записатися на
оформлення закордонного біометричного паспорту».
Вже можна дослідити позитивну динаміку використання електронних
послуг iGov – люди, які оформили через систему субсидію чи допомогу на
дитину, розповідають про свій досвід друзям і знайомим, у яких є такі ж
потреби.

Наразі iGov – це універсальна система для місцевих рад, яка спрощує
комунікацію з громадянами, що користуються інтернетом. До того ж для
самого міста – це безкоштовно.
Паралельно з цим Дрогобич отримав мікро-грант та впроваджує
кабінет мешканця.
Це все там запускається досить легко, бо і міський голова Тарас Кучма, і
його заступники, і керівники підрозділів чудово розуміють, що рано чи пізно
ми до цього прийдемо.
Експертний погляд
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«Це наше майбутнє і від нього не втечеш».
Цікаво, що не скрізь ще чиновники це розуміють. Так в одному з міст
Львівщини, де хотіли запустити iGov, працівник ЦНАПу влаштував демарш:
якщо запустите – я тоді звільняюся.
Ще раніше за iGov у Дрогобичі гарно пішов сервіс «Відкрите
місто»(співпраця міської ради з фондом «Східна Європа») – люди відмічають
на карті проблемні та аварійні місця, а структурні підрозділи роблять все
можливе для усунення цих проблем.
Сервіс доступний, як з комп’ютера, так і з мобільного додатку.
«За перший рік роботи ресурсу в нас було більше 500 заявок та більше
400 виконано, а також користувачі залишили 3 тисячі коментарів».
Станом на вересень 2017 року у системі зареєстровано більше 1,5 тисячі
користувачів. У день нашої розмови на карті 5 питань.
«Коли це бачить все місто, то відповідальному керівнику буде складно
ігнорувати цю проблему».
Наприклад, повз відкритий люк може пройти тисяча людей, але якщо
буде одна свідома людина, яка сфотографує і надішле заявку, то його
оперативно накриють.
За допомогою цього сервісу вже «знешкодили» понад 40 таких люків.
Раніше було дуже багато заявок по сміттю – зараз стало значно менше.
«Коли комунальники бачать, що їхня робота під громадським наглядом,
вони працюють більш відповідально».

Експертний погляд
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На жаль, охопити все наразі не має змоги, однак усі заявки збираються,
аналізуються і враховуються в подальшій роботі.
Всі заявки контролює міський голова, якщо комунальники не
поспішають опрацьовувати заявку, він може зателефонувати і запитати,
коли буде виконана заявка мешканця, що заважає її опрацювати
оперативно.
«Даю гарантію, що якби людина прийшла зі своєю заявою напряму до
комунальників, шансів на вирішення питання було би значно менше –
звернення бачить тільки керівник, до голови питання не дійде ніколи.
А через інтерактивну мапу житлово-комунальних проблем все показано
в публічній стороні – кожен з мешканців може це відстежувати».
Часто люди запитують, які ремонти замовляє міська рада.

Експертний погляд
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Для відповідей на такі запити запустили бюджетну карту Дрогобича, де
на карті відмічено, які ділянки доріг відремонтовано, які роботи виконуються
у найближчій школі чи лікарні.
«Очевидно, що не всі люди будуть читати звіти міської ради та її
відділів про виконані роботи, однак ми можемо подати це у простій і зручній
формі, візуалізувавши ці процеси на мапі (співпраця з «Ейдос»)».
Оскільки підприємці часто приходять і питають, яка комунальна
власність міста є на продаж, а яку можна взяти в оренду, то після запуску
бюджетної мапи Дрогобича, опублікували реєстр комунальної власності та
візуалізували це на мапі.
Наприклад, зеленим позначені вільні приміщення, синім – ті, які вже
орендовані, решта кольорів – це оздоровчі, освітні, культурні та інші заклади,
установи міської ради тощо.
«І на цю інформацію також є свій попит, ми бачимо це з трафіку, який
демонструє Google analytics з сайту міської ради».
Реклама може не тільки давати кращу комунікацію з мешканцями, але
й приносити дохід у скарбницю міста. Так вирішили у Дрогобичі та взялися
перевіряти, чи всі борди і сітілайти офіційні.
Для встановлення рекламного носія підприємець оформлює заявку,
отримує дозвіл та сплачує податки в бюджет міста. Саме всі такі договори
про рекламу нанесли на мапу міста (співпраця з сервісом «OpenADV»).
«Наприклад, біля мого будинку стоять два борди – на карті є тільки
один, значить другий встановлений нелегально, не сплачує в бюджет.
Я роблю звернення до міської ради – шановні, перевірте білборд».
Він приходить до підприємця і каже: у вас нелегальний рекламний
носій. Це не я прийшов такий поганий, а надійшла заява від мешканців.
Кілька виявлених нелегальних бордів – це 12-15 тисяч в бюджет.

Після запуску сервісу в Дрогобичі різко збільшилась кількість договорів
– підприємці самі прийшли заключати договори про такі носії.
Експертний погляд
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Ті борди і сітілайти, власники яких не відгукнулися, комунальні служби
міста демонтували.
Також завдяки даному ресурсу мешканці самостійно (тільки завдяки
зверненню) демонтують незаконні банери.
За увесь 2016 рік до міської скарбниці надійшло від реклами – 176 тис.
грн. За 6 місяців 2017 – 200 тис. грн і план на 2017 рік 340 тис. грн.
Ось так просто відкриті дані та е-сервіси у співпраці з активною
громадою змінюють екосистему міста.
МОБІЛЬНІ СЕРВІСИ – ЯК І НАВІЩО?
«Насправді все просто. По-перше ми обираємо, що хочемо зробити.
Наприклад, хочемо зробити мобільний додаток. Спочатку шукаємо
безкоштовні варіанти, аналізуємо і розуміємо, що безкоштовний якісний
варіант знайти дуже складно.
Тоді ми йдемо в «Інститут міста».
«Інститут міста» – це комунальне підприємство, яка працює з
грантами – допомагає структурним підрозділам міської ради писати
проектні заявки, реалізовувати їх та звітувати.
Якщо вони знаходять грант на мобільний додаток, то міськвлада
переходить на наступний етап.
Кожен грант має вимогу співучасті або співфінансування – тобто за
грантові кошти покривається 80-90 %, а 10-20 % треба шукати.
«Аж тоді ми йдемо до депутатів і просимо: дайте нам ось таку суму, щоб
виконати умови гранту і запустити корисний мобільний додаток для
мешканців міста, нам потрібна ваша підтримка. І депутати дають добро.
Хоча якби мова йшла про оплату повної вартості, то вони би вже
задумалися.
Тут переконані також, що в бюджет міста треба звертатися в крайніх
випадках – значно краще заручитися підтримкою партнерів і ефективно
запроваджувати позитивні перетворення з мінімальними витратами.

Експертний погляд

30

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

1 – 30 вересня 2017 р.

Саме так вдалося впровадити мобільний додаток Дрогобич Smart city.
«Ми туди заклали все що хотіли – від сервісів до туризму. Задум полягав
в тому, щоб створити додаток, який буде корисний і мешканцям Дрогобича, і
туристам».
На мапу нанесли заклади міста, де можна попоїсти та відпочити. Туди ж
додали туди безкоштовані Wi-Fi зони, фотографії туристичних принад міста,
маршрути для прогулянок, афішу заходів тощо.
Також в додатку є доступ до багатьох електронних сервісів, які надає
міська рада – ці сервіси мають бути доступні громадянам з різними типами
пристроїв.
Є тут і дуже корисна функція – оперативні сповіщення про важливі
новини.
Наприклад, в частині міста ввечері відключать воду, а мешканці
завчасно отримують сповіщення про це на смартфон і зможуть зробити
необхідний запас води.
Експертний погляд
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На певній ділянці ремонтують дорогу і тому влаштований об’їзд.
Користувачі додатку дізнаються про це одними з перших.
«На ці сповіщення ми не витрачаємо ні копійки, а могли, якщо б
працювали з операторами. Наші сповіщення – це Push-повідомлення».
За два місяці від запуску мобільний додаток завантажили понад 2 тисячі
користувачів, а сам застосунок працює на платформах iOS та Android.
Також у Дрогобичі зробили електронне звернення, електронний запис на
прийом, електронний запит на інформацію, що дозволило у кілька разів
зменшити кількість паперових запитів на інформацію.
Журналістам і активним громадянам простіше відправити ці запити в
онлайн.
З розвитком онлайн-сервісів на основі відкритих даних у міськраді
також побачили зростання динаміки відвідуваності сайту.
Кількість унікальних відвідувачів зросла від 7 тисяч на місяць (2016 рік)
до 49 тисяч (з 20 серпня по 20 вересня), а головне – що зростання є
динамічним.
Наразі проект «Дрогобич Smart city» налічує більше 20 е-сервісів,
більшість з яких на основі відкритих даних.
З останніх впроваджених сервісів, які активно розвиваються –
електронний запис на прийом до лікаря та електронна історія візитів до
лікарень.
«Треба заохочувати мешканців міста до співпраці. Ми розуміємо, що всі
мешканці не будуть ходити на сесії чи громадські слухання. Зараз все
рухається в онлайн. В еру інтернету це треба робити через сервіси.
Було дуже багато скептиків. Але люди, які причетні до прийняття
рішень повірили і підтримали.
«Ми бачимо, що все, що ми робимо – дійсно потрібно громадянам, що
все більше людей хочуть долучатися до місцевого самоврядування, вносити
пропозиції та зауваження, брати на себе відповідальність».
Тим містам, які збираються впроваджувати такі механізми у своїх
містах, у Дрогобичі радять бути готовими до того, що перші сервіси будуть
важко сприйматися.
«Але уже від шостого сервісу – як належне, люди чекатимуть, а що ми
впровадимо в наступну чергу».
У квітні цього року Рада Європи відзначила позитивний досвід
Дрогобича у сфері впровадження інструментів е-демократії і розвитку різних
онлайн-рішень.
У червні Дрогобич попав в десятку найбільш прозорих міст України за
оцінкою Transperency International Ukraine.
Нещодавно Дрогобич приєднався до Міжнародної хартії відкритих
даних. У місті затверджена дорожня карта розвитку відкритих даних і
готується до запуску відповідний портал.
Впровадження таких інновацій відбулося за останні півтора роки з
досить скромним фінансуванням.
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Дрогобич демонструє наочний приклад відкритості у місцевому
самоврядуванні. Багато з онлайн-інструментів, які використовуються у місті
– безкоштовні або цілком доступні для міст обласного значення. Потрібно
небагато – лише бажання їх впроваджувати (Павло Островський На все
воля політична, або як Дрогобич стає розумним містом //
http://life.pravda.com.ua/projects/novi-gromadi/2017/09/27/226659. – 2017. –
27.09).

Оксана Гречко, незалежна експертка у сфері електронної
демократії, аналітик з комп’ютерних комунікацій ТОВ «Софт
Генерація»:
Про визначення електронної демократії
Давайте взагалі розберемося з поняттями в цілому: демократія й
урядування, тому що їх постійно плутають. Е-демократія, digital democracy,
digital politics – як тільки це не називають. Але в нашому україномовному
аналозі це називається «електронна демократія». По суті, це – та ж сама
форма демократії, народовладдя, до якої ми звикли в класичному
розумінні, але підсилена інформаційно-комунікаційними технологіями. Це
не якийсь новий етап демократії в цілому, який витісняє старі принципи, а
просто використання сучасних технологій для волевиявлення громадян,
забезпечення їхньої участі в процесі прийняття рішень і взагалі у
політичному житті.
Ми живемо в еру цифрових технологій, і та ж сама молодь у нас зараз
здебільшого перебуває в інтернет-просторі, якщо йдеться про публічну
політику. Електронна демократія має залучити ширші верстви населення до
цих процесів.
Базовими прикладами є електронні петиції, навіть банальні електронні
звернення, які ми надсилаємо до органів влади. Зараз популярним є
створення віртуальних кабінетів. Наприклад, в Івано-Франківську є
віртуальна приймальня мера. У Вінниці – персональний кабінет вінничанина,
який також є прикладом е-демократії. Всі ці інструменти спрощують
спілкування між громадянами і органами влади.
Про електронну демократію на рівні місцевої влади
Для початку треба, щоби хоча би був сайт сільської ради. Це – «класика
жанру», і це стосується не лише України. Тому що міста є агломератами,
фасилітаторами розвитку цифрових технологій. Ніхто не скасовував цифрову
нерівність. У сільських територіях однією з базових проблем є відсутність
інтернету або відсутність швидкісного інтернету. Це – базова технічна
передумова створення електронних сервісів та електронної демократії як
такої.
Звичайно, в таких невеличких державах, як Естонія, набагато легше
розгорнути швидкісне інтернет-покриття. Для України це поки
що залишається проблемою. Але що приємно, що досить багато сіл уже самі
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почали усвідомлювати, що електронні технології є таким важелем
конкурентноспроможності і намагаються вирішити цю проблему.
Зараз можна сказати, що дуже популярними стають мобільні додатки.
Якщо ще років 5 тому переважно всі користували комп’ютерами, щоб увійти
на сайт міської ради, зараз чимало послуг споживають за допомогою
смартфонів.
Про перспективи мобільної ідентифікації
Восени цього року в Україні стане доступна така функція, як мобільна
ідентифікація. Державне агентство з питань електронного урядування вже
домовилося з компанією «Київстар» про те, що будуть виходити спеціальні
стартові пакети, в яких уже буде вмонтований електронний цифровий
підпис.
Якщо пояснювати простими словами, це – те саме використання
паспорту для того, щоби замовити цифрову послугу, тому що всі цифрові
послуги вимагають інструментів електронної ідентифікації. В Україні
електронний цифровий підпис надає найбільший рівень захисту отриманої
послуги, тому громадяни самі в цьому зацікавлені. Поки що переважно ним
користуються підприємці та держслужбовці. Зокрема, це – безкоштовні
цифрові підписи, які надає Державна фіскальна служба. Для прикладу – усі,
хто заповнює декларації, використовує цифрові підписи, надані
Міністерством юстиції. Можна замовити цей підпис у банку – наприклад,
«Приватбанк», «Ощадбанк».
Про фази розвитку електронної демократії
Якщо так більш узагальнено говорити, на прикладі термінології ООН, то
є кілька фаз розвитку електронного суспільства або цифрового
суспільства. Перше – це якраз створення сайтів, технічних умов і створення
критичної маси користувачів (тобто наявність персональних комп’ютерів,
смартфонів і таке інше). Друга фаза – це вже надання односторонніх
транзакцій: коли на сайтах є просто інформація для ознайомлення громадян,
але немає двостороннього зв’язку, немає можливості залишити звернення. У
нас ще багато є сільських сайтів, які по суті є більше сайтом-візитівкою, ніж
якимось ресурсом для комунікації.
Третя фаза – фаза двосторонніх транзакцій, коли можна і звернутися,
надіслати електронний запит, і по суті інформація оновлюється досить
оперативно на сайтах. Тому що основою електронного урядування є надання
електронних послуг – соціальних, адміністративних, комунальних, медичних,
освітніх тощо.
Про критерії електронної участі та відкриті дані
Можна взагалі сказати, що у принципі електронну демократію
поділяють на дві такі великі складові. Перша – це доступ до публічної
інформації. Зараз ще популярне таке поняття як відкриті дані, яке у нас
розуміється досить по-різному, навіть серед експертів. Проте це не просто
доступ до інформації, а наданий у спеціальних форматах. Вони є
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машиночитними, зручними для опрацювання, зокрема те, що стосується
великої кількості даних.
Якщо, наприклад, потрібно зробити аналіз декларацій усіх
держслужбовців, для цього можна скористатися спеціальною програмою,
щоб експортувати певні дані, якщо цікавить тільки одна складова, і
комп’ютер це може зробити за 20-30 хв. Якщо людина робить це вручну –
заходить на кожну декларацію, а їх сотні, – вона на це може витратити кілька
днів, а то й тиждень. Щоби таких ситуацій не виникало, і потрібні відкриті
дані. Файли jsn, cvs чи хоча би xsl-файли – вони всі є такими, які зчитуються
комп’ютерами.
Друга складова – це уже електронна участь. Тобто забезпечення участі
громадян у процесах прийняття рішень. Це – електронні звернення, коли ми
заходимо на сайт і залишаємо відгук. Але більш такими практичними є
електронні петиції, конкурси громадських ініціатив або ще їх начинають
бюджетом участі, але за умови, що там використовуються інформаційні
технології, тобто якщо можна голосувати онлайн. І безперечно, ключовим є
електронне голосування, що має асоціюватися не лише з виборами, але й з
іншими формами волевиявлення. Наприклад в Україні це було онлайнголосування за склад громадських рад при різних міністерствах. В
університеті Шевченка також уже використовували таку форму голосування
при обранні ректорату.
Про безпеку даних
Один із видів ідентифікації – цифровий підпис. Є ще два: це Mobile-ID
та банківська ідентифікація. В Україні поки що найбільш поширеною є
Mobile-ID, але у спрощеному варіанті – коли не вмонтований цифровий
підпис, а просто йде ідентифікація через SMS-пароль.
Bank-ID в Україні не дуже популярне, тому що всі бояться надавати
інформацію стосовно своїх банківських рахунків. Це іноді певне якесь
стереотипне побоювання, тому що в інтернеті насправді дуже багато
інформації про кожного користувача – від цього захиститися просто
нереально. У нас під час стажування в літній школі були представники з
США, Польщі, багатьох країн ЄС.
Програма стажування в Польщі називалась «Digital Community: Security,
Information and Economy; Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy» при
Коледжі Європи (Colleague of Europe). В її рамках була окрема тема стосовно
кібер-безпеки. Фахівці говорили, що насправді захиститися в інтернетпросторі просто неможливо. Тому навіть коли ми щось купуємо в магазині,
ми теж надаємо персональні дані за власною згодою, але ми не ставимо такі
вимоги, як перед органами влади. Хоча здавалося, що це навпаки
нераціонально й недоцільно, тому що органи влади не зацікавлені в тому,
щоби використовувати вашу інформацію. Стосовно того, хто має нести за це
відповідальність – в Україні IT-волонтери створили такий портал як igov.ua
Це – спрощений доступ до багатьох адміністративних послуг, запис на
прийом. Це в принципі спрощує певні процедури. У багатьох країнах якраз
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саме волонтери, громадянське суспільство і бізнес були якраз рушійною
силою розвитку електронного урядування, а не органи влади.
І тут виникає питання стосовно того, кому ми надаємо свої персональні
дані. Тому що якщо це IT-волонтерський рух, то хто і як може скористатися
цією базою, чи буде вона захищена? Ця дискусія неодноразово підіймалася
на національному рівні, що все-таки бази персональних даних мають
розміщуватися в органах влади. На сьогодні експерти програми Tapas
підрахували, що у нас є щонайменше 135 відкритих електронних реєстрів і
близько 200 – закритих. Формування єдиного реєстру, який містив би всі дані
про людину – це просто певна утопія, тому зараз зводиться питання до того,
щоби зробити не 135, а хоча би кілька десятків цих реєстрів, щоби це було
зручніше, а людям не доводилося бігати кабінетами у пошуках довідки.
Про ключові тренди щодо відкритих даних та e-democracy
Усі світові компанії зараз орієнтуються виключно на електронну
комерцію; окрім нових можливостей з’явились і нові ризики, передусім
пов’язані із кібербезпекою (WannaCry, Petya). Для мене особисто
несподіванкою стало те, що практично усі лектори (чи то з Польщі, чи США
або Нідерландів) у своїх кейсах згадували Україну (зокрема ситуацію з
інформаційною безпекою і гібридною війною з РФ). Що ще більше
здивувало – неабияка обізнаність учасників з інших країн (особливо Грузії,
Молдови, Азербайджану, Вірменії) стосовно подій в Україні не лише
часів Євромайдану, а й більш сучасних. Україна займає помітне місце у
фокусі світових подій.
Якщо ми говоримо про електронний уряд взагалі – це поняття прийшло
зі США наприкінці 1980-х років з Білого Дому. Коли говорилося про те, що
зараз саме IT набуває дуже великого значення, і потрібно всі процеси
перевести в електронний режим. Починається це з технічного рівня, коли
органи влади між собою створюють окремо портал для електронного
документообігу внутрішнього і зовнішнього. Електронний уряд – це
взаємодія між органами влади між собою, тобто здебільшого це виконавчі
органи влади, що діють саме з використанням інформаційних технологій.
Класична модель була спрямована саме на те, де ядром виступав
електронний уряд. Зараз поширеною є така трикутна модель взаємодії:
органи влади, громадянське суспільство і бізнес, які в цілому формуються
електронне урядування.
Про естонський досвід та поточні показники України
Хоча Естонія ніколи не входила до ТОП-10 країн за розвитком
електронного урядування, вона стабільно входить у першу двадцятку. На
перших позиціях були США, Південна Корея. Це – індекс електронного
розвитку й електронного урядування, який ООН проводить раз на два роки.
Організація оцінює показники за різними критеріями: розвиток самої ITструктруру, розвиток людського капіталу в цій сфері та технічну
забезпеченість (тобто наявність комп’ютерів у населення). І друга складова –
це якраз електронна участь, електронна демократія.
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За результатами 2016 року і за електронною демократією, і за
електронним урядуванням лідером стала Великобританія. Україна також
зробила суттєвий прорив. Ми перемістилися з 87 позиції на 62-гу за цим
рейтингом. Стосовно електронної демократії, там прогрес ще більш
помітний. Із 77 позиції Україна перемістилася на 32 – саме за рахунок
впровадження електронних петицій і громадських бюджетів. Просто можна
сказати, що 2016 рік спричинив «бум» конкурсів громадських ініціатив в
Україні. Хоча в 2015 році спробували таку ініціативу лише три міста – цее
був проект ПАУСІ, польської фундації. Його учасниками стали Черкаси,
Чернігів та Полтава. Проте тоді він впроваджувався більше у
«паперовому»режимі – напевно, Україна ще не була готова до таких змін.
Але у 2016 році дуже багато міст, щонайменше 15, приєдналися до цього
конкурсу. Також 2016 року вперше до числа учасників увійшов Київ.
Призовий фонд конкурсу складав 50 млн грн. Це – найбільший призовий
фонд в Україні, але він складається з щонайменш 1 % бюджету. Зрозуміло,
що для Києва бюджет найбільший. Для Вінниці, приміром, це було спочатку
5 млн грн, потім 6,5 млн грн.
Про Естонію варто говорити в понятті комплексного розгляду змін,
пов’язаних із електронною демократією. Ці зміни розпочалися ще
наприкінці 1980-х років з програми інформатизації шкіл, що мала назву
«стрибок тигра». Естонці правильно зробили акцент на початковому етапі –
вони розпочали зі школярів. Потім вони створили портал, який називається
«Сьогодні вирішую я». Це – прототип електронних петицій. Там можна було
висвітлити свої пропозиції, що би ви змінили на рівні країни, на рівні свого
муніципалітету.
Також Естонія провела усюди швидкісний інтернет. На початку 2000-х
років вони вперше у світі провели засідання парламенту повністю на
безпаперовій основі. У кожного парламентаря був свій планшет або
комп’ютер. І весь документообіг, усі ці процеси відбувалися в електронному
режимі. Вони ж уперше провели електронні мобільні вибори. Можна було
проголосувати SMS-повідомленням за обраного кандидата, причому тричі
змінити своє волевиявлення і потім ще відслідкувати, використовуючи
мобільний додаток, прорахунок свого голосу в загальному рейтингу.
Про питання кіберзахисту
Цікаво, що дійсно всі ці технології потребують високого рівня захисту.
Якраз на цій школі в Польщі ми досить значну увагу звертали на питаня
кібербезпеки, хакерських атак. WannaCry, яка дуже так прокотилася по світу
в травні цього року, вірус Petya, через який в Україні майже тиждень не
працювали низка мерій і навіть Ощадбанк та «Укрзалізниця» – все це нагадує
нам вкотре про потребу кіберзахисту.
Я питала про це представницю кіберполіції у Польщі – чи можна цьому
якось протидіяти. Є кілька видів хакерських атак. Є такі, які безпосередньо
спрямовані на руйнування техніки. Нам показували приклади енергетичних
станцій, коли відповідна хакерська атака діє на генератор. Він то
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прискорюється, то сповільнюється – і зрештою просто вибухає. Це –
хакерська атака, яка спрямована на техніку. А те, що спрямовано на
зараження даних – в основному віруси-«черв’яки», який самі користувачі
відкривають і вже далі спинити його неможливо.
Хто в цьому винен – це теж питання. Багато хто звинувачував Microsoft,
тому що це вони спеціально коли робили програму, зумисно залишали
певний backdoor у програмі. Від них цього вимагає уряд США. І зараз у
Сполучених Штатах триває дискусія стосовно створення законопроекту, який
покаже, що має бути важливішим: захист простих громадян чи національна
безпека. Раніше акцент був на національну безпеку, – і власне постраждали
сотні тисяч громадян.
Інші кажуть, що це – провина хакерів, які вимагають відшкодування
грошей, що це просто спосіб заробітку. На Україну були цілеспрямовані
хакерські атаки ще в грудні 2016 року – саме з РФ, які йшли безпосередньо
на центральні органи виконавчої влади для відслідковування інформації. Це –
компонент гібридної війни.
Про стереотипи
Хочу про це сказати, що дуже багато людей бояться самого терміну
«електронна демократія». Це здається чимось таким незрозумілим, складним.
А насправді це – звичайна буденність. Навіть коли ми просто оформлюємо
якісь довідки, йдемо в центр надання адмінпослуг.
Інший стереотип – що це дуже складно і коштовно. Насправді, таки
дороговартісно, але більше тут виникає питання стосовно раціонального
використання коштів. Можна витратити мільйони, і система однаково не
запрацює. Не може одне місто бути сучасним і просунутим, а в інших містах
або селах нічого немає. Це – система, яка є взаємозалежною, а отже для того,
щоби дійсно в країні було електронне урядування, зміни мають відбуватися
на всіх рівнях.
Такі зміни поступово відбуваються. У нас дуже багато програм,
спрямованих саме на розвиток електронного урядування. І що можна сказати,
що якщо раніше це були здебільшого донорські кошти, – USAID, ООН, – то
зараз збільшується фінансування і на державному рівні, з державного
бюджету.
Що цікаво, якраз за підтримки EGAP проводили у червні тренінг для
людей з особливими потребами і тренінг для людей похилого віку. Для мене
особисто було сюрпризом те, що люди з особливими потребами досить
активні в інтернет-просторі і не лише у сфері розваг. Йдеться не лише про
інтернет-магазини чи соцмережі, але й про те, що стосується державних і
місцевих сервісів також. Один із учасників, у якого яскраво виражена форма
ДЦП, ще й сам програмує, пише сайти. Стосовно людей похилого віку, тут
звичайно все складніше. Тому що в більшості з них навіть немає смартфонів.
10 учасників із 50 не мають своєї електронної пошти – а ті, що мають, нею не
користуються. Тому під час тренінгу ми формували пошти, реєстрували в
соцмережах, показували як використовувати сервіси на прикладі міської
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ради, прозорого офісу. Що цікаво, що люди похилого віку, вони хоч менш
технічно грамотні, порівняно з молоддю, проте вони більш активні у тому,
що стосується електронних петицій, розвитку міста.
Про відкриті дані
Взагалі, що цікаво, відкриті дані часто відносять до електронного
урядування. Проте я неодноразово чула, – зокрема з Йорданкою Томковою
(менторка програми EGAP в Україні – прим.ред.) ми про це говорили, – і ось
була представниця в школі з академії електронного урядування з Естонії, і
вони підтвердили те, до чого я схиляюся. Електронне урядування є досить
широким поняттям, тому що воно охоплює процеси. Електронний уряд
відповідно є вужчим поняттям. Електронна демократія взагалі в принципі
співвідноситься з електронним урядуванням, так само як урядування й
демократія в цілому. Тобто електронна демократія не є складовою
електронного урядування безпосередньо, але в багатьох точка вони є
дотичними. Все одно базовим є електронне урядування, тому що якщо
немає цих технічних процедур, то і відповідно електронної демократії не
може бути.
Мають бути спеціальні портали з надання електронних петицій,
голосування і таке інше, мобільні додатки – а це все забезпечується
електронним урядуванням. Відкриті дані, якщо відповідно до методології
ООН, вони входять у систему електронної демократії як першоскладова.
Тобто перше – це доступ до публічної інформації, відкриті дані. Друга
складова – це електронне консультування, і третя – це вже електронна участь.
У чому я бачу зараз брак в Україні, це якраз у другому компоненті –
електронна консультація. Ми дуже рано почали користуватися електронними
інструментами, по суті коли ми ще до них не готові. Це не погано, тому що
вчимося в процесі реалізації. Наприклад, електронні петиції до президента –
із 10 перших успішних щонайменше 3 були взагалі як «стьоб». Наприклад,
відправити Юлію Тимошенко в Гондурас, і ця петиція набрала понад 25 тис
голосів – або призначити Дарта Вейдера прем’єр-міністром України. Але
навіть на такі «петиції» офіційна відповідь була. Про що свідчать ці петиції:
по-перше, що великий рівень недовіри до того, що цей інструмент узагалі
запрацює. Відбувається щось на кшталт «давайте подивимося, що буде, якщо
ми наберемо 25 тис голосів». А по-друге, це – свідчення того, що сам
інструмент як такий має місце в Україні, в принципі є користувачі, є
потенціал розвитку. Потрібно просто розуміти, як повернути цей рівень
довіри громадян, щоби писалися петиції, які дійсно можуть вплинути на
життя. Кабмін останнім приєднався лише в минулому році в серпні до
системи електронних петицій, але відповідно він прийматиме найбільшу
кількість петицій, відповідно до своїх повноважень.
Про стан справ із проектами, стартапами, сервісами у сфері
електронної демократії в Україні
Можна сказати, що в нас в Україні був тільки один конкурс – EGAP
Challenge, – який стосується стартапів е-демократії. Вже два цикли його
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відбулися. Але знову ж таки сказати, що вони стосуються е-демократії – це
досить відносно. Стартапи у нас зароджуються, але знову ж таки, чи у сфері
електронної демократії – це важко відповісти. Навіть переможець першого
EGAP Challenge – Open Data Bot, – він більше такий напівкомерційний
проект, який стосується здебільшого підприємців, але е-демократія робить
акцент на громадянах.
А взагалі підґрунтям всіх цих проблем є низький рівень довіри до
органів влади як такої. Причому на державному рівні, на муніципальному
рівні – це просто якась карма. І без цього ніяк. Наприклад, у Штатах, у
Каліфорнії питання сортування сміття було теж спочатку на рівні
електронної петиції. Прийняли таку електронну петицію, потім вона пішла
далі в законотворчий процес – і відповідно був прийнятий закон на рівні
штату про обов’язкове сортування сміття. У нас петиції – це особлива форма
колективного звернення, проте у нас на них реагують просто як на звернення.
І це неправильно, тому що обов’язково кожна петиція успішна має
розглядатися колегіально: або міською радою на засіданні, або виконкомом,
та ще й обов’язково має бути запрошений автор петиції. Ніхто не зобов’язує
реагувати на успішну петицію лише позитивною відповіддю. Проте залишати
все у форматі «розглянули, відповіли» не можна. А в нас це сприймається
більше на рівні відписок. З цим ми зараз боремося на рівні міст.
Основне питання полягає в процедурах. У багатьох країнах є такий
портал, – в Україні він теж зараз працює в пілотному режимі, – де
обговорюють законопроекти. Є таке в Південній Кореї, хоча ця країна є
лідером багато разів поспіль з електронного урядування, але цей портал не
був успішним, тому що там була просто інформація про законопроекти і все.
У Британії пішли іншим шляхом. У них теж є портал gov.uk для обговорення
законопроектів, але там є коротка анотація до кожного законопроекту. Є
відповідні фільтри для певної сфери. Потім зводяться всі коментарі – і
наприкінці ще обов’язково коротке резюме: хто взяв участь в обговоренні
законопроекту, які були ключові тези і яке було прийнято рішення. Це
називається електронне консультування. Тобто в будь-яких електронних
сервісах має бути модерація. Так само як електронні петиції: чого нам не
вистачило, так це певної модерації на рівні міст. Тому що в міських радах
цим займаються відділи звернень, а звернення і петиція – це дещо різні речі.
Насправді у нас зараз дві реформи поєднали: децентралізація і
електронне урядування. Їх дійсно можна поєднати, тому що створюються
ЦНАПи – і одразу має відбуватися автоматизація цих ЦНАПів. І відповідно
проводиться автоматизація самих адміністративних послуг, які надають ці
ЦНАПи, щоби була певна якась інтегрована модель. Швейцарська програма
EGAP одним зі своїх компонентів має саме адміністративні послуги. Вони
працюють над тим, щоб в обраних 4 пілотних регіонах – це Волинська,
Дніпропетровська, Вінницька й Одеська області – автоматизувати
щонайменше 10 ЦНАПів. Якщо брати приклад Вінницької області, в нас у
міській раді вже давно впроваджено електронний документообіг, а Вінницька
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облдержадміністрація зараз лише розпочинає цей процес. І тому ці реформи
було б логічно поєднати між собою, одночасно, не робити і двічі ставати на ті
ж самі граблі, а вже якщо створюється новий ЦНАП, то одразу його
автоматизувати.
EGAP – та програма, яка має діяти 4 роки. Вона досягла екватору, твже 2
роки існує в Україні. Є програма TAPAS, яка нещодавно стартувала. Вона
діятиме 5 років в Україні, має значне фінансування – $19 млн. Вона буде
поширена на 3 компоненти: відкриті дані, держзакупівлі й адміністративні
послуги. Є ще UNDP, яка допомагала держагентству з картою відкритих
даних у 2016 році. У цьому році це робили з TAPAS держагентство з питань
е-урядування.
Нарешті в Україні розвиток електронного врядування відбувається не на
проектному, а на програмному рівні. Тому що раніше у нас були просто
міста, які там десь вистрілили: Дніпро, Львів, Харків, Вінниця, Київ. Кожен
намагався зробити якийсь проект крутіший за інших. Нарешті у нас
відбувається створення дійсно екосистеми завдяки програмним продуктам.
Про розумні міста
Точно знаю, що офіс Smart City є в Києві. У Вінниці «розумне місто» –
більше проектна ініціатива, тобто немає якоїсь будівлі окремої. Це певна
активність збоку IT-організацій і міської ради. Вони, наприклад, збираються
щоп’ятниці (раніше так було), місто говорить, які є потреби – і способи
вдосконалення обговорюються разом зі спеціалістами. Наприклад, мапа
звернень у Вінниці є хорошим інструментом електронної демократії.
Цілодобова варта і мапа звернень, коли громадяни можуть на інтерактивній
мапі одразу показати, що відбувається в місті. – якась несправність із
комунікаціями, інфраструктурою або десь стоїть незаконно встановлений
МАФ чи білборд. Але як зробити цю мапу більш user-friendly – це
обговорювалося якраз із IT-фахівцями.
По-перше, не розраховувати на те, що всі люди розуміють про що
йдеться. Ті речі, які мені здаються очевидними, насправді треба пояснювати
навіть тим самим представникам органів влади. Часто коли читаю тренінг
для держслужбовців, мені здається, що це якісь очевидні речі. А потім
виявляється, що кожен – фахівець у певній вузькій галузі. Наприклад, ті, хто
працюють з платформою ProZorro, можуть абсолютно не знати про інші
портали, як Є-Data чи data.gov.ua. Тому потрібно пояснювати, що це, для
чого це і в чому взагалі суть. Не всі з нас готові до радикальних змін, тому
доведеться виходити із зони комфорту і пояснювати, що за цим майбутнє.
Навіть на Всесвітньому економічному форумі в Давосі електронне
урядування визнали одним із рушіїв конкурентоспроможності країни.
У нас не так усе погано.У нас просто дуже високий показник корупції.
Але в той же час електронне урядування – це якраз таки інструмент боротьби
з корупцією. Але це все одно залежить від людини. Ми не можемо все
автоматизувати. Тому що навіть цими ж платформами керують люди. Тим,
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хто буде займатися електронним урядуванням, варто враховувати цей
низький рівень обізнаності.
Друге – пам’ятати, що електронна демократія має спрощувати життя.
Якщо розробляється платформа, яка не є user-friendly, або мобільний
додаток, який навпаки всі ці процедури ускладнює, то ви не досягнете
жодного успіху. Впровадження електронного документообігу на самому
початку – це подвійне навантаження. Тому що документи приходять у
паперовому вигляді і паралельно вони реєструються і в паперовому вигляді, і
скануються. Цього моменту не уникнути. Має минути певний проміжок часу,
перш ніж уся робота переведеться на автоматизований режим. Так само з
електронними послугами. Вони спочатку даються в напівелектронному
форматі. Якщо навіть згадати електронні квитки. Спочатку ми замовляли їх,
а потім з бланком замовлення йшли в касу і там ще їх обмінювали, по суті ми
витрачаючи подвійний час.
Якщо людина хоче займатися проектами у сфері електронного
урядування і демократії, якраз вона має знайти якусь нішу, яка має бути
спрямована на те, щоби ці процеси дійсно полегшити і зробити їх в 1 клік.
Наприклад, реєстрація в садочки – можу сказати, що це в принципі
позитивний результат, тому що люди зобов’язані реєструватися тільки через
електронні системи. І перший рік, коли ця послуга ще впроваджувалася, вона
часто викликала негатив. Тому що люди приходили в садочки, а їх
відправляли на портал міської ради, і коли вони заходили і розуміли, що до
того садочку вони вже в черзі 90-100-ті і вони не потрапляють – ставалося
чимало суперечок та скарг. Зараз уже з цим проблем немає. Зараз тільки у
Вінниці понад 1 тис батьків скористалися електронною послугою реєстрації
дитини, що мені здається досить зручно. Тому що раніше для цього треба
було бігти і в центр надання адмінпослуг, і в РАЦС, щоб отримати свідоцтво
про народження дитини. Зараз це все можна зробити в електронному режимі,
але обов’язково має бути цифровий підпис когось із батьків.
Що ще враховувати? Варто намагатися зробити інтеграцію з великими
платформами, а не робити якісь точкові ініціативи. Зараз в інтернет-просторі
дуже просто масштабувати все. Подивіться на модель бізнесу Uber – вам
потрібно щось схоже (Анна Савчинська Оксана Гречко, «Софт Генерація»
– про електронну демократію в Україні та досвід ЄС //
https://nachasi.com/2017/09/27/oksana-grechko-interview. – 2017. – 27.09).

Роман Греба, заступник Міністра освіти і науки України:
Про електронне урядування (е-документообіг) в Україні говорить чи
не кожен політик та чиновник. Іноді з цим поняттям стикаються і прості
громадяни, але кожен розуміє його по-своєму: як можливість онлайн
оплатити штраф, зареєструвати бізнес або ж зайняти місце в електронній
черзі на оформлення закордонного паспорта.
Чи охоплює це всю суть терміну «електронне урядування»? Спробуємо
розібратися.
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В Україні є всі засади для впровадження системи е-документообігу.
Верховна Рада ухвалила для цього відповідні закони «Про електронні
документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий
підпис», «Про обов’язковий примірник документів», «Про Національну
програму інформатизації», «Про телекомунікації», «Про Національну
систему конфіденційного зв’язку», «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах» тощо.
Згідно із законом, електронний документ – це документ, інформація у
якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові
реквізити документа, зокрема, електронний цифровий підпис.
Не всі документи можуть бути створені в електронній формі. Це
документи, які, згідно із законодавством, можуть бути створені лише в
одному примірнику – наприклад, оригінал свідоцтва.
Варто зазначити, електронний документ має таку ж юридичну силу, як
паперовий. Щоб підтвердити цілісність електронного документа,
накладається електронний цифровий підпис (ЕЦП), який прирівнюється до
власноручного підпису або печатки.
ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється
відкритим ключем. Особистий ключ має знати лише його власник, а
відкритий може бути доступним усім учасникам е-документообігу.
Таким чином, електронний цифровий підпис спрощує взаємовідносини
між різними органами. Він прискорює укладання цивільно-правових та
господарських договорів, надання адмінпослуг тощо. У майбутньому це має
покращити конкурентноспроможність держустанов.
Власне, е-документообіг в держустановах – це їх підзвітність
суспільству. Електронна система реєструє процеси збору, обробки та
зберігання інформації, документує підготовку та ухвалення рішень. При
цьому суспільство отримує змогу контролювати їх виконання.
Досвід інших країн, таких як США, Велика Британія, Швеція, Естонія
показує, що реалізація методів електронного врядування сприяє прозорості
та ефективності діяльності влади.
Україна має всі шанси відчути переваги «електронної країни» на собі.
Так, Адміністрація президента у 2015 році розробила та впровадила у себе
систему е-документообігу, яку тепер безкоштовно передає будь-якій
держустанові, охочій та спроможній також впровадити електронне
врядування.
Цією можливістю вже скористалися Міноборони, Мінінфраструктури,
Міносвіти України, а також Нацрада з питань телебачення та радіомовлення і
Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.
Процес впровадження е-документообігу вимагає значних фінансових та
людських ресурсів. І хоча наразі існує багато ініціатив на місцевому та
національному рівнях, повноцінний перехід на електронний формат для
багатьох установ залишається викликом.
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Натомість у більшості організацій функціонує половинний едокументообіг – найгірша його форма, коли частина документів
формується в електронному форматі, а інша – роздруковується.
Разом з тим, в рамках реалізації Національної програми інформатизації
передбачається створення інтегрованої системи е-документообігу, яка
забезпечить обіг документів та скоротить термін підготовки й ухвалення
рішень. Це стане можливим завдяки колективному створенню та
використанню документів в органах державної влади.
Хоча Україна ще не може похвалитися такими здобутками у сфері
електронного врядування, як західні країни, можна стверджувати, що в нас
уже створено умови для подальшої інформатизації.
У цьому процесі впровадження е-документообігу на практичному рівні є
основою нового формату роботи держустанов (Електронний документообіг
як
запорука
прозорості
держустанов
//
http://www.pravda.com.ua/columns/2017/09/26/7156308. – 2017. – 26.09).

Світлана
Панаіотіді,
Державний
Уповноважений
Антимонопольного комітету України:
Я хотіла би навести основні помилки замовників, які виникають під
час проведення публічних закупівель. На це потрібно звертати увагу при
підготовці тендерної документації та при ухваленні рішень під час
здійснення самих публічних закупівель.
Нагадаю, що під час проведення публічних закупівель ми керуємося
законом «Про публічні закупівлі», а у випадках здійснення закупівель для
потреб оборони – відповідним законом про закупівлі в оборонній сфері.
Скарги про порушення законодавства щодо публічних закупівель
розглядає адміністративна колегія Антимонопольного комітету України. Це
за умови, що вартість предмета закупівлі перевищує 200 тисяч гривень, а
робіт – 1,5 мільйони гривень.
Будь-які процедури публічних закупівель – так звані тендери –
починаються з підготовки тендерної документації. Цей етап є важливим,
адже від того, як сформована документація, залежать майбутні умови участі
в тендерах.
І. Однією із помилок замовників при підготовці тендерної
документації є встановлення дискримінаційних вимог. Це призводить до
обмеження потенційного кола учасників тендеру.
Припустимо, що на розгляд Колегії надійшла скарга щодо встановлених
замовником вимог у тендерній документації на закупівлю послуг гарячого
харчування (їдалень).
На думку скаржника, ці умови є дискримінаційними і суттєво
обмежують коло можливих учасників процедури закупівлі.
Колегія задовольняє скаргу, визнавши дискримінаційною вимогу про те,
що необхідно підтверджувати досвід виконання робіт виключно з
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бюджетною установою. Позаяк скаржник міг підтвердити такий досвід з
приватними компаніями.
Врешті, замовника зобов’язують внести зміни до тендерної
документації.
ІІ. Інша помилка – коли переможцем визнають учасника, пропозиція
якого не відповідає вимогамтендерної документації.
Уявімо, що документація вимагає надати продукцію вагою у 100
кілограмів. Це означає, що замовник визначив: те, що йому потрібно
закупити, повинно мати саме таку вагу. Ані більше, ані менше.
Учасник тендеру пропонує продукцію вагою 89 кілограмів. Замовник
бере до уваги його пропозицію – і визначає переможцем.
Колегія, що розглядає скаргу іншого учасника тендеру, у цьому випадку
скасовує рішення замовника. Адже продукція, запропонована «переможцем»,
не відповідає технічним характеристикам, зазначеним у документації.
Водночас, якби замовник передбачив у документації, що вага бажаного
продукту має становити до 100 кілограмів, це означало би, що чітко
визначена вага для нього не є принциповою. А отже, продукція з будь-якою
вагою до 100 кілограмів буде відповідати умовам і зможе виграти тендер.
З іншого боку, якщо вага чітко встановлена, учасники мають повне
право оскаржувати вимоги тендерної документації. Наприклад, вони можуть
довести її дискримінаційний характер.
Важливо пам’ятати: саме замовники встановлюють вимоги тендерної
документації і несуть за це відповідальність.
Колегія не вповноважена визначати, що краще в тому чи іншому
випадку. При ухваленні рішень Колегія керується виключно тим, що
тендерна пропозиція має відповідати умовам тендерної документації, як того
вимагає закон.
ІІІ. Ще одна помилка замовників – це обрання не тієї підстави
відхилення.
Можливо, ця помилка пов’язана із необізнаністю замовників щодо
підстав відхилення тендерних пропозицій. Перелік таких підстав
встановлений у ст. 30 закону «Про публічні закупівлі».
Наприклад, у тендерній документації передбачено надання довідки із
певною інформацією. Учасник тендеру надав таку довідку у складі своєї
пропозиції, однак замовник її відхилив. Він зазначив, що пропозиція не
відповідає умовам тендерної документації, а саме – не надано довідку.
Колегія задовольняє скаргу учасника щодо неправомірності відхилення
його тендерної пропозиції, оскільки довідка була у її складі. Водночас
Комісія встановила недостовірність вказаної у довідці інформації.
Таким чином, замовнику варто було із самого початку обрати належну
підставу відхилення. У цьому випадку – це надання недостовірної
інформації, а не відсутність документу у складі пропозиції.
IV. Наступна помилка стосується неправильного застосування п. 7.
ст. 28 закону «Про публічні закупівлі», де йдеться, що замовник має право
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звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів
державної влади, підприємств чи організацій, відповідно до їх
компетенції.
Ця норма передбачена в законі для того, щоб замовник мав право
відхилити пропозицію, якщо встановить недостовірність поданої учасником
інформації.
Однак на практиці часто маємо зовсім інше.
Наприклад, учасник подав не всі документи, передбачені тендерною
документацією, а після обрання його переможцем замовник звернувся до
цього учасника для уточнення поданої інформації. У відповідь замовник
отримав документи, яких не було в складі пропозиції.
Інший учасник процедури скаржиться до Колегії, яка вирішує скасувати
рішення про визначення переможцем цього учасника.
Варто пам’ятати: документи повинні бути надані у повній відповідності
до вимог тендерної документації та не можуть бути додані після закінчення
кінцевого терміну подання пропозицій.
У тому числі після визначення учасника переможцем.
Це лише частина типових помилок замовників під час проведення
процедур публічних закупівель. Їх варто і надалі систематизувати та
доводити до відома громадськості, аби всі учасники ProZorro знали і вміли
відстоювати свої права (ProZorro. Типові помилки замовників, про які
варто знати // http://www.pravda.com.ua/columns/2017/09/22/7156028. –
2017. – 22.09).

8 вересня у Вінниці відбувся Міжнародний Форум «Демократія
Даних», на якому обговорили функціонування нових інструментів
електронної демократії, участь громадян в ухваленні рішень, питання
публічних та персональних даних, складнощі відкриття даних, безпеку
та захист персональної інформації.
«Демократія даних» – це новий погляд на дотримання демократичних
стандартів та процедур щодо приватних та публічних даних, кількість яких
щорічно значно збільшується. Розуміючи особливу роль застосування
інформації та даних як невід’ємної складової у взаємодії влади, громади та
бізнесу, виникає потреба ініціювати дискусії в Україні щодо захисту
персональних та авторських даних, правомірності їх використання,
застосування в публічних процесах.
Про український та міжнародний контекст е-демократії, відкриті дані
говорили українські та закордонні експерти: Владислав Скальський,
Олександр Риженко, Віктор Лях, Олександр Риженко, Олег Левченко, Емма
Холтен,Віталій Мороз, Лукаш Круль, Йорданка Томкова, Даніель Полімак,
Даніель Бачан, Магдалена Боровік, Діана Зубко, Сергій Лобойко, Марина
Онопченко, Антон Лягуша, а також з відео-зверненням виступив Міхал Боні.
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Даних стає все більше і більше – а з цим і викликів теж. Кожного дня
з’являються нові сервіси, інструменти, які, по ідеї, мають полегшити наше
життя. Зрозуміло, що «діджиталізація» невідворотня.
Тож як в сучасному світі все систематизувати, щоб це приносило
користь, а не пусте накопичення як інформації, так і безпосередньо
інструментів? Що відбувається з відкриттям самих даних? Чи є загроза, що
персональна інформація може стати публічною? Які є демократичні
стандарти, щоб могти захистити свої персональні дані? І що власне за «бум»
ми маємо сьогодні в Україні? Про все це говорили учасники Міжнародного
форуму «Демократія даних».
З одного боку, електронна демократія демонструє демократичну зрілість
держави. З іншого – наскільки держава здатна захистити ті дані, що не є
публічними. Або чи сама держава не захопить бази даних та іструменти.
Зі вступним словом до присутніх на форумі звернувся депутат
Європарламенту Міхал Боні, головним меседжом прозвучало: «немає
нічого важливішого за демократію». Міхал Боні висловив підтримку Україні
та пообіцяв, що буде стежити за роботою, яка власне спрямована на
демократичні процеси. Європарламентар також сказав про те, що тема та
завдання форуму є слушними, адже самі дані є дуже важливими. Крім того,
Міхал Боні ствердно висловився про те, що «можливість правильно
аналізувати та вносити необхідні зміни є головною перевагою електронного
формату».
Йорданка Томкова, радниця проекту Швейцарського бюро
співробітництва EGAP, зазначила, що «big data», створення нових
інструментів, сервісів та їхнє активне використаннє – це наше майбутнє. І
зараз ми маємо активно працювати над тим, щоб налаштувати всі процеси та
зробити ці інструменти зручними та ефективними.
Олег Левченко, радник голови Державного агентства з питань
електронного урядування України, підняв питання того, що ж важливіше:
технології чи демократія? На його думку, необхідно віднайти баланс, проте
на першому місці завжди має стояти демократія. На своєму прикладі
активістка з питань прав людини та журналістка Емма Холтен розповіла
історію, як були викрадені її персональні дані.
Про те, хто зараз контролює дані та які є небезпеки цифрових технологій
-учасникам Форуму розповів Віталій Мороз, керівник програм нових
медіа ГО «Інтерньюз-Україна».
Віталій розпочав з «privacy leaks» (це коли наші дані з’являються де
завгодно), згадавши про факти, з якими стикаємося майже щодня.
Наприклад, коли наш номер телефону використовується різними службами
таксі (смс-повідомлення від служб таксі), до яких ми навіть не звертались та
не давали згоду розпоряджатися особистим номером.
Також Віталій Мороз розповів про ряд кейсів, з яких стає зрозуміло, що
технологічні компанії починають розпоряджатися нашими діями, та навіть
карати за те, що було зроблено в оф-лайні. Зараз Facebook оголосив про те,
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що буде боротися з маніпуляціями, фейковими новинами та вирішує, який
контент можна/не можна публікувати.
У свою чергу це говорить про втрату автономії користувачами Фейсбуку
у вправі розпоряджатися своїм профілем. У випадку з неонацистами, які у
Вірджинії здійснили напад на демонстрантів, вперше можливо в історії,
технологічні компанії спочатку ідентифікували людей у натовпі (після того
як фотографії потрапили в соцмережі), а потім заблокували їхні приватні
сторінки. Тобто покарали за те, що було здійснено в оф-лайні – на відміну від
тих випадків, коли соцмережі, відповідно до своєї політики, блокують
сторінки за некоректні висловлювання, що публікуваються он-лайн («hate
speech», дискримінації і т. д.). Це показовий момент, який свідчить про те, що
так само, технологічні компанії технічно можуть застосовувати покарання до
інших соціальних груп (напр., опозиціонери), не обов’язково екстремістів чи
неонацистів. Віталій вважає, що це є тривожним сигналом для всіх нас.
Разом з тим Лукаш Круль, координатор з розвитку в Коледжі
Європи у Натоліні (Варшава), зауважив таке спостереження, що чим
більше стає даних, тим гірший доступ до них.
Україна та е-демократія
Розглядаючи питання е-демократії в контексті України, то безумовно у
нас значний прогрес. Україна стоїть поряд з Естонією в рейтингу по
відкритих даних, – про що зазначив Сергій Лобойко, керівник Центру
Розвитку Інноваці НаУКМА.
Електронна демократія полягає в тому, що ми можемо впливати на
рішення держави: голосувати, консультуватись, приймати рішення щодо
бюджету участі зокрема. Головна ідея полягає також в тому, щоб звільнити
людину від зайвих кроків, зробити більш доступною публічну інформацію.
Сергій Карелін, координатор напряму «Електронна демократія»
програми EGAP, повідомив, що поки немає законодавчого підгрунтя, щоб ті
іструменти, що на сьогодні активно нами використовуються, були
затверджені в цілому.Тому першочергове завдання – зробити це законно,
захищено і щоб це розвивалося в правильному руслі. Тож зараз на розгляд
Кабміну винесена Концепція з розвитку електронної демократії, яка буде
схвалена найближчим часом.
Щодо самих інструментів е-демократії, Сергій Лобойко зазначив, що, як
правило, будь-яке місто, яке хоче щось нове впровадити, повинне перевірити,
чи такого електронного «рішення» немає в національному банку електронних
рішень. Проте на даний момент в Україні інша ситуація: крім того, що
відсутній такий «банк», маємо перенасичення ініціативами, що спрямовані на
створення та впровадження тих чи інших інструментів електронної
демократії.
Діана Зубко, експертка з питань електронного врядування, теж
висловилась про те, що позитивні зрушення, які власне стосуються теми
обговорення, є. Алевідсутність довіри до влади впливає на участь громадян в
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ухваленні рішень: про що може сказати «активність» або «неактивність»
користування електронними петиціями.
У своєму виступі Діана говорила про дані, що стосуються майнових
декларацій, один з нових українських трендів е-демократії. Можна сказати,
що е-декларації пожвавили антикорупційну реформу.
Система антикорупційних органів ще не повна. Йдеться зокрема про
антикорупційний суд або антикорупційні палати, дискусія про що, до цих пір
триває.
Як повідомив Олександр Риженко, голова Державного агентства з
питань електронного урядування України, на сьогодні максимальна
кількість даних в Україні відкрита. Тож разом з цим ми стикаємось з такими
ризиками, пов’язаними із захистом інформації (ідентифікація особи і як ця
особа буде захищена державою, щоб її дані не було вкрадено); велика
кількість інструментів демократії для громадян, але ще не має законодавчого
підґрунтя для того, щоб ці інструменти були затверджені (Дані та едемократія
–
в
контексті
України
та
світу
//
https://www.prostir.ua/?focus=mizhnarodnyj-forum-demokratiya-danyh. – 2017.
– 16.09).

Минулого тижня за ініціативи EBA відбулися Lobbing Talks з
електронної демократії, де ключові державні посадовці обговорили
еволюцію електронних послуг в Україні. На часі дізнатися деякі подробиці
цієї зустрічі
Учасники дискутували щодо перспектив розвитку сервісів BankID,
електронних послуг, що надаються ДФС України та інших сервісів для
бізнесу та соціальної сфери.
BankID – спосіб електронної ідентифікації громадян через українські
банки для отримання адміністративних послуг через інтернет.
Наразі в системі працюють 7 банків. Ще 14 банківських установ
перебувають на етапі підключення.
Євген
Степанюк, начальник
Управління
реформування
фінансового сектору Департаменту стратегії та реформування НБУ:
Як це працює? На сайті надання послуг користувач вибирає «Увійти
через BankID», зі списку запропонованих банків вибирає свій банк,
проходить авторизацію, при необхідності заповнює форму запиту на
отримання інформації. У відповідь банк передає сайту надання послуг
необхідну інформацію (наприклад, ПІБ, серію і номер паспорта). Користувач
отримує запитувану інформацію на свою електронну пошту протягом
короткого часу.
Вже зараз в електронному кабінеті можна зареєструвати ФОП,
записатися на отримання біометричного паспорту, отримати будь-які
виписки з реєстрів Мінюсту. Популярність сервісу зростає. У 2017 році через
BankID здійснено в 7 разів більше запитів, ніж в попередньому.
Експертний погляд
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Загалом ідентифікацію громадян через BankID підтримують 9
установ:
Мінюст,
Єдиний державний портал адміністративних послуг,
портал державних послуг iGov,
Львівська міська рада,
платформа «Мій голос»,
платформа «Громадський проект»,
онлайн-система «Громадський бюджет»,
сервіс електронних петицій Кабміну України та Єдина система місцевих
петицій.
Ще 9 установ перебувають на етапі підключення.
Дуже високі технічні вимоги до банків для приєдання до сервісу,
обмежена кількість доступних послуг, відсутність можливості дистанційного
відкриття рахунків, питання безпеки.
Олексій Вискуб, перший заступник Голови Державного агентства з
питань електронного урядування України:
На сьогодні найбільш надійною є ідентифікації громадян через
електронний цифровий підпис. Й ідентифікація через BankID завжди буде
поступатися їй за рівнем гарантій.
Сьогоднішня реалізація BankID не дозволить використовувати його для
отримання значимих адміністративних послуг. Мінюст працює над
впровадженням онлайн-реєстрації новонароджених дітей, шлюбу. Проте в
найближчий час не буде можливості реєструвати онлайн новий бізнес. Хоча
BankID є менш надійним, він доступніший для громадян, а тому має свої
перспективи.
Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного
розвитку та торгівлі України, вважає, що жодна з електронних та
паперових систем не може бути досконалою та гарантувати стовідсоткову
безпеку транзакцій. Проте, якщо порівнювати з паперовою, електронна
документація є захищенішою. Наразі триває робота з пошуку найбільш
зручних та доречних технічних рішень електронних сервісів.
До 2020 року планується розвивати систему у трьох напрямках:
Розширення списку порталів адміністративних послуг, підключених до
BankID;
Bank-to-bank – дистанційна ідентифікація банками клієнтів інших
банків;
Bank-to-commercial – можливість отримувати інформацію про клієнтів
банків для комерційних компаній.
У відповідь і державні установи включають інтеграцію з BankID у свої
плани, зокрема роботу у цьому напрямку ведуть в Будинку юстиції.
Станіслав
Куценко, начальник
Головного
територіального
управління юстиції у Києві:
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У найближчий час ми плануємо надавати онлайн до 190 різних послуг.
Для інтеграції з BankID потрібна певна зміна нормативної бази, і зараз ми
працюємо над цим.
Крім того, Державне агентство з питань електронного урядування до
кінця року планує забезпечити отримання 100 основних адміністративних
послуг онлайн. Уряд у цей час оновить портал, де всі послуги, що надаються,
будуть зібрані в єдиний каталог.
Єдине вікно – система, через яку учасники експортно-імпортних,
транзитних операцій здійснюють обмін інформацією.
Як це працює? Наприклад, декларант при імпорті товару в Україну
подає весь необхідний пакет документів для здійснення його розмитнення в
електронній формі на одну адресу. Протягом 4 годин (в разі, якщо у
співробітника митниці не виникло жодних питань) митне оформлення
завершується в автоматичному режимі.
На українських митницях система працює вже понад рік. За даними
ДФС, зараз 27 % усіх операцій здійснюється за «Єдиним вікном». Система
має на меті підвищення швидкості розмитнення товарів, уніфікацію великої
кількості різноманітних документів до єдиного зразка, спрощення митних
процедур. Повсюдне підключення «Єдиного вікна» планується з лютого 2018
року.
Комерційні компанії повідомляють про труднощі в користуванні
системою, вказуючи на відсутність налагодженої комунікації між
співробітниками митниці та контролюючими органами, які є учасниками
процедур розмитнення.
Олександр
Івашкович,
в.
о.
начальника
Департаменту
інформаційних технологій ДФС:
Повідомлення про результат контролю затримаються до того моменту,
поки буде здійснено повну доставку за цим документом. Таке рішення було
прийнято при проектуванні системи.
Проблеми, пов’язані з «Єдиним вікном» виникають не через технічну
реалізацію системи, а через нормативну базу. Багато законопроектів
потребують корегування, і система не стане зручною, доки нормативні
питання не буде врегульовано.
Зі змінами до постанови №364, які плануються найближчим часом, усі
контролюючі органи матимуть доступ до даних веб-порталу «Єдине вікно».
Це має прискорити процедуру митного оформлення.
Поки користувачі системи будуть мати будь-які проблеми при
користуванні, він готовий особисто відповідати в соцмережах на всі питання
громадян. Досвід європейських країн показує, що впровадження подібних
систем потребує декількох років роботи, тому Україна знаходиться тільки на
початку цього шляху.
Електронний кабiнет платника податків – сервiс для взаємодії
платників податків з органами ДФС у режимi реального часу. Сервіс сприяє
правильному i зручному обчисленню та своєчаснiй сплатi податкiв i зборiв.
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Як це працює? В електронному кабінеті платник податків може
отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів,
обов’язкових платежів та подання звітності. Також громадяни України
можуть скористатися інформацією з загальнодоступних реєстрів,
роздрукувати бланки податкової звітності, заповнити, зберегти та
роздрукувати декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб,
переглядати стан розрахунків з бюджетом, реєструвати податкові накладні,
листуватись онлайн із органами ДФС.
Цей сервіс – альтернатива сумнозвісному «M.E.Doc» та іншим
програмам для електронного документообігу для малого та середнього
бізнесу. Наразі сервісом користуються 9 млн осіб. Для фізичних осібпідприємців кабінет вже наразі є повноцінним інструментом, через який
можливо подавати всю податкову звітність та отримувати всю необхідну
інформацію.
Якщо говорити про наявні проблеми, то в цьому сервісі досі не
реалізовано всі необхідні сервіси для юридичних осіб.
Наталія Калєніченко, директор департаменту обслуговування
платників ДФС:
Стосовно планів – електронний кабінет платника податку на сайті ДФС
матиме повну функціональність для великого бізнесу з січня 2018 року.
Впровадження електронного сервісу насамперед потребує реформування
бізнес-процесів. Ми аналізуємо, де можна спростити процеси комунікації з
платниками. Частину автоматизацій реалізуємо самостійно, а оптимізація
деяких потребує нормативної роботи із законодавством (Крокуємо в Європу
–
майбутнє
електронних
сервісів
в
Україні
//
https://nachasi.com/2017/09/13/krokuyemo-v-yevropu. – 2017. – 13.09).

Євгеній Веремійченко, координатор комітету з електронних
платежів Європейської бізнес-асоціації:
Як людина з легкими проявами мізантропії та дещо упередженим
ставленням до рівня ефективності виконання державою своїх функцій, я
хотів би, щоб абсолютно всі комунікації «громадянин – державний
орган» можливо було здійснювати дистанційно у електронному форматі.
Звичайно, в силу життєвих обставин чи особистих переконань, є багато
прихильників традиційних способів отримання документів від державних
органів, здійснення реєстрації бізнесу, майна тощо. І спосіб цей досить часто
зводиться до алгоритму «приїхав о 8 ранку – тьотя в кабінеті – шоколадка –
результат».
Мабуть, кожному своє – і той, і той спосіб можуть існувати і
співіснувати. Однак, другий спосіб викликає питання щодо його
ефективності, особливо враховуючи той факт, що фінансується він за
рахунок платників податків.
Що ми отримуємо, якщо адміністративними послугами можна буде
скористатися онлайн? Відповіді досить очевидні.
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По-перше, зручність для громадян. Доступ у режимі 24/7. Не потрібно
перейматися відносно прийомних днів, носити папку документів, стояти в
чергах.
По-друге, боротьба з корупцією. В електронній комунікації з державою з
високою ймовірністю можна уникнути елементу «шоколадка».
По-третє, оптимізація витрат. Якщо зростатиме частка адміністративних
послуг, які надаються в електронній формі, з’явиться можливість зменшити
витрати державних органів на утримання персоналу, витратні матеріали.
В контексті даного питання важливим є той факт, що наші державні
органи також розуміють необхідність розвитку електронного урядування в
Україні. Більше того, крім розуміння є і конкретні кроки. Активно працює
Державне агентство з питань електронного урядування, розвиваються
портали, через які можна скористатися адміністративними послугами,
впроваджуються системи ідентифікації громадян BankID та MobileID.
Нещодавно в рамках Європейської Бізнес Асоціації ми провели захід,
присвячений обговоренню перспектив розвитку електронних сервісів в
Україні, і під час нього представники державних органів також розповідали
про досягнення та амбітні плани в частині розвитку електронного
урядування.
До речі, згідно з даними ООН (UN E-Government Survey) у 2016 році
Україна зайняла 32 місце серед країн-членів ООН за індексом «eparticipation» – показник, який оцінює рівень доступу громадян до інформації
та державних послуг онлайн. У 2014 році (оцінювання проводиться раз на 2
роки) наша країна була на 77 місці рейтингу за даним індексом. За два роки
маємо зростання на 45 позицій.
Ніби непогано? Спробуємо з’ясувати на практиці. Наприклад, виникла у
мене необхідність зареєструватись як фізична особа-підприємець. На мою
думку, це одна з найпопулярніших послуг серед громадян, якою можна
скористатися онлайн. Я хочу зробити це, не виходячи з квартири. Які
портали таку послугу пропонують?
1. Кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції. Вхід можливий з
використанням адреси електронної пошти, ЕЦП (електронного цифрового
підпису) та BankID. Однак після вибору послуги з каталогу користувача
переадресовує на сторінку Онлайн будинку юстиції.
2. Онлайн будинок юстиції. Вхід можливий лише з використанням
адреси електронної пошти.
3. Єдиний державний портал адміністративних послуг Міністерства
економічного розвитку і торгівлі. Вхід можливий з використанням адреси
електронної пошти, ЕЦП та BankID. Однак розділ містить лише інформацію
про необхідні для реєстрації документи та місця отримання послуги.
4. Портал IGov. Вхід можливий з використанням ID карти, ЕЦП, BankID
та Картки киянина.
*Портал IGov є волонтерським проектом. Так як я до списку волонтерів,
які працюють над розвитком цього порталу, я не маю відношення, то й
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коментувати його роботу не буду. Ті пропозиції і коментарі, які будуть
наведені далі, стосуються виключно порталів державних органів.
Я не дійшов до фінальної стадії реєстрації ФОП, але навіть перших двох
етапів –пошуку такої послуги на порталі та авторизації на ньому – мені
вистачило щоб зробити певні висновки.
1. Різні портали надають аналогічні послуги. Кожен з порталів має
власний інтерфейс, структуру, використовує різні способи авторизації
користувачів. Відверто кажучи, у цьому різноманітті можна легко загубитися
і забути, навіщо сюди завітав.
І це вже на перших етапах серед кількох, які необхідно пройти, щоб
скористатися певною адміністративною послугою. Тобто, є висока
ймовірність, що людина, яка вперше виявила бажання скористатися
послугою онлайн, відмовиться від такої ідеї вже на самому початку.
Відмовиться і піде з паперами до державної установи, весело проводячи час в
черзі.
Вдруге переконати таку людину скористатись послугою онлайн буде
вкрай важко.
Який вихід? Один з факторів, який сприяв популяризації продукції
компанії Apple – це простота та інтуїтивна зрозумілість інтерфейсу для
користувача, якісна візуалізація та продумана структура. Ці ж принципи
можна застосовувати і для порталів адміністративних послуг.
Під час згадуваного заходу представники бізнес спільноти озвучили
пропозицію (а представники державних органів її підтримали), що необхідно
створити єдиний портал з каталогом всіх адміністративних послуг, які
надаються онлайн. Нехай він принаймні міститиме посилання на інші
портали, однак об’єднає весь перелік послуг, матиме простий, зрозумілий
інтерфейс та зручну структуру для пошуку.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі виявило готовність
організувати роботу в даному напрямку і об’єднати учасників процесу
навколо себе. Сподіватимемось, так і буде.
2. BankID. Сервіс BankID НБУ офіційно функціонує вже рік. Так, є
певний прогрес – підключено декілька нових банків та порталів. Проте на
сьогодні задекларована кількість банків, підключених до сервісу, лише 7 (по
факту, реально працюючих менше).
Не на всіх порталах авторизація/ідентифікація користувача може бути
здійснена з використанням BankID. Наприклад, Онлайн будинок юстиції
даний сервіс не підключив). Можливість дистанційного відкриття рахунків в
банках з використанням сервісу BankID також поки що не реалізована, хоча
про це мова йде вже давно.
Ситуація з перспективами подальшого розвитку BankID і розширенням
сфер його застосування є досить неоднозначною і, думаю, нікому не хотілося
б, щоб проект зрештою згорнули. Для того, щоб надати йому новий поштовх
для розвитку, Національному банку, як власнику проекту, варто звернути
увагу на 4 важливі аспекти, про які говорить бізнес-спільнота:
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по-перше, до сервісу BankID необхідно підключити якомога більше
банків, принаймні всі топ-10;
по-друге, необхідно вжити заходів для розширення переліку порталів,
на яких авторизація та ідентифікація користувачів можлива через BankID;
по-третє, довести до логічного кінця питання щодо внесення змін до
законодавства та підзаконних актів, які дозволять реалізувати можливість
дистанційного відкриття рахунків в банках з використанням BankID;
по-четверте, забезпечити процес популяризації сервісу та переваг його
використання.
Сьогодні навколо BankID складається ситуація, в якій банки не
надто квапляться з приєднанням до сервісу, адже процес приєднання
вимагає від банків адаптації внутрішніх систем до вимог та стандартів
НБУ та, відповідно, капіталовкладень.
Водночас, вигода для банків, яку вони отримують після приєднання до
сервісу, досить примарна. Тим більше, що конкуренти також займають
вичікувальну позицію. В свою чергу, портали адміністративних послуг також
не поспішають з підключенням сервісу BankID – адже підключено ще мало
банків і попит на сервіс з боку користувачів невисокий.
Очікуємо, що НБУ під силу об’єднати учасників і вирішити цю
ситуацію, забезпечивши як підключення банків, так і підключення нових
порталів.
3. Чи існує системний підхід з боку держави в частині популяризації
використання громадянами порталів з надання адміністративних
послуг? Можливо, але особисто я під вплив цього підходу не потрапив.
Я до чого: з боку державних органів ведеться робота з розвитку
електронного урядування, однак про її результати мало що відомо широкому
загалу. Частина громадян, можливо, навіть не знає, що деякі послуги можна
отримати онлайн. Що робити:
по-перше, всілякими методами промотувати роботу порталів
адміністративних послуг. Це ж портали державних органів, які володіють
значними ресурсами і широким набором інструментів для якісного та
ефективного просування своїх сервісів;
по-друге, спробувати методи фінансової мотивації громадян. Наприклад,
можна встановити диференційовану вартість на одну й ту ж послугу в
залежності від того, в який спосіб вона надається. Онлайн дешевше, офлайн
дорожче;
по-третє, провести експеримент і обрати одну чи декілька послуг, які
протягом певного періоду часу будуть надаватися виключно через портали
адміністративних послуг. Це дозволить спонукати громадян до використання
онлайн-ресурсів і, в перспективі, може напрацювати їм звичку
використовувати їх регулярно.
У підсумку маємо не найгіршу ситуацію з рівнем розвитку електронних
сервісів в Україні, але вона може покращитися – ми маємо для цього резерви
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ідей та професіоналів. Але може й погіршитися, порівняно з іншими
країнами, котрі не стоять на місці і рухаються вперед.
Ключова задача – це об’єднання зусиль державних органів,
збалансування їх інтересів та задач, ефективна взаємодія. І хоча у 2018 році
ми навряд чи зможемо знову піднятися на +45 позицій у рейтингу UN EGovernment Survey, +32 позиції нам точно під силу (Електронні сервіси в
Україні:
to
be
or
not
to
be
//
http://www.epravda.com.ua/columns/2017/09/12/628940. – 2017. – 12.09).

Олексій Зелів’янський, координатор компоненту «Е-послуги»
Програми EGAP:
Ми переконані, що майбутнє України – за креативним класом, що
просто зараз починає або уже розвиває малий та середній бізнес в Україні.
Від дизайнерів одягу і ювелірних прикрас до програмістів і мейкерів.
Легкість і простота реєстрації, легалізації бізнесу – те, з чого
починається бізнес-клімат, комфорт ведення бізнесу в країні і взаємини
держави з підприємцем.
Уже сьогодні зареєструвати бізнес в Україні можна, сидячи на березі
моря в якійсь екзотичній країні за умови наявності двох речей: доступу до
інтернету та електронного цифрового підпису (ЕЦП). Електронна реєстрація
та припинення фізичної особи-підприємця працює в Україні з березня 2017
року на сайті «Онлайн-будинок юстиції».
Сервіси, пов’язані з реєстрацією бізнесу, є одними з
найпопулярніших серед існуючих державних послуг в Україні. Але про
можливість онлайн-реєстрації відомо не всім. З моменту запуску по вересень
2017 року близько 1,5 тис підприємців зареєстрували свій бізнес онлайн та
понад 900 зареєстрували припинення підприємницької діяльності в
електронній формі.
Електронні послуги реєстрації бізнесу були реалізовані завдяки
співпраці Міністерства юстиції України та Державного агентства з питань
електронного урядування України за фінансової підтримки швейцарськоукраїнської програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та
участі громади», виконавцем якої є МБО «Фонд Східна Європа».
Онлайн-реєстрація бізнесу здійснюється централізовано одним з
державних підприємств Міністерства юстиції України незалежно від місця
реєстрації підприємця. «Онлайн-будинок юстиції» при роботі взаємодіє
безпосередньо з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), тому
безпосередньо на ньому можна отримати виписку з реєстру після проведення
реєстрації. Це означає, що:
по-перше, скористатись сервісом можна незалежно від місця реєстрації,
наприклад можна зареєструвати фізичну особу з Горішніх Плавнів
підприємцем;
по-друге, заяви опрацьовуються швидко та у повному обсязі.
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Для доступу до заповнення електронної форми заяви достатньо
зареєструватись на сайті з використанням адреси електронної пошти. Але для
того, щоби відправити заповнену заяву на реєстрацію або припинення ФОП
на розгляд державному реєстратору, необхідно мати електронний цифровий
підпис (далі – ЕЦП).
На сьогодні «Онлайн-будинок юстиції» підтримує ключі ЕЦП 16
акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК), серед яких:
АЦСК державної податкової служби, що надає ЕЦП безкоштовно;
АЦСК ПАТ КБ «Приватбанк», що надає можливість своїм клієнтам
замовити та отримати ЕЦП онлайн;
АЦСК органів юстиції України, що в тому числі надає ключі ЕЦП на
захищених носіях.
На жаль, поки що не підтримуються ключі ЕЦП АЦСК Міністерства
внутрішніх справ України, які в майбутньому будуть міститись на паспорті у
вигляді ID-картки. Але я думаю, що до моменту початку випуску таких
ключів із записом у у нові паспорти їх підтримка буде реалізована на порталі.
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Перелік та посилання на сторінки всіх існуючих в Україні центрів
сертифікації ключів електронного цифрового підпису можна знайти на сайті
Центрального засвідчувального органу.
Як зареєструвати ФОП онлайн
Після реєстрації на сайті «Онлайн-будинок юстиції» та входу в
особистий кабінет ви потрапите до сторінки «заяви» з лякаючим червоним
написом у верхній частині – «Подання заяв працює в тестовому режимі». Але
не слід хвилюватися – тестовий режим означає лише те, що система
знаходиться у стадії активного розвитку, наповнення функціями та
доопрацювання.
Усі заяви на реєстрацію або припинення ФОП, що відправляються у
системі, не є «тестовими». Вони скеровуються до справжнього державного
реєстратора з подальшим внесенням до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Заповнювати форму реєстрації ФОП можна одразу після створення
облікового запису на порталі. Заповнювати профіль користувача в кабінеті
для реєстрації ФОП необов’язково.
Форма реєстрації ФОП доволі проста. Вона містить підказки щодо
обов’язковості внесення полів в ній. Тому зупинюсь лише на окремих
особливостях заповненні цієї форми, з якими я зіткнувся в ході підтримки
роботи послуги:
Експертний погляд
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У користувачів виникають питання, чому поле внесення паспортних
даних не доступне для внесення. Воно передбачено для тих, хто відмовився
від отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків – і
стає доступним, якщо проставити відповідну відмітку.
При внесенні адреси, поле «район міста» потрібно заповнювати лише
для м. Києва та м. Севастополя. В цих містах від району залежить вибір
органу державної реєстрації, де буде зберігатися реєстраційна справа.
Реєстратор самостійно визначати район не буде.
У полях «будинок» та «корпус» в адресі слід вносити номер будинку та
корпусу, а у поле «тип приміщення» – вписувати «квартира», «офіс» тощо.
Був випадок, коли у поле «будинок» заявник вписав «приватний» – і як
наслідок, отримав відмову у реєстрації.
При додаванні видів діяльності у відповідне поле можна внести перші
дві літери слова або дві цифри з коду. Система виконає пошук та запропонує
обрати види діяльності зі знайдених.
Внесені контактні дані (телефони, адреса електронної пошти) після
реєстрації буде видно всім навіть у безкоштовному пошуку відомостей у
реєстрі.

При онлайн-реєстрації ФОП можна одразу заповнити та подати заяву
про застосування спрощеної системи оподаткування. Ця заява в електронній
формі буде передана до Державної фіскальної служби України автоматично
одразу після внесення відомостей про новостворений ФОП у реєстр ЄДР.
Заява універсальна та містить багато полів, які при створенні ФОП
заповнювати не потрібно. Форму внесення відомостей для цієї заяви
планується спростити. Але поки вона доступна для внесення в повному
обсязі, наведу окремо перелік полів, які слід заповнити в цій заяві при
реєстрації нового ФОП:
Експертний погляд
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«1. Найменування органу державної податкової служби» – знайти та
внести назву органу ДФС відповідно до місця реєстрації ФОП.
«2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника
податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта» –зазначити
код індивідуального ідентифікаційного номера ФОП.
«3. Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по
батькові фізичної особи-підприємця» – внести ПІБ ФОП.
«5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування» –
зазначити дату подачі заяви (тобто сьогоднішню на момент подачі заяви).
«6. Податкова адреса суб’єкта господарювання» – внести адресу
реєстрації ФОП.
«7. Місце провадження господарської діяльності» – зазначити місце
провадження діяльності. Це може бути як певна конкретна адреса, так і
«Україна».
«8. Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему
оподаткування» – зазначити, на якій групі та з якою ставкою у відсотках від
доходу ви плануєте працювати.
«9. Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особоюпідприємцем у трудових відносинах, або середньооблікова чисельність
працівників у юридичної особи» – для новостворених ФОП поставити «0».
«10. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005» – внести до 5
видів діяльності, якими ви плануєте займатися включно.
«10.1. У разі здійснення виробництва (з пункту 10)» – якщо ви плануєте
здійснювати виробництво, слід зазначити тут КВЕД виробництва з пункту
10.
Всі інші поля заяви слід залишити порожніми.
Після заповнення всіх електронних форм система згенерує реєстраційну
картку та заяву у відповідності до форматів затверджених нормативно, з
окремими «квадратиками», в які мають окремо вписуватись літери при
паперовому заповненні. Далі залишається лише накласти електронний
цифровий підпис на згенеровані заяви. Одразу після цього документи
направляються на розгляд державному реєстратору.
В які терміни будуть розглядаються заяви
Реєстрація та припинення ФОП виконується протягом доби. Це, до речі,
позитивно впливає на позиції України у міжнародному рейтингу Doing
Business.
Документи подані в електронній формі розглядаються так само, як і
паперові документи. Це відбувається протягом 24 годин з моменту
надходження документів, крім вихідних та святкових днів (відповідно до
частини 1 статті 26 ЗУ «Про державну реєстрацію державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).
Як відслідкувати стан обробки заяви
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Після відправки на розгляд заява на реєстрацію ФОП з’являється
персональному кабінеті користувача з присвоєнням для неї номеру заяви та зі
статусом «Прийнято».
Зазначений статус означає, що заява потрапила та знаходиться на
розгляді у державного реєстратора. На сьогодні «Онлайн-будинок юстиції»
не надсилає email-сповіщення про стан розгляду заяв на проведення
реєстрації. Тому відслідковувати статус обробки заяв можна лише шляхом
перегляду особистого кабінету на сайті.
Далі можуть бути 2 варіанти розвитку подій:
«Зрада» – реєстратор відхиляє заяву. В такому випадку заява у списку
отримає статус «Відхилено». Підстави відхилення можна побачити,
відкривши заявку на редагування. Помилки можна одразу виправити та
подати її повторно. Відмова може мати дуже загальне формулювання, таке
як: «Подані документи не відповідають законодавству України». Але це
означає лише, що форма заповнена з помилками. Після їхнього усунення
реєстратор може прийняти заяву.
«Перемога» – реєстратор успішно проводить державну реєстрацію
фізичної особи підприємцем. Заява отримує статус «Зареєстровано». При
натисканні на кнопку отримання результатів можна буде передивитись
відомості про внесену реєстраційну дію.
Що важливо:
Із моменту внесення відомостей реєстратором фізична особа стає
підприємцем – і її можна знайти через безкоштовний пошук відомостей у
реєстрі.
Виписку з реєстру, як правило, можна завантажити з цього меню сайту
на наступний день після реєстрації, оскільки виписка створюється лише після
отримання підтвердження про взяття на облік підприємця від Державної
фіскальної служби України, Пенсійного фонду України та Державної служби
статистики України – а на це потрібен певний час.
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Важливо дочекатись та завантажити виписку з Реєстру, оскільки вона, як
правило, необхідна для подальшого відкриття рахунку та здійснення
підприємницької діяльності.
Які є обмеження?
Їх немає. Реєстрація та припинення ФОП працює для всієї України,
заяви можна подавати 24/7 з будь якої точки світу, де є інтернет.
«Мене зареєстрували ФОП – що робити далі?»
Після того, як ви побачили у персональному кабінеті «Онлайн-будинку
юстиції» стан «Зареєстровано» я би рекомендував по-перше переконатися,
що відомості про вас як ФОП можна знайти у реєстрі. Для цього потрібно
виконати пошук за своїм податковим номером на сторінці безкоштовного
пошуку відомостей у ЄДР.
Якщо при реєстрації ФОП ви подавали заяву на застосування спрощеної
системи оподаткування, слід додатково перевірити себе у реєстрі Державної
фіскальної служби у розділі «Реєстр платників єдиного податку». Тут пошук
виконувати також за податковим номером.
Коли ви переконалися, що вас зареєстровано у ЄДР та взято на облік у
податковій, можна переходити до відкриття рахунку ФОП та реєстрації
книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку). І якщо з
відкриттям рахунку все начебто зрозуміло, то щодо реєстрації книги доходів
та витрат ФОП я хотів би окремо звернути увагу на те, що вона реєструється
у контролюючому органі (ДФС) за основним місцем обліку, тобто у
податковій за місцем реєстрації ФОП. Зареєструвати цю книгу можна
наступним чином:
особисто звернувшись до органу державної фіскальної служби за місцем
реєстрації;
теоретично, можна направити книгу разом з заявою на її реєстрацію до
органу державної фіскальної служби поштою, рекомендованим листом з
описом вкладення;
нормативно передбачено також можливість реєстрації та ведення книги
обліку доходів/витрат в електронній формі. Але на жаль, на сьогодні цей
механізм у електронному кабінеті ДФС відсутній.
Замість підсумків
Електронна послуга реєстрації та припинення ФОП працює 24/7
незалежно від місця реєстрації фізичної особи через сайт «Онлайн-будинок
юстиції».
Для реєстрації ФОП потрібен лише доступ до мережі інтернет та
електронний цифровий підпис.
Онлайн-реєстрація ФОП – це нескладно і зручно (Як зареєструвати
ФОП за добу // https://nachasi.com/2017/09/11/yak-zareyestruvaty-fop. – 2017.
– 11.09).

Вклеїти фотокартку в паспорт, зареєструвати бізнес, прописатися в
квартирі чи оформити право власності на майно – на все це людині потрібно
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витратити не один день і обійти низку державних установ. Втім, наразі
вирішити всі справи в одному місці дозволяють центри надання
адміністративних послуг (ЦНАПи). Чи вдалося подолати бюрократію і
викоренити хабарництво та черги з їхньою появою?
За даними Мінекономрозвитку, на сьогодні в Україні налічується 713
ЦНАПів, і їхня кількість зростає далі. Основна мета так званих «прозорих»
офісів – це доступний та зручний сервіс, який надається за принципом
«єдиного вікна». Це означає, що громадяни можуть отримати в одному
приміщенні весь спектр державних послуг: створити або ліквідувати ФОП,
оформити земельну ділянку, отримати різні довідки, подати документи на
субсидію чи державну допомогу тощо. З 2014 року у ЦНАПах можна навіть
зареєструвати громадське об’єднання чи місцеву газету. Щоправда, не
всюди, кожен центр має свій перелік послуг.
Також громадянам подобається некабінетна система, за якою людей
приймають у відкритому просторі, а не за зачиненими дверима, як було
раніше. Підхід «усе на очах у клієнтів» унеможливлює хабарництво і сприяє
прозорості процесу.
На думку відвідувачів, ще одна беззаперечна перевага такого офісу –
значна економія часу та зусиль.
«Я часто тут буваю, оскільки займаюся реєстрацією фізичних осібпідприємців. Завдяки ЦНАПу це можна зробити за один візит. А витяг
взагалі можна одержати в електронному вигляді в Інтернеті, не обов’язково
повертатися до ЦНАПу, щоб забрати один папірець, – поділилася
враженнями бухгалтер Інна Водолазка. – Це дуже зручно. Було б чудово,
якби ще податкова почала працювати в такому режимі».
Вразливі точки «прозорих» офісів
За словами експерта Офісу реформи адміністративних послуг Павла
Остапенка, сьогодні в Україні щоквартально з’являється близько 10-15
ЦНАПів, однак їхнє утворення до цього часу залишається хаотичним. Тож їм
поки що не вдалося повністю вирішити проблему з чергами та швидким
обслуговуванням. Навіть у столиці люди скаржаться, що іноді в ЦНАПі
доводиться проводити набагато більше часу, ніж розрекламовані 15 хвилин.
«Затишно, гарно, можна посидіти почекати з комфортом, але хотілося б,
щоби це було все-таки швидше. Було б непогано збільшити кількість
спеціалістів, які ведуть прийом, особливо за популярними напрямками», –
зазначає клієнтка ЦНАПу Солом’янської райдержадміністрації в м. Києві
Оксана Басенко.
На думку експертів, розвиток ЦНАПів гальмують деякі державні
інстанції, які борються за монополію у наданні низки послуг. Наприклад,
2015 року урядовці законодавчо закріпили зміни, за якими «прозорі» офіси
також отримали право приймати документи на виготовлення біометричних
закордонних паспортів. Наразі це роблять лише 29 центрів, більшість із яких
містяться в Києві. Одна з причин такої малої кількості – жорсткі технічні
вимоги, які висуває Державна міграційна служба (ДМС) до ЦНАПів.
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Заступник голови правління Центру політико-правових реформ
Віктор Тимощук:
«Вартість обладнання, яке виставляє ДМС, – це триста тисяч гривень:
комп’ютер, фотоапарати, плюс захищений канал зв’язку – винятково
оптоволоконна лінія. А це означає, що треба багато часу, щоб провести всі ці
канали до органів місцевого самоврядування».
Пришвидшити та оптимізувати роботу інтегрованих офісів можна за
допомогою сучасної техніки й електронного документообігу, якого так не
вистачає в райцентрах. За словами заступника голови Державного агентства з
питань електронного урядування Олексія Вискуба, чимало ЦНАПів досі не
мають необхідного програмного забезпечення. Тож багато документів
заповнюються письмово й передаються з рук у руки, що забирає додатковий
час на обробку документів.
Що чекає на ЦНАПи в майбутньому?
Загалом експерти схвально оцінюють реформу адміністративних послуг.
Взаємодія деяких державних структур із ЦНАПами стала яскравим
прикладом успішного співробітництва. Йдеться, зокрема, про співпрацю з
Держземагентством (з 2015 року – Держгеокадастром). На думку Віктора
Тимощука, до реорганізації ця установа вважалася однією з
найкорумпованіших, громадяни не могли без хабаря ані оформити земельну
ділянку, ані отримати звичайну довідку. Утім, після інтеграції служби до
системи ЦНАПів ситуація кардинально змінилася. І тепер, за даними
Кабміну, Держгеокадастр є одним із найбільших джерел надходжень до
місцевих бюджетів. Наприклад, за перше півріччя 2017 року
землевпорядники Миколаївщини за надані адміністративні послуги
спрямували до казни понад 1,35 млн грн, а на Житомирщині ця сума сягає 1,8
млн грн.
Враховуючи такий позитивний досвід, урядовці планують і надалі
розширювати перелік послуг. За словами посадовців, їх можна збільшити до
300, додавши, зокрема, і реєстрацію актів цивільного стану, а також
автотранспортних засобів та оформлення посвідчень водія. Також у планах
підвищувати стандарти сервісу.
Керівник Офісу реформи адміністративних послуг Володимир
Семеніхін:
«Наша мета – не лише географічна доступність, а й ефективна
організаційна структура і робочі процеси. Ми хочемо обмежити час
очікування людини у центрі до 15 хвилин, і ще 15 хвилин для надання
послуги»(Анна Сергієнко Менше черг, більше зручності: як держава
реформує систему адмінпослуг? // https://zt.20minut.ua/Podii/menshe-chergbilshe-zruchnosti-yak-derzhava-reformue-sistemu-adminposl-10635418.html. –
2017. – 06.09).
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Блоги та соціальні мережі
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Послуга, яка забирала десятки годин, була «розсадником» корупції,
викликала злість і обурення – трансформована в 2 кліка і посмішку на вашому
обличчі!
Довідка про відсутність судимості – документ, для отримання якого
знемагали в чергах, для прискорення заповітної підписи вишукували будь-які
«зв’язки» з невловимим начальником і «дякували» купі міліцейських
чиновників! Але при цьому, це вкрай важливий документ, який неможливо
просто скасувати, як ми це зробили з лихої пам’яті довідкою-рахунком на
автомобілі.
Довідку про несудимість щорічно в Україні отримують близько 800
тисяч осіб. Вона потрібна при оформленні на роботу, наданні документів до
багатьох державних інстанції, для участі в тендері, усиновлення,
встановлення опіки, оформленні громадянства, відновлення втрачених
документів і так далі.
З іншого боку, це інформація, що відноситься до категорії персональних
даних. Тому «посадити достатню кількість дівчаток», які будуть
«штампувати» довідки, не можна – інформація зберігається в єдиній
інформаційній системі МВС і може бути опрацьована тільки відповідним
адміністратором.
До речі, довідки про несудимість користуються попитом у більшості
країн світу, і не усюди процедура її замовлення організована в форматі
онлайн-сервісу. Наприклад, у високотехнологічному Сінгапурі такий сервіс
введений тільки в минулому році.
Що ми пропонуємо в Україні?
Безкоштовний і зручний сервіс: можливість замовити довідку в онлайнрежимі «у 2 кліки» і електронну систему інформування про готовність
документу. Отримати готову довідку можна в БУДЬ-ЯКОМУ сервісному
центрі МВС, незалежно від місця реєстрації. Сьогодні вже працює 153 СЦ по
всій країні і ця система весь час розвивається.
У запуску такої послуги Міністерством внутрішніх справ України нам
дуже допомогли наші партнери з Державного агентства з питань
електронного уряду України і програми EGAP, що фінансується
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа
виконуваної Фондом Східна Європа.
Як замовити довідку про несудимість онлайн?
Ви заходите на сайт mvs.gov.ua чи hsc.gov.ua, обираєте спосіб реєстрації,
скориставшись електронним цифровим підписом або IDBank (клік 1)
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Заповнюєте електронну форму, вказавши в якому із сервісних центрів
МВС (із списку) вам зручно забрати готову довідку (клік 2).
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Все, ваша заявка обробляється та формується в автоматичному режимі!
Потім ви отримуєте повідомлення на електронну пошту про готовність
документу, приїжджаєте і забираєте!

Оскільки довідка про відсутність судимості необхідна учасникам
державних тендерів, тепер понад 200 000 учасників системи закупівель
Блоги та соціальні мережі
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ProZorro можуть, не виходячи з дому чи офісу, замовити за допомогою
електронного цифрового підпису та подати її в режимі онлайн.
Мешканці сільської місцевості, зрозуміло, можуть отримати довідку про
відсутність судимості в мобільному Сервісному центрі, який обслуговує їх
район.
Крок за кроком ми відкриваємо нові Сервісні центри, розширюємо
кількість сервісів МВС, впроваджуємо онлайн технології. Крок за кроком
МВС стає комфортним і дружнім цивільним офісом. Крок за кроком ми
йдемо шляхом реформи, орієнтованої на ВАШІ інтереси (МВС вводить
новий онлайн-сервіс: замовлення Довідки про відсутність судимості –
БЕЗКОШТОВНО
І
В
РЕЖИМІ
24/7
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/59c916a902cbf. – 2017. – 25.09).

Олександр Климчук, керуючий партнер «Климчук та Партнери»:
Уляна Супрун повідомила, що електронну систему охорони здоров’я
запровадживатимуть протягом 2017-2018 років у 4 етапи:
Перший етап – підтримка первинної ланки системи охорони здоров’я.
Кількість лікарів і їх зарплатня будуть залежати від кількості контрактів, які
лікарі підпишуть з пацієнтами. При цьому, пацієнт повинен проходити раз на
рік повний медичний огляд;
Другий етап – запровадження додаткових електронних інструментів для
забезпечення процесу відшкодування вартості лікарських засобів
(реімбурсації) та направлення пацієнта на діагностику;
Третій етап – розвиток E-Health шляхом створення нових інструментів
для підтримки інших напрямків реформування системи охорони здоров’я;
Четвертий етап – розширення функціоналу, запровадження додаткових
сервісів, які будуть містити медичну інформацію про пацієнта.
Першим продуктом E-Health стане електронний реєстр лікарів і
пацієнтів. У МОЗ вже публікують демо-версію дизайну сайту. Міністерство
проголошує, що електронний реєстр лікарів і пацієнтів запрацює за 2 місяці
(Медична
реформа:
що
очікувати?
//
http://blog.liga.net/user/oklymchuk/article/28167.aspx. – 2017. – 25.09).
Микола Голомша, Голова політичної партії «Патріот»:
Четвертий рік Україна протистоїть комбінованим агресіям глобального
гібридного терориста – путінського режиму, який панує над народами
Російської Федерації. Це протистояння проходить за всіма напрямами – від
суто фізичного, збройового до дипломатичного. В перелік напрямів
протистоянь входять різноманітні сфери – економічна, фінансова, соціальна,
культурна, мистецька тощо.
Однак є ще одна надзвичайно продуктивна та перспективнопотенційна для глобальних терористів різного гатунку ніша – цифрові
технології масового використання в масштабах первинної потреби,
зокрема, зв’язок.
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Нещодавно Національна поліція України оприлюднила статистику щодо
телефонних мінувань. Вражає зростання таких правопорушень за останні
роки. Якщо у 2012 році їх було 205, то вже у 2014 ця цифра складає 830, а в
2016 – 847. Цього року статистика телефонних злочинів не зменшується. За
вісім місяців найбільше їх припадає на Київ – 96. Далі слідує Одеська область
– 87, Дніпропетровська – 48. Навіть побіжний погляд на кількість цих
«мінувань» свідчить про цілеспрямований інтерес агентурної мережі агресора
до створення атмосфери непевності та страху у суспільстві. Це
підтверджується і характером об’єктів, які підпадають під таке
псевдомінування – залізничні і автомобільні вокзали, станції метро (близько
п’ятидесяти разів лише цього року), центри розваги, житлові будинки, торгові
центри тощо.
Національна поліція намагається відслідкувати та затримати телефонних
злочинців. Однак про підозру у вчинені правопорушення цього року із
загального числа зареєстрованих злочинів повідомлено лише 16 відсоткам
осіб. Очевидно, що технічні можливості нинішнього забезпечення сфери
протидії таким злочинам ще досить слабкі.
Виникає питання – а чи є шляхи оперативної відсічі таким загрозам? Чи
можна взагалі боротися із цим міжнародним злом, яке реально тероризує
світ?
Відповідь на ці питання шукаємо не лише ми, цим стурбована і світова
громадськість. Одну з версій можливого протистояння глобальному агресору
оприлюднила на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку президент Естонії
Керсті Кальюлайд: про необхідність цифрової ідентифікації всіх
користувачів Інтернету, щось на кшталт нинішньої паспортизації
громадян. «Нам слід продовжувати аналізувати те, як міжнародні закони
застосовуються до комп’ютерного світу, особливо стосовно контрзаходів,
потенційного застосування права на самозахист та Міжнародного
гуманітарного права».
Загроза глобального тероризму виводить нас на необхідність створення
безпечних систем комунікації, а саме цифрова «паспортизація» створює
можливість для цього. Мобільний зв’язок, який все частіше використоввують
терористи, має теж провести модернізацію своїх послуг з виходом на
індивідуальні ідентифікаційні коди.
Власне, Україна вже почала рух у цьому напрямі. Затверджена
нещодавно Концепція розвитку електронного урядування в Україні до 2020
року передбачає запровадження MobileID, що дозволить ввести в
повсякденний обіг електронну ідентифікацію громадян. Вже до кінця року
кількість електронних послуг зросте до 100, хоча зараз їх лише 30. Такий
стрімкий рух це не тільки нові технологічні можливості, це ще й нагальна
вимога часу.
Повертаючись до проблеми телефонного тероризму, вбачаю необхідність
негайного технічного переоснащення Національної поліції та виведення
проблеми в ранг найнагальніших. На загрози терористичних угруповань і
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навіть країн (маю на увазі путінську Росію) ми маємо відповідати
оперативними і мобільними рішеннями та технологічною концентрацією
зусиль у цьому протистоянні. І коли очільники нашої держави черговий раз
розповідають про труднощі перемовин щодо надання Україні летального
озброєння, хочеться дати пораду – а чи не варто розмовляти з нашими
стратегічними партнерами про невідкладне заведення систем партнерського
творення в Україні новітніх технологій та цивілізаційних цифрових платформ
можливостей?
Держава має забезпечити право громадянина на доступ до інтернету і
краще це робити в кооперації з міжнародною громадою. Цим тоді
забезпечується міжнародний арбітраж в разі виникнення суперечливих чи
спірних ситуацій, зокрема, які стосуватимуться обмежень доступу чи
монополізації з боку окремих структур, управлінських маніпуляцій тощо.
Тому пришвидшене впровадження сервісів 4G і навіть 5G є не примхою, а
нагальною потребою сучасності. Відтермінування в часі цього процесу, про
що вже говорять окремі посадові особи є нічим іншим як гальмуванням
розвитку середовищ життя та, якщо чесно, намаганням вчинити певні
корупційні діяння. Адже і в сучасних реаліях, і в новому, цифровому житті
найголовніша функція держави – захист прав громадянина мирної цивілізації
на принципах відповідального партнерства (Цифровий тероризм чи
цифрова свобода цивілізаційної демократії: вибір перспективи //
https://lb.ua/blog/mykola_golomsha/377250_tsifroviy_terorizm_chi_tsifrova_svob
oda.html. – 2017. – 22.09).

Олександр Данченко, народний депутат:
«ИТ сфера одна из ключевых для экономики Украины!» – заявил
Президент Порошенко во время своего ежегодного послания к
Парламенту. Также он призвал депутатов принять законопроекты,
которые помогут развивать технологии 3G и 4G, очень надеюсь, что
депутаты услышат его призыв. Ибо законопроекты для обеспечения
цифровой экономики пылятся в Парламенте уже давно.
Справедливости ради стоит отметить, что спичрайтеры главы
государства несколько слукавили в крайне важных фактах. Например, о том,
10 украинских ИТ-компаний вошли в топ-100 аутсорсеров мира. На самом
деле зарегистрированных в Украине всего 4. Или вот тезис о том, что
количество ИТ-специалистов в Украине в следующем году вырастет до 200
тыс человек. Не вырастет, потому что государство не создаёт для этого
условий. Во-первых, нет такого количества вузов и образовательных
программ, а во-вторых, процент оттока кадров за рубеж все еще высок. И
если государственная политика в ИТ-секторе не изменится, то и ситуация не
улучшиться, потому как между популистскими лозунгами и реальными
делами у нас большая пропасть.
В первую очередь нужно всё-таки создать систему стимулирующего
налогообложения. Дабы сразу успокоить скептиков и критиканов, давайте
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договоримся сразу, что преференции для ИТишников (включая в тех странах,
о которых упоминал Гарант) – это в первую очередь преимущества для
экономики страны.
Большинство развитых стран отдают себе в этом отчет, поэтому и
стараются обеспечить «цифре» максимально возможную поддержу. Сегодня
об этих странах говорят как об эталоне взаимодействия между государством
и частным бизнесом. Все хотят экономического чуда, но почему-то не все
готовы следовать примеру Эстонии и Сингапура, в которых ИТ стало основой
финансового и социального благополучия.
В Украине за прошлый год лишь две отрасли экономики – сельское
хозяйство и ИT-сектор показали динамику роста. При этом «цифра»
продемонстрировала еще и основательное увеличение объемов экспорта. Но я
еще раз напомню – спецификой развития IT-сферы является то, что для нее
кардинально важна скорость. Пользуясь спортивной терминологией, это
спринтер, которому нужна открытая беговая дорожка. Мы же своим
нелояльным налоговым законодательством создаем для него различные
барьеры, превращая спринтерский бег – в бег с препятствиями.
В украинской власти много и на разных уровнях говорят о детенизации
экономики, и в частности – трудовых отношений. В целом, идея, конечно,
правильная. Но вот использование для нее лишь репрессивных методов,
вместо создания условий, чтобы бизнесу самому было выгодно работать в
рамках закона, заведомо проигрышная концепция. ИТшники не исключение в
том, что выплачивают зарплату либо в конвертах, либо сотрудники
оформляются как ФЛП. Драконовские налоговые ставки давным давно
требуют пересмотра.
Государство, идя на уменьшение налоговой нагрузки, должно получить
для себя гарантии, что такой шаг пойдет на пользу всем участникам
процесса. Залогом такой гарантии может стать договор частногосударственного партнёрства, что в свою очередь также упростит внедрение
базовых элементов цифровой экономики. Работать «в белую» должно быть
выгодно в первую очередь бизнесу и, создавая такие условия, государство
приобретет самого стабильного и надежного внутреннего инвестора.
Система стимулирующего налогообложения позволит «вывести из
сумрака» более сотни тысяч работников ИT-сферы. В 5-летеней
перспективе поступления в госбюджет от такой политики будут расти
пропорционально.
В Украине в самом разгаре бюджетный процесс 2018. Дискуссии
относительно налоговых ставок, я уверен, будут жаркими, но очень хочется,
чтобы стали результативными. У нас очень мало времени и недостаточно
ресурсов для формирования единой государственной стратегии развития ИТиндустрии. Поэтому призываю отрасль начать диалог по системе
налогообложения, ибо как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам
(Государственная «цифра». Что вытащит украинскую экономику из
кризиса?
//
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https://lb.ua/blog/oleksandr_danchenko/376369_gosudarstvennaya_tsifra.html. –
2017. – 13.09).

Николай Козлов, эксперт по электронному управлению:
Еще несколько лет тому назад, для всех нас паспорт гражданина в
виде ID-карты было фантастикой, а сейчас это реальность. Вот так
технологии открывают огромное количество новых возможностей и это
радует. Правда и для злоумышленников появилась новая возможность –
удаленно украсть наш паспорт , а раньше это можно было сделать только
лично.
30 августа правительство Эстонии получило известие от группы ученых,
что 700 000 ID-карт под угрозой взлома, то есть другими словами под угрозой
воровства. Для страны с населением 1,3 млн. человек это касается фактически
каждого. И произошло это не где-нибудь, а в стране лидере Е-правительства.
Украина сегодня также постепенно осваивает различные электронные
технологии и со случившегося в Эстонии должна вынести собственный урок.
Стоит отметить, что угроза пока теоретическая, но факт того, что
правительство приняло решение и убрало с публичного доступа сервера с
открытыми ключами, говорит, что угроза хоть и теоретическая, но весьма
вероятная, а возможно даже и фактическая. Про факты взлома никто не
заявляет, но понятно, что вряд ли кто то про них скажет даже если они и
были. Как Эстония будет решать этот вопрос пока не известно, ясно одно, что
это будет не дешево и доверие будет потеряно.
Одной из роковых ошибок эстонцев было то, что при переходе на
электронные паспорта – так называемые ID-карты, они не проводили
собственную экспертизу, а доверили ее авторитетным учреждениям по
сертификации Германии и Франции. Информации, что это за учреждения увы
нет.
Зато
в
сеть
просочилась
информация
(http://m.rus.delfi.lv/techlife/article.php?id=49216723) про производителя чипов
и программного обеспечения – это один из мировых лидеров в этой области –
Gemalto.
Украинское решение ID-карт полностью сертифицировано нашим
центром сертификации и разработкой занимались авторитетные
отечественные разработчики.
В Украине сейчас две Е-волны: ID-карты (электронные паспорта) и
MobileID. Так, в стране происходит постепенный переход на электронные
паспорта. Внедряемое решение ID-карт полностью сертифицировано
украинским центром сертификации, а разработкой занимались авторитетные
отечественные разработчики. Решение эксплуатируется на существующей
уже не один год инфраструктуре и соответственно прошло апробацию
временем. Соответственно есть определенная надежность. Несколько иначе
обстоит дело с MobileID. Правительство уже неоднократно заявляло о запуске
этой технологии в ближайшее время. И тут как показывает пример Эстонии,
крайне важно, чтобы в погоне за быстрыми результатами при внедрении
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новых технологий все же были соблюдены все процедуры сертификации и
экспертизы, а при выборе технологий предпочтения отдавались
опробованным и существующим у нас в стране решениям, в этом вопросе вся
ответственность лежит на Государственной службе специальной связи и
защиты информации.
По моему мнению, все внедряемые в области криптографии решения
обязательно должны базироваться на существующей у нас в стране
инфраструктуре. Алгоритм внедрения новых решений должен быть таким:
принятие технологий на уровне ДСТУ, разработка решений, сертификация,
апробация и только потом промышленная эксплуатация. Повторюсь, именно
Государственная служба специальной связи и защиты информации должна
контролировать эти процессы и выступать гарантом таких решений.
Украина не может себе позволить поступить халатно или поспешно. Мы
находимся в условиях войны с финансово и интеллектуально сильным
противником. Нельзя дать ни шанса сломать наши Е-инновации и Е-надежды
на современную жизнь в безопасном электронном пространстве (Уроки ежизни или как нужно быть осторожными на примере Эстонии //
http://blog.liga.net/user/mkozlov/article/28098.aspx. – 2017. – 12.09).

Дмитрий Дубилет:
У нас на iGov появился интересный сервис: Запрет
регистрационных действий на объект недвижимости (Заборона вчинення
реєстраційних дій щодо власного об`єкта нерухомого майна).
Если по какой-то причине вы переживаете, что вашу собственность
могут увести (в народе, «рейдануть»), по закону вы имеете право
заблокировать по ней какие-либо регистрационные действия на 10 дней.
Вчера мы запустили эту услугу в Каменском, бывший Днепродзержинск,
полностью онлайн (она вообще не требует очных визитов куда-либо). Также
она работает в Днепре (тут, правда, требуется один визит)
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=ts. – 2017. – 12.09).
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Інфографіка

Мешканці багатьох міст України вже змогли переконатись у
перевагах ЦНАПів, і на сьогодні процес їхньої розбудови триває. А це
означає подальший прогрес у взаємовідносинах громадян та влади.

(Анна Сергієнко Менше черг, більше зручності: як держава реформує
систему адмінпослуг? // https://zt.20minut.ua/Podii/menshe-cherg-bilshezruchnosti-yak-derzhava-reformue-sistemu-adminposl-10635418.html. – 2017. –
06.09).
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Зарубіжний досвід
В целях противостояния киберпреступности в Турции будет
организован центр мониторинга и реагирования на киберугрозы.
О создании в Турции центра мониторинга и реагирования на
киберугрозы сообщил глава Министерства транспорта, судоходства и
коммуникаций страны.
Основной задачей структуры станет борьба с киберпреступностью.
Также эксперты центра будут изучать веб-сайты компаний, в случае же
обнаружения уязвимости – сообщать владельцам. «Компании, которые,
получив такое уведомление, не будут принимать меры, также будут
наказаны», – отмечают в пресс-службе ведомства. Кроме того,
рассматривается вопрос о принятии решения о создании во всех компаниях
отдела кибербезопасности.
Несмотря на то, что в Турции за обеспечение кибербезопасности
отвечают три госоргана – Министерство транспорта, судоходства и
коммуникаций, Государственное управление информационных технологий и
связи, Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK),
киберпреступность и киберугрозы являются серьезной проблемой в стране
(Центр
мониторинга
киберугроз
создадут
в
Турции
//
https://digital.report/tsentr-monitoringa-kiberugroz-sozdadut-v-turtsii. – 2017. –
29.09).
Антикоррупционная политика, электронное управление, и
прозрачные государственные ведомства, сервисы, доступные по
смартфонам и таблеткам, которые можно получить так же комфортно
вблизи от высокогорных и оккупированных территорий, как и в
столице, успешная политика кибербезопасности – это неполный
перечень грузинских реформ, которыми заинтересовалась Индонезия.
Заместитель министра юстиции Георгий Патаридзе принял
делегацию, которой руководит заместитель министра административных и
бюрократических реформ.
Замминистра ознакомил гостей с грузинской моделью борьбы с
коррупцией, и ее превенции, в результате которых по многим
международным исследованиям у страны один из самых низких показателей
риска коррупции. В частности согласно исследованию «Trace International», в
мировом индексе по риску коррупции Грузия занимает 13-е место среди 199
стран. Она опережает такие страны, как Франция, Исландия, Люксембург,
Швейцария, Великобритания, и Австрия.
Антикоррупционная, и политика, направленная на прозрачность
правительства, наряду с доступностью сервисов и электронным управлением
стала основным фактором успеха Грузии на международной арене. Совсем
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недавно Грузия стала председателем OGP, и в течение следующего одного
года будет руководить организацией, в состав которой входят 75 стран.
Замминистра ознакомил гостей с приоритетами Грузии, как страныпредседателя «Партнерства открытого управления».
Георгий Патаридзе говорил о концепции Дома юстиции и общественных
центров, и отметил, что доступность сервисов вдали от районных центров, в
том числе в селах у высокогорных и оккупированных территорий, является
приоритетом правительства Грузии. По его словам, строительство
общественных центров обусловило доступность сервисов в этих регионах,
так же как и в крупных городах.
Приоритетом правительства Грузии также является электронное
управление. Публичная информация электронно доступна на портале
«mygov.ge», граждане Грузии могут с помощью интернета, не выходя из
дома получить из этой веб-страницы более чем 70 услуг, как из публичного,
так и частного сектора. Портал доступен по таблеткам, и смартфонам.
Еще один вопрос, которым заинтересовалась делегация Индонезии,
реформы, проведенные с точки зрения кибербезопасности, в результате
которых в индексе глобальной безопасности 2017 года (NCSI) Грузия
занимает второе место, и опережает такие страны, как Германия,
Королевство Нидерландов, Латвия, Литва, Польша, и Дания.
В конце встречи участники мероприятия рассмотрели текст
меморандума, который будет оформлен между Министерством юстиции
Грузии и Министерством административных и бюрократических реформ
Индонезии. Правительство Индонезии планирует экспорт грузинских реформ
в стране (Правительство Индонезии планирует экспорт грузинских
реформ // http://www.apsny.ge/2017/pol/1506717704.php. – 2017. – 29.09).

В
Узбекистане
в
тестовом
режиме
запущена
Единая
межведомственная электронная система исполнительской дисциплины –
ijro.gov.uz. Система должна наладить документооборот между всеми
госорганами и позволит следить за ходом исполнения поставленных
задач.
Межведомственная система станет дополнительным инструментом для
оперативного контроля с централизованным сбором и обработкой данных,
которые раньше хранились во внутренних системах ведомств. Напомним, что
именно отсутствие интеграции ведомственных систем было главной
проблемой всего электронного правительства Узбекистана. Еще одной
проблемой, требующей устранения, было формальное отношение
руководителей ведомств к выполнению задач. Зачастую вместо конкретных
действий собирались многочисленные коллегии и заседания, собирались
ненужные статистические данные и справки. Система призвана исправить
эти недостатки и выявить недобросовестных чиновников.
Система позволит наладить электронное взаимодействие госорганов и
следить за исполнительской дисциплиной.
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Распоряжение о создании единой межведомственной системы для
улучшения госуправления отдал президент страны Шавкат Мирзиёев.
Реализацию проекта поручили проводить госкомпании Unicon.uz,
предприятие также в дальнейшем будет выступать в роли оператора системы.
Пока сервис находится на этапе тестирования и подключения
госорганов. По мере присоединения к системе госструктуры должны будут
отчитываться о ходе исполнения решений и поручений. Все действия
пользователя в системе автоматически будут подтверждаться электронной
цифровой подписью. Параллельно создается и формируется база данных
пользователей. С 15 мая все приказы Мининфокома уже поступают через
новую систему. 1 сентября в ней стал возможен обмен данными между
кабмином, аппаратом президента и другими ведомствами.
На дальнейшую разработку, поддержание работы системы, а также
разработчиков южнокорейская компания Bridgesoft inc предоставит $200 тыс.
Помимо
межведомственного
электронного
документооборота
система обеспечит должный уровень прозрачности и повысит уровень
ответственности госорганов. «Правительство сможет в онлайн-режиме
следить за исполнением приказов по всей республике без вмешательства
«человеческого фактора». Таким образом, планируется сократить срок
доставка поручений, анализировать и контролировать предпринимаемые
меры вплоть до конкретного исполнителя», – сообщила Умида
Умарходжаева, представитель Unicon.uz. Также система позволит в
электронном виде согласовывать проекты, обмениваться мгновенными
сообщениями, усилит ответственность фининститутов за соблюдение сроков,
обеспечит конфиденциальность межведомственного взаимодействия.
Азиза Умарова, исполнительный директор компании по реформе
госуправления SmartGov.consulting, поделилась своим мнением о новой
системе. «Приятно, что делаются серьезные шаги в обеспечении
межведомственного взаимодействия путём запуска системы, вбирающей в
себя параметры электронного документооборота и электронной канцелярии.
Чем теснее взаимодействуют госорганы, тем эффективнее деятельность
правительства. Хорошим примером может служить создание шлюза по
обмену
данными,
обязательное
выдерживание
требований
интероперабильности информационных систем и без данных. Кроме того, это
огромный плюс в создании горизонтальных структур». Есть термин
Networked Government («связанное» правительство), позволяющий отойти от
ведомственного подхода и способствующий максимальному взаимодействию
между органами. Практическим примером может служить запуск
специального формата Facebook для госорганов в Сингапуре – Facebook
workplace. Проект запущен в марте 2017 года и планируется, что он
объединит 143 тыс. сингапурских госслужащих. Система позволяет
использовать удобный функционал популярной соцсети для горизонтальной
интеграции между ведомствами (отход от узкого отраслевого подхода),
обмена знаниями, налаживает диалог между руководством и подчиненными,
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стимулирует выработку и обсуждение новых идей между ведомствами.
Кроме того, талантливые сотрудники с редкими навыками и компетенциями
способны вовлекаться в разработку документов разных ведомств в режиме
реального времени.
ИТ-консультант Ойбек Муминов:
«Система для межведомственного взаимодействия – это один из
основных аспектов для эффективной работы систем электронного
правительства. Межведомственная система исполнительской дисциплины
решает сразу два вопроса: межведомственного взаимодействия и контроль
исполнения поручений. Таким образом, правительству удастся не только
наладить совместную работу всех ведомств, но и привязать конкретного
сотрудника к выполнению задач и отслеживать их выполнение» (Маргарита
Гринблат Президент Узбекистана проконтролирует исполнительскую
дисциплину чиновников с помощью ИТ // https://digital.report/prezidentuzbekistana-prokontroliruet-ispolnitelskuyu-distsiplinu-chinovnikov-spomoshhyu-it. – 2017. – 28.09).

Согласно прогнозу специалистов, привычные нам предприятия и
города полностью изменятся в течение ближайших 10-15 лет. Это будет
происходит благодаря адаптивному управлению и анализу данных в
режиме реального времени.
Адаптивным управление организацией или городом считается в том
случае, если руководство способно быстро и качественно реагировать на
малейшие изменения во внешние и внутренние изменения и оперативно
корректировать планы.
Такое управление возможно при постоянном сборе и обработке
информации в реальном времени – иначе говоря риал-тайм анализе (real time
analysis), который подразумевает новые программные решения.
Сегодня управление в реальном времени успешно применяется на
некоторых предприятиях. Крупнейшие иностранные вендоры продают
системы оперативного управления производством, управления активами,
цепями поставок. Все они соответствуют концепции адаптивного
управления.
Исследованиями в этом сегменте занимаются не менее 200 научных
коллективов в мире. В последние годы подход к сбору данных в реальном
времени, использование прогнозной аналитики и автоматического
построения
расписаний
начали
применять
и
для
управления
инфраструктурой городов.
Проекты «умная нация», «умный город», «умный дом» давно
реализуются в развитых странах.
Smart city или Умный город – это городское пространство, управляемое
с помощью данных – данных о энерго-, газо-, водоснабжении, безопасности
граждан, транспортной системе, коммунальном хозяйстве, и т.д.
Источниками сбора данных служат сенсоры, датчики, системы городского
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видеонаблюдения, мобильные приложения. Сотни городов по всему миру
внедряют концепцию «умного города» на своей территории.
Так, в Леоне проект интеллектуальной электросети включает в себя
управление энергосистемой на разных уровнях напряжения и применение
умных счётчиков, которые сами передают показания коммунальным
службам.
В Амстердаме многие дома оборудованы интеллектуальными
счетчиками электроэнергии, а на улицах появились «гибкие» фонари: часть
уличных фонарей заменили на LED-светильники. Их подключили к
интернету и стали менять интенсивность освещения в зависимости от
обстоятельств. К примеру, в обычном режиме, когда рядом никого нет,
яркость убавляется до минимума, а при появлении автомобиля или человека
– яркость прибавляется.
Для жителей Глазго разработали приложение, в котором они указывают
ежемесячные траты на электричество. Жители могут наглядно увидеть, как
именно они используют электричество, сравнить свои расходы с расходами
владельцев таких же домов, а также получить консультацию по оптимизации
энергопотребления.
Для Лондона привычным делом стало изменение в маршрутах движения
автобусов – так, местный Департамент транспорта реагирует на дорожные
работы, аварии и пробки, оперативно оповещая граждан об изменениях.
Лондонцам доступны несколько десятков мобильных приложений,
посвященных общественному транспорту.
Власти Барселоны создали в городе сеть интеллектуальных светофоров
– они обеспечивают согласованность движения городского транспорта с
зелёным сигналом светофора, обеспечивая движение без задержек. А в
случае чрезвычайной ситуации маршрут аварийного автомобиля оперативно
поступает в систему интеллектуальных светофоров, и на всём протяжении
движения устанавливается зелёный свет (учитывающий текущее положение
автомобиля).
В Сиднее специальная информационная система определяет степень
загруженности дорог. Она вычисляет загруженность с помощью
вмонтированных в полотно датчиков. Информация поступает в систему,
которая управляет светофорами. Протяженность пробок сократилась на 40 %,
время в пути – на 20 %.
«Умные технологии» и риал-тайм анализ действуют не только в сфере
транспорта или энергопотребления. Их используют и в целях сокращения
расхода воды.
Например, в одном из барселонских парков система орошения
оборудована большим количеством датчиков. Теперь данные о количестве
воды, необходимой для растений, передаются озеленительным службам
города в режиме реального времени.
В японском городе Фудзисава в результате реализации системы
активного использования дождевой воды для хозяйственных нужд, а также
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водосберегающих технологий в домах потребление воды уменьшилось на 30
%.
Что касается систем видеонаблюдения – примером для подражания
опять же является британская столица. В Лондоне на 1 кв. км приходится
300 камер видеонаблюдения. Для сравнения – в российской столице на такой
же площади – 55 камер, но и это хороший показатель в сравнении с многими
городами мира. С помощью системы фото- видеофиксации в Москве
раскрывается порядка 70 % правонарушений, а в Лондоне существенно
сократились случаи пожаров.
В Нью-Йорке датчики и риал-тайм анализ используют для сбора мусора.
Мусорные контейнеры оборудованы индикаторами заполнения. Мусоровозы
приходят только тогда, когда контейнер полон. Умная система
самостоятельно рассчитывает график передвижения коммунального
спецтранспорта, чтобы сэкономить топливо, человеческие ресурсы и
своевременно вывозить отходы.
В столице штата Техас Остине все новые дома оборудованы умными
термостатами, способными подключаться к интернету через провод или по
Wi-Fi, и имеющими функцию дистанционного управления. А в Бруклине
строится первая электрическая микросеть: многоквартирный дом будет
оборудован литий-ионным накопителем, солнечной панелью и топливным
элементом.
Большие и открытые данные и технологические новшества по их
хранению, доступу и обработке внесут главный вклад в возможности
повышения эффективности городов. Риал-тайм анализ позволит властям
оперативно реагировать на нужды своего города. Однако превратить
обычный город в город интеллектуальный – задача непростая.
Бизнес-модели и технологии развиваются сегодня настолько быстро, что
приводят к неопределенности во многих аспектах. Городам, желающим
внедрять «умные» технологии, необходимо создавать и поддерживать
стандарты комплексной реализации и обмениваться собственным опытом
(Real-time
анализ
в
городском
планировании
//
http://open.gov.ru/infopotok/5516315. – 2017. – 27.09).

Белорусская электронная карта разрабатывается в рамках
«Комплекса мер по внедрению биометрических документов в
Республике Беларусь и создания Белорусской интегрированной
сервисно-расчетной системы (БИСРС)».
Ожидается, что благодаря вводу карты, граждане получат максимальный
доступ к государственным услугам.
Карта будет содержать электронную подпись, чтобы ее обладатель мог
подписывать документы и проходить идентификацию пользователя в IT –
системах.
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В результате внедрения повысится прозрачность социальных
трансфертов, сократятся расходы на организацию взаимодействия
ведомственных и межведомственных систем.
Представитель белорусского «Национального центра электронных
услуг» Дмитрий Чуяшов:
«ID-карта будет содержать сертификаты электронной цифровой
подписи, необходимые для подписания документов либо идентификации
пользователя в информационных системах. К концу 2018 года планируется
завершить технические работы» (Ввод ID-карты в Белоруссии
запланирован на 2019 год // http://open.gov.ru/infopotok/5516302. – 2017. –
25.09).

ФБР утверждает, что IT-системы, используемые при голосовании в
39 штатов, «сканируются или стали мишенями для России», в качестве
меры
обеспечения
информационной
безопасности
выборов
рассматривается возврат к бумажным избирательным бюллетеням.
Доказательств влияния «русских хакеров» на результаты американских
выборов, в том числе выборов президента США в 2016 году, нет. Но это не
ослабляет опасений внешнего вмешательства в работу IT-систем
электронного голосования. Потенциальный риск и правда существует – в
июле 2017 года на ежегодной «конференции хакеров» DefCon, проходящей в
Лас-Вегасе,
специалистам
потребовалось
менее
двух
часов,
чтобы продемонстрировать успешную атаку на такую систему.
Бумажные бюллетени рассматриваются как одна из мер обеспечения
безопасности выборов. Возврат к ним обсуждается всерьёз, несмотря на то,
что электронные приспособления для голосования привычны для избирателя,
они получили в США распространение ещё в 1980-е годы. Так, решение
отказаться от машин для голосования с сенсорным экраном в сентябре
приняла Вирджиния. О том, подключены ли такие машины к Интернету, не
сообщается.
В Джорджии группа избирателей, ссылаясь на мнение эксперта по
информационной безопасности, утверждающего, что итоги выборов могли
быть фальсифицированы хакерами, пытается оспорить результаты
голосования в суде.
Идея возврата к бумажной технологии может и не предполагать
запрет на использование электронных устройств, однако процедура
голосования должна сопровождаться созданием, в отечественной
терминологии, «твёрдой копии» документа, т.е. избирательного бюллетеня,
что
при
необходимости
позволит
перепроверить
результаты
волеизъявления (Североамериканские штаты отказываются от
электронного голосования из-за страха перед русскими хакерами //
http://d-russia.ru/severoamerikanskie-shtaty-otkazyvayutsya-ot-elektronnogogolosovaniya-iz-za-straha-pered-russkimi-hakerami.html. – 2017. – 25.09).
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В Беларуси реализованы базисные элементы электронного
правительства.
Министр связи и информатизации Сергей Попков:
Методов формирования и подходов к реализации электронного
правительства множество. Его основа, базисные элементы в стране уже есть.
Сейчас идет поэтапная реализация элементов электронного правительства.
Основная задача электронного правительства – это реализация проектов
общения государства с бизнесом и гражданами. Это формирование
технологий, которые помогают реализовать так называемое «проактивное»
правительство.
Электронное правительство – способ предоставления информации и
оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг, при
котором личное взаимодействие между государством и заявителем
минимизировано за счет использования информационных технологий (В
Беларуси реализованы базисные элементы электронного правительства //
http://www.belta.by/tech/view/v-belarusi-realizovany-bazisnye-elementyelektronnogo-pravitelstva-popkov-267732-2017. – 2017. – 21.09).

Пять документов сможет заменить блокчейн-удостоверение, которое
планируют ввести в Казахстане.
Председатель комитета по правовой статистике и специальным
учетам генпрокуратуры Казахстана Багдат Мусин:
«Отказаться от документов возможно благодаря приложению «Азамат»,
которое позволит гражданам получить оцифрованные аналоги таких
документов, как удостоверение личности, водительское удостоверение,
техпаспорт на машину, техосмотр, страховой полис». При этом вся
информация о человеке будет «зашита» в QR-коде.
Разработчики нового документа будут применять технологию блокчейн,
поскольку она позволяет «достичь максимального доверия к цифровым
документам как со стороны граждан, так и представителей власти».
Ожидается, что для запуска подобного проекта и полного отказа от
бумажных документов будет проработана правовая составляющая и внесены
изменения в законодательство республики.
13 сентября правительством страны была озвучена госпрограмма
«Цифровой Казахстан» (В рамках программы «Цифровой Казахстан»
планируют ввести блокчейн-удостоверения // http://e-gov.by/ivents/vramkax-programmy-cifrovoj-kazaxstan-planiruyut-vvesti-blokchejnudostovereniya. – 2017. – 19.09).
В Таллине 14−15 сентября прошла международная конференция
стран ЕС по кибербезопасности «Цифровой единый рынок, единая
цифровая безопасность».
Открывая мероприятие, премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что
«цифровое общество и электронное правительство возможны лишь тогда,
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когда существует доверие со стороны народа, госучреждений и частных
фирм».
«Доверия не добиться одними лишь техническими решениями, оно
зиждется, в первую очередь, на культуре и убеждениях. Смена убеждений – в
разы более сложная и долговременная задача, чем создание технических
решений. Для этого необходимо каждый день делать много работы для
обеспечения открытости, приватности, безопасности и прозрачности». По его
оценке, правительства стран ЕС могут поддержать развитие цифрового
общества через правовое поле. «Единый цифровой рынок невозможно
создать, если страны-члены союза плохо сотрудничают в области
европейской кибербезопасности».
Эстония благодаря внедрению электронных услуг в области
государственного управления экономит 2 % ВВП, и подчеркнул, что страна и
в дальнейшем намерена развивать электронные услуги. В настоящее время
власти ведут полную ревизию онлайн-услуг с тем, чтобы предложить еще
более удобные автоматические решения в важных жизненных ситуациях
(например, при рождении ребенка), чтобы людям приходилось как можно
меньше самостоятельно общаться в госучреждения. «Хорошее электронное
государственное управление далеко не в первую очередь связано с
технологией. Все начинается с отношения». Цифровое развитие предполагает
также значительный вклад в кибероборону и кибербезопасность. «Мы
должны больше, чем раньше, обмениваться информацией, инвестировать в
киберобразование, тренировки и учения. В этой части Эстония заметно
вложилась в повышение своего потенциала».
Отметим, что имидж Эстонии как страны передовых цифровых
технологий был недавно изрядно подпорчен внезапно открывшейся
уязвимостью здешних ID-карт. В конце августа международная команда
исследователей информировала Департамент государственных инфосистем
Эстонии об обнаружении уязвимости, создающей потенциальную опасность
для «цифрового использования» примерно 750 тысяч ID-удостоверений
личности и карточек электронного резидентства. Правительство подтвердило
факт существования уязвимости, но продолжает настаивать на отсутствии
реальной угрозы взлома, давая понять, что такой взлом возможен лишь при
наличии сложного и дорогостоящего компьютерного оборудования и
программного обеспечения. Независимые эксперты, однако, считают, что
эстонские власти замалчивают реальный уровень опасности.
Новость о найденной уязвимости в считавшейся надежной системе
существенно подорвала имидж Эстонии как страны передовых ITтехнологий и стала причиной споров относительно безопасности
электронных выборов. Несмотря на опасения части населения, избирательная
комиссия Эстонии на заседании в среду, 6 сентября, заслушала экспертов и
приняла решение, что голосование электронным путем на местных выборах в
октябре нынешнего года пройдет в полном соответствии с
законодательством и ранее утвержденными планами. Предварительное и
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электронное голосование на местных выборах в Эстонии начинается 5
октября, основной день виборов – 15 октября. Премьер-министр Юри Ратас
заверил, что государство готово взять на себя ответственность за
безопасность ID-карт.
Добавим, что инновации, безопасность, цифровые технологии были
названы в числе основных приоритетов, которым Эстония намерена
следовать в период своего председательства в Евросоюзе. «Осознавая особую
ответственность в столь непростое, требовательное и решающее для Европы
и всего мира время, Эстония обещает найти способ «объединить дух и мысли
стран ЕС». Главный приоритет, согласно опубликованному Кабмином
Эстонии списку – «создание открытой и инновационной экономики в
Европе». Чтобы достичь экономического роста ЕС, Эстония считает нужным
развивать свободное передвижение товаров, услуг, лиц и капитала, а также
обратить внимание на финансирование предприятий и стабилизацию рынка
электроэнергии.
«Для собственной безопасности ЕС должен крепить единство, особенно
в борьбе с терроризмом и оргпреступностью, и контролировать внешние
границы». Особое внимание, согласно предложениям Эстонии, следует
уделить обузданию миграционного кризиса и развитию партнерства ЕС с
НАТО. «Повинуясь велению времени, Евросоюз должен стать «цифровым»».
Для этого следует, в частности, создать безопасную электронную связь по
всей Европе. Председательствуя в ЕС, Эстония намерена также
поддерживать свободное перемещение работников и лиц в Евросоюзе
(Премьер-министр Эстонии рассказал, как защитить ЕС от киберугроз //
https://eadaily.com/ru/news/2017/09/16/premer-ministr-estonii-rasskazal-kakzashchitit-es-ot-kiberugroz. – 2017. – 16.09).

Сервис Google Earth представил вниманию экопроектов прямые
трансляции для наблюдения за дикой природой. Экологи в режиме
реального времени смогут наблюдать за экосистемой национального парка на
Аляске. В будущем планируется наладить такую систему в других точках
планеты. Это поможет местным властям принимать взвешенные решения,
экологам следить за ситуацией в отдаленных зонах, а гражданам оставаться в
курсе событий в месте своего проживания и не только.
Прямые трансляции размещены в разделе Voyager («Исследователь»).
Проект сделан совместно с мультимедийной компанией Explore.org, которая
занимается вопросами дикой природы. В архиве компании размещены фото и
видеоматериалы, прямые трансляции из разных точек земного шара (Для
экопроектов появились прямые трансляции для наблюдения за дикой
природой // http://open.gov.ru/infopotok/5516283. – 2017. – 15.09).
Поставщик облачных решений компанія beCloud объявляет о
запуске глобального проекта G-Cloud, созданного специально для
государственных организаций Беларуси. Появление G-Cloud открывает
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новые перспективы роста для облачного рынка страны, у более чем пяти
тысяч государственных учреждений появятся широкие возможности по
использованию
облачных
технологий,
отвечающих
современным
требованиям безопасности.
G-Cloud – первуй защищенный облачный сервис Беларуси,
сертифицированный по стандартам тренований к комплексным системам
защиты информации. Сертификация по стандартам систем защиты
информации определяется высокими показателями отказоустойчивости и
защиты от внешних угроз и предоставляет услуги класса IaaS,
«инфраструктура как сервис». Кроме того, клиентам G-cloud будут доступны
ключевые продукты облачной платформы и дата-центра – colocation и доступ
к лицензионному ПО и обновлениям ведущих разработчиков программного
обеспечения.
Сотрудничество
beCloud
и
государственных
организаций
предусматривает развитие высокопроизводительных цифровых решений и
облачных сервисов на базе FusionCloud компании Huawei, генерального
подрядчика Республиканской облачной платформы.
Оборудование G-cloud размещается в первом в стране дата-центре,
сертифицированном по стандарту надежности и отказоустойчивости Uptime
Institute TIER III Facility (США).
Дата-центр beCloud является одним из наиболее современных ЦОДов в
Восточной Европе и предлагает клиентам высочайший уровень безопасности
и качественную техническую поддержку. Именно поэтому вычислительные
ресурсы G-Cloud предназначены прежде всего для непрерывного
обслуживания высоконагруженных комплексов и критических для отказов
ИТ-систем государственных организаций.
Сергей Поблагуев, генеральный директор beCloud:
«Внушительный опыт beCloud в проектировании и создании облачной
инфраструктуры, а также опыт сотрудничества с государственными
организациями и ведущими мировыми вендорами позволили нам создать GCloud в строгом соответствии с особенностями ИТ-задач и требованиями
государственного сектора. Облачная платформа гарантирует высокую
доступность ресурсов и защищенность данных, ее уровень сертифицирован
по государственным стандартам. Мы готовы предоставить надежную и
защищенную площадку для абсолютного большинства государственных ИТпроектов».
Также абсолютно всем клиентам G-cloud доступны услуги SaaS
(Software as Service, «программное обеспечение как услуга»). Компания
Microsoft анонсирует специальный статус beCloud – Microsoft Government
Partner, полученный в рамках централизованного соглашения по специальной
программе Government Enterprise Agreement Subscription (G-EAS). Данный
статус предоставляет beCloud возможность поставлять программные
продукты корпорации Microsoft государственным организациям со
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значительным преимуществом в цене по отношению к конкурентам и
возможностью централизованной закупки из одного источника.
«Глобальная цель проекта G-cloud– создание национальной облачной
платформы, которая позволит государству существенно снизить затраты на
IT. Запуск облачной платформы уже сегодня позволяет Беларуси эффективно
использовать современные инструменты в области управления ITинфраструктурой. В ближайшее время решение beCloud поможет
реализовать социально значимые для страны проекты – создать системы
мониторинга общественной безопасности, управления энергетикой,
транспортом, здравоохранением, образованием».
Мировые эксперты называют облачные технологии одним из немногих
инструментов, позволяющих реализовывать инновационные проекты без
масштабных бюджетных вложений.
Новый проект облачного оператора позволит значительно экономить
расходы, оптимизировать прибыль и избежать вероятных рисков, а также
существенно улучшить уровень надежности и безопасности ведения бизнеса
государственных организаций (В Беларуси создана и запущена облачная
платформа для госсектора // http://e-gov.by/noname/v-belarusi-sozdana-izapushhena-oblachnaya-platforma-dlya-gossektora. – 2017. – 14.09).

В разработке проектов электронного правительства Беларуси
примут участие корейские компании Kiny&Partners, KTNET и Ahnlab.
Министерство связи и информатизации республики опубликовало
информацию о том, что именно эти иностранные подрядчики определены в
качестве
исполнителей
проектов
белорусско-корейского
Центра
сотрудничества в области ИКТ.
Власти Беларуси наладят сотрудничество с корейскими компаниями
Kiny&Partners, KTNET и Ahnlab для разработки проектов электронного
правительства. Программы по развитию национальной системы безбумажной
торговли, электронных архивов, повышению компетенций в сфере
информационной безопасности уже развернуты в этом году на базе
белорусско-корейского Центра сотрудничества в области информационных
технологий.
Планируется, что компания Kiny&Partners, которая реализует в
республике проект техпомощи для развития электронных архивов, в конце
октября презентует в Минске результаты исследования о текущей
ситуации по формированию цифровых архивов в Беларуси (модель «как
есть»), а также на основе своего опыта представит рекомендации по
применению аналогичных подходов в белорусских условиях (модель «как
должно быть»). KTNET, развивающая национальную систему безбумажной
торговли, организует тематический обучающий тур для белорусских
специалистов в Республику Корея, во время которого белорусы смогут
познакомиться с передовым опытом зарубежных коллег. Курс обучения
технологиям в сфере информационной безопасности для 15 белорусских
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специалистов соответствующего профиля проведет компания Ahnlab,
ответственная за проект по наращиванию компетенций в области
информационной безопасности.
Результаты реализации проектов по итогам года и планы на следующий
год стороны обсудят на заседании совместного координационного комитета
Центра сотрудничества в области информационных технологий, которое
пройдет в декабре (Корейские компании помогут развивать
информационное общество в Беларуси // http://e-gov.by/ivents/korejskiekompanii-pomogut-razvivat-informacionnoe-obshhestvo-v-belarusi. – 2017. –
13.09).

Биткоин хуже, чем самое знаменитое надувательство в мире, заявил
глава JPMorgan Джейми Даймон (Jamie Dimon) во вторник 12 сентября
на конференции банка Barclays.
Даймон сравнил криптовалюту с «тюльпановым пузырём» или
тюльпаноманией – кратковременным всплеском ажиотажного спроса на
луковицы тюльпана в Нидерландах в 1636-1637 годах. Тюльпаномания
считается первым в истории Нового времени биржевым пузырём:
спекулянты поднимали цену всё выше, в в результате все кончилось
паническими продажами луковиц по бросовым ценам.
Биткоин ещё хуже тюльпаномании и является мошенничеством. Цена на
него взлетела в этом году более чем на 350 % – «добром это не кончится».
Ставки на дальнейший рост биткоина стали самой массовой биржевой игрой,
и Даймон заявил, что уволит любого трейдера, связавшегося с биткоином, за
непроходимую глупость.
Ранее нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер (Robert
Shiller), предсказавший в своих книгах появление «технопузырей», отмечал,
что криптовалюта является «лучшим примером [такого пузыря] в настоящее
время» (Вика Рябова Глава JPMorgan: биткоин – худшее надувательство
в мире // http://d-russia.ru/glava-jpmorgan-bitkoin-hudshee-naduvatelstvo-vmire.html. – 2017. – 13.09).
Компания DeepMind, являющаяся дочерним предприятием Google и
специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта,
намерена создать особый блокчейн реестр, который будет
использоваться медицинскими учреждениями и Национальной службой
здравоохранения Великобритании.
Его отличие будет заключаться в том, что система не будет полностью
децентрализованной. С помощью криптографических инструментов в ней
будут регистрироваться все изменения информации о пациенте. Также
можно будет узнать, кто и когда вносил эти изменения (Для медицинских
данных
Британии
будет
разработан
блокчейн-реестр
//
http://open.gov.ru/infopotok/5516259. – 2017. – 11.09).
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До конца года в Армении представят проект цифровизации страны.
Премьер-министр страны Карен Карапетян:
Представители правительства Армении и эксперты начали работу над
документом «Повестка цифровизации Армении». По словам премьерминистра Карена Карапетяна, презентация проекта должна состояться к
концу года.
В мае 2017 года глава правительства Армении заявил, что Армения не
должна отставать в этом вопросе от других стран СНГ и должна разработать
план действий внутри страны. Также им было выдвинуто предложение о
создании органов управления развитием цифровизации, перед которыми бы
ставились определенные цели и задачи. Карапетян отметил, что внедрение
цифровизации должно происходить во всех сферах экономики – каждое
ведомство четко должно знать, что оно должно делать (Премьер-министр
Армении: проект цифровизации страны будет готов к концу года //
https://digital.report/premer-ministr-armenii-proekt-tsifrovizatsii-stranyi-budetgotov-k-kontsu-goda. – 2017. – 11.09).

В Узбекистане конкурс на замещение должностей нотариусов будет
проходить в онлайн-режиме. Такое решение принял Минюст
республики.
Конкурсный отбор нотариусов в Узбекистане будут транслировать в
интернете. Говоря о нововведении, пресс-служба Министерства юстиции
отмечает, что благодаря этому конкурсы будут проходить «в прозрачной и
открытой форме с привлечением широкой общественности» (Узбекистан:
конкурсный отбор нотариусов будут транслировать в интернете //
https://digital.report/uzbekistan-konkursnyiy-otbor-notariusov-buduttranslirovat-v-internete. – 2017. – 07.09).
Грузинские
парламентарии
перешли
на
электронный
документооборот и начали использовать для работы электронные
гаджеты. Такое решение, по словам вице-спикера Тамары Чугошвили,
позволит сократить потребление бумаги на 60 %.
Законодательный
орган
Грузии
отказался
от
бумажного
документооборота в пользу электронного. С повесткой предстоящего
пленарного заседания депутаты ознакомились уже на цифровых девайсах.
Вице-спикер Тамара Чугошвили:
«Сегодня впервые зал бюро был оснащен электронными средствами. До
полного оснащения пленарного зала мы значительно сократили количество
бумаги и повысили электронный обмен документами, что сократит
употребление бумаги на 60 %, соответственно, расходы и уничтожение
деревьев. Спасибо аппарату парламента!». Ежегодно в парламенте
расходовали порядка 10 тыс. упаковок бумаги, которые обходились в 60 тыс.
лари (примерно $24,3 тыс. (Парламент Грузии переходит на электронный
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документооборот
//
https://digital.report/parlament-gruzii-perehodit-naelektronnyiy-dokumentooborot. – 2017. – 07.09).

Уязвимость, обнаруженная в системе безопасности ID-карт жителей
Эстонии, поставила в неудобное положение правительство страны,
которое продолжает заверять население в надежности и прозрачности
системы электронных выборов.
В
конце
августа
международная
команда
исследователей
информировала Департамент государственных инфосистем Эстонии
об обнаружении «уязвимости», создающей потенциальную опасность для
«цифрового использования» примерно 750 тысяч ID-удостоверений личности
и карточек э-резидентства.
Правительство подтвердило факт существования уязвимости,
но продолжает настаивать на отсутствии реальной угрозы взлома, давая
понять, что такой взлом возможен лишь при наличии сложного и
дорогостоящего компьютерного оборудования и программного обеспечения.
Независимые эксперты, однако, считают, что эстонские власти замалчивают
реальный уровень опасности. Новость о найденной уязвимости в
считавшейся надежной системе существенно подорвала имидж Эстонии как
страны передовых IT-технологий и стала причиной споров относительно
безопасности электронных выборов. Премьер-министр Юри Ратас заверил,
что государство готово взять на себя ответственность за безопасность IDкарт.
Безопасность выборов под вопросом
Заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени
Баумана Анатолий Лебедев предположил, что сбой в работе ID-карт может
подорвать веру граждан Эстонии в надежность системы электронного
голосования на выборах. По его мнению, выявленная уязвимость ID-карт
может быть даже вмешательством неких внешних сил, которые не хотели бы,
чтобы технология электронного голосования на выборах продвигалась
дальше. Однако, считает эксперт, об отмене этой системы речи сейчас быть
не может.
Имеющий
высшее
образование
в
области
IT-технологий
экономический журналист и политик Леонид Цингиссер считает, что
технологии в Эстонии модные, но не вполне надежные, и было бы разумным
решением от электронного голосования отказаться – до той поры, пока не
будет гарантирована невозможность подтасовки его результатов. Он
убежден, что государство, вопреки заявлению премьер-министра Юри
Ратаса, не возьмет на себя ответственность за случившееся, так как, по
мнению Цингиссера, это предполагало бы отставку Кабинета министров.
По мнению же евродепутата от Эстонии Яны Тоом, ответственность
государства, о которой заявил Юри Ратас в связи с уязвимостью ID-карт, не
носит политического характера. Под ответственностью имеются в виду
финансовая компенсация людям всех расходов, которые будут связаны с
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заменой ID-карт, обновлением сертификатов, и помощь в решении всех
проблем: «Если человек не умеет сам скачать в интернете нужные
программы, то придут, помогут. Ни о какой политической ответственности,
как было понято некоторыми активистами, речи не шло».
ID-карты изготавливались во времена правления Партии реформ,
которая всячески проталкивала повсюду образ Эстонии как электронного
государства, а конкурс на их изготовление проходил еще при премьерминистре Андрусе Ансипе. Таким образом, Юри Ратас не должен отвечать за
чужие промахи, подчеркнула евродепутат.
Точка зрения и партии и правительства по поводу электронных выборов
такая, что если безопасность не может быть обеспечена, то электронные
выборы нужно отменить. Она добавила, что не одобряла электронное
голосование и до того, как риск был обнаружен: «Основная идея выборов в
том, что человек голосует сам, без чьего-то влияния. Если дома в комоде
лежит пять ID-карт членов семьи, то в теории человек может проголосовать
за всех. Это не разрешается, но и не наказывается». Эстония, по заверению
Тоом, единственная страна в ЕС, которая применяет так называемое i-voting
(интернет-голосование), и оно небезопасно.
«Я, как гражданин Эстонии, хочу, чтобы выборы электронным путем
были отменены»
Гипотетическая угроза
Несмотря на опасения части населения, избирательная комиссия
Эстонии (VVK) на заседании в среду, 6 сентября, заслушала экспертов и
приняла решение, что голосование электронным путем (э-голосование)
на местных выборах в октябре нынешнего года пройдет в полном
соответствии с законодательством и ранее утвержденными планами.
Руководитель комиссии Меэлис Эерик:
«Основным аргументом для подтверждения электронного голосования
является тот факт, что никаких реальных уязвимостей безопасности
обнаружено не было, а угроза для микрочипа ID-карты является
гипотетической».
Предварительное и электронное голосование на местных выборах в
Эстонии начинается 5 октября, основной день виборов – 15 октября (Скандал
c ID-картами поставил правительство в неловкое положение //
https://ru.sputnik-news.ee/technologies/20170906/7048831/skandal-id-kartamipostavil-pravitelstvo-nelovkoe-polozhenie.html. – 2017. – 06.09).

У карточек оплаты проезда в общественном транспорте Тбилиси
отсутствует защита. Дыру в безопасности обнаружили интернетпользователи. Компания-разработчик говорит, что проблема есть, но
опасности она пока не представляет.
Пластиковые карты, при помощи которых можно оплатить проезд в
общественном транспорте столицы Грузии, оказались плохо защищены.
Брешь в защите обнаружили пользователи соцсетей. По их словам, любой
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человек, мало-мальски разбирающий в технических нюансах, может
взломать карту и добавить на счет несуществующую сумму.
Общественный транспорт Тбилиси включает автобусы, метро и
маршрутные такси. Проезд в автобусах и метро стоит 0,5 лари (около $0,2 –
прим. DR), в маршрутных такси – 0,8 лари ($0,35). Оплатить проезд в любом
из этих видов транспорта можно картой Metromoney. Ее стоимость
составляет 2 лари ($0,85), после чего на карту вносится сумма, которая
впоследствии идет на оплату проезда. В течение 30 дней со дня покупки
карту можно сдать – чтобы вернули ее залоговую стоимость надо предъявить
в кассу пластик и чек оплаты.
В тбилисском муниципальном транспорте используются карты типа
Mifare Classic. Технологию и систему защиты разработала и запатентовала
компания NPX.
Грузинский ИТ-специалист Звиад Киквидзе:
«Она удобна в работе и используется в общественном транспорте
большинства крупных городов. Но еще в 2007 году разработанную NPX
защиту смогли взломать, что позволило расшифровывать содержимое карты
и изменять его». Взломав карту, можно вручную вписать в нее любую сумму.
Правда, тратить ее можно будет только, расплачиваясь за проезд в
транспорте – обналичить деньги не удастся.
Слабая защита может принести вред, если примет массовый
характер.
О слабой защите транспортных карт пишет и интернет-пользователь
Xadoс. Путем нехитрых манипуляций он определил тип RFID-метки, нашел
ключи и обнаружил, что отсутствует шифрование. «Это значит, все, что нам
остается сделать – прописать в блоке значений, где указывается сумма,
любую нужную нам – но не более 2000 лари, потому что ущерб выше этой
суммы карается законом. Системы онлайн-проверки карт в Грузии нет,
турникеты в автобусах и метро, а также терминалы оплаты в Грузии
работают с транспортными картами оффлайн».
Карточки для компании «Тбилисский транспорт» разработала
компания AzRy. Ее представители говорят, что о слабом звене в системе
безопасности знают, но до тех пор, пока ущерб от нее не достигнет
больших цифр, опасности она не представляет. «Производитель чипа для
карт NXP еще в ноябре 2008 года сообщил нам о проблеме и дал
рекомендации. За прошедшее время зафиксировано всего несколько случаев,
когда владельцы карт воспользовались слабостью в системе безопасности и
нелегально исправили информацию на карте. Как правило, цель таких
действий – удовлетворение интереса либо привлечение внимания. Сегодня
такие взломанные карты не блокируют – это связано с определенными
техническими причинами и комфортом пользователя. Но если статистика
нелегального доступа к картам вырастет, блокировка карт не представляет
собой проблемы».
Обеспечение защиты карт дороже убытка от ее отсутствия.
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Подобного мнения придерживаются и эксперты. ИТ-специалист
Иракли Гвенетадзе говорит, что любое технологическое решение основано
на анализе рисков, и случай с транспортными картами – не исключение.
«Кибербезопасность и вообще безопасность в целом – это вопрос
сопоставления рисков и пропорциональных им инвестиций. Если бизнес
теряет из-за нарушения системы безопасности, но эти потери меньше, чем
инвестиции, необходимые для решения проблемы, – это приемлемый подход.
Например, компания Visa в США долгое время не меняла обычные карты на
карты с чипом. Свое решение она объясняла тем, что инвестиционные
расходы смены карт превышают убытки в несколько сотен раз. Так что если
риски оценены, и принятое решение основано на их анализе (на что я
надеюсь), то серьезной опасности проблема не представляет».
Специалисты успокаивают и приводят в пример международный опыт
– транспортные системы во многих странах в той или иной степени
небезопасны. Однако они подчеркивают, что использование устаревших
решений делает карточки еще более уязвимыми. Слабая защита может
принести вред, если примет массовый характер, поэтому о решении
проблемы надо думать уже сейчас. «Рано или поздно это может произойти.
Некоторые города мира уже столкнулись с такой проблемой. Им пришлось
перейти на новый тип карточек. Например, в Дублине перешли на карточки
Mifare DESFire, но они стоят дороже Mifare Classic. Хотя и их защиту можно
взломать, но сделать это сложнее» (Яна Исраэлян Карты оплаты проезда в
общественном транспорте Тбилиси оказались незащищенными //
https://digital.report/kartyi-oplatyi-proezda-v-obshhestvennom-transporte-gruziiokazalis-nezashhishhennyimi. – 2017. – 05.09).

По мнению председателя Консервативной народной партии (EKRE)
Марта Хельме, выявленная в ID-картах уязвимость достаточно
серьезная, чтобы отменить электронное голосование на предстоящих
выборах, но лидер Партии реформ Ханно Певкур считает, что такое
решение было бы возвратом к прошлому.
«Наше правительство и спецслужбы впервые признают, что
определенные совершаемые с ID-картами сделки и электронные выборы
могут быть рискованными. Даже Департамент государственной
инфосистемы признает, что при помощи данной ошибки можно изменить
личность человека».
«Мы всегда были скептически настроены по отношению к электронным
выборам и теперь выяснилось, что не зря. Консервативная народная партия
убеждена, что на предстоящих выборах электронное голосование
необходимо отменить».
Обнаруженная в ID-картах уязвимость позволит российским
спецслужбам оказать влияние на выборы в Эстонии. «Напомним, что Россию
и ранее обвиняли во вмешательстве в выборы во Франции, Германии,
Великобритании и США. Теперь дошла очередь и до Эстонии».
Зарубіжний досвід
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Председатель Партии реформ Ханно Певкур призвал как можно быстрее
решить проблемы с безопасностью ID-карт при сотрудничестве всех
политических сил, чтобы не пострадала репутация Эстонии как электронного
государства.
«Когда речь идет о доверии к электронным услугам и репутации
Эстонии, здесь нет места зарабатыванию политических пунктов».
Сообщение об уязвимости нужно использовать для повышения
безопасности электронных услуг. «К счастью, речь сейчас идет о
теоретическом риске, который, насколько известно, на практике не
реализовался. Тем важнее как можно быстрее найти решение для этого
риска», – сказал лидер реформистов.
Нельзя из-за испуга возвращаться к бумажному делопроизводству, а
также поддержал электронное голосование на выборах. «Самое малое, что
мы должны обеспечить людям, это возможность электронного голосования».
Следует расширять использование Mobiil-ID для электронных услуг
(Андрей Крашевский EKRE потребовала отменить электронное
голосование на выборах, реформисты с этим не согласны //
http://rus.err.ee/616762/ekre-potrebovala-otmenit-jelektronnoe-golosovanie-navyborah-reformisty-s-jetim-ne-soglasny. – 2017. – 05.09).

14 августа 2017 года на портале Открытого правительства
Казахстана (open.egov.kz) опубликовано 2360 наборов открытых данных.
Среди них – сведения о юридических лицах, списки несостоятельных
должников, информация о налогоплательщиках, коэффициент рождаемости в
стране, административно-территориальное устройство государства и др.
Одним из популярных наборов данных среди пользователей портала
стала статистика заболеваний. Представленные данные отражают виды
заболеваний в разрезе всех регионов страны с указанием видов и количества
заболеваний за 2015 и 2016 гг. (Казахстан продолжает публиковать
открытые данные // http://open.gov.ru/infopotok/5516249. – 2017. – 04.09).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Баетова Т. Б. Использование электронной технологии в органах
государственного управления Кыргызской Республики // Научный вестник
Крыма. – 2017. – № 5 (10). – С. 10. В странах СНГ все активнее идет
информатизация и внедрение электронных технологий в органах государственной власти.
Во многих государствах постсоветского пространства внедряются системы электронного
документооборота. Ведется эта работа и в Кыргызской Республике. 10 марта 2002 г.
Указом Президента страны была утверждена Национальная стратегия «Информационнокоммуникационные технологии для развития Кыргызской Республики». Принятие этого
документа во многом стало отправной точкой для развития информационных технологий,
в частности, для использования их в органах государственной власти республики.

Габуев С. В.
Электронные государственные услуги в политикоадминистративном управлении // Политика и общество. – 2017. – № 8. – С.
19–35. Предметом исследования выступает влияние предоставления государственных
услуг в электронной форме на эффективность политико-административного управления.
Результатами исследования являются: выявление факторов, способствующих повышению
качества государственных услуг при их предоставлении в электронной форме;
установление ключевых особенностей предоставления электронных государственных
услуг в России и Великобритании; выявление рисков и проблем, связанных с оказанием
электронных государственных услуг населению; определение причин значимости
предоставления электронных государственных услуг в системе взаимодействия власти и
общества. Методологию исследования составляют неоинституциональный подход,
позволяющий выявить влияние электронных государственных услуг на эффективность
государственных институтов, а также сравнительный анализ, используемый при
рассмотрении особенностей предоставления электронных государственных услуг в
России и Великобритании. Основной вывод исследования заключается в том, что
предоставление государственных услуг в электронной форме способствует росту
эффективности политико-административного управления посредством формирования
атмосферы доверия к власти, способной предоставлять качественные государственные
услуги, доступные для всех категорий граждан и ориентированные на удовлетворение их
потребностей.

Ершов А. Н., Логинова И. В. Социальные аспекты предоставления
государственных услуг в электронном виде: анализ и интерпретация данных
массовых опросов // Казанский социально-гуманитарный вестник. – 2017. –
№ 4. – С. 33–39. В статье делается анализ социальных аспектов предоставления
государственных услуг в электронном виде на основе данных массовых опросов, так как
именно готовность граждан к получению услуг в электронном виде и их
удовлетворенность важны для достижения качественных показателей (а не только
количественных в виде процента охвата населения) эффективности государственного
управления.
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Ємельянов, В. М., Берсан Є. В. Проблеми та перспективи розвитку
електронного урядування в Україні // Наукові праці. Державне управління. –
2016. – №281. – С. 11–17. Стаття присвячена дослідженню проблем впровадження

електронного урядування в Україні. Розглянуті питання формування нормативно-правової
бази електронного урядування, використання сучасних бібліотек для допомоги
громадянам України вмінню використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні
технології для ефективнішого отримання державних послуг через мережу Інтернет та
зменшення рівня корупції за допомогою дистанційного замовлення та отримання послуг.
Описані важливі функції, які виконують публічні бібліотеки зарубіжних країн, на
прикладі Сполучених Штатів Америки. Вказані ризики проекту електронного урядування
та шляхи їх зменшення. Розглянуті тенденції збільшення користувачів Інтернету та
проблеми рівності доступу до глобальної мережі. Описані проблеми та перспективи
систем електронного документообігу. Висвітлено практичну допомогу впровадження
закордонного досвіду у сфері електронного урядування. Надано рекомендації щодо
перспектив подальшого удосконалення роботи електронного урядування.

Инджиев А. А. Социальные медиа в современном политическом
процессе: конвенциональный и неконвенциональный аспекты проблемы //
Теории и проблемы политических исследований. – 2017. – Т. 6, № 2A. –
С. 183–193. В представленной статье рассмотрены специфические черты семантики и
синергичности глобальных социальных медиа как нового коммуникативного инструмента
высокой эффективности в нише современного политического процесса. Предметом
изучения стали практические аспекты воздействия интернет-технологий на политический
процесс как совокупную деятельность политических субъектов. В контексте
коммуникационной теории обобщаются некоторые частные подходы к определению
социальных медиа и ставятся актуальные вопросы потенциала их внедрения в формы
политической жизни. Автором предложена детерминация конвенциональных и
неконвенциональных проявлений включения социальных медийных ресурсов в
политическую и избирательную картину актуального периода. Значимость социальных
медиа как инструмента «умной силы» подтверждается расширением сферы их
применения в плоскости как конвенционального, так и неконвенционального аспектов: с
одной стороны, происходит развитие электронного правительства и электронной
демократии, а с другой – прогрессия современных протестных движений в большинстве
стран мира. В исследовании также аргументируется усиление роли социальных медиа в
процессах политической конкуренции (в качестве манипуляторов, катализаторов,
эклектиков и иное), подчеркивается рост интеграции агитационно-пропагандистских
кампаний (как системно-легитимной, так и «несистемной» этимологии) с
коммуникативным потенциалом виртуального полилогового пространства.

Искусственный
интеллект
как
стратегический
инструмент
экономического развития страны и совершенствования ее государственного
управления. Часть 1. Опыт Великобритании и США / Соколов И.А.,
Дрожжинов В.И., Райков А.Н., Куприяновский В.П., Намиот Д.Е., Cухомлин
В.А. // International Journal of Open Information Technologies. – 2017. – Т. 5,
№ 9. – С. 57–75. На примерах России, Великобритании и США исследуется применение
искусственного интеллекта как стратегического инструмента совершенствования
государственного управления и экономического развития в рамках обычной и цифровой
экономики. На основе теории и практики применения отдельных компонент
искусственного интеллекта в государственном управлении предложено понятие
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когнитивного правительства, следующего после цифрового правительства. Показано, что
в недалеком будущем (2020-2030 гг.) технологии когнитивного электронного
правительства достигнут зрелой степени развития и только страны, обладающие
когнитивными электронными правительствами, смогут конкурировать на международном
рынке товаров и услуг, будут способны противостоять гибридным войнам. Даны
рекомендации по развитию когнитивного электронного правительства.

Кожанков А. Ю., Бабенко К. И. Новая парадигма применения
информационных коммуникационных технологий Всемирной таможенной
организацией // Вестник Российской таможенной академии. – 2017. –
№ 3 (40). – С. 62–67. В статье сформулированы предпосылки перехода к новой
парадигме деятельности таможенных администраций – «Цифровая таможня». Дана ее
общая характеристика, раскрыта суть понятий «цифровая экономика», «безбумажная
торговля», «электронная таможня». Представлены результаты сравнительного анализа
инструментов
электронной
и
цифровой
таможни,
обоснован
вывод
о
взаимодополняемости указанных понятий в деятельности таможенных органов.

Мужанова Т. М. «Розумне місто» як інноваційна модель управління //
Економіка. Менеджмент. Бізнес 2 (2017). Розглянуто сутність концепції
«розумного міста», її теоретичні та прикладні аспекти. Встановлено основні напрями
діяльності «розумного міста», зокрема «розумний» транспорт і дорожня інфраструктура,
«розумне» управління ЖКГ, електронне урядування, «розумна освіта» і телемедицина,
технології «розумних будинків», Інтернету речей тощо. Проаналізовано особливості
впровадження проектів «розумного міста» в Україні.

Орловский М. А. Зарубежный опыт предоставления услуг населению
через многофункциональные центры // Устойчивый экономический рост:
политические и социальные предпосылки. Сборник по материалам
Гайдаровских чтений : в 2-х томах. Под редакцией С.В. Приходько. – 2017. –
С. 68–69. В статье рассматривается зарубежный опыт предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием многофункциональных центров и
специализированных электронных киосков. Изучаются основные характерные черты и
особенности их функционирования и взаимодействия с государственными органами.

Орловский М. А., Бочанов М. А. Зарубежные модели электронного
правительства: принципы и особенности // Вестник государственного и
муниципального управления. – 2017. – Т. 6, № 2. – С. 92–98. В данной статье
рассматриваются основные модели электронного правительства, их характерные черты и
отличительные признаки. Изучаются мировой опыт реализации концепций электронного
правительства, проблемы и перспективы развития.

Скавитин А. В. Мобильные приложения на государственной службе //
Стратегические аспекты публичного управления и территориального
развития. Материалы ежегодной международной научно-практической
конференции. – 2017. – С. 37–47. В статье отмечена тенденция перевода вебсервисов публичных институтов на мобильные платформы. Приведены данные о
растущей распространенности мобильных телефонов и смартфонов и их преимуществах
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по отношению к стационарным компьютерам в контексте взаимодействия органов
государственной власти и граждан. Описаны функциональные возможности мобильных
приложений и направления их влияния на различные типы организаций и групп граждан.
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