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Анонс
1–2 листопада 2018 р. (Київ)
IV Національний форум ІТ директорів органів влади!
Провідний форум, де обговорюють вплив технологічного розвитку на
суспільство, що включає в себе майбутні глобальні зміни та виклики, з якими
стикається Україна і весь світ на шляху цифрових перетворень, а також вплив
швидкого розвитку цифрових технологій на діяльність державного сектору і
повсякденне життя.
Національний
форум
ІТ-директорів
органів
влади
сприяє
налагоджуванню взаємодії між органами центральної влади та владою на
місцях і ключовими учасниками реалізації напрямів електронного
урядування в Україні.
Четвертий рік поспіль організовується майданчик, який об’єднує лідерів
від органів державної влади, бізнесу, представників ЗМІ, міжнародних
експертів і громадянського суспільства. Учасники форумів мають змогу
здобути передовий міжнародний досвід, дізнатися про напрацювання
України, а також обговорити подальші цілі та можливості. Це дозволяє
вибудовувати розгалужену мережу однодумців, які прагнуть змін в Україні.
Теми форуму:
 Вплив інформаційних технологій на суспільство
 Сучасні вимоги до захисту інформації та кіберзахисту
 Інтероперабельність
 Відкриті дані
 Електронний документообіг
 Електронні послуги
 Kібербезпека
 Електронна ідентифікація
 Технології на допомогу децентралізації
 Сучасне Smart City
 Електронна демократія
 Перспективні технології безпечного міста
(https://www.forumitdir.eu).
16 листопада 2018 р. (Київ)
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація
національної системи управління державним розвитком: виклики і
перспективи».
Секції конференції:
СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ – загальне
землеробство; – агрохімія; – селекція і насінництво; – овочівництво; –
плодівництво; – виноградарство; -рослинництво; – кормовиробництво і
Анонс
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луківництво; – лісове господарство; – первинна обробка продуктів
рослинництва; – розведення та селекція тварин; – годівля тварин і технологія
кормів; – рибництво; – технологія виробництва продуктів тваринництва.
СЕКЦІЯ 2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ – біохімія; – іхтіологія; – фізіологія
рослин; – фізіологія людини і тварин; – генетика; – екологія; – гідробіологія;
– ґрунтознавство; – біотехнологія.
СЕКЦІЯ 3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ – діагностика і терапія тварин; –
патологія, онкологія і морфологія тварин; – ветеринарна фармакологія та
токсикологія; – ветеринарно-санітарна експертиза; – ентомологія; –
ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія;
– гігієна тварин та ветеринарна санітарія; – ветеринарне акушерство.
СЕКЦІЯ 4. ТЕХНІЧНІ НАУКИ – машинобудування в АПК; – енергетика
в сільському господарстві; – технології в харчовій та легкій промисловості; –
експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання; –
системний аналіз і теорія оптимальних рішень; – стандартизація,
сертифікація та метрологічне забезпечення; – геодезія та землеустрій; –
охорона праці.
СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ – економічна теорія та історія
економічної думки; – світове господарство і міжнародні відносини; –
економіка та управління національним господарством; – економіка та
управління підприємствами; – розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка; – економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища; – демографія, економіка праці, соціальна економіка; – гроші,
фінанси і кредит; – бухгалтерський облік, аналіз та аудит; – статистика; –
математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; –
економічна безпека; – теорія та історія державного управління; – суб’єкти і
механізми державного управління; – електронний уряд; – економічна оцінка
землі та нерухомого майна.
СЕКЦІЯ 6. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ – філософія ; –
історія; – історія науки і техніки; – історіографія та джерелознавство; –
релігієзнавство; – літературознавство; – мовознавство; – лінгвістика; –
педагогіка; – психологія; – мистецтвознавство; – культурологія; – етнологія;
– культурологія; – соціологія; – соціальні комунікації; – правознавство; –
політологія; – геополітика (http://econf.at.ua).

20 листопада 2018 р. (Київ)
ХXІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми
науки, практики та освіти.
Місце проведення конференції: Європейський університет, м. Київ,
бульв. Вернадського, 16–В, 218 ауд.
Початок роботи конференції – 20 листопада 2018 р. о 1030 .
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У роботі конференції беруть участь представники Міністерства освіти і
науки, науково-педагогічні та наукові працівники вищих навчальних закладів
України, Польщі та інших країн, бізнесмени і підприємці.
Напрями роботи конференції (секцій):
1. Новітні інформаційні технології та їх застосування в економіці,
менеджменті, бізнесі та освіті;
2. Інтелектуальні засоби підтримки прийняття рішень в складних
економічних системах;
3. Технології, моделі і методи дистанційного навчання як засоби
реалізації концепції безперервної освіти;
4. Проблеми кібербезпеки в умовах глобального інформаційного
суспільства;
5. Документознавство, інформаційна діяльність та захист інформації у
системі сучасних наукових досліджень;
6. Формування інформаційної культури особистості – вимога сьогодення
(https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Informatsijnyj-lystKONFERENTSIYA-18-09.pdf).

Анонс
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Офіційна інформація
В ProZorro запрацювала система, яка автоматично шукає підозрілі
закупівлі та відправляє їх на моніторинг державним аудиторам. Це
дозволить аудиторам виявляти недобросовісних держзамовників на ранніх
стадіях закупівлі та боротися із тендерними правопорушеннями. Інформацію
про це поширили команди ProZorro та Державна аудиторська служба.
Раніше Державна аудиторська служба могла реагувати на порушення
лише після торгів, коли договори вже підписані, а гроші – переказані. Весь
обмін інформацією між замовниками та контролерами здійснювався у
паперовій формі. Проте із прийняттям закону № 4738-д повноваження
Держаудитслужби у сфері моніторингу закупівель розширилися. Закон
зобов’язав замовників реагувати на рекомендації і зауваження в
обов’язковому порядку. Технічно це стало можливим завдяки появі в
ProZorro електронного кабінету Держаудитслужби, через який здійснюється
моніторинг публічних закупівель.
Перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі
України Максим Нефьодов:
«Ми є першими в світі, хто запускає автоматичну систему ризикменеджменту закупівель. Наразі в переліку 35 ризик-індикаторів, за якими
перевіряється кожен тендер. Їх можна поділити на дві групи. Перша –
процедурна, тобто є чітке порушення законодавства у подачі, формах. А є
індикатори вірогідні. Приміром, замовник дискваліфікував всі пропозиції,
окрім найдорожчої. У даному випадку потрібно дивитися, адже можуть бути
пропозиції від «фейкових» учасників, а може і пряме порушення закону».
В електронний кабінет інтегрована система ризик-індикаторів. Вона
моніторить всі закупівлі та у разі виявлення підозрілих тендерів автоматично
надсилає їх на перевірку державним аудиторам. Система реагує на 35 ризикіндикаторів. Приміром, замовник не підвантажив тендерну документацію,
відсутній цифровий підпис, перевищені строки розгляду пропозицій,
відсутній укладений договір.
На основі даних від ризик-індикаторів Держаудитслужба України
приймає рішення щодо проведення моніторингу. Окрім сигналів від системи
ризик-індикаторів, приводом для моніторингу можуть стати звернення від
громадських організацій, органів влади та місцевого самоврядування або ж
інформація у ЗМІ.
На відміну від розгляду скарг Антимонопольним комітетом України,
початок моніторингу Держаудитслужбою не зупинятиме хід закупівлі.
Заступник голови Державної аудиторської служби Олександр
Шкуропат:
«Моніторинг є превентивною мірою і спрямований на попередження
порушень. До замовників, які вчасно реагуватимуть на зауваження аудиторів,
Офіційна інформація
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штрафні санкції не застосовуватимуться. Якщо ж замовник так і не усуне
виявлені під час моніторингу порушення, то аудитори можуть ініціювати
проведення комплексної перевірки та накласти штрафи».
Загалом процедура триватиме 15 днів. При цьому всі етапи будуть
публічними, а рішення про початок моніторингу Держаудитслужба має
публікувати в ProZorro протягом 2 робочих днів з початку його ініціації. Вся
комунікація аудиторів з замовником під час моніторингу також
відбуватиметься через ProZorro. Всю інформацію щодо моніторингу можна
буде невдовзі побачити в модулі публічної аналітики bi.prozorro.org
(Олександр Мельник Без підозрілих тендерів: ProZorro удосконалює
автоматичний фільтр // https://nachasi.com/2018/10/31/bez-pidozrilyhtenderiv-prozorro-udoskonalyuye-avtomatychnyj-filtr-platformy. – 2018. –
31.10).

У Міністерстві охорони здоров’я України оголосили про початок
роботи над створенням єдиної державної інформаційної системи
трансплантації. Запис про це з'явився на офіційному сайті МОЗ.
У міністерстві вже оголосили тендер на розробку програмного
забезпечення для сайту. Тендерні пропозиції МОЗ прийматиме до 26
листопада 2018 року, а сам аукціон розпочнеться у січні 2019 року.
«Створення ЄДІСТ – це першочергове завдання для запровадження
трансплантації в Україні. Реєстр донорів допоможе вчасно знаходити
потенційного донора, фізичні показники якого дозволяють врятувати
пацієнта, який потребує трансплантації».
Інформаційна система передбачає 9 реєстрів за різними типами
потреб:
Реєстр волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на
посмертне донорство або призначення нею повноважного представника, що
містить таку конфіденційну інформацію про фізичну особу, яка надала згоду
або незгоду на посмертне донорство або призначила повноважного
представника;
Реєстр волевиявлення особи, яка надала згоду на вилучення анатомічних
матеріалів для трансплантації;
Реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації
та/або виготовлення біоімплантатів;
Реєстр живих донорів;
Реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин;
Реєстр реципієнтів;
Реєстр осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом;
Реєстр закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із
застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з
трансплантацією, та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють
діяльність, пов’язану з трансплантацією;
Реєстр трансплант-координаторів.
Офіційна інформація
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До вартості проекту входить також доступ до міжнародного донорського
реєстру, де зберігається вся необхідна інформація за світовими стандартами.
Вартість такого доступу складає 1,9 млн грн (Аліна Присяжнюк В Україні
запустять
єдину
онлайн-систему
трансплантації
//
https://nachasi.com/2018/10/26/elektronnyj-kvytok-u-kyyevi. – 2018. – 30.10).

12 жовтня 2018 року Асоціація міст України (далі – Асоціація)
спільно з Державним агентством з питань електронного урядування
України та Радою Європи організувала засідання фокус-групи з метою
напрацювання дорожньої карти по запровадженню інструментів
електронного
врядування
в
діяльність
органів
місцевого
самоврядування.
На сьогодні схвалено Концепцію розвитку електронного урядування
України (далі – Концепція), якою визначено основні напрями, механізми і
строки формування ефективної системи електронного урядування в Україні
для задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб,
вдосконалення
системи
державного
управління,
підвищення
конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку
держави.
На виконання положень Концепції затверджено відповідний План
заходів, реалізація якого передбачена на період до 2020 року та покликана
підтримати координацію та співпрацю органів державної влади й органів
місцевого самоврядування для досягнення необхідного рівня ефективності та
результативності розвитку е-урядування, просування ідеї реформування
державного управління та децентралізації на базі широкого використання
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій по всій країні.
Асоціація активно працює по впровадженню електронного врядування в
Україні.
Зокрема, у громадах вже протягом двох років реалізується секторальна
стратегія «Електронне врядування та публічні послуги», яку розробила
Асоціація. Разом з Радою Європи впроваджується проект «Підсилення
демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», який є частиною Плану
дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки.
Засідання фокус-групи дало початок виробленню консолідованої,
державної політики у сфері електронного врядування та е-демократії
(Відбулося засідання фокус-групи щодо запровадження інструментів
електронного врядування в діяльність органів місцевого самоврядування //
https://www.e.gov.ua/content/vidbulosya-zasidannya-fokus-grupy-shchodozaprovadzhennya-instrumentiv-elektronnogo. – 2018. – 25.10).
Українські відкриті дані вперше опубліковано на Європейському
порталі відкритих даних (europeandataportal.eu). Таким чином, Україна
стає частиною єдиного європейського інформаційного простору і ще
більше наближається до інтеграції з Євросоюзом.
Офіційна інформація
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Тепер українські дані автоматично, як і дані інших країн ЄС,
потрапляють на європейський портал завдяки технічним можливостям
оновленого сайту data.gov.ua.
Публікація наборів даних на European Data Portal буде ще одним
потужним сигналом про відкритість діяльності держави на рівні
європейських країн. Ніщо краще не показує повної реальної картини про
діяльність уряду, як відкриті дані – від економічних показників до бюджету.
Окрім того, як результат – буде можливість інтегрувати українські
дані в європейський бізнес та надати детальну інформацію про ту чи іншу
сферу в більш зручний спосіб.
Публікація відкритих даних на європейському порталі буде приводом
для наших державних органів ставитись більш відповідально до якості
опублікованих даних. Державні органи уже опублікували величезну кількість
відкритих даних, одначе якість потрібно й надалі покращувати. Публікація
наборів на європейському порталі надасть можливість порівняти якість даних
із країнами ЄС та публікувати інформацію більш наближено до найкращих
практик.
За підсумками цьогорічного звіту Open Data Barometer, Україна посіла
17 місце у світі за рівнем відкритості даних. Досягнення України у цій сфері
– це яскравий приклад того, як завдяки політичній волі та застосуванню
сучасних технологій забезпечується прозорість роботи Уряду та держави в
цілому. Вже сьогодні сотні активістів, представників ЗМІ та бізнесу
використовують дані на data.gov.ua для моніторингу роботи влади та
боротьби з корупцією чи створення нових сервісів і проектів для отримання
нової ефективності та прибутку.
Досягнення у сфері відкритих даних є результатом співпраці держави,
зокрема – Державного агентства з питань електронного урядування України,
та міжнародних партнерів – проекту TAPAS Project/Прозорість та
підзвітність у держуправлінні та послугах, який реалізується Фондом
«Євразія» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) та Уряду Великої Британії (UK аid) (Українські відкриті дані
увійшли
в
європейський
інформаційний
простір
//
https://www.e.gov.ua/content/ukrayinski-vidkryti-dani-uviyshly-v-yevropeyskyyinformaciynyy-prostir. – 2018. – 16.10).

Державне агентство з питань електронного урядування України та
компанії Hanson Robotics і AngelVest підписали меморандум про
співпрацю.
Підписання документа відбулося наприкінці прес-конференції на тему
«Перший візит в Україну всесвітньо відомого гіноїда на ім'я Софія», що
відбулася в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.
Меморандум передбачає поширення застосування технологій штучного
інтелекту (ШІ) та робототехніки в усіх сферах життєдіяльності та галузях
Офіційна інформація
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економіки України, а також створення міжнародного Центру вивчення та
розвитку технології ШІ та робототехніки.
Участь у прес-конференції в Укрінформі брали сама гіноїд Софія,
директор і фінансовий директор компанії Hanson Robotics, засновник
інвестиційної компанії AngelVest Девід Чен, представник AngelVest в
Україні, венчурний інвестор, лідер громадської думки і TEDх-спікер у сфері
блокчейн-економіки Марк Гінзбург, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України Олександр Риженко та директор агентства
Key Strategy Яна Кучеренко.
Hanson Robotics – гонконгська компанія, яка розробила людиноподібний
робот у вигляді жінки – гіноїд Софія (Розробники робота Софія та
Держагентство з питань е-урядування підписали меморандум //
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2556667-rozrobniki-robota-sofiata-derzagentstvo-z-pitan-euraduvanna-pidpisali-memorandum.html. – 2018. –
11.10).

2 жовтня відбувся Форум для бухгалтерів та керівників бюджетних
установ «Автоматизація бюджетного обліку та звітування в Україні:
запити та реалії», організований Державним агентством з питань
електронного урядування України. Захід зібрав кілька сотень відвідувачів.
Такий форум проводять уже вдруге, адже цифровізація державних
структур та сучасні умови, в яких перебуває наша країна, вимагають від
співробітників державних установ нових знань та навичок.
Відкриваючи форум, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України Олександр Риженко відзначив, що
нагальним для українських державних органів є питання відмови від
російського бухгалтерського ПЗ. За його словами, ще минулого року, згідно
відповідного рішення РНБО, програмні продукти для бухгалтерського обліку
російського виробництва потрапили під санкції та заборонені для
застосування в Україні. Але відомо, що таке ПЗ і досі використовують у
державних установах. Отже, одна з цілей форуму – ознайомити керівників та
бухгалтерів держустанов із вітчизняними програмними продуктами для
бухобліку та проінформувати, як саме краще перейти на їх використання.
Окрім того, Олександр Риженко зазначив, що фахівці з електронного
урядування завжди готові проконсультувати співробітників державних
органів стосовно таких актуальних питань, як впровадження електронних
послуг, засобів електронної ідентифікації, взаємодії державних реєстрів.
У свою чергу, голова Державної казначейської служби України
Тетяна Слюз наголосила на важливості впровадження електронної
бюджетної та фінансової звітності. За її словами, завдяки спільній праці
Держказначейства, Мінфіну, науковців та громадськості вдалося
модернізувати цей процес і отримати «відкритий майданчик у державних
фінансах». І наразі вже 40 тисяч розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів і державних цільових фондів відкрили свої електронні кабінети.
Офіційна інформація
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Протягом дня учасники форуму отримували корисні, актуальні
комплексні знання. Адже сьогоднішній форум є спільною роботою
Державного агентства з питань електронного урядування України,
Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби України, ДУ
«Відкриті публічні фінанси», Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України та представників комерційних компаній-розробників ПЗ.
Жвава дискусія відбулася між представниками держави, бізнесу та
слухачами форуму стосовно реформування бухобліку в державних
установах. Зокрема, особливу увагу привертає Стратегія модернізації
системи бухобліку та фінзвітності в держсекторі до 2025 року, яку
розробляє Міністерство фінансів України. Цей документ передбачає
створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб’єктами
державного сектору, а також – уніфікацію програмного забезпечення, що
використовується в держустановах. Представники комерційного сектору, які
розробляють, власне, ПЗ для бухобліку, запропонували провести спільну
нараду між усіма зацікавленими сторонами, щоб при розробці стратегії були
враховані найкращий досвід та виклики сьогодення.
Також на форумі розглядали такі практичні питання, як моніторинг
публічних закупівель, новації законодавства щодо складання звітності
бюджетних установ, нюанси розрахунку ПДФО та військового збору, які
утримують із заробітної плати працівників бюджетних установ. Окрім того,
учасники форуму змогли обговорити на дискусійній панелі новації у
звітності (Бухоблік у держустановах: потрібна модернізація //
https://www.e.gov.ua/content/buhoblik-u-derzhustanovah-potribnamodernizaciya. – 2018. – 04.10).

На сайті студії онлайн-освіти EdEra стартував безкоштовний курс
для вчителів з домедичної допомоги. Завдяки цьому кожен охочий зможе
освіжити та покращити свої знання щодо першої допомоги, яку в скрутній
ситуації потребуватиме дитина, вчитель чи один з батьків, що забирають
учнів зі школи.
У курсі йдеться про те, як діяти вчителю в разі непередбачуваної
ситуації, як навчити учнів діяти самостійно, а також описуються і
показуються дії у різних обставинах.
На переконання організаторів, однією з основ Нової української школи є
створення безпечного освітнього простору. Розвиток відповідних навичок у
вчителів допоможе їм не лише впевненіше почувати себе у кризових
ситуаціях, а й підвищити довіру до педагога з боку батьків та учнів.
Курс складається з двох лекцій: «Як діяти вчителю,-ці» та «Чого
вчителю навчити учнів».
Онлайн-курс можуть проходити всі охочі в будь-який час. Після
завершення учасники отримають сертифікат.
Офіційна інформація
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Лектор курсу В’ячеслав Черненко – практик, який має медичну освіту
та досвід роботи в цій сфері. Він магістр парамедицини, міжнародний тренер
з домедичної і невідкладної допомоги, хірург.
Цей курс представлений ГО «Смарт освіта» в межах проекту «Програма
сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні
(Кожен вчитель може пройти безкоштовний онлайн-курс з домедичної
допомоги
на
сайті
студії
онлайн-освіти
EdEra
//
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/kozhen-vchitel-mozhe-projti-bezkoshtovnijonlajn-kurs-z-domedichnoyi-dopomogi-na-sajti-studiyi-onlajn-osviti-edera.
–
2018. – 04.10).

Електронною послугою з оформлення допомоги при народженні
дитини скористались вже майже 19 000 українських родин.
Такі дані, станом на кінець вересня 2018 року, озвучили «Українській
правді. Життя» в Державному агентстві з питань електронного урядування.
З цієї нагоди, у агенстві запросили молодих батьків розповісти іншим
про свій досвід.
Журналістка Вікторія Чирва, яка цьогоріч народила свого третього
малюка, та ветеран АТО Артем Хорунжий, у якого влітку народилася
донечка, знялися у мотиваційних відео.
Раніше Вікторія, яка з першими двома синами, аби оформити дитячі
гроші, зверталася до соцзабезу особисто, про що написала колонку на
«Украінській правді. Життя».
З третім мама зробила все через інтернет та поголосилася стати героїнею
відеоролика, покликаного промоціювати електронну послугу.

Офіційна інформація
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(19 тисяч родин оформили онлайн допомогу при народженні дитини
// https://life.pravda.com.ua/society/2018/10/4/233456. – 2018. – 04.10).
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Регіональні ініціативи
Прес-секретар
департаменту
інформаційно-комунікаційних
технологій КМДА Ксенія Прізіглей:
Київська міська державна адміністрація (КМДА) оголосила про
запуск електронного квитка в комунальному транспорті в тестовому
режимі з 1 листопада.
У наземному транспорті вже встановлено 1,5 тис комплектів обладнання
для функціонування системи. Вони забезпечать електронний квиток
повноцінною
функціональністю,
зазначила
речниця
профільного
департаменту КМДА.
Крім того, розпорядженням від 22 жовтня мер Києва Віталій Кличко
затвердив порядок функціонування автоматизованої системи обліку оплати
проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності.
Згідно з документом, перевізники повинні обладнати рухомий склад
міського транспорту, а також станції Київського метрополітену, швидкісного
трамвая, фунікулера, міської електрички обладнанням для функціонування
системи електронного квитка.
Порядком передбачено такі форми носія для електронного квитка:
 транспортна картка;
 банківська картка;
 соціальна (пільгова картка);
 QR-код;
 учнівський та студентський квитки;
 гаджет з відповідним додатком.
Проїзний може бути разовим або багаторазовим на певний період. Може
використовуватись на кілька видів транспорту. Період користування може
починатися з моменту продажу квитка або з моменту його активації.
Передбачений квиток з урахуванням дальності поїздки.
Якщо пасажир не користується електронним квитком протягом року,
його заблокують у системі, і вартість невикористаних поїздок не повернуть.
Але пасажир може звернутися із заявою про повернення коштів з квитка,
якщо він користувався ним протягом року (Аліна Присяжнюк У Києві з 1
листопада
запустять
електронний
квиток
//
https://nachasi.com/2018/10/26/elektronnyj-kvytok-u-kyyevi. – 2018. – 26.10).
24 жовтня, у прес-центрі Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації відбулася пресконференція Хмільницької районної громадської організації «Право»
щодо реалізації проекту «Е-урядування у Вінницькій області: від
концепції до впровадження».

Регіональні ініціативи
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Проект реалізовується в рамках Програми е-урядування задля
підзвітності влади та участі громади (EGAP) у Вінницькій області.
Нагадаємо, що програма е-урядування EGAP фінансується
Швейцарською Конфедерацією та спільно реалізується фондами «Східна
Європа» та «Innovabridge». Впровадження програми відбувається у 4
областях України: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській.
Координатор Програми е-урядування задля підзвітності влади та
участі громади (EGAP) у Вінницькій області Віктор Маценко:
«Електронне урядування – це надзвичайно потужна система, що
передбачає поліпшення процесу надання соціальних послуг населенню.
Окрім того, вона здатна мінімалізувати для суспільства низку ризиків,
зокрема корупційних. Тому основне наше завдання полягає у розробці
збалансованої концепції, яка з часом стане основою впровадження в області
повноцінної системи е-урядування».
Голова Хмільницької районної громадської організації «Право»
Віталій Дорох:
«Мета нашого проекту – створити належні умови для розвитку едемократії у Вінницькій області шляхом розробки та затвердження Концепції
розвитку електронної демократії, а також забезпечити відповідний супровід
та контроль за її виконанням».
Програма е-урядування EGAP передбачає формування та впровадження
кращих стандартів надання електронних послуг населенню, підвищення
прозорості та підзвітності діяльності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування
завдяки
застосуванню
сучасних
інформаційнокомунікаційних технологій, а також підвищення компетентностей
організацій громадянського суспільства у питаннях просування електронних
послуг з метою забезпечення більш активної участі громадян у процесі
прийняття рішень на регіональному та державному рівнях (На Вінниччині
планують
реалізувати
проект
електронного
урядування
//
https://vinbazar.com/news/rizne/na-vinnichchini-planuyut-realizuvati-proektelektronnogo-uryaduvannya. – 2018. – 24.10).

Львівська міська рада ініціювала створення бота в Telegram, який
інформуватиме та допомагатиме містянам.
Щоб скористатися чат-ботом, потрібно просто знайти його (за ніком
@lviv_city_helper_bot) і натиснути «Розпочати».
«Вже зараз з допомогою @LvivCityHelper можна довідатись інформацію
про об’єкти міста, на які видано містобудівні умови та обмеження (документ,
що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і
будівництва щодо поверховості, щільності забудови, благоустрою тощо), а
також перевірити наявність у підприємців дозволу на встановлення літнього
майданчика (початок дії дозволу, термін його дії, дозволена площа
майданчика, адреса розташування, назва суб’єкта підприємницької
діяльності, що отримав дозвіл)».
Регіональні ініціативи
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Окрім того, бот може надати інформацію про структурні підрозділи
Львівської міської ради, дізнатись території обслуговування комунальних
шкіл міста, перелік закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, а
також перевірити графік ремонтних робіт у місті.
У подальших планах команди щодо розвитку проекту – розгорнути чатбота у Facebook Messenger та додавати нові набори даних, зокрема про
бюджет закладів освіти, комунальне майно, графік руху громадського
транспорту.
Проект @LvivCityHelper є учасником конкурсу проектів на основі
відкритих даних Open Data Challenge, що проводиться проектом USAID/UK
aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» за
сприяння Державного агентства з питань електронного урядування України
та у партнерстві з Фондом Східна Європа та 1991 Open Data Incubator.
Проект став одним із переможців фінального етапу конкурсу Open Data
Challenge 2018, що відбувся в рамках Open Data Forum (Юлія Товстоліс,
Вікторія Бега У Львова з’явився власний Telegram-бот //
https://hromadske.ua/posts/u-lvova-zyavivsya-vlasnij-telegram-bot. – 2018. –
12.10).

Регіональні ініціативи
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Експертний погляд
Юлія Зайченко, генеральний директор Директорату стратегічного
планування та євроінтеграції Міністерства юстиції; Роман Дрипа,
експерт директорату стратегічного планування та євроінтеграції
Міністерства юстиції:
Як Україні інтегруватися в єдиний цифровий ринок Європейського
Союзу?
Відповідь на це запитання дає закон «Про електронні довірчі
послуги», який набере чинності у листопаді. Його положення не лише
фактично дадуть можливість Україні інтегруватись у єдиний цифровий ринок
ЄС, але й дозволять перевести взаємовідносини держави, громадян та бізнесу
на якісно новий рівень.
Варто зазначити, що електронні довірчі послуги – одна зі складових
єдиного цифрового ринку ЄС. Для того щоб отримати відкритий доступ до
Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, Україна повинна
забезпечити розбудову системи електронних довірчих послуг, яка буде
сумісною з європейською.
Що дадуть електронні довірчі послуги кожному громадянину?
В першу чергу, розшириться спектр послуг з боку держави, які можна
буде отримати, не виходячи з дому, в онлайн-режимі.
Це дозволить також отримувати публічні послуги на території всього ЄС
після взаємного визнання електронних підписів обома сторонами.
Отримавши такі інструменти, як MobileID (процедура, яка дозволяє
здійснювати електронну ідентифікацію особи для отримання різних
електронних послуг), у кожного з нас з’явиться можливість зі свого
мобільного телефону зареєструвати компанію, направити відповідний запит
тощо. Фактично, з’явиться можливість колосальної економії часу та ресурсів,
а також зменшення необхідної прямої комунікації із представниками органів
державної влади, що суттєво вплине на мінімізацію корупційних чинників.
За допомогою свого смартфону кожна особа, яка отримала SIM-карту з
електронним ключем, відтепер зможе оформити онлайн свідоцтво про
народження дитини, отримати необхідні довідки з ЖЕКу, здати звітність у
податкову тощо.
Запуск системи електронних довірчих послуг також надає значні
переваги при здійсненні підприємницької діяльності.
Зокрема, взаємне визнання сертифікатів електронних цифрових підписів
Україною та країнами ЄС розширює горизонти для українських компаній та
відкриває нові перспективні напрямки та ринки збуту, оскільки дозволить
бути конкурентоспроможними з компаніями Євросоюзу. Фактично,
вітчизняні підприємства зможуть брати участь у тендерних процедурах
країн-членів ЄС.
Експертний погляд
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Також суттєвою перевагою для бізнесу є впровадження повноцінної
системи електронних угод та подання всіх документів до органів державної
влади в електронному форматі. Фактично, усі сфери бізнесу набагато
прискорять свої виробничі процеси, зможуть економити на затрачених
ресурсах щодо ведення діловодства у паперовому форматі та позбавляться
необхідності контактувати безпосередньо з посадовою особою будь-якої
державної установи, що знизить ризик виникнення корупції.
Яким чином реалізується такий крок у цифрову еру? До прикладу,
законом «Про електронні довірчі послуги» передбачено запровадження таких
новел, як «довірчий список», «електронний підпис», «електронна позначка
часу (мітка часу)», «електронна печатка», «реєстрована електронна
доставка», «сертифікат автентифікації веб-сайту» тощо.
Що таке «довірчий список»? Фактично, це перелік кваліфікованих
надавачів електронних послуг та інформації про такі послуги.
Адміністрування списку покладено на центральний орган, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих
послуг. Такий інструмент дозволить учасникам бачити потрібну їм
інформацію та бути впевненими у своїх партнерах, «довіряти» один одному
як у межах однієї країни, так і в процесі співпраці між суб’єктами різних
держав.
Коли йдеться про «електронний цифровий підпис» в контексті довірчих
послуг, варто в першу чергу згадати про те, що даний інструмент стане
основою для вчинення більшості дій у процесі їх отримання та надання. І не
тільки як засіб ідентифікації особи. Запуск системи електронного
документообігу дає можливість пришвидшити процеси їх обміну, підвищує
оперативність виправлення дефектів та помилок, створює умови для економії
коштів (не тільки витрати на канцелярію, а й на послуги кур’єрів, приміром).
Інтеграція в цифровий ринок Євросоюзу також потребує впровадження в
систему надання електронних довірчих послуг не лише довірчого списку та
електронного підпису чи печатки, а й принципово нових речей, таких як
«електронна позначка часу (мітка часу)» та «інтероперабельність».
Якщо відкинути лінгвістичну складність вищезазначених термінів, то ці
два поняття доволі прості в розумінні та відіграють хоча й не ключову, але
дуже важливу роль у системі електронних довірчих послуг. Фактично, «мітка
часу» – це уявний фіксатор, який надає вже підписаному ЕЦП документу
підтвердження про те, коли саме він був підписаний. Такий нюанс є дуже
важливим у контексті юридичної сили документа у разі виникнення спорів
між сторонами, а також визнання єдиного часу у випадку, коли сторони
договору – з різних країн чи часових поясів.
Технологічна сумісність процесів або ж злагодженість усіх механізмів,
котрі задіяні у процесі надання/отримання електронних довірчих послуг, і є
«інтероперабельністю». Для кращого розуміння цього складного терміна,
котрий вживається у законодавстві, такий інструмент можна умовно
порівняти з технічним пристроєм, де всі деталі за розміром, міцністю та
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щільністю в ідеалі повинні «притертись» одна до одної, і тоді апарат
запрацює тихо, чітко та без дефектів.
Ще одним інструментом, котрий дозволить здійснювати дії за
допомогою ЕЦП на якісно новому рівні, є «реєстрована електронна
доставка», що дозволить передавати електронні дані між учасниками з
автоматичним
фіксуванням
та
підтвердженням
факту
відправлення/отримання, а також захистить дані від втрати, пошкодження чи
зміни без бажання власника. Враховуючи перспективи виходу як українських
компаній на ринки Європи, так і європейських на вітчизняний, на стадії
повноцінного функціонування системи електронних довірчих послуг в
Україні даний інструмент відіграватиме одну із ключових ролей при
здійсненні фінансово-господарських операцій.
Таким чином, можна сміливо говорити про те, що з прийняттям
закону «Про електронні довірчі послуги»:
Україна має всі шанси піднятись відразу на декілька кроків вгору в
контексті прогресу ведення бізнесу та надання послуг своїм громадянам.
Як приклад успішної реформи у сфері електронного врядування можна
взяти до уваги Естонію. Уряд країни, яка також вийшла з орбіти колишнього
Радянського Союзу, дуже швидко зрозумів перспективу цифрової економіки
та цифрового управління і відразу взяв курс на довготривалий проект з
імплементації найсучасніших інструментів фактично у всі сфери життя своєї
держави.
Використання електронних інструментів у цій країні розпочалося ще в
далекому 1996 році і модернізується й нині. Час не стоїть на місці, й такі
технології, як «блокчейн», концепції «цифрового посольства», «електронного
суду» та RTE (Real-time economy), цілком можуть бути впроваджені у
державний сектор та працювати для суспільства, бізнесу та урядових
інституцій (Послуги онлайн: що означає приєднання України до цифрового
ринку ЄС // https://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/10/17/7088138. –
2018. – 17.10).

Олександр Лємєнов, головний експерт Антикорупційної групи РПР,
засновник StateWatch:
Протягом місяця команда StateWatch проаналізувала десятки
рішень Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК)
щодо порушень у сфері е-декларування серед співробітників прокуратур
різних рівнів.
Як наслідок, у серії матеріалів спробуємо розглянути кейсистосовно
»офіцерів правосуддя», деталізуючи статки тамайно, що неправильно вказані
в процесі заповнення е-декларації або взагалі не зазначені правоохоронцями
вофіційному реєстрі.
Працівники прокуратури часто зловживають своїм статусом.
Наприклад, Анатолій Матіос у квітні 2017 року пролобіював рішення про
вилучення декількох сотень декларацій працівників Генеральної та
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військової прокуратур з публічного реєстру. І це не дивно, зважаючи на те,
що екс-військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик свого часу став
фігурантом першого публічного кейсу розслідування незаконного
збагачення.
Насправді, таких випадків може бути значно більше, зважаючи на
окремі історії набуття майна та активів серед співробітників прокуратур усіх
рівнів. Однак про все по черзі.
Аналіз рішень НАЗК стосовно «офіцерів правосуддя» розпочався з
розгляду кейсу, що стосувався першого заступника військового прокурора
військової прокуратури сил антитерористичної операції Михайла Балана. Він
не зазначив право власності на авто та дохід дружині 2800 гривень у вигляді
соціальних виплат. Також суб’єкт не надав підтверджуючі документи щодо
вартості задекларованого майна, тому з’ясувати точність оцінки цих активів
не було можливим.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами поліції при
провадженні досудового розслідування та підтриманням державного
обвинувачення управління нагляду в кримінальному провадженні
прокуратури Кіровоградщини Олександр Запорожець неналежно відобразив
інформацію щодо права користування кімнатою в гуртожитку. Безумовно, це
не є значним порушенням, проте дивно, що юристи, ким точно є
прокурорські співробітники, не вичитують положення закону «Про
запобігання корупції».
Прокурор Київської місцевої прокуратури N6 Інна Зарічанська не
відобразила інформацію про всіх співвласників нерухомого майна,
припустилася багатьох помилок декларуючи квартиру, а саме – не вказала,
що половина квартири належить чоловікові. Також неправильно зазначила
площу двох квартир, а також дату набуття права членом сім’ї та суб’єктом
права на квартиру. Більше того, Інна Володимирівна зазначила
недостовірний дохід члена сім’ї – сума відрізняється на 2812 гривень.
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні
досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання
державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному
провадженні прокуратури Кіровоградщини Микола Вдовіченко неналежно
відобразив інформацію щодо права користування кімнатою в гуртожитку, а
також неналежно зазначив зарплату жінки, вказавши її розмір 94 603 гривні,
хоча насправді її дохід склав 57 669 гривень, а інші 36 933 гривні були
соцвиплатами.
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні
досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання
державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному
провадженні
прокуратури
Кіровоградщини Роман
Гаврилюк також
неналежно відобразив інформацію щодо права користування кімнатою в
гуртожитку.
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Він також припустився помилки, зазначивши джерелом доходу в розмірі
101 215 гривень не прокуратуру Кіровоградської області, а себе. У розділі 13
«Фінансові зобов’язання» декларант неналежно вказав особу, щодо якої
виникли зобов’язання, помилково або навмисно зазначивши кредитором
самого себе. До речі, інформація щодо цієї особи відсутня в НАЗК.
Начальник відділу процесуального керівництва при провадженні
досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання
державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у
кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності
прокуратури Одещини Юрій Коробко за 2015 рік не відобразив інформацію
щодо прав користування об’єктом нерухомості.
Цікавим є те, що в НАЗК відсутня інформація, яка підтверджує зазначені
в декларації права власності на земельну ділянку 42 900 кв.м. та ділянку 46
800 кв.м., а також права власності дружини на гараж 45 кв.м.
Більше того, суб’єкт не зазначив відомості про корпоративні права
дружини в статутному капіталі ПП «АгроТех-Центр» (до речі, дружина є
кінцевим бенефіціарним власником цієї фірми), у якому вона володіє 33,3 %,
що є еквівалентом внеску в розмірі 90 тисяч гривень.
Також не було зазначено, що жінка суб’єкта є контролером асоціації,
тобто кінцевим бенефіціарним власником «Насіння Кіровоградщини». Не
вдалося знайти в Національному агентстві і підтверджуючі документи щодо
отримання дружиною подарунку 74 344 гривні, а також доходу від продажу
власної сільськогосподарської продукції на суму 51 600 гривень.
У 2016 році Юрій Коробко не відобразив дохід 400 гривень від
профспілки обласної прокуратури. У цій декларації також був зазначений
подарунок жінці в розмірі 146 тисяч гривень, інформація щодо якого або
підтверджуючі документи в НАЗК знову ж таки відсутні.
Юрій Коробко у 2017 році був «тихо» звільнений внаслідок скандалу,
пов’язаного з розслідуванням громадської організації «Автомайдан», яка
звинувачувала суб’єкта в «кришуванні» борделів, казино, «наливайок» та
інших незаконних підприємств. Більше того, активісти за фільмували дорого
вартісний маєток нашого «героя».
Прокурор Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області
Олександр Фістер не зазначив інформацію щодо права користування
(оренди) об’єктами, а також не зазначив права дітей на користування
об’єктами нерухомості. Він вказав недостовірні відомості щодо кадастрових
номерів земельних ділянок 1 500 кв.м. та 531 кв.м у селищі Тересва
(Закарпатська область).
Правоохоронець зазначив недостовірні відомості щодо площі житлового
будинку, що належить дружині. У 2016 році на підставі договору дарування
дружина та дочка набули права власності на нерухомість загальною вартістю
3 527 371гривня. Суб’єкт зазначив цю нерухомість у розділі об’єкти
нерухомості, проте не відобразив у розділі «Доходи» ці подарунки.
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Пояснення на це він не надав, встановити законність набуття
дарувальниками цих активів та в подальшому перехід права власності до
членів сім’ї суб’єкта не є можливим, адже НАЗК має право вимагати
документи та інформацію лише щодо відомостей, які відображені суб’єктом
у декларації.
Прокурор Київської місцевої прокуратури N10 Роман Кит не зазначив
усіх співвласників квартири 61 кв.м, що належить йому на праві спільної
власності, а також не вказав усіх співвласників житлового будинку 493 кв.м і
земельної ділянки 1 200 кв.м., що належить дружині суб’єкта. Також
прокурор зазначив недостовірну дату набуття права дружини на земельну
ділянку 2 500 кв.м. Роман Кит не відобразив інформацію щодо майнових
прав на нерухомість, яка належить дружині, а також зазначив більший дохід
жінки у вигляді процентів – невідповідність на 1208 гривень.
Прокурор Київської місцевої прокуратури N8 Денис Климов не вказав
нерухоме майно, яке перебуває на праві користування у членів сім’ї. Суб’єкт
не зазначив відомості про Chevrolet Aveo, Volkswagen Touareg, Audi A6. Між
тим, Денис Климов сам виявив неповні відомості і звернувся листом до
Агенства. Також при зазначенні доходу у вигляді цукерок (41 грн) та доходу
в негрошовій формі (631 грн) не вказав код ЄДРПОУ джерела доходу.
Суб’єкт не зазначив відомості про дохід від відчуження транспорту в розмірі
267 010 грн (відповідно до інформації з департаменту ДАІ, суб’єкт відчужив
Nissan Maxima 19.02.2015) (Е-декларування: що приховують прокурори? //
https://www.pravda.com.ua/columns/2018/10/12/7194984. – 2018. – 12.10).

Роман Греба, заступник міністра освіти і науки України:
99 % українських учнів та студентів є «регулярними інтернеткористувачами», тобто заходять в мережу щонайменше раз на місяць.
Такими є дані української інтернет-асоціації від травня цього року.
Відсоток настільки високий, адже ці люди – молодь, яка зростала «в
ногу» із технологіями.
Освітня галузь вчиться оперативно реагувати на їх виклики та
можливості, а також залучати діджитал-інструменти до навчального процесу.
Невипадково й до списку 8 ключових компетенцій для навчання
впродовж життя (lifelong learning) Європейського Парламенту та Ради
включено цифрову.
Цього року Міносвіти розпочало масштабну реформу – Нову українську
школу.
Водночас почався процес розробки національної освітньої електронної
платформи. Це сайт, на якому будуть розміщені е-підручники й не тільки.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Таку інновацію вже давно запровадили у різних країнах.
Наприклад, в Естонії діє платформа з назвою e-schoolbag. Це портал з
онлайн-матеріалами, розробленими естонським Міносвіти.
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Започаткована у 2016 році платформа стала частиною eKool – системи
менеджменту шкільної освіти. Її в свою чергу розробили ще у 2002. До
системи входять різноманітні програми та мережі, такі як електронний
щоденник, класний журнал, розклад тощо.
В Україні у перспективі буде схожа модель. Національну електронну
освітню платформу планується повністю ввести в експлуатацію у 2020.
До 2024 – маємо інтегрувати її з іншими системами освіти та сервісами
е-врядування.
Зокрема, серед можливих опцій створення шкільної інформаційної
системи – з даними про навчальні заклади, обліком дітей, електронним
журналом з оцінками, видачею довідок тощо.
Таким чином за прикладом естонців ми створимо цілісну діджиталсистему, яка керуватиме різними процесами шкільної освіти.
У Торонто (Канада) існує спеціальна платформа для місцевих шкіл.
Фактично, це сайт, відеокурси з якого школярі старших класів можуть
пройти та зарахувати як звичайний шкільний предмет.
Всього платформа має три основні напрямки роботи: онлайн-курси для
школярів, для дорослих людей, а також літня онлайн-школа для учасників від
14 до 20 років.
США також мають розвинену практику онлайн-освіти. І це не лише
всесвітньо відомі Coursera та edX.
Наприклад, штат Північна Кароліна використовує власну платформу
електронної освіти. Зокрема, вона пропонує програми для школярів від
першого класу до випускників старшої школи.
Також є відеокурси для студентів та дорослих, які хочуть удосконалити
знання у певній галузі.
Деякі школярі навіть записуються на програми коледжу і самостійно
опановують предмети для студентів.
Проект публічної віртуальної школи в Північній Кароліні розпочався у
2005 році. Окрім державних шкіл, він співпрацює і з приватними
навчальними закладами, а також з дітьми на домашньому навчанні.
Серед контенту української Національної освітньої платформи також
будуть представлені відеокурси, які доповнюють та поглиблюють навчальну
програму.
Важливий момент – усі матеріали не будуть розробкою МОНу, однак всі
без винятку – ним схвалені.
Творцями електронного контенту Міносвіти бачить різноманітні
структури, що на відкритих умовах долучаться до виробництва.
Місія міністерства у процесі – рецензування та оплата матеріалів.
Припускаю, це дасть суттєвий поштовх до виробництва різного
освітнього контенту.
У Фінляндії, середню освіту якої вважають взірцем у всьому світі,
керівний принцип навчання – явище-орієнтована освіта (Phenomenon-based
learning).
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У такій системі діти пізнають світ не за принципом розподілу дисциплін,
а завдяки тематичним блокам. Виходить, що діти всебічно ознайомлюються з
певною темою, одночасно розглядаючи її з різних ракурсів у зрізі «класичних
предметів».
Фіни використовують сучасні технології для демонстрації та залучення
дітей до процесу навчання. Наприклад, вивчаючи тему стихійних лих
школярі переглядають відео-реконструкцію виверження Етни, а також
створюють модель Помпеїв, знищених вулканом Везувієм, за допомогою 3Dпринтера.
В країні також діє національна асоціація фінських центрів електронної
освіти. Вона фінансується з різних джерел і надає електронні освітні послуги.
УКРАЇНСЬКА ПЛАТФОРМА
В Україні досі електронна освіта не була широко розповсюджена.
Згідно з аналізом офісу ефективного регулювання BRDO з майже 4-х
мільйонів українських школярів лише 4,5 % є користувачами електронного
освітнього контенту.
Цю ситуацію час змінити. Експеримент з впровадження електронного
підручника стартує цьогоріч і триватиме до 2021 року.
У положенні про Національну електронну освітню платформу
визначено, що вона включає в себе спеціальний інформаційний ресурс у
мережі інтернет, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються
безкоштовні електронні версії підручників або е-підручники для здобуття
повної загальної середньої освіти.
Модель Національної освітньої електронної платформи досить схожа
на естонську.
Ідея – позбавити вчителів та школярів необхідності самотужки в мережі
відшуковувати необхідні матеріали – відео, графіку та курси.
Діти, отримавши завдання у школі підготувати реферат, зараз не
поспішають до бібліотек – вони вбивають пошуковий запит у Google.
Національна освітня електронна платформа буде базою перевірених та
верифікованих матеріалів для освітнього процесу.
Таким чином ми нарешті почнемо модернізувати освіту щодо потреб та
вподобань сучасних дітей.
Паперові книги – це далеко не єдине джерело інформації для них. І
матеріали національної платформи дадуть їм ту альтернативу, яку вони
самостійно шукали в інтернеті дотепер.
На платформі вчителі матимуть можливість створювати колекції
матеріалів та поширювати їх для інших користувачів.
Окрім е-підручників та репозатирію звичайних підручників, платформа
міститиме також додаткові джерела та освітні стандарти, навчальні
програми, методичні матеріали тощо.
НЕ ПРОСТО PDF!
Варто пояснити різницю між е-підручниками та електронними
версіями підручників. Останні – сучасні паперові шкільні книги у онлайн-
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вигляді. Е-підручник, у свою чергу, – це зовсім не PDF-версія звичайного
друкованого. Це інтерактивний підручник, який існує в режимі онлайн та
містить різні мультимедійні матеріали: відео, графіку, відеокурси тощо.
Положення про електронний підручник роз'яснює нам, як він має
виглядати. Мультимедійна книга складатиметься з різних модулів. Вона має
бути доступна на кількох операційних системах, з них щонайменше дві –
мобільні.
Планується, що доступ до е-підручників у дітей та викладачів має бути
як удома, так і у школі.
Однією з важливих рис платформи має стати доступність її
завантаження на пристрій і роботи без інтернет-з’єднання.
А також е-підручники конкретних користувачів можуть бути прив'язані
до акаунтів педагогів. Ті у свою чергу матимуть право вносити зміни у
послідовність модулів, тим самим адаптуючи програму для конкретного
класу.
Сам е-підручник може існувати у вигляді повноцінної програми або ж
файлу, який відображається за допомогою однієї програми.
В ньому також мають бути інструменти для роботи з текстом – нотатки,
закладки, друк частини підручника або пошук серед його матеріалів.
СУЧАСНИЙ СВІТ – СУЧАСНА ОСВІТА
Наші діти давно задивляються в екрани своїх гаджетів. Тож настав час
не боротися з цим явищем, а очолити процес і безпечно провести за руку
маленьких українців у світ цифрових технологій.
Тим більше, що вони здатні відкрити для наших дітей небачені раніше
освітні можливості.
Феномен фінської освіти та тематичного опанування великою мірою
завдячує мультимедійним інструментам. Саме завдяки ним на явище можна
подивитися з максимальної кількості сторін.
Раніше про якісь явища діти могли прочитати у підручнику, максимум –
подивитися на мапу та ілюстрацію в книзі. Тепер нам доступні інші
технології.
Безглуздо словами описувати те, що наочно можна показати. Завдяки
мультимедіа-матеріалам з'являється змога правдиво показати дітям сучасну
науку.
Звісно, у кожній школі не обладнати повноцінну наукову лабораторію,
але при цьому відео з неї продемонструвати можливо з легкістю.
Також передбачена взаємодія з іншими, зокрема й міжнародними,
освітніми платформами.
Так ми нарешті забезпечимо нашим дітям змогу ознайомитися з
новинками наукових досягнень замість того, щоб давати їм підручники, які за
момент перевірки, друку та доставки до школи вже застаріли своїм змістом.
Варто згадати й про вимоги щодо інклюзивного освітнього середовища.
Національна платформа як фундаментальна основа е-освіти здатна суттєво
покращити якість освіти для дітей з інвалідністю, адже доступ до навчальних
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матеріалів з будь-якої точки, де є інтернет, робить процес інтеграції до
освітнього процесу в рази легшим.
Електронні матеріали дадуть змогу значно більш різносторонньо
ознайомитися з явищем – адже можна прочитати текст, згодом подивитися на
ілюстрації, після цього – переглянути відеореконструкцію. А завершити
ознайомлення з темою – твором мистецтва, який зображує явище чи подію.
Такий перебіг навчального процесу не просто робить його більш
всеохопним та цікавим. Він просто природній для дітей, які виросли з
гаджетом у руці та з малих років стикалися з проблемою «кліпового
мислення» – сприйняттям інформації короткими шматками та швидким
переключенням з теми на тему.
Для цих дітей зміна картинки та задіяння різних органів чуття – це шлях
до успішного засвоєння теми. Натомість монотонне читання підручника
(яким цікавим би він не був) – шлях в нікуди.
Нам потрібно перестати дорікати дітям за те, що вони не хочуть вчитися
у форматі минулого століття, опрацьовуючи параграф за параграфом. Настав
час українській освіті запропонувати для дітей цікаві матеріали, спираючись
на можливості сучасних технологій.
І з Національною освітньою електронною платформою у нас з'являється
такий шанс (Е-підручник – це не просто PDF. Які можливості відкриє
національна
електронна
освітня
платформа
//
https://life.pravda.com.ua/columns/2018/10/6/233462. – 2018. – 06.10).

Альбіна Курбанова, редакція Na chasi:
В рамках спецпроекту «12 історій про незалежну Україну» редакція
Na chasi презентує загальну картину того, як зараз виглядає електронна
демократія в державі. Чи з’явилася все ж та єдина платформа для надання
уніфікованих електронних сервісів громадянам? Чи зникли черги за
довідками під дверима держслужбовців? Наскільки зручним, швидким та
прозорим став процес отримання онлайн-послуг? Шукаємо відповіді разом.
Ми намагалися простежити за усіма трансформаціями в державі, які
відбулися на шляху формування електронної демократії – і спробували
зібрати головні оптимізаційні процеси та електронні інструменти, які, в
певному сенсі, істотно полегшили життя людей. Тож пориньмо разом в нашу
досить тривалу мандрівку електронними реєстрами, відкритими даними – та
проектами, котрі розвивають українську електронну демократію і формують
сучасну економіку незалежної України.
Електронна демократія за одним із визначень – це безперервна участь
громадян у формуванні та реалізації державної політики з використанням
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, починаючи з виборів і
завершуючи щоденною участю. Переломним моментом в цьому напрямку
став 2014 рік.
До 2014 року в Україні дуже мало говорили про електронну демократію,
не кажучи вже про реалізацію проектів. Були якісь суто декларативні
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документи про можливість електронного голосування чи електронні черги.
Враховуючи це, за 4 роки ми зробили просто шалений стрибок в розвитку
електронної демократії. Зараз в Україні на національному та місцевому
рівнях вже використовуються такі інструменти:
 електронні петиції,
 бюджет участі,
 різні форми електронних консультацій,
 електронні голосування та інші послуги.
Що таке електронна послуга
На Урядовому порталі знаходимо таке визначення:
Електронна послуга – це адміністративна або інша публічна послуга, що
надається громадянину або юридичній особі в електронній формі
(оформлення ліцензії, соціальної допомоги, особистого документу без
відвідування органів влади тощо)
Такі надаються через інтернет, тож доступні з дому чи офісу цілодобово
упродовж року. Таким чином, вони є зручнішими та швидшими за особисті
візити та мінімізують ризики корупції.
Як та де отримати такі послуги
16 листопада 2016 року уряд схвалив Концепцію розвитку системи
електронних послуг в Україні (а влітку 2017 року – план з її виконання),
реалізація якої передбачена на період до 2020 року. Цей документ визначає
декілька ключових показників ефективності:
- запровадження близько 100 електронних послуг, які є найбільш
затребуваними серед громадян і представників бізнесу
- фінальна мета – щоб українці взагалі не мали потреби відвідувати
органи влади для отримання публічних послуг, а могли зробити це
дистанційно (з дому чи офісу) цілодобово та без вихідних.
Визначили найбільш суспільно-важливі послуги представники
Державного агентства з питань електронного урядування разом з бізнесом і
громадськістю. При цьому орієнтувалися на перелік, затверджений в ЄС. В
ньому є обов’язкова вимога, що кожна країна член ЄС повинна найбільш
важливих послуг надавати онлайн.
Зараз українцям вже доступно понад 50 найбільш пріоритетних
електронних послуг. Всі вони зібрані в «єдиному вікні» – на Урядовому
порталі. Серед них:
 оформлення допомоги при народженні дитини,
 отримання житлової субсидії,
 реєстрація бізнесу,
 початок та прийняття в експлуатацію будівництва та інші.
За інформацією Державного агентства з питань електронного
урядування України, електронні послуги користуються суттєвим попитом:
 довідку про несудимість отримали онлайн більше 60 тис громадян,
 допомогу при народженні дитини – більше 16 тис молодих родин,
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 послугою з відкриття ФОП скористалося 8,2 тис громадян, а 3 136
громадян припинили підприємницьку діяльність.
Нещодавно презентували оновлену послугу з повідомлення про початок
будівельних робіт. Тепер вона стала повністю автоматизованою. Як каже
радник із комунікацій в Державному Агентстві з питань електронного
урядування Наталія Пінчук, раніше, коли громадянин надсилав
повідомлення про будівництво, його розглядав та реєстрував
держслужбовець. Тепер повідомлення автоматично вноситься до реєстру
дозвільних документів – без втручання посадових осіб.
Окрім того, в межах модернізації послуги налагодили електронну
взаємодію з реєстром речових прав на нерухоме майно Мін’юсту:
Раніше такої взаємодії передбачено не було. Проте тепер громадянин,
заповнюючи електронну форму, зазначає лише кадастровий номер своєї
земельної ділянки. Вся необхідна інформація «підтягується» автоматично. Це
мінімізує вірогідність помилок при заповненні повідомлення.

Найближчим часом запрацює Електронний кабінет перевізника, в
якому автоперевізники зможуть оформити ліцензію, переглянути наявні
дозволи та штрафи, оновити дані про свою ліцензію онлайн, без жодних
відряджень до Києва чи поштових пересилань. Для громадськості і ЗМІ буде
можливість ознайомлюватись з публічним реєстром ліцензіатів.
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Окрім Урядового порталу, онлайн-послуги державного рівня надають
також такі ресурси:
 iGov – Портал державних послуг
 Єдиний державний портал адміністративних послуг
 Кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції
 Он-лайн Будинок юстиції
 Електронний кабінет платника податків, сервіси Держгеокадастру
тощо.
 Електронний документообіг – українські реалії
1 серпня 2016 року Уряд ухвалив рішення про перехід всіх центральних
органів влади на електронний документообіг. За словами першого заступника
Голови Державного агентства з питань електронного урядування
України Олексія Вискуба, за півтора роки результатом цього рішення стало
підключення всіх центральних органів виконавчої влади,обладміністрації,
близько 400 районних адміністрацій до системи електронної взаємодії.
Щоденно система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ
ОВВ) забезпечує передачу приблизно 5 тис документів в електронній формі.
Станом на серпень 2018 року загалом до системи електронної взаємодії
органів виконавчої влади вже підключено більше 700 абонентів
Інформаційна система «Вулик»
Агентство віднедавна розпочало пілотне впровадження підсистеми СЕВ
ОВВ «Вулик». Це – програмний комплекс для автоматизації центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАПів). «Вулик» має налагодити у ЦНАПАх
електронний документообіг та забезпечити онлайн-доступ до державних
реєстрів у режимі реального часу. Система базується на «хмарних»
технологіях, тому дозволить надавати технічну підтримку дистанційно та
швидко без потреби наймати місцевих ІТ-спеціалістів.
Відкриті дані – українські реалії
Згідно дослідження TAPAS, відкриті дані – це інформація, до якої будьхто має доступ і яку будь-хто може використовувати та поширювати.
Відкриті дані використовують приватні особи, компанії, журналісти та
громадянське суспільство, щоби дізнаватися більше про діяльність уряду і
створювати нові інструменти та ідеї.
Україна перебуває на ранніх етапах розвитку відкритих даних. Але
протягом кількох років в цьому напрямку відчутний прогрес. Користуючись
результатами першого дослідження «Економічний потенціал відкритих
даних для України» проекту «Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах», спробуємо відтворити хронологію розвитку
електронної демократії в Україні:
2011 рік – Верховна Рада ухвалила Закон «Про доступ до публічної
інформації», який дозволяє будь-якій людині безоплатно отримати доступ до
публічної інформації, надіславши запит відповідній державній установі. Зі
свого боку державна установа повинна надати відповідь протягом 5 днів.
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2015 рік, жовтень – Уряд ухвалилив Постанову Кабміну №835 «Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних». У 2017 року внесли зміни до положення та оновили
перелік пріоритетних наборів даних. Постанова зазначає понад 300 наборів
даних, які планують оприлюднювати, а також установи, які за це
відповідають. Станом на грудень 2017 року 93 % цих наборів даних уже
опубліковано. Це фактично реєстри Верховної Ради України, Мін’юсту,
Генпрокуратури України, МВС, Нацполіції та інших установ.
2015 рік – Державне агентство з питань електронного урядування
створило Єдиний державний веб-портал відкритих даних. Станом на квітень
2018 року на порталі оприлюднено понад 35 тис. наборів даних від понад 2
тис установ. Попри те, що багато наборів даних є доступними, лише близько
чверті з них представлені в машиночитаних форматах. Ще 37 % є умовно
придатними для автоматичного оброблення (txt, rtf тощо). Решта даних – у
немашиночитаних форматах або ж набори, в яких не вказано формат файлів.
В Україні – понад 350 електронних реєстрів. Вони регламентуються
великою кількістю законів і перебувають у власності близько 80 різних
державних структур, а зміст цих реєстрів дублюється. Майже 80 %
державних реєстрів в тому чи іншому вигляді містять інформацію про
людину
Проте, як пояснює керівник напряму розвитку електронних послуг
проекту «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послуги
(TAPAS)» Данило Молчанов, ця інформація різна. І немає, як каже, «єдиної
правди» (або на мові IT – master data).
2018 рік, липень – З наведеної вище причини зареєстрували
Законопроект «Про публічні електронні реєстри». Основне, що вносить
законопроект – це об’єднати всі державні реєстри в одну базу даних для того,
щоб унеможливити дублювання, полегшити роботу з надання
адміністративних послуг та заощадити бюджетні кошти. Обмін даними
відбуватиметься в електронному вигляді «запит – відповідь». Послуги
реєстру будуть платними. Якщо схвалять, закон запрацює в 2021 році.
На момент, коли ми готували цей матеріал, Головний сервісний центр
МВС відкрив дані про реєстрацію автомобілів на національному
порталі data.gov.ua. Окрім даних про реєстрацію легкових автомобілів,
проект охоплює дані стосовно реєстрації автобусів та мікроавтобусів.
Як відбувається взаємодія державних електронних реєстрів
У 2017 році почали впроваджувати систему взаємодії електронних
ресурсів під назвою «Трембіта». Вона повинна забезпечити зв’язок між
наявними реєстрами, щоб органи державної влади працювали ефективно
навіть під час видавання паперових документів. До неї вже підключено
систему Bank ID Національного банку України.
Коли людина приходить до будь-якого держслужбовця за
адмінпослугою, від неї вимагають купу довідок і папірців. Як
пояснив Олексій Вискуб, це відбувається, бо в органах влади не налагоджена
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ефективна робота бек-офісу та взаємодія державних реєстрів. Змінити
ситуацію хочуть так, щоб орган, який має надати послугу, отримував всю
необхідну інформацію самостійно в автоматичному режимі:
– Електронний обмін між реєстрами фактично мінімізує або
необхідність надання одного документу від громадянина чи бізнесмена, або
значно оптимізує будь-які внутрішні процес в країні. Маємо на меті до кінця
2018 року підключити до електронної взаємодії майже 20 найбільш базових
пріоритетних реєстрів
За основу взяли естонський досвід по впровадженню системи взаємодії
між реєстрами. Щоправда там вона називається X-Road і успішно працює
вже 17 років. Основна її мета – забезпечувати обмін даними між
електронними державними реєстрами різних держорганів у режимі реального
часу. Завдяки системі, Естонія стала першою країної в світі, де існує
інтернет-голосування. У тому чи іншому вигляді система впроваджена в 60
країнах світу.
Естонія передала X-Road Держагентству з питань електронного
урядування в жовтні 2017 року. Після інтернет-опитування 2 листопада
держагентство присвоїло українській версії X-Road назву «Трембіта». Є
перші результати її роботи – оформлення допомоги при народженні дитини.
Батьки можуть оформити допомогу на дитину онлайн, процес займає 1
робочий день замість 10. Тепер в територіальних відділеннях
Мінсоцполітики батьки вказують тільки номер свідоцтва, за номером
відбувається автоматичний запит з Мінсоцполітики в електронний реєстр
Мін’юсту, інформація відразу перевіряється.
Інший приклад – реалізована можливість державної реєстрації договорів
оренди землі в електронному форматі, оскільки ця послуга передбачає
безперебійну онлайн-взаємодію між Реєстром речових прав на нерухоме
майно та Державним земельним кадастром. В Держагентстві з питань
електронного урядування відмічають ще одну перевагу системи. Вона
зберігає відомості про те, хто і коли отримував доступ до даних громадян.
Чиновники повинні отримувати такий доступ лише на підставі повноважень,
за конкретним запитом.
Приклад використання відкритих даних: проект Open Data Bot
З поступовим відкриттям реєстрів, логічним була поява сервісів із
використання та моніторингу відкритих даних, щоби знизити зловживання в
бізнесі. Зокрема це YouControl, OpenDataBot, 007 та «Контрагент».
Приміром, для запобігання рейдерських захоплень і контролю
контрагентів існує Open Data Bot. Команда цьогопроекту збирає, об’єднує та
аналізує інформацію з дванадцяти основних реєстрів країни. Шукають за
кодом ЄДРПОУ, назвою компанії, ПІБ ії директора чи адресою. OpenDataBot
працює в Telegram, Facebook Messenger, Skype та Viber. В один клік можна
отримати інформацію про будь-яку компанію, її власника тощо.
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«Наша мета – надати доступ та можливість слідкувати за всім, що
держава публікує про громадянина та бізнес. В нас 200 тис користувачів в
чат-ботах Telegram, Facebook, Viber та Skype. Комерційні компанії (500) та
недержавні організації (40) працюють з нашими сервисами через API», –
розповідає розробник OpenDataBot Олексій Іванків.
Сервіс працює безкоштовно. Але професійні сервіси – платні, наприклад
моніторинг великої кількості боржників, або автоматизація юридичних
відділів. На думку Олексія, найбільшою подією за 2017 рік стало відкриття
Мін’юстом бази даних з інформацією про кінцевих власників усіх
українських компаній. Проте, як каже Іванків, є організації, які все ще
залишаються найзакритішими. Це – Моторне (транспортне) страхове бюро
України (МТСБУ), яке об’єднує страховиків: «Вони офіційно відмовились
публікувати дані про страховки для зниження шахрайств на транспорті, але
надають ці дані тільки на своєму сайті».
Як зазначає Іванків, зараз міністерства фокусуються на кількості
опублікованих наборів, а не на якості, що робить неможливим їх
використання: «Наприклад, ми вже другий рік вимагаємо від ДФС додати
код компанії до реєстра податкових боржників, але нам у відповідь
посилаються на внутрішний наказ трирічної давнини. Ми зробили перелік
зауважень щодо державних органів та виклали наше листування – щоби
засвідчити, який спротив іде щодо вдосконалення даних».
Головний результат публікації даних – їхнє щоденне використання.
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Як українців ідентифікують в інтернеті
Електронно-цифровий підпис
В Україні засобом електронної ідентифікації є електронний цифровий
підпис (ЕЦП). Такий підпис визнаний надійним способом передачі
інформації із захистом від підробок. Щоправда, поки що така ідентифікація
не отримала широкого розповсюдження. В основному ЕЦП оформляють «за
необхідності». Приміром, підприємці чи співробітники органів державної та
місцевої влади для подання декларацій.
ЕЦП – це вид електронного підпису, отриманий в результаті
криптографічного перетворення набору електронних даних. Такий підпис
накладається за допомогою особистого ключа і перевіряється відкритим
ключем. Тобто на ньому зберігається інформація про людину – це файл, який
при взаємодії з державою підтверджує, що ви – це саме ви. Щоб його
отримати, можна:
- звернутися або в один з акредитованих центрів сертифікації ключів
(АЦСК), який є в кожній області;
- скористатися центрами в податковій адміністрації;
- отримати клю через комерційні установи, приміром, «ПриватБанк»
безкоштовно надає можливість отримати ЕЦП.
Видача підпису займає десь 15-20 хвилин. Розшифрувати чи зламати
ЕЦП майже неможливо
Паспорти у вигляді ID-карток
Впровадження внутрішніх паспортів у формі ID-карток розпочалася з 1
січня 2016 року. Особливості такого документу:
- особам, які досягли 16-річного віку тепер видаються паспорти,
виготовлені у формі картки, що містить безконтактний електронний носій
(ID-картка);
- кожні 10 років картку потрібно міняти;
- у 2016 – 2020 роках будуть дійсні і паперовий, і пластиковий
внутрішній паспорти.
В новинному просторі анонсували, що з вересня 2017 року почнуть
видавати внутрішні паспорти у вигляді ID-карти відразу з електронним
цифровим підписом. Проте, як повідомили нам в Державній міграційній
службі, паспорти з вбудованим ЕП не видаються через складнощі в
нормативно-правовому врегулюванні.
Mobile ID
Інший проект в напрямку електронної ідентифікації – сервіс мобільної
ідентифікації громадян Mobile ID. Це працює таким чином:
- ваш електронно-цифровий підпис знаходиться на SIM-картці телефону;
- SIM-картка з Mobile ID містить у чипі криптомодуль;
- у цей криптомодуль записується особистий ключ користувача. Його
неможливо скопіювати або «витягнути» з чипа, тому Mobile ID вважається
надійною, безпечною і зручною технологією.
Отже, Mobile ID дозволяє:
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- отримувати державні електронні послуги з мобільного телефону;
- користуватися комерційними онлайн-сервісами;
- наділяти електронні документи юридичною силою.
Цю технологію мобільні оператори разом із Державним агентством з
питань електронного уряду України почали впроваджувати ще в грудні 2017
року як пілотний проект. Тоді послугами Mobile ID від «Київстар» змогли
скористатися близько сотні контрактних абонентів компанії, які прийняли
участь у тестуванні використання електронних сервісів Держгеокадастру та
Онлайн-будинку юстиції.
Зараз абонент оператора «Київстар» має можливість отримати юридично
значущий цифровий сертифікат для використання послуг ідентифікації та
аутентифікації, а також накладання електронного цифрового підпису за
допомогою сервісу Mobile ID.
Цей телеком-оператор налагодив процеси з видачі спеціальних SIMкарт, випуску сертифікатів. Компанія підписала Меморандуми про
впровадження Mobile ID із меріями низки українських міст, зокрема, Дніпра
та Львова.
Директор з розвитку бізнеса на корпоративному ринку
«Київстар» Євген Кражан: «До платформи Mobile ID у Дніпрі підключимо
портал адміністративних послуг міста. Це надасть можливість після
комерційного запуску сервісу проводити захищену авторизацію та
аутентифікацію користувачів при використанні електронних ресурсів
Дніпровської міської ради. Мешканці міста зможуть отримувати онлайн
довідки про склад родини, місце проживання тощо без особистого візиту до
адміністративних установ».
У Львові Mobile ID планують запровадити на базі Особистого кабінету
мешканця міста: «Тут за допомогою Mobile ID містяни зможуть замовляти
через інтернет довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок,
про реєстрацію місця проживання, про склад родини, копії та витяги з
архівних документів, дозволи на благоустрій прибудинкових територій
тощо». Наразі «Київстар» готується до національного комерційного запуску
послуги Mobile ID, який відбудеться до кінця 2018 року – після завершення
державної експертизи.
Клієнти Vodafone також можуть поставити підпис під будь-яким
електронним файлом за допомогою смартфона або планшета, і такий
документ буде мати юридичну силу. Поки що ці послуги пропонують бізнесклієнтам, але в компанії запевняють, що через кілька місяців такі послуги
будуть доступні всім українцям:
– Україна стала третьою країною після Великобританії і Німеччини, в
яких міжнародний оператор Vodafone реалізовував цю технологію, –
коментують в прес-службі компанії. – В більшості країн Mobile ID
використовується в дещо «спрощеному» вигляді – тільки для ідентифікації
користувача. Далеко не скрізь реалізована можливість справжнього
цифрового підпису. В Україні ж Vodafone пропонує таку функцію з самого
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старту запуску послуги. Система вже здатна працювати за європейськими
стандартами шифрування.
Цей мобільний оператор почав співпрацювати з Харківської
міськадміністрацією. Провели перші тести Mobile ID для онлайн-оформлення
документів і голосування мешканців Харкова за проекти, представлені до
фінансування з бюджету міста. Як повідомили в компанії, Київ, також
зацікавлений використовувати MobileID при голосуванні за вподобаний
проект.
Bank ID
Національний банк України оголосив про створення Єдиної
національної системи електронної дистанційної ідентифікації громадян і
підприємств в червні 2016 року. З того часу до системи поступово
підключаються різні установи. Bank ID за простотою користування
порівнюють із сервісом «Увійти через Facebook», щоправда етапів
авторизації більше.
Bank ID – спосіб електронної ідентифікації громадян через українські
банки для отримання адміністративних послуг через інтернет (ще одна
можливість верифікації людини поряд з ЕЦП)
Як це працює? Користувач замовляє потрібну послугу на сайті надання
послуг, і для її отримання обирає «Увійти через Bank ID». Далі 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 ідентифікується на порталі – і отримує
потрібну йому послугу на державному сайті.
Поки що на сайті до системи BankID підключено 13 установ. На
сьогодні за допомогою BankID НБУ централізовано через портал
адмінпослуг доступні 75 видів послуг. Центральний банк зацікавлений у
розширенні учасників системи. Проте до затвердження Постанови про Bank
ID Національний банк не може приймати заявки не від кого, окрім порталів
адміністративних послуг. В коментарі для редакції Na chasi регулятор
повідомив, що через Bank ID НБУ здійснено понад 200 тис запитів.
Що надійніше – ЕЦП чи ідентифікація через Bank ID – складно сказати.
Раніше державні посадовці говорили, що найнадійнішою є способ
ідентифікації громадян через електронний цифровий підпис – і Bank ID
завжди буде поступатися за рівнем гарантій. Проте в НБУ говорять про
зворотне і зауважують, що порівняння ідентифікації через Bank ID НБУ та
використання ЕЦП не зовсім коректне:
У випадку використання ЕЦП (який прирівнюється законом до мокрого
підпису) із такого підпису можна зчитати/перевірити тільки ПІБ підписувача
та дійсність цифрового підпису на час підпису документу. У випадку
використання Bank ID НБУ портал послуг отримує з дозволу власника даних
ширшу інформацію про користувача (таку як ПІБ, ІНН, контактні дані, місце
реєстрації тощо)
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Це – перевага Bank ID відносно електронного цифрового підпису. Утім,
потрібно враховувати, з якою метою використовується ідентифікація, бо для
ідентифікації банків та суб’єктів фінансового моніторингу ЕПЦ і та Bank ID
буде недостатньо.
Як пояснюють в НБУ, для використання електронного цифрового
підпису слід мати сам фізичний ключ/закритий сертифікат та пароль до
нього, для використання BankID – логін та пароль для доступу до e-banking (а
також часто токен/OTP для підтвердження операцій ), дані в системі Bank ID
надійно захищені криптоалгоритмами та підписуються ЕЦП банка-надавача
даних.
Електронні декларації та закупівлі – непростий шлях до прозорості
Історія з деклараціями бере початок із 2014 року – тоді, коли на сайті
Міністерства юстиції вперше опублікували декларації чиновників, що
проходили люстраційну перевірку. У зв’язку з цією подією виник
добровольчий проект Канцелярської сотні «Декларації» – наймасштабніша в
Україні спроба електронізувати декларації чиновників, та зробити їх
легкодоступними для аналізу.
Поява проекту напряму пов’язана з прийняттям двох законів:
- антикорупційного закону 2014 року, який зобов’язав усіх чиновників,
суддів, прокурорів, депутатів заповнити та оприлюднити декларацію про
доходи;
- нового люстраційного закону, який зобов’язав оприлюднити таку
декларацію і всіх кандидатів на посади.
В розділі «Про проект» волонтери пояснили, навіщо створили ресурс і
як він працює:
– Публікація (декларацій – прим.ред.) буде у формі викладеного файлу зі
сканом паперової декларації, заповеної від руки. І ці декларації будуть
лежати на безліччі сайтів у непримітних розділах. Навіть переглянути їх
важко, не кажучи про аналіз. Ініціатива «Канцелярська сотня» прагне
оцифрувати ці декларації, а також декларації попередніх років. Посправжньому оцифрувати. Щоби можна було робити автоматичну аналітику,
рейтинги, побачити динаміку зростання чиновницьких статків.
Фактично декларації вдалося оцифрувати силами волонтерів, які вручну
вносили відомості в спеціально створену електронну анкету, з перевіркою
та підказками. Як пишуть на сайті проекту, за 3 місяці група проаналізувала
декілька тисяч декларацій. На базі опублікованих декларацій та відкритих
даних команда створює аналітику. Також ГО «Канцелярська Сотня» разом із
ГО «ТОМ 14» заснували групу антикорупційних та інформаційних проектів
під назвою Bihus.Info. Один з проектів – суспільно-корисна платформа
Kotyky, на якій можна обміняти час на благодійність. Принцип роботи
полягає в тому, що людина виконує суспільно-важливе завдання, отримує за
це «котиків», та відправляє їх у вигляді гривень благодійним організаціям.
Процес запровадження електронних декларацій був чи не
найскладнішим і суперчилив серед усіх інших новацій і прийнятих законів на
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шляху до електронної демократії. Запуск е-декларування називали
необхідною умовою для отримання Україною чергового траншу МВФ,
фінансової допомоги Євросоюзу та результативного закінчення переговорів
про скасування візового режиму з ЄС
Але процес декларування свого майна та доходів викликав спротив у
чиновників і спричинив чимало скандалів в інформаційному просторі.
У 2014 році Верховна Рада прийняла Закон України «Про запобігання
корупції», який в тому числі зобов’язав чиновників подавати декларації
щорічно на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання
корупції (НАЗК). Закон вступив у дію 26 квітня 2015 року.
16 лютого 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про електронне
декларування. Проте в ньому була передбачена норма про введення
кримінальної відповідальності за неправдиву інформацію в таких
деклараціях лише з 2017 року, а не одразу із набуттям чинності закону. Тоді
це викликало невдоволення у європейських партнерів через те, що закон не
відповідав антикорупційним зобов’язанням, які взяла на себе Україна задля
отримання безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Після критики
єврочиновників президент ветував закон і подав свої пропозиції.
15 березня того ж року народні депутати ухвалили закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання
службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру у 2016 році». Експерти, які бралися за аналіз внесених
поправок, наголошували тоді на тому, що зміст закону зазнав суттєвих змін
настільки, що його ухвалення втратило сенс, але не дивлячись на це в законі
вже нічого не змінювали і 18 березня 2016 року закон набув чинності.
Перші декларації на сайті НАЗК з’явилися лише тоді, коли запустили
електронне декларування. Офіційною його датою називали 15 серпня 2016
року
Але й тут не обійшлося без «фейлів»: з першого разу запустити систему
декларування не вдалося. Вона ніби запрацювала, але в тестовому режимі
незважаючи на недоліки програмного забезпечення та без сертифікації. В ЄС
заявляли, що запуск системи без сертифікації має обмаль сенсу, адже
фактично це дозволяло чиновникам безкарно приховувати свої доходи.
Антикорупційні активісти наголошували на «вбивстві електронного
декларування» тому, що запущена лише подача даних в систему без жодних
наслідків за брехню в цих деклараціях. 1 вересня відбувся повторний запуск
системи. Цього разу вона все ж отримала необхідний сертифікат
Держспецзв’язку. Навіть після доопрацювання в ЗМІ повідомляли про збої в
системі. Відповідно до закону, починаючи з моменту запуску, першими
протягом 60 днів, декларації мали подати особи, які займали відповідальне та
особливо відповідальне становище. Про те, що було далі ви й самі, мабуть,
знаєте.
Електронні публічні закупівлі: що змінила система ProZorro
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Реформування державних закупівель почалося після Революції
Гідності. До цього державні закупівлі були однією із найбільш корумпованих
сфер, де все відбувалося через особисті домовленості, закрито і неефективно.
Як правило, ті учасники процесу, які розраховували на справедливі торги
залишалися в аутсайдерах.
Закон «Про публічні закупівлі», який почав регулювати таку діяльність
прийняли 25 грудня 2015 року. З 1 серпня 2016 року проводити закупівлі
тільки через систему електронних торгів на авторизованих майданчиках
стало обов’язковою нормою для усіх державних замовників, незалежно від
сфери господарювання і обсягу закупівель. В нашій країні єдина система
електронних публічних закупівель – «ПроЗорро» (ProZorro). Цьогоріч 1
серпня системна реформа тендерного процесу відзначила другу річницю з
моменту запуску.
Перед стартом ProZorro всі закупівлі відбувалися офлайн. І, за словами
генерального директора ДП «ПроЗорро» Василя Задворного, приблизний
рівень економії на той момент був 1-2 % від запланованих коштів. Зараз цей
показник становить понад 10 %. Кількість постачальників, які взаємодіють з
державою зросла приблизно в два рази з моменту запуску системи. Це
значить, що величезний ринок публічних закупівель став відкритий для
приватного бізнесу.
– З’явилася можливість слідкувати за допороговими закупівлями, які
взагалі раніше були закриті та ніяк не звітувалися. В кількості проведених
процедур це – десь 70 %. В грошовому еквіваленті – 35 % усіх
закупівель.Тому, стало суттєво краще, ніж було до цього, – резюмує
Задворний.
Працює система так:
 усі учасники отримують відкритий доступ до документації та запитів
замовника;
 якщо вони подають свої пропозиції відповідно до вимог, то замовник
обирає найбільш вигідну цінову пропозицію;
 ця умова дозволяє максимально ефективно використовувати державні
кошти і спрямовувати їх строго за призначенням;
 електронна система не може якось покарати недобросовісного
учасника торгів чи замовника і має інші функції, найголовніша з яких –
забезпечити максимальну відкритість державних закупівель, через що спроба
провести корумпований тендер одразу отримує розголос;
 бути учасниками торгів можуть як українські, так й іноземні учасники
на рівних, відкритих умовах.
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Маніфест ProZorro проголошує будівництво здорової екосистеми
взаємодії бізнесу, влади та громадянського суспільства через побудову
довіри до української інфраструктури публічних закупівель. Філософія цієї
платформи ґрунтується на трьох об’єднуючих принципах системи:
 Гібридна електронна система, побудована на відкритому коді
 «Всі бачать все»
 Золотий трикутник партнерства.
Як пояснив «Громадському» Василь Задворний, держава володіє
виключно центральним компонентом, а весь клієнтський сервіс пропонують
приватні компанії – електронні майданчики ProZorro.
Це – перша в Україні онлайн-система закупівель, яка відрізняється
навіть від світових реалізацій
Вплив інших інструментів електронної демократії
Електронні петиції
Вперше електронні петиції з’явились у 2015 році на сайті Президента
України. Зараз ми маємо такий інструмент взаємодії на сайті Верховної Ради,
Кабінету Міністрів, та у більше ніж 160 містах. Але зробимо кілька кроків
назад і згадаймо, як вводили новий механізму комунікації влади та
суспільства та що з цього вийшло.
Лише в липні 2015 року Верховна Рада внесла відповідні зміни до
закону «Про звернення громадян», і 28 серпня Петро Порошенко підписав
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указ «Про порядок розгляду електронної петиції, адресовані Президенту
України». Наступного дня на сайті глави держави запрацював спеціальний
розділ для електронних петицій. За перші 2 міс існування сервісу інтерес до
нього виявили 2 млн українців. За інформацією громадської організація
«Електронна демократія» на кінець 2017 року 30 тис петицій було подано
тільки на сайт Президенту України і понад 11 тис – на офіційні сайти
обласних центрів.
Як це працює:
 щоби привернути увагу президента до електронної петиції, потрібно
коректно заповнити форму на сайті;
 вона має набрати не менше 25 тис підписів на підтримку за 3 міс з дня
публікації;
 якщо набере таку кількість голосів, в Адміністрації Президента
України зобов’язані розглянути петицію і подати її на розгляд президента;
 очільник держави – в свою чергу – має дати на неї публічну відповідь.
Електронні петиції викликали суспільний резонанс і громадяни почали
активно користуватися можливістю такого каналу комунікації із
владою. Більше половини поданих е-петицій стосувалися боротьби з
корупцією, а саме:
 скасування імунітету депутатів парламенту,
 введення біометричної системи голосування,
 люстрація всіх суддів і прокурорів,
 скасування грошової застави для осіб, підозрюваних у корупції.
Мабуть, більшість з нас пам'ятає також і розглянуті президентом
звернення, серед яких призначення Юлії Тимошенко послом в Гондурас. На
останню президент відповів, що в Гондурасі немає посольства України
Надходили також пропозиції призначити Дарта Вейдера Прем’єрміністром України. Керівник Центру Розвитку Інновацій КиєвоМогилянської Академії, один з ініціаторів створення сайту електронних
петицій, Сергій Лобойко тоді відзначив, що українське законодавство, на
відміну від практики інших держав, не забороняє жартівливі петиції. За його
словами, петиції-жарти, як і інші звернення, будуть опрацьовані – й у разі
набрання ними потрібної кількості підписів отримають відповідь.
Але й досі дискутують про те, чи є це ефективним каналом комунікації
між суспільством і владою з найактуальніших питань країни – або це лише
імітація такого діалогу і профанація. Реакція влади на електронні петиції є
обов’язковою, а от приймати закони за допомогою петицій не можна і,
загалом, вони не обов’язкові до виконання владою.
Петиції однозначно потрібні, проте ефект від них є тоді, коли після їх
розгляду проблеми дійсно вирішуються – і чиновники несе особисту
відповідальність за якість та результативність прийнятих рішень
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Бюджет участі
Коли в Україні запрацювала реформа децентралізації, почали з’являтися
територіально-об’єднані громади, паралельно з цим виникла ініціатива
бюджету участі.
В Україні вперше бюджет участі було впроваджено в 2015 році в трьох
містах: Чернігові, Черкасах та Полтаві. Зараз бюджет участі активно
впроваджується в більш ніж 45 містах, 23 з яких – обласні центри. Сам
принцип виписаний у законі «Про місцеве самоврядування». Подати проект
можна як в паперовому, так і в електронному вигляді на спеціалізованих
сайтах міст або в розділах на сайтах міськвиконкомів. А краще –
скористатися єдиною платформою бюджету участі »Громадський проект», на
якій потрібно створити особистий кабінет за допомогою ЕЦП, через НБУ
Bank ID або Приват Bank ID.
Як це працює:
 подати проект, пов’язаний з покращенням життя в місті, взяти участь у
конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як проект
реалізують в рамках бюджету – може будь-який громадянин віком від 16 або
18 років ( в кожному місті по-різному);
 для цього потрібно детально розписати проект: від ідеї – до витрат на
його реалізацію;
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 для тих, хто бере участь в кампанії, застосовано такий самий віковий
ценз, за виключенням Миколаєва – там можна голосувати за проект з 14
років;
 в Одесі та Харкові авторами проектів можуть виступати громадські
організації та суб’єкти господарювання.
Бюджетний кодекс дає вичерпний перелік заходів, на які місцеві
бюджети можуть виділяти кошти. Це – соціально-економічні, культурні,
транспортні проекти, однак в списку відсутні освіта та охорона здоров’я,
оскільки кошти на ці програми виділяються із державного бюджету.
Мінімальна сума бюджету участі становить не менш як 1 % від доходів
бюджету міста в поточному році
У Києві та Дніпрі допускається можливість співфінансування проекту,
якщо його вартість виходить за граничні межі визначеної положенням про
«Бюджет участі». Однак автор має визначити окремо заходи проекту, які
будуть реалізовуватись за рахунок коштів бюджету міста. В більшості міст є
поділ проектів на великі та малі. При цьому на один малий проект
виділяється в середньому 200-250 тис грн, а на великі – від 250 тис грн до 1
млн грн.
Громадський бюджет (також відомий як бюджет участі, бюджет
громадських ініціатив, партиципативний бюджет) – це демократичний
процес, що дає можливість кожному громадянину брати участь в розподілі
коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста
та/або голосування за них
Електронне голосування
Прозорий та легко перевіряємий електронний підрахунок голосів на
виборах започаткувала громадська організація «Електронна демократія».
Реалізувала проект «Є-вибори» – відкритий паралельний електронний
підрахунок голосів на виборах президента, парламенту та мерів міст, на
основі фотокопій протоколів з дільниць. Як каже співзасновниця ГО
«Електронна демократія» Ганна Асєєва, в деяких містах (наприклад, у
Львові) вдалося зібрати 100 % копій протоколів та порахувати результати
раніше, ніж це зробили в ЦВК.
Станом на серпень 2018 року в Україні відбулось 10 офіційних інтернетголосувань до органів державної влади. Зокрема – до Ради громадського
контролю НАБУ, АРМА, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство
екології та Міністерство культури. У загальному в них взяло участь більше
100 тис громадян, що проживають на всій території України.
На думку Асєєвої, головна особливість інтернет голосувань, на відміну
від паперових, полягає в тому, що кожен бажаючий може самостійно
перевірити результати. Ось наприклад, відкритий протокол з частково
анонімізованими даними голосування за РГК НАБУ у 2018 році.
За інформацією представників ЦВК, на наступних виборах можливо
буде реалізовано тестовий проект по електронній передачі протоколів з
дільниць, на зразок проекту «Є-вибори» 2014 року. Проте незважаючи на всі
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наведені успішні приклади, сьогодні не йдеться про впровадження
електронних голосувань у наступному виборчому циклі. Тому що це питання
не стільки ІТ-спроможності та безпеки, а готовності політичних еліт до
прозорості та перевіряємості голосування.
Можна сказати, що шалений стрибок в розвитку електронних сервісів
ми переживаємо прямо зараз – коли ледь не щодня відкривають реєстри,
запускають нові електронні сервіси
«Якщо рух за відкриті дані й далі набиратиме обертів в Україні, то до
2025 року це може принести економіці до $1,4 млрд, або 0,92 % ВВП країни
завдяки сукупності прямих та непрямих впливів», – йдеться в дослідженні
TAPAS. Економічний вплив та потенціал відкритих даних в Україні
обговорювали і на Open Data Forum 2018, який пройшов 7 вересня 2018-го.
Це – щорічна всеукраїнська подія, що вдруге об’єднала владу, українських та
міжнародних експертів, громадських активістів та стартаперів навколо теми
розвитку та застосування відкритих даних в Україні. На форумі, зокрема,
нагородили проекти, які перемогли в національного конкурсу IT-проектів на
основі відкритих даних Open Data Challenge. Це – 6 команд, що розділи
призовий фонд у 2,5 млн грн. Робота над запровадженням нових онлайнпроектів на основі відкритих даних та державних послуг триває.
Дослідження організації TAPAS виявило, що відкриті дані вже принесли
понад $700 млн до економіки України у 2017 році (Електронна демократія
в
Україні:
від
революції
до
еволюції
//
https://nachasi.com/2018/10/04/elektronna-demokratiya-v-ukrayini. – 2018. –
04.10).
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Блоги та соціальні мережі
Jaanika Merilo:
Скоро буду рассказывать на киевском Smart City Forum про то, что
электронного сделано в Днепре.
Крайнее важно учитывать фактор времени. У мэра Borys Filatov не
третья или и даже вторая каденция, а первая.
Всѐ что тут в презентации сделано за 2+ года. Что еще за 2 можно
успеть.
Коротко:
- с 0 в регистр жителей внесена информаци 449 000 жителей и они не
должны уже носить справки о составе семьи соцслужбам и коммунальным
службам
- и уже 55 000 службы запрашивали справку сами и не «дергая людей»
- с 0 за год внедрили электронную запись к врачу во всех амбулаториях
Днепра, пациенты уже 772 000 (!!) раза записались к врачу через интернет и
не стояли в «живой очереди». Это практический 50 % всех записей!
- внедрили оплату за проезд через QR-коды, установили валидаторы для
оплаты банковскими картками во всем 1 трамвае и масштабируем
- запустили возможность купить через интернет единый проездной на
трамвай-троллейбус
- Transparency на Transparent City на 8 месте, в Прозорро топ 10, по open
data победитель Open Data CIty Award и финалист этого года
Могу продолжить, но лучше почитайте презентацию.
Но вообще, да, за ИТ в операционном режиме сейчас отвечает Алѐна
Чуева , все раьочие у ней (как писала, мы готовим вам новые большие
сюрпризы) (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 31.10).
Max Nefyodov:
Знову хочемо щось скасувати – на цей раз штамп в паспорті про
місце реєстрації – рудимент радянського закріпачення, сумнозвісної
«прописки». Законопроект 9218 вже в Раді.
ЩО Є ЗАРАЗ: процедура змушує кожного громадянина доводити
державі своє право проживання у помешканні та вимагає мінімум 2 візити, 3
документи й 1 день. Процедура пов‘язана із правом власності, а не реального
проживання, тому держава не знає, кого де шукати.
НАВІЩО ДЕРЖАВА МАЄ ЗНАТИ: аби розраховувати навантаження на
школи і лікарні, аби поліція могла шукати свідків, а суди надсилати
повідомлення, аби ви могли проголосувати на місцевих виборах (тільки в
Києві півмільйона людей не можуть обирати владу міста, де вони живуть) і
т.д.
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ЩО БУДЕ: заявницький принцип, повністю відв‘язаний від власності.
Через ЦНАП, поштою чи онлайн можна послати одну заяву і повідомити про
своє місце проживання – в своїй квартирі чи орендованій, чи у друзів.
ШАХРАЙСТВО? ні, ми хочемо знищити зв‘язок власності і реєстрації.
Реєстрація не дає ніяких прав на майно чи право доступу. Власника
автоматично повідомлять, що у нього хтось зареєструвався. Якщо він каже,
що це неправда, то на людину, яка подала завідомо невірні дані, буде
накладений штраф і вона не зможе реєструватись, поки не сплатить.
ПЕРЕВІРКИ
ФАКТИЧНОГО
ПРОЖИВАННЯ:
звичайно,
ні!
Перевіряються тільки окремі випадки (такі як приклад неправомірної
реєстрації вище або реєстрація 100 людей в одному приміщенні) – і тільки
дистанційно (листування). Ніхто ходити по квартирам не буде!
Текст
законопроекту:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64825
(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. – 24.10).

Микола Писанчин, заступник генерального директора з юридичних
питань ДП «СЕТАМ»:
18.10.2018 року нарешті сталося те, чого юридична спільнота чекала
вже давно, Верховною Радою України був прийнятий в другому
читанні Кодекс України з процедур
банкрутства і від дійсно
революційних змін в сфері відновлення платоспроможності юридичних, а
тепер вже і фізичних осіб нас відділяє виключно підпис Президента.
Прийняття цього нормативно-правового акту в форматі Кодексу – без сумніву
позитивний факт. Правовідносини в сфері відновлення платоспроможності
давно відчувають себе тісно в форматі звичайного закону, враховуючи їх
об'ємність, взаємодію з іншими, зокрема процесуальними, нормативноправовими актами та значимість для економічних процесів в державі, а
додавання абсолютно нового для вітчизняного права інституту відновлення
платоспроможності фізичних осіб, додає ще більшого масштабу та значення.
Одним з найбільш позитивних факторів нового Кодексу, особисто я, зі
зрозумілих причин, визначаю закріплення на рівні Закону норми про
реалізацію майна банкрутів виключно і безальтернативно в форматі
електронного аукціону – нарешті останній з трьох великих Toxic Asset в
Україні виходить з формату торгів поржавілим молотком в підворітті в
формат відкритих сучасних технологічних процесів без корупційних ризиків.
На жаль, розділ «про торги», до якого я мав честь докласти певних
зусиль, внаслідок відповідних політичних процесів було перенесено на рівень
підзаконних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України і основні
дискусії щодо нього попереду. Хоча моє ставлення до такого перенесення не
є позитивним – на мою думку, закладення основних принципів проведення
торгів, таких як допуск учасників до торгів, необмеженість кількості ставок,
фіксування результатів аукціону жодним чином не зашкодили б Кодексу, а
навпаки поставили б певні обмежувальні рамки на майбутнє, для
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46

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

1 – 31 жовтня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
унеможливлення маніпулювання на рівні підзаконних нормативно-правових
актів. Проте навіть з виключенням з тексту Кодексу основних принципів
механіки аукціону в розділі «про торги» можна відмітити позитивні моменти
порівняно з текстом в першому читанні, які залишились в тексті та були
прийняті 18.10.2018 року.
Так положеннями статті 72 обмежена можливість скасування аукціону
арбітражним керуючим виключно до початку торгів та за конкретних підстав,
а також встановлений обов'язок провести повторні торги з їх оголошенням не
пізніше ніж через 10 робочих днів, таким чином зводячи нанівець можливий
вплив недобросовісних арбітражних керуючих на процедуру торгів і пов'язані
з цим корупційні ризики.
Однозначною «перемогою» є редакція статті 73 – «Правочин щодо
продажу майна, вчинений на аукціоні, проведеному з порушенням
встановленого порядку його підготовки або проведення, яке перешкодило або
могло перешкодити продажу майна за найвищою ціною, може бути визнаний
недійсним господарським судом у межах провадження у справі про
банкрутство за заявою боржника, арбітражного керуючого кредитора або
особи, інтереси якої були при цьому порушені».
В редакції від 26.02.2018 року зазначена норма містилась в статті 53 –
«Правочин щодо продажу майна, вчинений на аукціоні, проведеному з
порушенням встановленого порядку його підготовки або проведення, яке
перешкодило або могло перешкодити продажу майна за найвищою ціною,
може бути визнаний недійсним господарським судом у межах провадження у
справі про банкрутство за заявою боржника, арбітражного керуючого або
кредитора». Таким чином в першому читанні була прийнята норма, яка
фактично обмежувала можливість визнання недійсним правочину, вчиненого
з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону, зокрема для осіб,
які в результаті відповідних протиправних дій могли бути не допущені до
участі в проведенні аукціону та відповідно втратили можливість придбати
спірне майно. Таким особам залишалась би виключно примарна можливість
отримати компенсацію від оператора електронного майданчика. Примарна, бо
статутний капітал таких операторів в більшості випадків складає 1000
гривень, а з активів лише стілець і стіл.
В поточній редакції Кодексу в статті 74 зберігається норма про
компенсацію в розмірі 10 відсотків від ціни майна, проте, застосовуючи
положення статті 73, право на отримання компенсації не позбавляє права на
судовий захист. Згідно позиції Верховного Суду результати аукціону з
реалізації майна в провадженні у справі про банкрутство безумовно будуть
визначатись як «правочин», який в Постанові від 24.01.2018 року по справі №
910/8052/17 зазначає - «отже, виходячи з аналізу правової процедури
реалізації майна на торгах, яке підлягає в продажі майна, тобто в забезпеченні
переходу права власності на майно боржника, на яке звернуто стягнення, до
покупця – учасника прилюдних торгів, та ураховуючи особливості,
передбачені законодавством щодо проведення прилюдних торгів, складання
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за результатами проведення їх акту проведення торгів є оформленням
договірних відносин купівлі –продажу майна на торгах, тобто є правочином».
Таким чином, застосовуючи позицію Верховного Суду та положення
статті 73 Кодексу – «Правочин щодо продажу майна, вчинений на аукціоні,
проведеному з порушенням встановленого порядку його підготовки або
проведення, яке перешкодило або могло перешкодити продажу майна за
найвищою ціною...» особа, інтереси якої були порушені, має повне право на
судовий захист стосовно визнання недійсним аукціону з реалізації майна в
провадженні у справі про банкрутство, а також на отримання компенсації з
боку порушника.
Стосовно механіки торгів, що була перенесена на рівень підзаконних
нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, то на мою думку,
враховуючи велику значимість реалізації цього виду токсичних активів
електронний аукціон має відповідати найсучаснішим технологічним ІТ
тенденціям – база даних має бути захищена технологією Blockchain; допуск
учасників має бути виключно на підставі сплати ними гарантійних внесків без
необхідності надавати/завантажувати жодних документів, та здійснюватись
електронною торговою системою автоматично без втручання в цей процес
людини; порядок має відповідати положенням законодавства про захист
персональних даних, а сам аукціон має бути максимально відкритим та
зрозумілим з відкритими для всіх ставками – без обмеження в часі його
проведення та кількості ставок для кожного учасника (Електронний аукціон
в процедурі банкрутства // https://blog.liga.net/user/npisanchin/article/31421

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Якісних електронних послуг у сфері будівництва буде ще більше, а
взаємодія державних органів та міжнародних партнерів у цьому
напрямку стане ефективнішою. Така можливість з’явилася завдяки
укладенню Меморандуму про співробітництво у сфері автоматизації
адміністративних процесів у будівництві.
19 жовтня документ підписано Державним агентством з питань
електронного урядування України, Державною архітектурно-будівельною
інспекцією України (ДАБІ) та міжнародними партнерами – Фондом «Євразія»
(проект міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах (TAPAS)» і міжнародною благодійною
організацією «Фонд Східна Європа».
Зокрема, завдяки оговореній співпраці, до кінця цього року в цілком
автоматичний формат (без будь-якого втручання посадової особи) буде
переведено е-послугу з подання декларації про готовність до експлуатації
об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, а
також з`явиться нова електронна послуга – з подання декларації про
готовність об’єкта до експлуатації в межах будівельної амністії.
Окрім того, наступного року розпочнеться робота над електронними
послугами для проектів за класом наслідків СС2.
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Сторони домовились не тільки про переведення максимальної кількості
послуг у системі держархбудконтролю в електронну форму, а й про
налагодження електронної взаємодії з е-ресурсами інших державних органів,
оновлення реєстру ДАБІ, інтеграцію наявних послуг з Урядовим порталом
тощо.
Нагадуємо, що наразі в будівельній сфері вже доступно 14 електронних
послуг. Усі вони знаходяться на Урядовому порталі kmu.gov.ua в розділі
«Послуги»
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 19.10).

Оксана Бояринова, PR-менеджер Української бібліотечної асоціації,
голова Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації:
Забезпечення якісної освіти та доступу до неї протягом життя для
всіх охочих неможливо без бібліотек – бібліотек навчальних закладів і
публічних книгозбірень. Ми хочемо розповісти про роль українських
бібліотек у досягненні Цілей сталого розвитку ООН до 2030 р. на прикладі
діяльності Лисичанської центральної бібліотеки в Луганській області. Вона,
прагнучи бути максимально корисною для своєї громади, активно працює у
напрямку неформальної освіти, тобто у досягненні Цілі 4. «Якісна освіта»
Цілей сталого розвитку ООН до 2030 р. Про деякі аспекти цієї діяльності
своєї книгозбірні розказали директор Лисичанської центральної бібліотеки О.
В. Шаркова та головний методист М.О. Пікуль.
ПОШУК РОБОТИ Й ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
У межах співпраці з Міським центром зайнятості в Лисичанській
центральній бібліотеці вже понад 6 років проводяться мотиваційні тренінги
для тимчасово безробітних осіб під назвою «Ефективна модель поведінки на
сучасному ринку праці. Складання резюме». З допомогою бібліотечного
тренера тимчасово безробітні люди, які стоять на обліку в центрі зайнятості,
дізнаються, як правильно складати резюме, на які нюанси треба звернути
особливу увагу при його складанні, як правильно поводити себе на співбесіді,
які питання можна ставити майбутньому роботодавцю тощо. Озброївши
здобувачів роботи корисними знаннями, бібліотекарі щиро вірять, що
відвідувачі тренінгу найближчим часом знайдуть роботу своєї мрії та
реалізують власний творчий потенціал.
Щоб познайомити містян з можливостями е-урядування, в інтернетцентрі Лисичанської центральної бібліотеки щомісяця проводиться профітренінг «Е-громадянин в е-країні». Під час тренінгу бібліотекар знайомить
присутніх з поняттям та послугами електронного урядування. Учасники
тренінгу дізнаються, як отримати інформацію щодо діяльності органів влади
України, які послуги надає «Онлайн будинок юстиції», «Кабінет електронних
сервісів», як шукати роботу за допомогою інтернету, як отримати додаткову
освіту через Центри дистанційного навчання. А ще дізнаються про новий сайт
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«Е-ліки», за допомогою якого тепер можна перевірити наявність ліків,
закуплених за бюджетні кошти, у своїй лікарні.
Бібліотекар розповідає, як бронювати квитки на потяг, переказувати
гроші з картки на картку, поповнювати рахунок мобільного телефону,
здійснювати покупки онлайн та підзаробити на своєму хобі – розмістити
оголошення про продаж котиків, квітів, handmade виробів тощо. Також на
сайті комунального закладу «Лисичанська централізована бібліотечна
система» в розділі «Цікаве та корисне», підрозділ «Електронне урядування»,
представлено список широкого спектру послуг, які можна отримати онлайн
24/7. Бібліотекарі впевнені, що ці знання полегшать життя відвідувачів
тренінгу та допоможуть у вирішенні їхніх життєвих проблем (Бібліотеки і
якісна освіта // https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/biblioteky-i-yakisnaosvita. – 2018. – 18.10).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Національний банк України розширив можливості використання
дистанційної ідентифікації фізичних осіб через Єдину національну
систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID
НБУ. Зокрема, громадяни, окрім адміністративних, тепер зможуть
отримувати дистанційно й банківські та інші послуги. Для цього потрібно
буде лише, щоб банк користувача підключився до Системи BankID НБУ.
Банки теж зможуть відкривати рахунки фізичним особам дистанційно. Наразі
до цієї системи підключені «Ощадбанк» та «Радабанк».
Відповідні вдосконалення НБУ окреслив постановою № 105 від 3 жовтня
2018 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України», що набуває чинності від 05 листопада 2018
року. Цей документ підготовлений на виконання статті 9 Закону України
«Про електронні довірчі послуги».
Система BankID НБУ інтегрована із загальнодержавною системою
електронної ідентифікації України, яку створює Державне агентство з питань
електронного урядування України.
Окрім того, наразі Державним агентством з питань електронного
урядування України розроблені вимоги до засобів електронної ідентифікації
(зокрема, BankID), рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх
використання у сфері електронного урядування, які найближчим часом
будуть затверджені.
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(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 11.10).
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Інфографіка

Max Nefyodov:
Рівно 2 роки тому в цей день в ProZorro.Продажі було заведено
перший лот. Маленька реформа стала великою і грає вже
макроекономічну роль:
- вже >191,5 тис аукціонів в системі
- 11 зароблених для держави мільярдів гривень
- відбулося більш ніж 7,7 тисяч успішних аукціонів з продажу майна
банків-банкрутів для Deposit Guarantee Fund
- 640 державних та комунальних підприємств по всій країні продавали
через нас своє майно
- більше 400 таких аукціонів по оренді
- 270 успішних аукціонів малої приватизації принесли своїм
організаторам більше 385 млн грн
Крім того, ми активно працюємо над новими напрямками – від прозорих
аукціонів банкрутства до продажу дозволів на користування надрами. Зовсім
скоро ви зможете орендувати землю у держави або вагони Укрзалізниця

(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. – 31.10).
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Зарубіжний досвід
Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд (Philip
Hammond) объявил в понедельник о намерении ввести с 2020 года налог
в 2 % на доходы от цифровых сервисов, полученные на территории
страны. Об этом он сказал, представляя проект бюджета.
Налог будет действовать для технологических компаний с годовым
оборотом от 500 миллионов фунтов стерлингов. Как пишет издание, налог
по-видимому, нацелен на небольшую группу транснациональных компаний –
Amazon, eBay, Facebook и Google. Новшество затронет такие сервисы, как
поисковые системы, социальные сети и сайты по продаже товаров и услуг.
Министерство ожидает, что будет получать 400 миллионов фунтов такого
налога ежегодно.
В настоящее время в ЕС рассматривается аналогичное предложение о 3процентном налоге на доходы от цифровых сервисов, однако оно пока увязло
в обсуждениях. Европейские законодатели и чиновники беспокоятся из-за
негативной реакции со стороны США.
Пользу нового налога в Британии демонстрирует пример Facebook.
Компания в прошлом году заплатила британский на налог на прибыль в
размере 15,8 миллиона фунтов стерлингов при объявленных доходах в
Великобритании в 62 миллиона фунтов. Необъяснимым фактом стал низкий
уровень прибыли в Великобритании: при выручке в 1,27 миллиарда фунтов
стерлингов британская маржа составила всего 4,9 % против 50 % в целом по
всему миру в прошлом году.
Столь низкий уровень декларируемого дохода объясняется
использованием схем ухода от налогов: они платятся не там, где Facebook
зарабатывает, а в странах с более низким уровнем ставки, например, в
Ирландии.
Подобные налоги уже введены в таких странах, как Австралия, страны
ЕС, Япония, Корея, Новая Зеландия, Белоруссия. С 2020 года такой
налог вводится в Сингапуре (Татьяна Костылева Минфин Британии
заявил о намерении взимать «налог на Google» // http://d-russia.ru/minfinbritanii-zayavil-o-namerenii-vzimat-nalog-na-google.html. – 2018. – 30.10).
Власти Минска оборудовали перекрестки «умными» камерами и
датчиками, чтобы собирать статистику о движении транспортных
потоков и управлять светофорами.
В будущем интеллектуальная система сможет автоматически создавать
стабильный «зеленый коридор» и повысит скорость сообщения
автотранспорта в городе.
Во время тестового периода «умная система» доказала свою
эффективность.
Зарубіжний досвід
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На каждом перекрестке на Г-образных столбах устанавливают умные
камеры – купольные и направленные, которые отслеживают ситуацию
одновременно на 10 полосах. Также специальные датчики вмонтированы в
дорожное покрытие.
Система позволяет в режиме онлайн отслеживать количество
автомобилей, проехавших на данном отрезке дороги в течении
определенного периода времени (Минск организовал «умные перекрестки»
// http://open.gov.ru/infopotok/5517822. – 2018. – 30.10).

Белорусский национальный оператор «Белтелеком» проводит среди
органов власти презентацию решений для оптимизации функций
управления.
В частности, говорится, что монополист провел в октябре «презентацию
«Телекоммуникационные решения для оптимизации функций управления»,
участниками которой стали руководители управлений и комитетов Минского
областного исполнительного комитета».
Речь на мероприятии шла о глобальном процессе информатизации.
«Мероприятие открыл заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам РУП «Белтелеком» Сергей Туромша. Он, в
частности,
рассказал
о
значимости
внедрения
информационнокоммуникационных технологий в различные сферы деятельности для
развития глобального процесса информатизации».
Никаких дополнительных подробностей о вкладе белорусского
оператора в глобальную информатизацию – нет. Оператор не отвечает на
запросы прессы, а информация в социальных сетях носит странный,
иллюстративный характер. Впрочем, не исключено, что «Белтелеком»
отвечает за развертывание в стране информационно-коммуникационной
инфраструктуры.
Об этом на презентации для чиновников рассказывал директор
Минского филиала РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя. Формально, все
ведомства в Беларуси подключают к оптической сети «Белтелекома».
Но есть еще и программная часть, которая позволяет ведомствам
обмениваться
данными
и
формировать
систему
электронного
государственного управления. О ней, «Белтелеком» почему-то старается не
говорить. Возможно, это связано с трудностями реализации этого
масштабного госпроекта (В Беларуси национальный оператор презентует
новые технологии органам власти // https://digital.report/v-belarusinatsionalnyiy-operator-prezentuet-novyie-tehnologii-organam-vlasti. – 2018. –
29.10).
В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис,
сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий
Калечиц на международном форуме по банковским информационным
технологиям «БанкИТ’ 2018».
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«В стране реализуется знаковый проект по созданию Белорусской
интегрированной сервисно-расчетной системы и ID-карты. Идея в том, чтобы
там был платежный сервис, мы предложили реализовать его на базе
платежного приложения «Белкарт». Также предложили возможность
внедрения концепции базового счета», – рассказал Дмитрий Калечиц.
Инициатива по внедрению платежного сервиса в ID-карту сейчас
прорабатывается с участием банков, поскольку нужно учесть множество
технических моментов.
Первые документы нового образца – ID-карты и биометрические
паспорта – можно будет получить 1 января 2020 года.
ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет
единственным
документом,
удостоверяющим
личность.
Новый
биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На
территории Беларуси он юридической силы иметь не будет – эта роль
перейдет к идентификационной карте.
Говоря о развитии белорусской платежной системы «Белкарт»,
зампредседателя Нацбанка отметил, что уже начата работа по межсистемной
интеграции системы «Белкарт» с российской платежной системой «Мир».
Одновременно проводятся работы по обеспечению перевода эмиссии
карточек «Белкарт» на карточки стандарта EMV, используя спецификации и
приложения, разработанные АО «НСПК» (оператор системы «Мир») (В IDкарту могут внедрить платежный сервис // http://e-gov.by/ivents/v-idkartu-mogut-vnedrit-platezhnyj-servis. – 2018. – 26.10).

Существует несколько международных проектов, которые
занимаются продвижением идеи раскрытия данных.
Один из них – International Budget Partnership (IBP), международная
организация,
использующая
открытые
данные
для
улучшения
благосостояния населения в разных странах.
Организация «сотрудничает с гражданским обществом в государствах
по всему миру, используя анализ бюджета стран и информационную
деятельность в качестве инструмента для повышения эффективности
управления и сокращения масштабов нищеты», говорится на официальном
сайте проекта. Цель IBP – повысить уровень жизни нуждающихся людей,
избавиться от нищеты путем повышения прозрачности системы
государственного финансирования и более эффективного использования
государственных ресурсов.
Другая международная НКО, реализующая проекты на основе открытых
данных – Open Knowledge. Ее основатели полагают, что «открытые данные
позволяют людям работать вместе, чтобы решать локальные и глобальные
проблемы, понимать мир, обнаруживать неэффективность, оспаривать
неравенство и привлекать правительства и компании к ответственности».
Одной из главных целей организации является создание открытого
правительства в государствах-участниках, для чего был создан проект CKAN
Зарубіжний досвід
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(Comprehensive Open Knowledge Knowledge Archive Network) – веб-система
для хранения открытых данных правительств в разных странах и управления
ими.
Помимо этого, Open Knowledge инициировала несколько десятков
проектов, в том числе Datahub – каталог наборов открытых данных,
размещенных в сети. Организаторы утверждают, что Datahub – это «самый
быстрый способ для отдельных лиц, команд и организаций опубликовать,
развернуть и распространить свои данные».
Активнее всего в области продвижения концепции открытых данных
действуют
некоммерческие
организации
в
США.
Независимой
некоммерческой организацией из Вашингтона является The Center for Open
Data Enterprise, занимающаяся распространением практики публикации
открытых данных и их повторного использования. Главная цель организации
– максимизировать ценность правительственных данных как публичного
ресурса, сосредоточив внимание на людях и организациях, которые будут
использовать эти данные.
Проект позволяет правительственным учреждениям идентифицировать
ценные наборы данных, разрабатывать максимально эффективные стратегии
их использования, обеспечивает сторонние организации теоретическими
знаниями и способствует развитию практических навыков.
Другая некоммерческая организация – The Open Data Foundation
(ODaF) – занимается внедрением стандартов метаданных и разработкой
решений для использования открытых данных. Основной задачей
организации является повышение прозрачности в области политики,
экономики, финансов, здравоохранения, образования, социальных наук,
технологий, сельского хозяйства и экологии.
Кроме того, существует организация, призывающая компании
публиковать и использовать открытые данные в США – это Open Data 500
Companies, которая является первым исследовательским центром США,
использующим открытые данные для создания бизнеса. Проект был создан
для того, чтобы продемонстрировать ценность открытых данных, поощрять
появление и развитие новых компаний, использующих открытые данные, а
также содействовать коммуникации между правительством и бізнесом
(Международные
проекты
открытых
даннях
//
http://open.gov.ru/infopotok/5517817. – 2018. – 22.10).

Власти Сингапура запустили приложение SingPass, позволяющее
гражданам идентифицировать себя на сайтах госуслуг с помощью
биометрических данных.
Разработчики отмечают, что нынешняя система входа на сайты
госсервисов требует ввода пароля, что открывает простор для
мошенничества. Также пользователи часто забывают пароли: в техподдержку
электронного правительства Сингапура в месяц поступает до 150 тысяч
запросов на восстановление пароля.
Зарубіжний досвід
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SingPass должен изменить ситуацию. После биометрической
аутентификации гражданин должен будет придумать шестизначный пин-код,
который придется вводить, если идентификация по отпечатку пальца или
лицу пройдет неудачно. Также приложение будет самоблокироваться, если
обнаружит на мобильном устройстве вредоносную программу (Вика Рябова
Сингапур запустил биометрическое приложение для получения госуслуг //
http://d-russia.ru/singapur-zapustil-biometricheskoe-prilozhenie-dlyapolucheniya-gosuslug.html. – 2018. – 22.10).

10 октября 2018 года был подписан протокол о внесении изменений
в европейскую Конвенцию о защите персональных данных.
…Протокол открыт для подписания всеми государствами, в том числе
не членами Совета Европы (в числе первых его подписал Уругвай).
Конвенция (Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data CETS No.: 108), известная также как
«Конвенция 108», является в настоящее время единственным глобальным
международным договором в сфере защиты персональных данных, носящим
юридически обязывающий характер. Ее положения были созданы в качестве
ответа на проблемы, порождаемые использованием новых информационных
и коммуникационных технологий. Участниками конвенции являются 47
государств-членов СЕ.
Протокол стал результатом совместной работы стран Европы.
Политическая значимость протокола высока. В нѐм заложены
международные гарантии защиты данных, что в условиях стремительной
цифровизации жизни приобретает ключевое значение.
И сами субъекты данных, и государства наделяются широким арсеналом
правовых возможностей и обязательств по обработке данных, их защите от
незаконной передачи, в том числе иностранным компаниям и государствам.
Требования протокола идут в русле прогрессивных европейских
стандартов – Общего регламента по защите данных ЕС (GDPR).
Участие в протоколе позволит IT-компаниям на равных с европейскими
защищать
интересы
своих
пользователей,
в
то
же
время противостоять попыткам отдельных стран незаконно получать
чувствительную информацию о наших гражданах (Принят протокол
изменений в европейскую конвенцию о защите персональных даннях //
http://e-gov.by/ivents/prinjat-protokol-izmenenij-v-evropejskuju-konvenciju-ozashhite-personalnyh-dannyh. – 2018. – 15.10).
Последние слушания, на которых поднимались вопросы,
касающиеся
соцсетей
и
кибербезопасности
выборов,
продемонстрировали широкой публике то, что давно уже известно узким
политическим кругам – Конгресс США испытывает сложности в
понимании технологий.
Директор по политике Lincoln Network Зак Грейвс (Zach Graves):
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«Неспособность разобраться в большинстве этих технических вопросов
становится крупной проблемой и начинает создавать затруднения. На многих
слушаниях мы видим конгрессменов, не имеющих ни малейшего
представления о том, о чем они говорят».
Чтобы помочь законодателям разобраться в вопросе, Грейвс и Даниэль
Шуман (директор по политике Demand Progress) запустили новую
инициативу под названим Future Congress.
В сотрудничестве с рядом IT-компаний и экспертов Future Congress
должен стать концентратором ресурсов и информации для конгрессменов и
комитетов Конгресса. По словам создателей сайта, они также хотят донести
до законодателей, что лучше инвестировать в IT-экспертизу, чем заказывать
разработку законопроектов по непонятным им темам лоббистам и
аналитическим центрам (В США занялись онлайн просвещением
конгрессменов // http://e-gov.by/ivents/v-ssha-zanjalis-onlajn-prosveshheniemkongressmenov. – 2018. – 12.10).

Новый отчет Open Data Barometer вышел 20 сентября. В отличие от
более полного 4-го издания, в нем учитывались лишь страны G20, а
также государства, представители которых подписали международную
хартию открытых данных. Так как Беларусь не относится ни к одной из
этих двух категорий, то наша страна в отчете не представлена.
Первое место в общем индикаторе Open Data Barometer занимает
Канада, в которой продолжается стабильное становление открытого
правительства (open government). Правда, стоит отметить, что, в отличие от
предыдущих изданий, при составлении нового индикатора Open Data
Barometer в этот раз использовалась другая методология. Так, по влиянию
открытых данных на различные направления развития общества первое
место занимает Южная Корея. На втором Мексика и Австралия. Кстати,
именно в Мексике наблюдается наиболее активный рост open data.
По доступности и своевременности предоставления открытых данных
правительством лидирует Великобритания, в то время как Канада лишь
вторая, на третьем месте Австралия. По уровню готовности граждан,
правительства и предпринимателей предоставлять открытые данные первое
место занимает Канада, второе – Франция.
Среди ближайших соседей Беларуси в отчете учтены только Украина и
Россия. Украина попала в отчет, так как является членом международной
хартии открытых данных. В стране отмечается положительная динамика по
развитию open data. Большего прогресса в области предоставления открытых
данных по сравнению с предыдущими отчетами достигла только Мексики.
Россия является членом G20, все участники которой подписали AntiCorruption Open Data Principles. В индикаторе она располагается в середине
таблицы. Тут также наблюдается положительный рост по предоставлению
открытых даннях (Канада признана мировым лидером по предоставлению
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открытых даннях // http://e-gov.by/ivents/kanada-priznana-mirovym-liderompo-predostavleniju-otkrytyh-dannyh. – 2018. – 11.10).

Мобильное приложение myWyco разработано совместно округом
Уайандотт и Канзас-Сити. С его помощью пользователи расширят
возможности получения госуслуг.
Например, жители могут зарегистрировать автомобиль или заплатить
налог на недвижимость прямо со своего смартфона. Кроме того, в
ближайшем будущем через приложение станет возможно оплачивать
судебные пошлины, получать новые водительские удостоверения и
заказывать выписки из медицинских карт (В Канзасе запущено приложение
электронных госуслуг // http://open.gov.ru/infopotok/5517813. – 2018. –
10.10).
Во втором чтении принят проект изменений и дополнений в Закон
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи»,
направленных на дальнейшее расширение практики использования
электронного документооборота в Республике Беларусь.
В частности, законопроект предлагает исключить положения Закона,
предусматривающие создание и хранение карточки открытого ключа
проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) на бумажном носителе.
Уточняются определения отдельных терминов, например, закрепляется
понятие «атрибутный сертификат» – его введение позволит упростить
порядок работы с ЭЦП. Таким образом при изменении места работы
(должности) лица надо будет не менять саму ЭЦП, а переиздать только
атрибутный сертификат.
Вводится понятие «штамп времени» – реквизит электронного
документа, который позволит определить время и дату его создания, а также
понятие «электронная копия бумажного документа».
Уточняется порядок использования иных средств идентификации лица,
помимо применения сертифицированного средства ЭЦП.
За органами архивного дела и делопроизводства закрепляются
полномочия по осуществлению госрегулирования деятельности по
организации работы с электронными документами.
Расширяется круг лиц, наделенных правом удостоверения формы
внешнего представления электронного документа на бумажном носителе, и
сфера применения ЭЦП с учетом сложившейся практики.
Закрепляется возможность подписания одной ЭЦП пакетов электронных
документов. Также один электронный документ может быть подписан
несколькими ЭЦП (если это предусмотрено законодательством или
соглашением сторон).
При доработке ко второму чтению законопроект дополнен нормами,
позволяющими использовать электронные документы, подписанные ЭЦП
физического лица. Для этого их надо будет дополнительно подписать ЭЦП
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организации. Это даст организациям возможность выбирать способ
построения электронного документооборота.
По предложению Постоянной комиссии Палаты представителей по
промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи
в законопроекте отражена устоявшаяся практика использования электронных
копий документов на бумажном носителе в информационном
взаимодействии госорганов и организаций в качестве меры по сокращению
государственного бумажного документооборота и повышению роли
востребованности ЭЦП в повседневной жизни госаппарата. Также при
доработке документа в нем нашли отражение общие требования к хранению
электронных копий документов на бумажном носителе (Принят
законопроект,
дополняющий
применение
электронного
документооборота
//
http://e-gov.by/ivents/prinjat-zakonoproektdopolnjajushhij-primenenie-jelektronnogo-dokumentooborota. – 2018. – 10.10).

Бумажные переписные листы во время переписи населения–2019
останутся в прошлом. По домам будут ходить переписчики с
планшетами. Появится и еще один способ быстро пройти перепись –
самостоятельно через интернет. Соответствующий документ на днях
подписал Президент.
Председатель Национального статистического комитета Инна
Медведева встречает нас с планшетом в руках. Таким пользовались
переписчики во время пробной переписи в прошлом году в Молодечненском
районе…
И.О., пол, возраст, семейное положение… Всего в электронном
переписном листе 49 вопросов. Лишь некоторые вызывали затруднения во
время пробной переписи, но их упростили, сделали всплывающие окна с
подсказками, чтобы всем было понятно. На всю анкету у меня ушло не более
5 минут.
К моменту переписи на сайте Белстата будет пошагово представлена
информация о том, как переписаться по интернету. Предварительно
разъясним все вопросы и через СМИ. Также за помощью можно будет
обратиться на любой стационарный участок или в кол–центр.
К слову, во время пробной переписи треть граждан заявили, что готовы
переписаться через интернет. Это очень удобно: не нужно никого ждать или
куда-то идти, все можно сделать в любое время при наличии планшета,
компьютера, смартфона с выходом в интернет.
Плюс это существенно удешевит проведение переписи. Прежде
планировалось привлечь 15 тысяч переписчиков. А с учетом того, что, как
предполагается, самостоятельно через интернет анкеты могут заполнить
около 25 % населения, – на 3.000 меньше. Значит, меньше потребуется и
планшетов.
Чтобы не возникло накладок, сначала запустят перепись именно через
интернет. Непосредственно на организацию в стране онлайн-переписи, а
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также закупку части планшетов Всемирный банк планирует выделить 1,9 млн
долларов.
Бумажных листов не будет совсем?
– Они останутся только для асоциальных элементов. К таким семьям
переписчики будут ходить в сопровождении милиционера. А после сразу
возвращаться на стационарный участок и вносить всю информацию в
планшет. Хотя и в остальных случаях бумажные переписные листы у
переписчиков будут с собой. Мало ли что случится с техникой? Вообще, мы
надеемся намного упростить и ускорить обработку результатов переписи, а
также улучшить качество получаемых ответов. Потому что именно перепись
на электронных носителях позволяет включить арифметический и
логический контроль, избежать нестыковок, когда информация записывается
со слов респондентов (При переписи населения в 2019 году будут
использовать онлайн анкетирование // http://e-gov.by/ivents/pri-perepisinaselenija-v-2019-godu-budut-ispolzovat-onlajn-anketirovanie. – 2018. – 04.10).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Абрамов М. В., Лозбинев Ф. Ю. Система дистанционного обучения
граждан основным приемам работы с элементами электронного
правительства // Новые информационные технологии в образовании и
аграрном секторе экономики. Сборник материалов I Международной научнопрактической конференции. – 2018. – С. 230–234. Представлены особенности
использования информационно-коммуникационных технологий в образовании. Показаны
особенности систем дистанционного обучения. Приведена информация о разработанной
системе дистанционного обучения граждан основным приемам работы с элементами
электронного правительства.

Алєксєєнко І. В. Концепція «Smart sity» в контексті процесу
децентралізації влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/1848/1/1.pdf. – Назва з екрана.
Андреева Г. Н. Электронное правительство в германии: организация,
цифровая трансформация и правовое регулирование // Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4:
Государство и право. Реферативный журнал. – 2018. – № 3. – С. 71–74.
Использование информационных технологий в государственном управлении в Германии в
настоящее время приобретает широкий размах, ему уделяют большое внимание политики
и исполнительная власть, на разных уровнях управления продвигаются многочисленные
инициативы в данной области – от объединения порталов на федеральном уровне до
городского портала Open Data города Моерса. За 50 лет информационные технологии
настолько глубоко проникли в государственное управление, что если бы, как отмечается в
немецкой литературе, произошла авария в этой области, то остановилась бы деятельность
почти всех подразделений.

Бабаев Э. А. Электронное правительство как элемент цифровой
экономики:
опыт
Республики
Азербайджан
//
Управленческое
консультирование. – 2018. – № 8. – С. 137–147. Глобальная тенденция мирового
развития – усиление процессов целенаправленного использования ИКТ как одной из
движущих сил совершенствования государственного управления. Сфера электронных
услуг органов законодательной и исполнительной государственной власти и управления
является сегодня одной из базовых составляющих организационно-технической системы
цифровой экономики. Успешная реализация инициатив развития электронного
правительства в Азербайджане будет способствовать снижению объема теневой
экономики. В статье рассматриваются инициативы Республики Азербайджан по
реализации концепции электронного правительства. Обосновывается вывод о
необходимости дальнейшего развития ИКТ как приоритетной отрасли для устойчивого
развития страны, а также расширения применения ИКТ на всех уровнях государственного
управления и в органах местного самоуправления.
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Белозеров А. С. Проблемы межведомственного электронного
взаимодействия // Вестник науки и образования. – 2018. – № 12 (48). – С. 5860. В статье анализируются проблемы межведомственного электронного взаимодействия,

а также – как электронное правительство влияет на распространение информации.
Рассматриваются цели, которые лежат на программе «Цифровое общество». В настоящее
время в сфере внедрения информационных технологий в деятельность органов
исполнительной власти сделано много. На смену огромным очередям за получением
государственных услуг пришла форма электронной записи через портал государственных
услуг. Время, затрачиваемое на получение ряда услуг, значительно сократилось за счет
внедрения системы «одного окна». Упрощен порядок получения государственных услуг.

Білик
Л.
Особливості
функціонування
системи
надання
адміністративних послуг у зарубіжних країнах // Науковий вісник
Національної академії внутрішніх справ. – 2018. – Т. 107. – №. 2. – С. 382394. Досліджено зарубіжний досвід організації надання адміністративних послуг, що
передбачає можливість подальшого впровадження найдоцільніших ідей на підставі
аналізу як позитивних, так і негативних аспектів. Зокрема, розглянуто досвід Німеччини,
Нідерландів, Польщі, Бразилії та Канади у сфері організації системи надання
адміністративних послуг органами публічної влади. Установлено, що обслуговування
населення з надання адміністративних послуг органами публічної влади здійснюють
спеціальні установи – «універсами послуг» (Німеччина, Нідерланди, Польща, Канада),
центри обслуговування населення (Бразилія). Сформульовано пропозиції, які може бути
використано як рекомендації для розвитку вітчизняної системи адміністративних послуг.
Водночас слід констатувати брак результатів аналітичних оцінок досвіду впливу на
процеси й результати взаємодії складових нетипової управлінської пари відносин між
суб’єктами процесу надання адміністративних послуг «суб’єкт звернення» – «суб’єкт
надання», що потребує додаткового дослідження. Окреслено виклики, що постають перед
органами влади України щодо забезпечення якості надання адміністративних послуг:
переосмислення державними службовцями та працівниками органів самоврядування своїх
функцій, з огляду на вимоги, потреби та прагнення оновленого, демократизованого і
лібералізованого суспільства; необхідність формування кадрового складу компетентних
управлінських працівників із постіндустріальною світоглядною та ціннісною системою;
суттєве підвищення етичного й інтелектуального потенціалу кадрового забезпечення
загалом. Обґрунтовано актуальність прийняття Адміністративно-процедурного кодексу
України з відповідною системою організації, яка буде ефективною, доцільною та
результативною і забезпечить удосконалення кваліфікації державних службовців, які
мають підвищити рівень професіоналізму, пройти обов’язкове навчання, пов’язане з
вивченням стандартів і методики надання послуг клієнту.

Гарас Л. Н. «Умный город»: некоторые аспекты управления //
Потемкинские чтения. Сборник материалов III международной научной
конференции. Ответственный редактор А.П. Кабаченко. – 2018. – С. 271–276.
Игушкина А. А., Кирюхин Ю. Г. Основные принципы реализации
концепции электронного правительства в зарубежных странах //
Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и
управлении. Сборник статей XVIII Международной научно-практической
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конференции. – 2018. – С. 63–66. Статья посвящена изучению зарубежного опыта в

реализации концепции электронного правительства.

Лепшоков А. Н., Зимовец А. В. Направления повышения эффективности
электронного правительства // Актуальные проблемы управления, экономики
и подготовки профессиональных кадров. Сборник докладов XIX научнопрактической конференции преподавателей, студентов, аспирантов и
молодых ученых. – 2018. – С. 157–160. В статье рассматривается развитие
концепции и механизмов электронного правительства от приоритетов предоставления
государственных услуг в электронном виде к вовлечению граждан в процессы открытого
государственного управления.

Способ Ю. В. Единый портал электронных услуг в цифровой экономике
Республики Беларусь // Сборник конференцій. Сборник материалов
международных научно-практических конференцій / Под редакцией А.А.
Коротких. – 2018. – С. 302–307. В данной статье рассматриваются особенности
электронных государственных услуг, предоставляемых в рамках Единого портала
электронных услуг Республики Беларусь, в контексте становления цифровой экономики.
В работе выявлены некоторые особенности функционирования данного портала, а также
предложены мероприятия по его совершенствованию и привлечению потенциальных
пользователей.

Сушкина Ю. А., Печерский А. В. Анализ развития электронного
правительства за рубежом // Информационные технологии в науке и
образовании. Проблемы и перспективы. Сборник научных статей
Всероссийской межвузовской научно‐практической конференции. Под
редакцией Л.Р. Фионовой. – 2018. – С. 60–64.
Харламова И. Р. Региональное электронное правительство: проблемы и
перспективы развития // Современная наука как основа инновационного
прогресса. Материалы международной научно-практической конференции /
Ответственный редактор А.А. Зарайский. – 2018. – С. 126–129. Понятие
«электронное правительство» на сегодняшний день прочно вошло в политический и
научный дискурс, оставаясь при этом не до конца устоявшимся. При том, мы говорим о
понятном и технологичном по своей природе явлении – использовании компьютерных
технологий в государственном управлении. В данной статье будут рассмотрены основные
проблемы «электронного правительства» и возможные пути их решения.

Хватов А. Е. Вектор развития электронных услуг в среде цифровой
экономики // Современная наука как основа инновационного прогресса.
Материалы
международной
научно-практической
конференции
/
Ответственный редактор А.А. Зарайский. – 2018. – С. 129–131. В данной статье
автор анализирует целевые показатели программы, связанные с тематикой
предоставления государственных услуг в электронной форме, и приходит к выводу о
смещении акцентов в данной сфере с обеспечения массовой доступности электронных
услуг на их качественное «цифровое» развитие.

Бібліографія

64

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

1 – 31 жовтня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Хурмуз Н. Д. Об использовании управления по изменениям и управления
по результатам в Сирии // Вестник Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова. – 2018. – № 4 (100). – С. 211–217.

Понимание необходимости повышения эффективности государственного управления
привело к тому, что в конце XX в. многие развитые и развивающиеся государства
перешли на систему управления по результатам. В статье проведен анализ использования
принципов и основ управления по результатам и изменениям в Сирии. Показано, что
данные процессы, начавшиеся в начале XXI в., были прерваны военными действиями, но
возобновились в настоящее время. На основе изучения современных программ и проектов
административной реформы Сирии автором выделены проблемы (военно-политический
конфликт, санкции со стороны США и стран Европейского союза, изоляция страны) и
ограничения (нежелание государственных служащих принимать перемены, слабый
контроль реализуемых реформ, отсутствие системного подхода к административным
реформам) их реализации, сформулированы мероприятия по повышению эффективности
предпринимаемых правительством Сирии действий, а именно: формирование системы
ответственности государственных служащих на основе управления по результатам,
укрепление тенденции оценки эффективности государственных программ и проектов
через центральные органы финансового контроля, разработка практических мер
производительности и оперативных планов, укрепление тенденции к использованию
компьютерных технологий и Интернета в государственном секторе, постоянный
мониторинг реорганизации и реструктуризации на микроуровне в каждом
государственном органе и реструктуризации государственного сектора каждые десять –
пятнадцать лет.
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