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Анонс
5 грудня 2018 р. (Луцьк)
Міжнародний Форум «Навколо Хмари. Навколо ЦОД. Навколо IP.
Навколо Даних. Навколо IoT. Навколо Безпеки».
5 грудня 2018 року Луцьк зустрічає Міжнародний Форум «Навколо
Хмари. Навколо ЦОД. Навколо IP. Навколо Даних. Навколо IoT. Навколо
Безпек» (або BIT-2018). В рамках BIT-2018 можна дізнатися і обговорити з
колегами та представниками провідних вендорів актуальні питання і
тенденції, що пов’язані з використанням хмарних та IP-технологій,
інфраструктурою та використанням даних, відкрити для себе «Інтернет
речей», а також отримати відповіді на актуальні питання – засоби захисту від
кіберзлочинів, хакерських атак та інформаційна безпека.
На Форумі можна почути наступні цікаві виступи:
- «UCloud. Приклади використання», Данило Бєлов, Директор з
розвитку, UCloud;
- «Нові технології і рішення ESET для протидії сучасним
загрозам», Вячеслав Заріцький, провідний технічний спеціаліст, ESET
Україна;
«Шкідливе
відеоспостереження», Володимир
Гук,
Business
Development Manager;
- «Хмарний провайдер UCloud. Погляд з середини», Данило Бєлов,
Директор з розвитку , UCloud;
- «DLP-рішення як додатковий рівень ІТ-безпеки корпоративної
мережі», Сергій Кадет, менеджер відділу роботи з партнерами та клієнтами,
ESET Україна;
- «Технології покращення якості Wi-Fi на фізичному рівні: TxBeamForming, BeamFlex, Polarization Diversity – MRC», Сергій Клименко,
консультант з бездротового обладнання Abitek Distribution;
- «Greycortex Mendel: що ховається у Вашій мережі?», Сергій Кадет,
менеджер відділу роботи з партнерами та клієнтами, ESET Україна;
- «Переваги комплексного постачання систем безпеки», Андрій Дудко,
CMO, РОМСАТ.
Також можна напряму поспілкуватися з представниками таких
компаній, як ESET, UCloud, РОМСАТ, GigaCloud та іншими.
Протягом всього часу проведення Форуму буде діяти виставка, де
відвідувачі зможуть ознайомитися з новітніми розробками, побачити їх
втілення в реальних продуктах, живі демонстрації та інсталяції.
Одна з найбільш цінних складових Форуму – це спілкування партнерів
та відвідувачів, можливість задати найболючіші питання безпосередньо
представникам провідних виробників обладнання та ІТ-рішень,
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постачальникам та експертам, отримання великої кількості корисних ділових
контактів (http://it-forum.com.ua/itforum/wiw_sobyt.php?ID=9797).

8 грудня 2018 р. (Україна)
DS Competition – перший в Україні двотижневий онлайн-хакатон
по Data Science.
Vodafone запускає нову ініціативу в рамках платформи для
експериментів з великими даними Big Data Lab. 8 грудня стартує
DS Competition – перший в Україні двотижневий онлайн-хакатон по Data
Science.
Хакатон DS Competition ставить перед учасниками 2 конкретні
актуальні для Vodafone завдання з аналізу даних. Йдеться про визначення
найбільш ймовірних користувачів однієї з послуг компанії та визначення віку
клієнта. Vodafone разом з AI Booster проведe хакатон для того, щоб обрати
найбільш якісне рішення поставлених завдань. Відкриття хакатону
відбудеться 8 грудня, а переможці будуть визначені 23 грудня 2018-го під час
фінального мітапу.
Змагання буде проводитися онлайн, взяти участь у ньому можуть
команди дата-аналітиків з усіх регіонів України та будь-якої точки світу.
Команди змагатимуться за призовий фонд $3 тис.
До участі в хакатоні запрошуються представники технічного ком’юніті
та команди незалежних розробників. Учасники DS Competition отримають
доступ до реальних знеособлених даних Vodafone. Набір даних повністю
анонімізований і підготовлений таким чином, щоб при цьому можна було
відстежити закономірності та особливості поведінки на великій кількості
подій.
Платформа Big Data Lab була запущена в 2018 році. В рамках проекту
Vodafone Україна вперше відкрив масив своїх реальних даних всім
зацікавленим дата-аналітикам і розробникам. Учасники лабораторії отримали
можливість на основі реальних даних під керівництвом менторів розробити
проекти в 3 категоріях: рішення для міста, бізнесу та поліпшення якості
життя. Проект включав масштабний хакатон по Data Science і акселераційну
програму для команд-переможців хакатону.
Відзначимо, що Vodafone використовує великі дані як для вирішення
власних завдань, так і для надання бізнес клієнтам послуг на основі big data.
Це і гео-аналітика, і скорінг, й аналіз цільової аудиторії, і пошук потенційних
клієнтів, таргетинг. Рішення Vodafone на основі big data визнані кращим
рішенням року для бізнесу за результатами премії Telecom Awards 2018
(Людмила Кліщук Vodafone запрошує на онлайн-хакатон з Data Science //
https://nachasi.com/2018/11/30/vodafone-hakaton-z-data-science. – 2018. –
30.11).

Анонс

5

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

1 – 30 листопада 2018 року

<
20-28 лютого
2015
7–8 лютого 2019 р. (м. Івано-Франківськ)
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті».
Організатори заходу: громадська організація «Розумне місто та
екосистема», Державне агентство з питань електронного урядування
України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ініціатори освітнього
проекту «Еschools».
Напрями роботи конференції:
– цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти;
– інформаційно-освітні веб-ресурси територіальних одиниць;
– застосування ІКТ при підвищенні кваліфікації педагогічних та
науковопедагогічних працівників.
Захід відбудеться 7–8 лютого 2019 року у м. Івано-Франківську.
Під час проведення заходу передбачається виставка «Сучасні
смартрішення в освітньому процесі» та проведення майстер-класів по
роботі з новітнім освітнім обладнанням і програмними засобами для закладів
освіти з врученням сертифікатів. Для участі у конференції необхідно
зареєструватися до 20 грудня 2018 року за посиланням https://goo.gl/3e7xnZ
(http://edu-post-diploma.kharkov.ua/wpcontent/uploads/2018/11/List_IMZO_22.1_10-4369_vid_23.11.18.pdf).
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Кабинет министров Украины создал Электронный реестр листков
нетрудоспособности.
«Правительство приняло постановление Кабинета министров Украины
«О создании Электронного реестра листков нетрудоспособности», которым
предусмотрено создание Электронного реестра листков нетрудоспособности
как системы накопления, хранения и использования информации о
выданных, продолженных и учтенных листках нетрудоспособности с
использованием информационной инфраструктуры Реестра застрахованных
лиц Государственного реестра общеобязательного государственного
социального страхования», – говорится в сообщении пресс-службы
Министерства социальной политики.
Кроме того, правительство поставило задачи центральным органам
исполнительной власти совместно с Фондом социального страхования
Украины разработать и подать до 1 февраля 2019 года на рассмотрение
Кабмина проект положения об Электронном реестре листков
нетрудоспособности, а также обеспечить технические возможности,
необходимые для функционирования реестра (Кабмин создал Электронный
реестр листков нетрудоспособности // https://focus.ua/politics/413370kabmin-sozdal-elektronnyj-reestr-listkov-netrudosposobnosti.html. – 2018. –
28.11).
16 листопада у м. Києві відбувся «Форум цифрового розвитку
України», в якому взяли участь близько 120 представників органів
влади, громадськості, науки та освіти, провідних компаній у сфері
інформаційно-комунікаційних
технологій,
електронної
торгівлі,
електронної медицини тощо. Вони обговорили перспективи гармонізації
цифрового ринку України з ЄС та країнами Східного партнерства. Зокрема,
мова йшла про можливість електронної торгівлі з країнами Східного
партнерства та ЄС, взаємне визнання цифрових підписів, доступ до
європейських електронних послуг в сфері медицини, освіти та науки.
Під час заходу Урядовий офіс координації європейської та
євроатлантичної інтеграції презентував проект Стратегії інтеграції
України до Єдиного цифрового ринку ЄС («дорожньої карти»). Зі свого боку
українські експерти представили аналітичний звіт «Проблеми та перспективи
гармонізації цифрового ринку України з ринками ЄС та країн СхП».
Андрій Бірюков, радник Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра
економічного розвитку і торгівлі України, виконавчий директор Hi-Tech
Office Ukraine розповів про перспективи реалізації Концепції розвитку
цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. Валерій Фіщук,
співголова ІТ-комітету Американської торгівельної палати, менеджер з
розвитку бізнесу Cisco, наголосив на важливості розвитку внутрішнього
Офіційна інформація
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цифрового ринку України, «щоб місцевий бізнес спочатку навчився
працювати один з одним в цифровому режимі, але при цьому вже зараз
потрібно поступово закладати в інфраструктури та цифрові платформи
стандарти цифрового ринку ЄС». Живицький Дмитро, керівник апарату
Сумської обласної державної адміністрації розповів про цифровізацію
Сумщини та ініціативу Сумської ОДА «Смарт регіон». Регіональний вимір
цифровізації продовжив Сергій Лобойко, керівник Центру розвитку
інновацій, зокрема розповів про проект розробки ІТ сервісів, яким
планується охопити 300 громад України.
Своїми коментарями щодо проекту Стратегії інтеграції України до
Єдиного цифрового ринку ЄС поділилися Нелі Ковалишин (Урядовий офіс
координації європейської та євроатлантичної інтеграції), Ірина Шостак,
Віталій Карлаш та Юлія Зайченко, Олександр Козлов, Ульяна Горошко
(Міністерство юстиції України), Юрій Козлов, (державне підприємство
«Національні інформаційні системи»). Зокрема, вони розповіли про новели
законодавства у сфері електронних довірчих послуг та стратегію
впровадження їх у інші сервіси, про розвиток та міжнародне визнання
українських електронних довірчих послуг і співпраці з ЄС та країнами
Східного партнерства. Зокрема на 2019 рік заплановане укладання
міжнародної угоди про визнання українських електронних цифрових
підписів.
Провідний фахівець ЄС в сфері розвитку цифрової економіки Вілма
Місіуконене (Vilma Plepyte Misiuko) розповіла про досвід Литви та дала
низку рекомендацій для України: «Україна входить в «перший ешелон»
країн, які впроваджують принципи єдиного цифрового ринку. Тому час ще є,
і Україна рухається в правильному напрямі. Для успішного впровадження
принципів цифрової економіки має бути ефективний діалог як зі сторони
держави, так і зі сторони громадянського суспільства й бізнесу, в центрі
якого має бути людина і її проблеми.»
Ірина Кучма (OpenAIRE) розповіла про європейську інфраструктури
даних та роль відкритої науки в побудові цифрового ринку ЄС. Учасники
форуму мали змогу першими побачити портал, що буде запущений
наступного тижня під час офіційного «запуску» Європейської хмари
відкритої науки 23 листопада.
Більш фокусно прогрес України за окремими напрями гармонізації
цифрового ринку України з ринками ЄС та країн СхП учасники форуму
обговорили в рамках тематичних панелей: 1) Проблеми та перспективи
гармонізації цифрових ринків: довіра та безпека в цифровій економіці,
електронна комерція, цифрова інфраструктура; 2) Розвиток екосистем ІКТ
інновацій, цифрових компетенцій та електронної медицини.
Андрій Набок (Державне агентство з питань електронного
урядування України) розповів про розробку Національного Плану
широкосмугового доступу (ШСД) та роботу над проектом Постанови КМУ
«Про деякі питання розвитку та створення інфраструктури широкосмугового
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доступу до Інтернету для подолання цифрової нерівності». «Відповідно
Плану до 2022 року усі громадяни повинні мати можливість підключитись до
ШСД».
Денис Захаренко (директор дирекції розвитку масового сегменту
ПАТ «Укртелеком») презентував результати власного дослідження ПАТ
«Укртелеком» проникнення Інтернету в Україні та пропозиції щодо
подолання «цифрового розриву».
Ольга Большакова (керівник Центру адвокації та лобіювання
Незалежної Асоціації мовників) розповіла про перехід до цифрового
мовлення і про переспективи появи «цифрового дивіденду», але тільки після
виборів.
Олександр Юрчак (Генеральний директор АППАУ) повідомив про
те, що вже сформована Стратегія розвитку Індустрії 4.0, триває етап
узгодження її в урядових структурах, в першу чергу з інноваційною та
промисловою стратегіями. В практичній площині її реалізація передбачається
через низку проектів за окремими напрямками цієї стратегії, зокрема
створюється мережа регіональних центрів Індустрії 4.0: вже відкриті центри
в Одесі та Харкові, скоро відбудеться відкриття такого центру і в Києві.
Микола Вольвач (державний експерт Директорату інновацій та
трансферу технологій Міністерства освіти і науки України) розповів про
проект нової Стратегії інноваційного розвитку України до 2030 року і
запропонував узгодити в плані заходів, що буде розроблятися на реалізацію
цієї стратегії необхідні кроки для стимулювання розвитку екосистем ІКТ
інновацій, цифрових і технологічних інфраструктур для досліджень та
інновацій.
Кобець Віктор (Державна інноваційна фінансово-кредитна
установа) розповів про нову грантову програму для стимулювання
винахідників, та створення відповідного фонду, де за результатами конкурсів
будуть надаватися кошти у вигляді послуг підтримки впровадження
винаходів сумою до 2 млн. грн.
Керівник групи експертів МОЗ Анастасія Халєєва та експерт МОЗ
Андрій Сучик розповіли про захист персональних даних пацієнтів, що
регулюється законом про захист персональних даних та забезпечуються
комплексною системою захисту інформації. Модель даних системи ЕЗДОРОВ’Я відповідає європейській директиві Cross border patient summary й
забезпечує сумісність даних, отже до 2020 року може бути запроваджений
пілотний проект транскордонного співробітництва систем електронного
здоров’я з країнами ЄС та Східного партнерства. Також було зазначено про
плани МОЗ найближчим часом перейти на безпаперову звітність.
Ігор Балуба (керівник експертної групи з питань освіти дорослих та
педагогічної освіти в рамках Міністерства освіти і науки України)
зазначив, що міністерство працює над розвитком цифрових навичок та
компетенцій по трьом напрямкам: розвиток цифрових компетенцій школярів
(шляхом впровадження спеціальних предметів та методик); розвиток
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цифрових компетенцій вчителів (для засвоєння нових методик навчання
школярів з використанням цифрових технологій та підвищення власних
цифрових компетенцій); навчання упродовж життя в контексті цифрової
освіти дорослих (на сьогодні розробляється проект закону України «Про
освіту дорослих», де мають бути закладені законодавчі основи для створення
системи розвитку цифрових компетенцій населення України віком від 14-ти
років до глибокої старості). Також пан Ігор розповів, що у липні 2018 року
було розроблено Концепцію розвитку педагогічної освіти, яка передбачає
розробку стандартів цифрової компетентності вчителів (для цього буде
створено спеціальну робочу групу). В контексті перспектив було зазначено,
що розроблені та затверджені на сьогодні стандарти вищої освіти у більшості
своїй вже містять стандарти цифрових компетенцій.
Тетяна Нанаєва (голова Експертно-консультативного комітету з
цифрових технологій в освіті при Міністерстві освіти і науки України)
наголосила на важливості актуалізації теми розвитку цифрових навичок та
компетенцій у суспільстві. Для цього необхідно якомога швидше розробляти
стандарти для різних категорій та професій суспільства України на основі
фреймворка Digital Competence 2.1 та започаткувати процес сертифікації на
базі розроблених стандартів. При цьому важливим фактором подальшого
розвитку в даному напрямку є наявність інструментів вимірювання цифрових
навичок та компетенцій. Наразі Експертно-консультативний комітет з
цифрових технологій в освіті працює над розробкою стандарту цифрових
компетенцій для школярів. Також пані Тетяна відмітила, що для розвитку
цифрових навичок та компетенцій в Україні може бути створена спеціальна
експертна група, яка включала б представників всіх зацікавлених
стейкхолдерів відповідної сфери.
Завершився форум ухваленням резолюції в якій учасники форуму
підтримали євроінтеграційний вектор цифрового розвитку України та
ініціативу Уряду щодо розробки Стратегії інтеграції України до Єдиного
цифрового ринку Європейського Союзу. («дорожньої карти»). В той же час
для переходу до практичних результативних дій у всіх сферах цифрової
гармонізації в Україні запропонований конкретний перелік стратегічних
документів, які слід розробити найближчим часом та синхронізувати між
собою, та першочергових пілотних транскордонних проектів. Запропоновано
на урядовому рівні скоординувати дії в напрямі гармонізації цифрових
ринків з ЄС та країнами Східного партнерства в рамках діяльності
Координаційної ради з розвитку цифрової економіки та суспільства.
Форум відбувся за підтримки проекту «Громадська синергія», що
фінансується Європейським Союзом та виконується Міжнародним фондом
«Відродження». Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на
заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково відображають
точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
Організатори: ГС «Центр розвитку інновацій» та Національний
університет «Києво-Могилянська академія» у партнерстві з організаціями
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проєвропейських громадських платформ (Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної
платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства) (Коли
Україна
приєднається
до
цифрового
ринку
ЄС?
//
https://www.prostir.ua/?news=koly-ukrajina-pryjednajetsya-do-tsyfrovohorynku-es. – 2018. – 26.11).

23 листопада, о 2 годині ночі у Верховній Раді України відхилили
законопроект №8265, спрямований на підвищення ефективності
публічних закупівель. «За» проголосували лише 166 народних депутатів.
Законопроект передбачав ряд суттєвих новацій – правове врегулювання
закупівель на «допорогові» суми (до 200 тисяч – для товарів та послуг і 1,5
тисяч – для робіт), удосконалення механізмів оскарження та можливість для
бізнесу виправити технічні помилки після проведення аукціону.
Законопроект вводив термін «спрощена закупівля» для тендерів на суму
від 50 до 200 тисяч гривень. Понад 250 тисяч закупівель, які сьогодні
відбуваються поза системою, могли у разі подальшої підтримки
законопроекту у парламенті стати доступними для моніторингу та мати етап
аукціону.
Крім того, законопроект передбачав право для переможця аукціону
виправляти технічні помилки та довантажувати документи протягом 24
годин. Це дозволило б замовнику зберегти найбільш економічно вигідну
пропозицію, яку раніше він змушений був відхилити за недотримання вимог.
Серед інших положень законопроекту – запровадження електронних
каталогів, удосконалення механізму оскарження торгів в Антимонопольному
комітеті та можливість бізнесу повернути плату за задоволену скаргу.
Для внесення даних змін у законодавство тепер потрібно реєструвати
новий законопроект та проходити процедуру його погодження. Але ми
переконані, ці зміни обов’язково будуть. Закликаємо депутатів їх підтримати
уже в новій редакції законопроекту (У парламенті не підтримали
вдосконалення ProZorro // https://prozorro.gov.ua/news/u-parlamenti-nepidtrimali-vdoskonalennya-prozorro. – 2018. – 23.11).
«Стоп довідки», так коротко можна охарактеризувати реформу
електронного урядування в Україні. Е-урядування – це нова форма
державного управління, яка базується на широкому використанні
сучасних інформаційних технологій.
Голова
Державного
агентства
з
питань
електронного
урядуванняОлександр Риженко:
«Найбільше, чого очікують громадяни – якісних сервісів. І ми працюємо
з державними органами, які надають адміністративні послуги з переведення
послуг в електронний вигляд».
Історія електронного урядування на серйозному державному рівні
розпочалася понад 4 роки тому. Тоді створили агенцію, яка стала опікуватися
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електронним врядуванням. Тоді Україна вперше отримала інституцію, яка
займається розвитком і архітектурою електронної сфери. Згодом
запрацювала система державного сервісу е-gov.
«Якщо ми хочемо якісну послугу, щоб нас не відсилали за довідками,
відповідно, в ідеалі це повинно відбуватися в електронному вигляді».
Е-урядування – це сучасний відкритий уряд, який має на меті
побудувати сервісну відкриту державу для своїх громадян. Концепція
спілкування між громадянами та владою стає доступною й відкритою для
всіх.
Напрямки е-урядування в Україні: відкриті дані електронні послуги, а
також електронна участь, яка забезпечує право участі громадян за їхньою
власною ініціативою в розвитку самоврядування, формуванні та реалізації
державної політики.
Крім того, цього року Україна посіла 17-те місце за рівнем розвитку
відкритих даних та 2-гу сходинку серед країн, котрі здійснили найбільший
прогрес за останніх 4 роки.
На думку міжнародних партнерів, Україна має всі умови для того, щоби
рухатися вперед у системі е-урядування. Адже для цього є розуміння уряду,
відповідні кадри та бажання влади побудувати сучасну електронну державу
(Реформа е-урядування: як Україна перетворюється на сучасну
електронну державу // https://uatv.ua/reforma-e-uryaduvannya-yak-ukrayinaperetvoryuyetsya-na-suchasnu-elektronnu-derzhavu-video. – 2018. – 22.11).

Google у співпраці з Міністерством освіти і науки України (МОН)
розробила спеціальний курс з мережевого етикету та безпеки. Його мета
– навчити усіх охочих безпечно та комфортно працювати в інтернеті.
Які матеріали містить курс від МОН та Google
Курс складається з 5 аудіовізуальних модулів по 2 уроки із короткими
тестами наприкінці кожного модуля:
Навчання правил безпеки й конфіденційності в інтернеті
Безпека користування мобільними пристроями
Правила безпечного пошуку інформації
Самозахист від фішингу та шахрайства
Турбота про свою репутацію в мережі
Завдання курсу поєднують у собі текстові матеріали та відеоролики. На
кожен етап курсу доведеться витратити по 13 хвилин.
Кожен, хто пройде курс повністю, отримує доступ до пакету навчальних
ресурсів із мережевого етикету й безпеки, який допоможе зацікавити учнів і
наочно пояснити матеріал. Після успішного складання всіх 5 тестів учасник
отримує так званий значок просвітянина з питань мережевого етикету й
безпеки.
Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України:
Сучасні діти стикаються з низкою викликів, яких не було у нашому
дитинстві. Школа мусить адекватно на ці виклики реагувати. Розвиток
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цифрової компетентності в дітей, вміння грамотно використовувати сучасні
технології – важлива частина того, чому мусить вчити школа в XXI столітті. І
ми вдячні нашим партнерам, що вони готові співпрацювати з нами та
розробляють матеріали для учнів та вчителів (Аліна Присяжнюк Міносвіти
спільно з Google запустило шкільний курс із інтернет-безпеки //
https://nachasi.com/2018/11/20/internet-bezpeka. – 2018. – 20.11).

Зараз на порталі державних послуг, які українці можуть отримати
дистанційно, є більше 70 різних сервісів.
В Україні вже можна отримувати довідки від держорганів, відкривати
рахунки в банках і займатися іншими бюрократичними справами без довгих
черг і витрати часу. З 5 листопада в країні почав функціонувати механізм
BankID, який дозволяє отримувати доступ до адміністративних і банківських
послуг, не виходячи з дому.
BankID – це єдина електронна система верифікації людини, яка
дозволяє підтвердити особу дистанційно і отримати доступ до
адміністративних і банківських послуг.
Зараз на порталі державних послуг, які українці можуть отримати
дистанційно, є більше 70 різних сервісів. Незабаром їх кількість планують
збільшити до 100.
Підключення
до
системи
BankID
НБУ
зараз
абсолютно
безкоштовне. Пройти ідентифікацію в системі нескладно, але є ряд умов. Так,
користувач повинен бути клієнтом банку, який вже підключився до системи
BankID. Зараз в Україні таких банків всього 5, серед яких і державні
ПриватБанк і Ощадбанк.
До того ж, нововведення зараз підтримує не так багато установ: це,
наприклад, Міністерство юстиції України, Портал державних послуг,
Держгеокадастр, Львівська міська рада, Електронна система місцевих
петицій та інші.

Щоб скористатися ідентифікацією через BankID, потрібно на одному з
сайтів цихустанов вибрати пункт входу в систему через BankID. Правда,
працює послуга не навсіх вищеперелічених сайтах (станом на вечір 5
листопада). Так, наприклад, на сайтіЛьвівської міськради, Порталі
електронних сервісів Харкова, Державному агентстві з питань електронного
Офіційна інформація
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урядування України цей сервіс все ще недоступний і видаєпомилку при
спробі увійти.
Далі, коли ви натиснете «увійти через BankID», потрібно буде вибрати
безпосередньо сам банк, в якому ви обслуговуєтеся, наприклад, ПриватБанк,
Ощадбанк або інші. Після цього з’явиться вікно з трьома способами
ідентифікації – через банк, за допомогою мобільної аутентифікації і
електронно-цифрового підпису (ЕЦП).
Власне, при ідентифікації через банк немає ніяких складнощів, у
випадку з ПриватБанком потрібно просто відсканувати QR-код або ж ввести
номер телефону і пароль, за допомогою якого ви підключаєтеся до Приват24.
Щоб пройти ідентифікацію за допомогою мобільного телефону, є два
варіанти – ідентифікація за допомогою IDcard і ЕЦП. Так, спочатку потрібно
завантажити додаток (до слова, працює ця послуга тільки на системі
Android). Зробити це можна за посиланням, яке знаходиться під QR-кодом.

Далі можна вибрати–пройти ідентифікацію по паспорту або електронноцифрового підпису. Якщо ви вибираєте другий варіант, то попередньо
необхідно буде закинутиЕЦП в мобільний, за допомогою шнура живлення в
будь-яке доступне вам місцепам’яті sd-карти смартфона (це необхідно
зробити всього один раз). Надалі потрібнобуде вказати шлях в додатку, де і
буде перебувати ваш файл-ключ (ЕЦП). Після цьогопросто запускайте
додаток і відскануйте QR-код, або ж введіть цифровий код вручну. Щоб
пройти ідентифікацію за допомогою IDcard, в додатку потрібно буде вибрати
Офіційна інформація
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зображення пластикового паспорта, далі потрібно ввести реквізити безпеки
доступу до персональних даних чипа, PIN2.
«Піднести паспорт до телефону, пристрій зчитає персональні дані
(займає 5-7 сек., при цьому утримуйте паспорт поруч з апаратом)», – сказано
в інструкції до BankID.
Після цього процедура та ж – скануєте QR-код додатком або вводите
вручну цифровий код. Варто відзначити, що ідентифікація через IDcard
можлива тільки для власників нового, пластикового паспорта; якщо у вас
паспорт в форматі книжечки, пройти ідентифікацію з його допомогою не
вийде.
Тобто для того, щоб скористатися BankID, не потрібно вводити ніякі
свої дані, сканувати документи або передавати особисту інформацію. Досить
просто пройти процес ідентифікації за допомогою доступних інструментів.
Банки через сервіс BankID зможуть передати наступні дані:
 прізвище, і’мя, по батькові;
 дата народження;
 ідентифікаційний номер (ІНН);
 адреса реєстрації;
 номер телефону;
 e-mail адреса;
 скан-копії паспорта та ІНН (Отримувати довідки від
держорганів
в
Україні
тепер
можна
через
інтернет
//
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/-poluchat-spravki-ot-gosorganov-v-ukraineteper-mozhno-cherez-internet-1189792.html. – 2018. – 18.11).

Послуга з оцифрування паперових документів, переведення їх в
електронний вигляд останнім часом доволі затребувана з боку
державних установ.
Оцифрування паперових документів – одна із задач України при
переході до цифрового урядування. Ця послуга останнім часом доволі
затребувана з боку державних установ. Тендер на переведення матеріалів
документації в електронний вигляд оголосили та провели і в Державній
службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Перший заступник голови Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру Людмила Шемелинець:
«Перетворення усіх матеріалів Державного фонду документації із
землеустрою в електронний вигляд забезпечить:
- оперативний та швидкий пошук та перегляд користувачами;
- знизить корупційні ризики;
- введення оперативного моніторингу використання та надходження
документації із землеустрою до Державного фонду».
Заявки на участь у тендері з вартістю майже 20 мільйонів гривень
чомусь подали лише два державні підприємства. Причому засновником обох
Офіційна інформація
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є безпосередній замовник цього тендера. Можливою причиною такої низької
зацікавленості інших потенційних учасників стали стислі терміни виконання
робіт. Компанія-переможець у період до 10 грудня – а це заледве півтора
місяці з моменту завершення тендеру – має перетворити в електронний
вигляд 750 тисяч документів. А це за понад 15 з половиною
мільйонівсторінок малих форматів. Та три мільйони 900 тисяч – великого
формату. Ускладнює роботу різне кольорове тло документів – пожовкле,
сіре, біле. Всі матеріали Фонду зшиті. І знаходяться у 25-ти регіонах України.
Редакція телеканалу двічі зверталася із запитом до Держгеокадастру з
проханням надати наступні відповіді:
«Чому заявки на участь у тендері подали лише два державних
підприємства? Чому встановлено такий стислий період виконання робіт?
Коли і як можна буде переконатись, що роботи по тендеру виконані у
встановлений період?»
На жаль, редакція за три тижні, на момент виходу сюжету, відповіді не
отримала. Переможцем тендера визнали підприємство «Центр державного
земельного кадастру», яке зобов’язалося виконати роботи без залучення
підрядників. Редакція і далі стежитиме за тим, чи отримають суспільство та
громадяни реальний результат від освоєння державних коштів, і коли саме це
станеться (Оцифрування документів – одна із задач України при переході
до
електронного
урядування
//
https://espreso.tv/news/2018/11/16/ocyfrovka_dokumentov_odna_yz_zadach_ukr
ayny_pry_perekhode_k_elektronnomu_upravlenyyu_sobytye. – 2018. – 16.11).

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на пресконференції «Перші кроки та найближчі плани ЦВК» повідомила, що Закон
України «Про вибори Президента України» не враховує існування IDкартки, тому для її власників буде неможливо забезпечити деякі
передбачені законодавством процедури.
Державна міграційна служба України наголошує на тому, що паспорт
громадянина України у формі ID-карти є документом, що посвідчує особу
та підтверджує громадянство України. Цей документ є підставою для
отримання виборчого бюлетеня на виборчих дільницях та надає право голосу
на виборах Президента України особам, яким на день виборів виповнилося
18 років. Відтак, власники ID-карт жодним чином не можуть бути обмежені в
праві голосу на майбутніх виборах Президента України. При цьому нова IDкартка, до завершення паспортної реформи, використовується в Україні
нарівні з попереднім зразком паспорта громадянина України у формі
книжечки (зразка 1994 року), що видавався громадянам раніше.
Водночас зазначена Головою ЦВК інформація стосується здебільшого
кандидатів на пост Президента України, оскільки ЦВК реєструє зазначених
осіб за умови отримання вичерпного переліку документів, серед яких –
ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та
сторінок, де зазначаються відомості про його місце проживання (У власників
Офіційна інформація
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ID-карт не виникне жодних проблем при голосуванні на майбутніх
виборах
//
https://www.1.zt.ua/news/rizne/u-vlasnikiv-id-kart-ne-viniknezhodnih-problem-pri-golosuvanni-na-maybutnih-viborah.html. – 2018. – 15.11).

Державна служба України з безпеки на транспорті відкрила дані про
ліцензії транспортних засобів на перевезення пасажирів та вантажів.
Тепер українці зможуть перевірити онлайн ліцензію транспорту за
допомогою сервісу OpenDatabot. Для цього потрібно сфотографувати або
ввести вручну номер транспорту в цьому сервісі.
Як перевірити ліцензію маршрутки та навіщо це робити
«Укртрансбезпека» відкрила дані про ліцензії транспортних засобів
на перевезення пасажирів та вантажів. Перед тим, як видати ліцензію,
структура перевіряє якість та безпечність транспортного засобу, кваліфікацію
водія, страхування. Якщо ви сідаєте в маршрутку без ліцензії – ви не маєте
жодних гарантій, в тому числі й права компенсації збитків у разі ДТП,
інформує нас платформа для роботи з державними відкритими даними
OpenDatabot. На платформі пояснюють, навіщо перевіряти ліцензію, що
робити, ящо транспорт її не має, а також наводять покрокові дії, як
скористатися ресурсом для перевірки.
Навіщо перевіряти ліцензію?
Ліцензійні авто проходять перевірки інспекторами та планові техогляди,
а медики перевіряють водіїв перед виходом на маршрут. По кожному з 9ти типів ліцензування є свої вимоги до перевізників. Наприклад, водії
маршруток повинні мати посвідчення категорії «D», стаж керування
не менше трьох років та мінімальний вік – 21 рік. Сам автомобіль повинен
мати державну реєстрацію, проходити техогляд та бути внесеним до Єдиного
державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Інфографіка від платформи OpenDatabot
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Що робити, якщо у транспорта не виявлено ліцензії
«Це означає, що маршрутка не перевіряється і може бути небезпечна.
Найкращий варіант – не користуватися її послугами. Також, якщо
ви виявили, що маршрутка не має ліцензії, ви можете написати скаргу
в Укратрансбезпеку», – пояснює Данило Молчанов, керівник напряму
розвитку електронних послуг TAPAS. За його словами, перевірити можна
всі види транспорту, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення,
як регулярні так і нерегулярні (таксі, маршрутки, автобуси, вантажівки)
(Альбіна Курбанова Відтепер можна дізнатися онлайн все про ліцензії
маршруток та автобусів // https://nachasi.com/2018/11/15/ukrtransbezpekalitsenziyi-marshrutok. – 2018. – 15.11).
15 листопада, у місті Доха відбулося перше засідання спільної
Міжурядової комісії з економічного, торговельного та технічного
співробітництва між Урядом України та Урядом Держави Катар під
співголовуванням Степана Кубіва, Першого віце-прем’єр-міністра –
Міністра економічного розвитку і торгівлі України, та Алі бін Ахмеда
Аль Куварі, Міністра торгівлі і промисловості Держави Катар.
Степан Кубів, перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України:
«Україна має великий потенціал у сфері інновацій і цифрової економіки.
Це може бути співпраця у сферах електронного урядування та цифрової
інфраструктури, створення та підтримки стартапів, інших форм взаємодії
наукових установ. Цей напрямок є перспективним та цікавим для українськокатарського співробітництва».
Під час засідання комісії Степан Кубів також наголосив на можливостях
для інвестицій в Україну, зокрема, шляхом участі в приватизації державних
підприємств.
Учасники засідання також зосередили увагу на обговоренні ключових
напрямків українсько-катарського двостороннього співробітництва, зокрема
в торговельно-економічній, інвестиційній сфері, галузі транспорту та зв’язку,
морських перевезень, розвитку підприємництва між бізнесами України і
Катару, інновацій та інформаційних технологій у містах smart-city, туризму,
технічного регулювання, стандартизації, метрології та оцінки відповідності,
вищої освіти і науки. А також у галузі сільського господарства, енергетики та
промисловості, новітніх технологій, сфері охорони здоров’я.
За підсумками проведення першого засідання спільної Міжурядової
комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва Україна
– Катар домовилися провести наступне засідання в Україні у 2020 році, а
також підписали Протокол, що містить ключові домовленості, які були
досягнуті під час засідання (Завершилося перше засідання спільної
Міжурядової комісії з економічного співробітництва Україна-Катар //
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zavershilosya-pershe-zasidannya-spilnoyi-
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2018. – 15.11).

–

У пілотну експлуатацію запущена нова електронна послуга, за
допомогою якої громадяни можуть внести он-лайн свої персональні дані
для оформлення біометричних документів. Це скоротить час їх особистого
візиту до підрозділів Державної міграційної служби.
Онлайн-послугу презентували Голова Державної міграційної служби
Максим Соколюк, Голова Державного агентства з питань електронного
урядування Олександр Риженко та Президент Фонду Східна Європа Віктор
Лях. Фонд є виконавцем швейцарсько-української програми «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), у межах якої
розробляли нововведення.
Електронна послуга доступна на сайті Державної міграційної служби
України dmsu.gov.ua а також – на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі
«Електронні послуги».
Що змінилося?
Донедавна громадяни для оформлення біометричних документів могли
дистанційно записатись до електронної черги та сплатити відповідні
адміністративні збори. Відтепер функціонал розширено: водночас із записом
до е-черги та завчасної онлайн-оплати заявники можуть заповнити
інтерактивну форму, вказавши свої персональні дані.
Після оброблення цієї інформації онлайн-сервіс згенерує форму з QRкодом. QR-код міститиме персональні дані заявника, а сама форма – ще й
вичерпний перелік документів, які слід мати під рукою під час особистого
візиту до підрозділу ДМС.
На місці співробітник зчитає QR-код сканером – інформація миттєво
потрапить до бази даних. Працівникові міграційної служби залишиться
тільки звірити її з оригіналами документів.
Варто зазначити, що персональні дані, які вносить заявник, не
зберігаються на серверах міграційної служби. Тож електронна послуга, окрім
того, що є зручною, – ще й безпечна.
Які перспективи?
Новація є зручною не лише для заявників, а й для державних
службовців. Адже знижується вірогідність допущення помилок через
необачливість та поспіх при заповненні форми, скорочується час на
обслуговування одного візитера.
Особливої актуальності е-послуга набуває тепер, бо від жовтня 2018
року в Україні набрали чинності зміни до порядку оформлення ID-карток:
якщо раніше паспорт громадянина України нового зразка оформлювали при
досягненні 14-річного віку або з втратою чи викраденням паспортакнижечки, то тепер – усі охочі та будь-коли.
Загалом на першому етапі електронна послуга буде доступною для
оформлення закордонного паспорта та ID-картки у будь-якому з підрозділів
Офіційна інформація
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міграційної служби у місті Києві. Однак найближчим часом нею зможуть
скористатися жителі всіх регіонів України.
…Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування додав, що Державне агентство з питань
електронного урядування неабияк зацікавлене у тому, аби кількість
отримувачів ID-карток в Україні зростала. Адже ці документи мають
спеціальний чіп, який в майбутньому міститиме особистий електронний
підпис громадянина. Такий зручний та надійний спосіб електронної
ідентифікації надаватиме широкі можливості для користування численними
електронними послугами, які Уряд впроваджує для громадян та бізнесу.
Тому доволі доречно, що ця електронна послуга з’явилася саме зараз, коли
всі бар’єри до отримання ID-карток для всіх охочих скасовані.
Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа:
«Наш спільний із Державним агентством з питань електронного
урядування та профільними міністерствами досвід доводить, що
впровадження е-послуг створює більш комфортні та прості умови одержання
послуг для громадян, а також спрощує роботу посадовців. Перш за все
йдеться про зменшення корупційних ризиків, ефективніше використання
робочого часу державних службовців, створення простих та зручних сервісів
для громадян і, звісно, про підвищення рівня довіри до держави» (Заяву на
оформлення біометричного паспорта відтепер можна заповнити онлайн
//
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zayavu-na-oformlennyabiometrichnogo-pasporta-vidteper-mozhna-zapovniti-lajn. – 2018. – 07.11).

На четвертому Національному форумі ІТ-директорів органів влади,
який відбувся у Києві 1-2 листопада, зібралися понад 300 спеціалістів із
державного сектору, щоб обговорити, як швидкий розвиток цифрових
технологій вплине на роботу державних установ і повсякденне життя
громадян, а також – із якими змінами та труднощами, пов’язаними з
переходом діяльності у цифровий формат, зіткнуться мешканці України.
Реалізація ініціатив Уряду щодо електронного урядування неможлива
без інформаційної та просвітницької роботи з фахівцями, які безпосередньо
втілюють цю політику на практиці – в сотнях державних установ по всій
країні. Отже, Національний форум ІТ-директорів органів влади, який
відбувається вже вчетверте, – це унікальна нагода актуалізувати знання
керівників ІТ-підрозділів. Важливо, що в цьому році форум привернув увагу
не тільки працівників державних установ, а й представників місцевого
врядування, комерційних компаній, операторів зв`язку, численних
міжнародних партнерів.
Державний секретар Кабінету Міністрів України Володимир
Бондаренко на відкритті форуму зазначив, що переважна більшість реформ,
які проводить Уряд, неможливі без застосування електронного урядування.
Він подякував Державному агентству з питань електронного урядування
України та міжнародним партнерам, які є драйверами просування
Офіційна інформація

20

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

1 – 30 листопада 2018 року

<
20-28 лютого
2015
інформаційних технологій для всієї України. За словами Держсекретаря,
впровадження реформ Уряду вже має позитивні результати: «Електронне
урядування, відкриті дані, захист інформації, електронні послуги, взаємодія
державних реєстрів, електронний документообіг в держустановах, – це те, що
вже принесло користь пересічним громадянам».
Протягом дводенного форуму провідні українські та закордонні фахівці
з електронного урядування розповідали про те, як впровадження
інформаційних технологій впливає на суспільство. Зокрема, були розглянуті
такі актуальні питання, як сучасні вимоги до захисту інформації та
кібербезпека.
Враховуючи те, що переважна більшість державних органів в Україні
вже активно залучена до процесу електронного урядування, а саме –
відкривають дані, налагоджують взаємодію реєстрів, впроваджують
електронний документообіг, застосовують інструменти електронної
ідентифікації, – всі ці питання теж активно обговорювали на форумі.
Також темами форуму стали питання децентралізації та впровадження
елементів електронного урядування на місцях: як побудувати сучасне Smart
City, зробити місто безпечним, залучити жителів до електронної демократії.
Під час проведення форуму, в межах проекту EGOV4Ukraine, був
представлений сучасний стан двох масштабних ІТ-розробок, що
використовуватимуться для підтримки процесу децентралізації та розвитку
електронного урядування в Україні – системи безпечного обміну даними
«Трембіта» та інформаційної системи «Вулик».
«Системи «Трембіта» та «Вулик» встановлюють нові стандарти в галузі
надання державних послуг, роблячи процес взаємодії з урядовими
установами більш зручним, менш бюрократичним і позбавляючи його будьяких ускладнень», – повідомила Марі Педак, керівник групи, що працює
над реалізацією проекту EGOV4UKRAINE.
За словами Олександра Риженка, Голови Державного агентства з
питань електронного урядування України, форум відкрив нові можливості
для розвитку та просування електронного урядування на території України.
«Ми вже багато зробили, відкривши доступ до даних, модернізувавши
механізм надання публічних послуг і розробивши безпечний процес обміну
інформацією між державними установами. Ця робота ведеться Державним
агентством електронного урядування України разом з багатьма
міжнародними та вітчизняними партнерами, яким я хочу подякувати за
співпрацю. Але перед нами все ще стоїть безліч невирішених завдань, і цей
форум – гарна нагода донести актуальну корисну інформацію до ІТдиректорів, які є важливою ланкою у розвитку електронного урядування в
Україні».
Головний доповідач, Ліннар Війк, підкреслив, що настав час
розцінювати електронне урядування як рушійну силу процесу загального
переходу в цифровий формат, а не лише як метод реформування державного
управління за допомогою цифрових технологій. «Усі інвестиції в електронне
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урядування мають бути пов’язані з більш широкою цифровою
трансформацією суспільства. Цифрова стратегія роботи будь-якого
міністерства або державного закладу має фокусуватися на тому, як конкретні
громадяни та підприємства, на діяльність яких впливає Уряд, можуть дістати
велику користь від використання цієї стратегії» (Четвертий Національний
форум ІТ-директорів органів влади: вплив розвитку інформаційних
технологій на суспільство // https://www.kmu.gov.ua/ua/news/chetvertijnacionalnij-forum-it-direktoriv-organiv-vladi-vpliv-rozvitku-informacijnihtehnologij-na-suspilstvo. – 2018. – 02.11).
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Регіональні ініціативи
Про досвід Ужгородської міської ради із впровадження
електронного урядування та елементів смарт-сіті сьогодні на
конференції «Сталий розвиток Закарпаття: від стратегії до конкретних
дій», яка проходить в Ужгороді в облдержадміністрації.
Керуюча справами виконкому міської ради Олена Макара:
Загалом на конференції відбулося 5 панельних дискусій на теми:
«Розвиток людського та соціального капіталу», «Розвиток транскордонної і
міжрегіональної співпраці», «Формування конкурентоспроможності та
інноваційності», «Інтегрований розвиток сільських і міських територій»,
«Принцип сталого розвитку у використанні природних ресурсів».
Україна приєдналася до світових ініціатив, мета яких – робити
діяльність владних структур максимально відкритою та прозорою. Зручні у
користуванні і доступні через офіційний сайт сервіси «Відкрите місто»,
«Відкритий бюджет», «Бюджет на карті». Завдяки «Прозорро» можна бачити
рух коштів, всі витрати міського бюджету, що і за якою вартістю закуплено,
а також економити бюджетні гроші. Віднедавна можна онлайн дізнатися, чи
погоджено містобудівні умови та обмеження на кожен із об’єктів
будівництва, які ведуться в місті. Проводить міська влада й публічні
консультації – ужгородці можуть проголосувати за один із варіантів,
запропонований фахівцями і результати громадської думки враховуються
при прийнятті рішень. Ужгородці можуть онлайн спілкуватися з міською
владою – подаючи електронне звернення, через сервіс Відкрите місто,
Кабінет ужгородця, подати і підтримати проекти Бюджету громадської
ініціативи, з використанням цифрового підпису – подати електронну
петицію, зареєструвати дитину в школу або садок, отримати адміністративну
послугу. Інформує прес-служба Ужгородської міської ради (Використання
електронних технологій у роботі: досвід Ужгородської міськради //
http://uzhgorod.net.ua/news/133261. – 2018. – 28.11).
У Києві на зупинках громадського транспорту встановили 100
електронних інформтабло з системою GPS-руху. Про це повідомляє КП
«Київпастранс».
Найбільш навантажені транспортно-пересадочні вузли обладнали
електронними табло. На них відображається інформація про час прибуття
різних маршрутів на зазначену зупинку громадського транспорту.
Де з’явилися «електронні» зупинки
Зокрема уточнюється, що на даний момент останні чотири інформтабло
запущено на зупинках «Вулиця Курська» на Повітрофлотському проспекті в
обох напрямках.
«Інформаційні
табло
є
частиною
автоматизованої
системи
диспетчерського управління та сучасним засобом оповіщення пасажирів у
Регіональні ініціативи
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режимі реального часу щодо прибуття громадського транспорту на зупинку
до хвилини, для подальшої можливості планування пасажирами своєї
поїздки», – йдеться в повідомлені компанії.
Перша така зупинка була встановлена в Києві ще в 2013 році, проте для
запуску тоді не вистачило розгорнутої мережі GPS-навігації (Альбіна
Курбанова На столичних зупинках встановили 100 електронних табло //
https://nachasi.com/2018/11/21/na-zupynkah-100-elektronnyh-tablo. – 2018. –
21.11).

Перший етап створення єдиної медичної інформаційної системи
Ужгорода, вже інтегрований із загальнонаціональною системою eHealth.
До медпорталу Ужгорода будуть підключені усі міські медичні заклади,
а також аптеки, лабораторії, приватні медичні клініки, страхові компанії –
тобто всі, хто долучиться до електронних сервісів щодо надання послуг із
охорони здоров’я.

Наразі на медичний портал вноситься інформація про можливості і діяльність
первинної ланки медичної допомоги – сімейної медицини. Уже можна
отримати інформацію про кількість людей, які підписали декларацію про
вибір лікаря, дізнатися динаміку реєстрації декларацій, побачити, хто із
сімейних лікарів є лідерами за кількістю реєстрації до них на
обслуговування. Можна також дізнатися про структуру діагнозів, з якими
звертаються до лікарів, кількість, наприклад, тих, хто скаржився на серцевоРегіональні ініціативи
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судинні проблеми, нежить, інфекційні недуги тощо, скільки пацієнтів якого
віку та чимало іншого.
Інформацію, насамперед статистичні показники, представлені на
порталі, зручно використовувати і для аналізу ситуації в місті та прийняття
управлінських рішень.
Згодом на медпорталі буде інформація про параметри і ситуацію в
стаціонарних лікувальних закладах (ІІ рівня допомоги), підключать медичні
кабінети шкіл та садочків Ужгорода. Через нього, скажімо, можна буде
записатися на прийом до лікаря, з’ясувати, які ліки, закуплені за державні
кошти, є в стаціонарних закладах тощо.
Медичний портал міста буде динамічно розвиватися щодо надання
нових електронних сервісів та акумулювання інформації про параметри
галузі охорони здоров’я (Уже працює медичний портал для ужгородців //
https://zaholovok.com.ua/uzhe-pratsyuje-medichnii-portal-dlya-uzhgorodtsiv. –
2018. – 09.11).

7 листопада у Вінницькій міській раді оголосили переможців
конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». Це 7 великих проектів та 6
малих за рейтингом, тобто, за які вінничани відділи найбільшу кількість
голосів. Серед них – створення в Тяжилові майданчика для пляжного
футболу та волейболу, облаштування зони відпочинку біля озера по вулиці
Гладкова, благоустрій та встановлення фонтану на відпочинковій зоні по
вулиці Волошковій. Також – створення Центру розвитку для дітей й та
молоді по вулиці Ватутіна, видання книги «Історія та легенди Вінниці» та
інші.
З 2016 року у Вінниці, за ініціативи міського голови Сергія Моргунова,
впроваджено одну з європейських практик – учасницького або
партиципативного бюджетування – це конкурс «Бюджет громадських
ініціатив м. Вінниці». «Формат даного конкурсу унікальний тим, що
мешканці міста безпосередньо долучаються до розподілу коштів, створюючи
проекти та голосуючи за ту чи іншу ідею. У цьому році у місті вже вчетверте
проведено даний конкурс», – зазначив заступник міського голови Владислав
Скальський.
З 1 квітня по 15 травня 2018 року від громадян надійшло 76 проектів, з
яких кілька були зняті за ініціативи авторів. Ще два проекти були об’єднані в
один. Тож в результаті, до загальноміського голосування запропоновано 41
проект, з них 24 – великих та 17 – малих, з яких вінничани мали можливість
обирати на їх думку – найкращі.
З 2017 року голосування за проекти в електронному вигляді
здійснюється на всеукраїнській платформі «Громадський бюджет», яка
розроблена фахівцями МБО «Фонд Східна Європа» в рамках реалізації
проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади»
у Вінницькій області. В даній системі ідентифікація мешканців відбувається
за допомогою BankID (голосували клієнти Приватбанку, А-Банку,
Регіональні ініціативи
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Ощадбанку) або Електронно-цифрового підпису. В паперовому вигляді –
мешканці голосували в пунктах для голосування – це в чотирьох Прозорих
офісах та чотирнадцятьох міських бібліотеках.
З 1 по 15 жовтня 2018 року в рамках конкурсу мешканці міста Вінниці
брали участь у загальноміському голосуванні за проекти. Активні вінничани
віддали 40 685 голосів, з них 21 710 – за великі, та 18 975 – за малі. В
паперовому вигляді зафіксовано 77,3 % голосів, в електронному – 22,7 %.
Експертна група опрацювала всі голоси та виявила деякі порушення
умов конкурсу та вимог Положення про Бюджет громадських ініціатив м.
Вінниці. В результаті було прийнято рішення вважати недійсними такі
бланки, в яких невірно оформлені бланки (без згоди мешканця на обробку
персональних даних, без підпису працівника-реєстратора, декілька випадків
однакових почерків, які заповнили номера та назви проектів; голоси, які
внесені в реєстр і відповідно до яких відсутні бланки для голосування); дублі,
тобто голосування у різних пунктах по два і більше разів; голоси за понад 2
великі та понад 2 малі проекти; голоси осіб, яким не виповнилося 16 років.
Загалом, було відібрано 210 таких паперових бланків та не враховано 288
голосів.
Владислав Скальський зазначив, що дійсними визнано 40 397 голосів
вінничан: за великі проекти – 21 550, за малі – 18 847.
«Як відомо, для реалізації проектів-переможців у 2019 році, в міському
бюджеті передбачається 7 мільйонів гривень, які можуть розподілятися у
співвідношенні 85 % на великі проекти і 25 % – на малі. Відповідно до
«Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» Координаційна
рада, за потреби, може змінювати дане співвідношення. Якщо за рейтингом
порахувати 6 великих та 6 малих проектів, то загальна вартість їх
становитиме 6 240 780 грн, тобто з запланованих 7 мільйонів буде залишок –
759 220 грн. Міський голова виступив з ініціативою включити до реалізації
ще один великий проект згідно з рейтинговою таблицею. І таким чином, у
2019 році будуть реалізовувати за кошти міського бюджету 7 великих і 6
малих проектів. Їх загальна вартість становити 7 240 780 грн. Це більше, ніж
було заплановано, але ми сподіваємось, що в процесі реалізації ми через
проведення тендерних процедур зможемо цю суму звести до запланованої».
Серед великих проектів перемогу здобув проект №30 – «Центр
розвитку для дітей та молоді «Мрія» в мікрорайоні Тяжилів», за нього
віддали 2 964 голосів. Заклад буде розміщений по вулиці Ватутіна, 52 А.
Підтримали вінничани й проект №32 «Майданчик для пляжного футболу та
волейболу в Тяжилові», який набрав 2 407 голосів. Цей майданчик планують
створити на південно-східному березі «Родинного озера», поблизу будинку
по вулиці Москаленка,54.
Також, реалізовуватимуть у 2019 році і проект №16 «Історія та легенди
Вінниці» із результатом 2 253 голоси. У його рамках планується видання
книги «Легенди Вінниці» та створення краєзнавчої студії в приміщенні
бібліотеки-філії №1. Окрім того, буде виконано проект №37 «Благоустрій
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зони відпочинку для дітей на прибережному схилі озера по вулиці
Волошковій» (2 216 голосів).
Серед переможців, проект №39 «Благоустрій території з улаштуванням
фонтану в зоні відпочинку на вулиці Волошковій» (2 138 голосів). 1 630
голосів отримав проект №68 – «Створення парку-музею Подільського
каменю на території КЗ «ЗШI-IIIст. №19 ВМР». Реалізують й проект №21 –
«Моя нова Можайка» (1 589 голосів) – створення місць для відпочинку.
Щодо малих проектів, то у 2019 році планують облаштувати
сучасний шахово-шашковий клуб по вулиці Баженова,32 у бібліотеці №7 –
це проект №11, що отримав підтримку в кількості 4 135 голосів). Також,
створити «Клумбу-корабель – нова окраса в Тяжилові» на березі «Родинного
озера» (проект №57 – 2 818 голосів). Переміг й проект №36 «Улаштування на
стадіоні огородження спортивного майданчика для пляжного волейболу та
футболу на вулиці Волошковій» (2 183 голоси).
Також, буде виконано проект «Упорядкування зони відпочинку біля
озера на вулиці Гладкова» (38 проект – 2 151 голос). Набрав 1 610 голосів
проект №1 «Активне дозвілля» – організація дозвілля для громадян
поважного віку та громадян з інвалідністю. Планують реалізувати й проект
№60 «Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (кішок) на території
міста Вінниця» (1 546 голосів) (У Вінниці визначили переможців конкурсу
«Бюджет громадських ініціатив» // https://vinbazar.com/news/suspilstvo/uvinnitsii-viznachili-peremojtsiiv-konkursu-byudjet-gromadskih-initsiiativ.
–
2018. – 07.11).

До офісу соціальних послуг, який більше місяця працює при
оновленому ЦНАПі Кам’янського, що на Дніпропетровщині, звернулися
близько 4 тисяч мешканців. Для них доступний перелік майже сотні
послуг, серед яких – оформлення житлової субсидії, виплат при народженні
дитини, довідок у Пенсійний фонд, нарахування пільг. Про це повідомив
голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко:
«Адмінпослуги для населення – в одному місці, в зручний час і без черг.
На Дніпропетровщині не лише розширюємо мережу ЦНАП, але й
вдосконалюємо існуючі. Зокрема, у ЦНАПі Кам’янського розширили перелік
сервісів. Тепер тут можна отримати широкий спектр послуг – і
адміністративні, і комунальні, і соціальні».
З моменту відкриття «соцофіс» ЦНАПу надав мешканцям майже 4
тисячі послуг. Найбільш затребувані – від управління соцзахисту. Серед них
– оформлення субсидії, матеріальна допомога багатодітним родинам, при
народженні чи усиновленні дитини та ін.
Керівник ЦНАПу Марина Гурська:
«Усі послуги в одному місці – це дуже зручно. На досягнутому не
зупиняємося, будемо й далі вдосконалюватися» (Дніпропетровська ОДА:
Оновлений ЦНАП Кам’янського більш ніж за місяць роботи надав майже
Регіональні ініціативи
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4
тисячі
соціальних
послуг
//
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/dnipropetrovska-oda-onovlenij-cnapkamyanskogo-bilsh-nizh-za-misyac-roboti-nadav-majzhe-4-tisyachi-socialnihposlug. – 2018. – 01.11).
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Експертний погляд
Юрий Кузько, експерт з публічних закупівель, виконавчий
директор ОО «Центр громадського моніторингу та досліджень»:
Публічні закупівлі, які відбуваються у системі ProZorro – це
величезний ринок збуту послуг, товарів та робіт для будь-якого бізнесу.
Кожного дня тисячі бюджетних замовників по всій Україні публікують
свої оголошення про закупівлі ремонтів, продуктів харчування, меблів і
загалом всього, що можна продати.
Тоді чому так багато підприємців ще досі не ризикують прийти на
цей ринок?
Починаючи з «паперової ери» державних тендерів, коли для участі в
торгах необхідно було подати цілі стоси документів, бюджетні закупівлі
«обросли» міфами та легендами, які досі відлякують підприємців.
Спробуємо ці міфи розвінчати.
Міф 1: «Працювати задурно». Бізнес-середовище, яке лише чуло про
ProZorro, але не наважилось взяти участь бодай в одних торгах, часто
аргументує це тим, що «колись знайомий-знайомого переміг в тендері,
зробив роботу, а йому заплатили аж через рік».
Дійсно, 5-10 років тому така проблема була. Державні структури могли
затягувати проплату через «дірки» в бюджеті, гроші виплачувались зі
значним відтермінуванням. Зараз все по-іншому.
Казначейство працює оперативно, гроші виплачуються доволі швидко,
практично немає протермінувань платежів.
Зробили роботи, поставили товар – через кілька днів ви вже можете
отримати свої кошти.
Міф 2: «Втопитися в бюрократії». Щоб взяти участь у тендері
необхідно півроку бігати в різні структури та збирати довідки. Це не так.
Закон «Про публічні закупівлі» спростив процедуру подання документів
учасниками торгів. Законом передбачено певний перелік документів, які
замовники змушені вимагати.
Але не можна сказати, що це якийсь грандіозний перелік, який буде
дуже складно підготувати.
Насправді всі документи та довідки є однотипними та шаблонними на
будь який тендер. Тобто їх можна підготувати один єдиний раз і в
майбутньому з тендера на тендер лише змінювати дати та назву замовника.
Міф 3. «Свій до свого по своє» – ще один дуже типовий міф про
публічні закупівлі. Все, що я можу порекомендувати – не бійтесь ProZorro.
Принцип системи «всі бачать все» дійсно працює. Будь-які зловживання
чи то зі сторони замовника, чи зі сторони учасника, дуже швидко стають
публічними.
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Є велика кількість громадських організацій, журналістів та активістів,
які щоденно моніторять публічні закупівлі і стежать за тим, щоб в тому числі
і у вас не викинули з тендеру безпідставно.
У системі відтепер також працюють аудитори Державної аудиторської
служби, які під час ходу торгів вказують замовнику на його помилки.
Ви завжди можете залишити свій відгук на DoZorro або ж надіслати
скаргу в Антимонопольний комітет.
Звісно, корупція до кінця не подолана і є ще достатньо випадків
зловживань. Але якщо на тендерах не буде конкуренції і приходитимуть
лише «свої», ми ніколи не зможемо остаточно вирішити цю проблему.
І не зрозуміло тоді, що причина, а що наслідок: тендерні контракти
отримують «свої», бо інші не приходять на торги, чи інші не приходять на
торги, бо контракти отримують «свої». Треба вийти з цього «зачарованого
кола».
Перша закупівля – це тренування. З чого почати?
Перед тим, як брати участь у тендері, виділіть декілька вільних годин
для навчання. Існує безліч безкоштовних навчальних матеріалів, вебінарів,
тренінгів, які також проводить і »Центр громадського моніторингу та
досліджень».
Дві години таких навчань нададуть вам впевненості в своїх силах. Не
потрібно гарячкувати і без підготовки йти на торги, бо ви практично
стовідсотково десь помилитесь, через що ваша пропозиція буде
дискваліфікованою.
Після того, як ви дізнались значення слів «відкриті торги», «допорогова
закупівля», та «тендерна пропозиція» прийшов час зареєструватись в системі.
Для цього необхідно зайти в ProZorro та обрати розділ «Бізнесу. Знайти
замовлення». Там ви побачите перелік електронних майданчиків, через які
можна подавати свої пропозиції на торги.
При реєстрації на майданчику потрібно вказати типову інформацію для
ідентифікації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.
Потім ви підписуєте договір з майданчиком та проплачуєте якусь
незначну суму, наприклад 10 гривень, для валідування підприємця. Після
проплати підприємець отримує можливість подавати свої пропозиції.
Далі завдання підприємця знайти цікавий йому тендер. В цьому немає
нічого складного.
Можна підписатись на безкоштовну розсилку цікавих тендерів від
електронного майданчика. Тобто якщо підприємець торгує комп’ютерною
технікою, то можна підписатись на розсилку всіх торгів щодо закупівлі такої
техніки у своєму регіоні.
Інший спосіб – шукати торги самостійно. У системі є можливість
пошуку по ключовому слову, коду класифікатора торгів, а також регіону.
Я раджу не лінуватись та шукати торги самостійно, бо розсилки можуть
пропусти якийсь цікавий тендер, якщо замовник, наприклад, зробив помилку
(можливо і не випадково) в назві.
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Якщо ви вперше хочете взяти участь у тендері – ідіть на допорогові
торги з невеликою очікуваною вартістю.
По-перше: вимоги до учасників є нижчими і рідко вимагається надати
підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (якщо у вас такого
досвіду ще немає).
По-друге: учасників-конкурентів під час проведення допорогових
закупівель часто є менше ніж у відкритих торгах, навіть є велика вірогідність
бути єдиним учасником.
І на відміну від відкритих торгів така закупівля автоматично не
відміняється. Будучи єдиним учасником та подавши якісну пропозицію ви
станете переможцем.
Якщо ви лише плануєте брати участь у публічних закупівлях –
підготуйте спочатку одну пропозицію на один тендер.
Не потрібно «рубати з плеча» і подаватись одразу на декілька торгів.
Ваша перша закупівля – завжди пробна. Перемогти одразу можливо і не
вдасться, але ваша мета – зрозуміти, як працює система.
Які треба підготувати документи?
Відповідно до закону, замовник вимагатиме у вас ціну вашої пропозиції,
установчі документи, згоду на підписання підготовленого замовником
проекту договору, підтвердження відсутності підстав відмови та
підтвердження кваліфікаційних критеріїв. Тепер детальніше.
Кваліфікаційні критерії. Якщо ви зібрались йти на тендер зі значною
вартістю замовлення, у вас завжди мають бути під рукою копії аналогічних
угод і відгуки від попередніх замовників (якщо такі вже є), копії трудових
книжок ваших працівників або ж договорів з ними, а також копії документів,
які засвідчують, що у вас є, до прикладу, автомобіль, власний чи
орендований офіс.
Звісно, замовники можуть вимагати підтвердження кваліфікаційних
критеріїв і в довільній формі, але краще одного разу підготувати та
відсканувати відповідний перелік документів, тримати в окремій папці на
комп’ютері і завантажувати за потреби під час будь-якої закупівлі, де
встановлені такі вимоги.
Підтвердження якості товару. Припустимо, ви торгуєте комп’ютерною
технікою, канцтоварами чи меблями і купуєте це все у виробників.
Вам знадобляться документи, які посвідчують те, що ви є
представником виробника. Скоріш за все виробник вже надав вам всі
необхідні сертифікати на його товар. Проскануйте кожен документ і
збережіть.
Вимоги по статті 17 Закону. Ще одна вимога, яка є обов’язковою для
участі у відкритих торгах, а також дуже часто зустрічається на допорогових –
це підтвердження відсутності підстав відмови учаснику.
Для цього учаснику необхідно підтвердити, що він немає заборгованості
зі сплати податків, не вчиняв антиконкурентних дій, не був засуджений тощо.
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Але! Поки вас не визначили переможцем торгів, ви все це подаєте
виключно в довільній формі.
І лише ставши переможцем вам необхідно буде надати замовнику всього
дві довідки: з Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі
сплати податків і зборів та довідку про відсутність судимості підписанта
пропозиції, яку видають сервісні центри МВС.
Все решта – це довідки у довільній формі. Більше половини з цих
документів оформляється один єдиний раз і просто подається на всі торги.
Головне – пильнувати, щоб вимоги до оформлення були однаковими і
детально читати тендерну документацію.
Якщо замовник просить надати довідку, де ви погоджуєтесь з усім, що
прописано в тендерній документації, то її необхідно подати. Так, вона може
бути нелогічною, але якщо така вимога стоїть – виконайте.
Простий і швидкий спосіб – копіюєте текст з вимогою після слів
«підтвердити, що», вставляєте своє повне ім’я чи назву компанії, далі
дата/підпис, назва довідки і готово.
Досвідченому підприємцю, щоб подати готову пропозицію на тендер
потрібно годину-дві, початківцю – максимум день.
Насправді все дуже просто – подавайте свої пропозиції на допорогових
закупівлях і вигравайте торги. А вже через місяць-другий, коли здобудете
досвід і наб’єте руку – приходьте на відкриті торги (Как простому
предпринимателю
победить
в
ProZorro
//
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/11/30/643123. – 2018. – 30.11).

Володимир
Фльонц,
громадська
організація»
Електронна
демократія»:
На третьому році роботи електронного реєстру декларацій
офіційний статус веб-сайту Національного агентства з питань
запобігання корупції висить під питанням, а разом із ним більш ніж два
мільйони декларацій, які через нього подавались.
Ми давно звикли до інтернет сервісів – від онлайн-банкінгу до купівлі
квитків. Але між Приват24 та офіційним державним сайтом є величезна
різниця, яка полягає в свободі вибору.
Ви можете вільно обрати собі банк, водночас більш ніж мільйон
чиновників, державних службовців, військових, а тепер і громадських діячів
зобов’язані користуватися веб-сайтом НАЗК для подачі декларацій.
Тому зі свого боку держава мала б забезпечувати законність, належний
сервіс та гарантії безпечного використання системи е-декларування, але з
цим є ціла низка проблем, що може звести нанівець усю роботу зі створення
реєстру декларацій.
Навіть одна з наступних п’яти проблем ставить під загрозу роботу
всього реєстру декларацій, а разом – це просто джек-пот.
Проблема 1 – офіційний статус веб-сайту
Експертний погляд
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Офіційний статус – не іграшки, це те, що породжує права й обов’язки, а
у випадку з НАЗК ще і кримінальну відповідальність за неподання декларації
через офіційний веб-сайт.
Стаття 45 Закону України «Про запобігання корупції» вимагає подавати
декларації тільки на офіційному веб-сайті Національного агентства.
Разом з тим Закон не визначає, що мається на увазі під терміном
«офіційний веб-сайт».
Де знайти офіційний веб-сайт Національного агентства? Можна
спробувати запитати в Google. Але це не офіційне джерело. Google дозволяє
собі називати Кабінет міністрів України «Кабінетом монстрів» і взагалі надає
будь-яку інформацію лише з довідковою метою.
Законодавство України, зокрема в законі «Про електронні довірчі
послуги», містить таке визначення веб-сайту:
«Веб-сайт – сукупність програмних засобів, розміщених за унікальною
адресою в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет».
Згідно з постановою КМУ №851, центральні органи виконавчої влади
мають реєструвати адреси своїх офіційних веб-сайтів у Національному
реєстрі електронних інформаційних ресурсів.
Наразі офіційний веб-сайт НАЗК в Національному реєстрі електронних
інформаційних ресурсів відсутній.
Відповідно до тієї ж постанови, реєстрація доменного імені
здійснюється реєстрантом у домені GOV.UA та в разі потреби – у домені
.УКР.
Легко переконатися, що зараз наявні обидві адреси, як латинкою
nazk.gov.ua так і кирилицею назк.укр (друга, схоже, не належить
Національному агентству).
Як за таких умов декларанту обрати правильну адресу, та чи взагалі
існує документ, що визначає офіційну адресу веб-сайту Національного
агентства – невідомо.
Позиція Національного агентства полягає в тому, що потреба у
визначенні «офіційний веб-сайт Національного агентства» просто відсутня.
Визначайте, як хочете.
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Окремої уваги варте розміщення веб-сайту реєстру декларацій на
окремому від «офіційного» доменному імені, що теж варто вважати
порушенням закону, оскільки передбачено існування тільки ОДНОГО
офіційного веб-сайту, а вже наведене визначення веб-сайту в законодавстві
передбачає наявність однієї унікальної адреси (доменного імені).
Тому, згідно з законодавством, субдомени одного домену слід
розглядати як окремі веб-сайти. Так, наприклад, веб-сайт Мінкультури –
http://mincult.kmu.gov.ua – і є окремим веб-сайтом відносно батьківського
домену, порталу Кабінету міністрів України https://www.kmu.gov.ua.
Проблема 2 – (не)належний захист
Коли ви вводите адресу веб-сайту в браузері, однією з перших операцій
іде отримання на підставі символьної адреси (наприклад, google.com) її
числового представлення, також відомої як IP адреси.
Якщо числова адреса буде визначена неправильно, вас буде підключено
не до того серверу, і ваші дані будуть відправлені неналежній стороні. На
цьому побудовано багато хакерських атак.

Експертний погляд

34

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

1 – 30 листопада 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Домен nazk.gov.ua від моменту створення налаштований так, що його
обслуговують три сервера імен, два з яких – це безкоштовні сервіси, з якими
в Національного агентства немає ніяких договірних зобов’язань.
Відтак, вони можуть надати будь-яку цифрову адресу і в результаті
відправити вашу декларацію на будь-який сервер, що не належить НАЗК.
Веб-сайт nazk.gov.ua теж вразливий, він розроблений на основі відкритої
системи керуванням сайту Drupal, який відомий за історією з веб-сайтом
Міненерго, який було зламано в квітні 2018 року завдяки вразливості,
виявленій у березні цього ж року.

Веб-сайт Міненерго було зламано в квітні 2018 року
При цьому легко переконатися, що код веб-сайту nazk.gov.ua не
оновлювався з жовтня 2016 року. Це можна зробити простим порівнянням
версії файлу drupal.js з публічним репозиторієм проекту Drupal.

Код веб-сайту nazk.gov.ua не оновлювався з жовтня 2016 року
Це означає, що в найгарячішу пору подання декларацій у березні 2018
року веб-сайт, який Національне агентство називає офіційним, був і
залишається вразливим.

Експертний погляд
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Крім того, навіть поверхневий аналіз коду сайту показує, що він
використовує код та ресурси з зовнішніх джерел, що містяться поза межами
України.
Це дозволяє дистанційно внести будь-які зміни в кінцевий зміст вебсайту, який бачить користувач. Наприклад, змінити поведінку кнопки
«Подати декларацію».

Сайт НАЗК використовує код та ресурси з зовнішніх джерел, що містяться поза
межами України

Національне агентство заявляє, що має Атестат відповідності
комплексної системи захисту інформації на реєстр декларацій. На наш запит,
чи покриває цей атестат веб-сайт nazk.gov.ua, Національне агентство
відповідати відмовилося, посилаючись на те, що це службова інформація.
Проблема 3 – форма декларації
Згідно зі статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції»,
декларант має подавати декларацію за минулий рік за формою, що
визначається Національним агентством.
На наш запит на отримання копії форми ми одержали набір скріншотів
(знімків екрану), який свідчить про те, що не система декларування
створювалася під затверджену форму, а навпаки – форма «підганялася» під
уже наявну систему. Ці скріншоти не мають нічого спільного з електронною
декларацією, яку ми звикли бачити в публічній частині реєстру.
За такою формою неможливо самостійно створити документ хоча б
тому, що вимог до декларації як електронного документа в затвердженій
формі декларації просто немає.
Якість скріншотів подекуди настільки жахлива, що неможливо
прочитати текст.
Експертний погляд
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Якість скріншотів подекуди настільки жахлива, що неможливо
прочитати текст
Чи можна вважати належною офіційною формою те, що неможливо
прочитати, і чи можна за такою формою заповнити декларацію – кожен може
вирішити сам для себе.
Проблема 4 – відсутність вимог
Подаючи декларацію через веб-сайт Національного агентства, декларант
змушений використовувати власне обладнання – комп’ютер чи смартфон,
підключений до інтернету.
У разі, коли веб-сайт не працює (як це було в багатьох декларантів),
проблема може бути як на стороні Національного агентства, так і через те,
що ви використовуєте неналежне обладнання чи програмне забезпечення.
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Тому вимоги до обладнання, програмного забезпечення та навичок
декларанта мали бути офіційно затверджені та доступні публічно.
Але вони відсутні. Ба більше, Національне агентство наполягає на тому,
що вони не зобов’язані їх мати.

Таким чином, навіть невдалу спробу подати декларацію за допомогою
старої Nokia 1100 слід вважати поважною причиною, що не залежить від
декларанта, оскільки вимог використовувати якесь конкретне обладнання чи
програмне забезпечення просто немає.
Проблема 5 – ігнорування проблем
В останні тижні березня система е-декларування постійно збоїла і
зависала. Фейсбук-стрічка була заповнена десятками скріншотів
непрацюючої системи.
На наш запит до Національного агентства про кількість зафіксованих
збоїв та вжитих заходів щодо їхнього уникнення ми отримали відповідь, що
збоїв у системі не було. Зовсім. Нуль. Жодного.
Це лише вказує на те, що ніякий моніторинг просто не ведеться.
Замість підсумку
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Ключовим питанням роботи будь-якого державного органу є
дотримання 19 статті Конституції України, а саме:
«Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень
та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Якщо чиновник або цілий орган робить щось, що не передбачено
законом, або а спосіб, який не передбачено Конституцією та законами
України – він порушує закон.
Наразі ми маємо веб-сайт, який Національне агентство хоче називати
офіційним, але його адресу не вказано в жодному офіційному документі.
Веб-сайт, який є потенційно вразливим і використовує код та ресурси з
серверів поза межами України.
Без нормальної форми декларації. З відсутніми вимогами до декларанта
та обладнання, необхідного для подачі декларації.
Якщо в перший рік такі проблеми можна було пояснити унікальністю
системи та відсутністю досвіду в новоствореного агентства, то на третій рік
роботи це більше схоже на продуманий і послідовний план з дискредитації
системи електронного декларування.
Уже за 40 днів розпочнеться подача декларацій за 2018 рік, разом з цим
почнеться відлік часу, коли декларанти можуть уникнути декларування,
справедливо посилаючись на існуючі проблеми.
Подальше ігнорування цих проблем ставить під ризик усі досягнення
антикорупційної реформи, серцем якої є реєстр декларацій. І відповідати за
це мають конкретні керівники Національного агентства (Пять проблем едекларирования, или Что не так с официальным сайтом НАПК? //
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2018/11/27/7199401. – 2018. – 27.11).

Україна зможе реалізувати свій економічний та науковий потенціал
лише в тому разі, якщо почне впроваджувати на державному рівні
ефективні технологічні рішення.
Про це йдеться у презентованому Юлією Тимошенко стратегічному
документі «Новий економічний курс». Лідер «Батьківщини» переконана,
що для прискореного розвитку української економіки необхідно
вдосконалювати систему цифрового урядування.
«У сучасному швидкому світі глобальної конкуренції за інвестиції,
таланти та місце в транскордонних ланцюгах створення доданої вартості
Україна хронічно втрачає позиції через низьку якість урядування. Як
зазначалось, за індексом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього
економічного форуму 2017-2018 Україна посіла 81 місце зі 137
досліджуваних країн, отримавши оцінку якості роботи державних інституцій
у 3,2 бали, рівну 118 місцю в інституційному рейтингу».
Конкурентоздатність України
Автори стратегічного документу переконані, що наша держава має один
із найвищих у сучасному світі потенціалів для розвитку. Однак, через
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відсутність належної підтримки із боку влади цей потенціал щороку
зменшується.
«Незважаючи на те, що значення інституційного субіндексу в України є
навіть нижчим за середній в Євразійському регіоні, застосування
найсучаснішого світового досвіду цифровізації урядування доволі швидко
може підвищити інституційну спроможність України. Співставлення
критеріїв оцінки якості інституційного середовища від Всесвітнього
економічного форуму з інструментами цифрового урядування та електронної
демократії демонструє широкий спектр можливостей розвитку».
Такий підхід призводить до того, що Україна опиняється на останніх
рядках рейтингів, і це необхідно виправити, починаючи із впровадження
принципів цифрового урядування, переконані автори документу.

«Десятиліття світового досвіду запровадження систем електронного уряду
дали можливість визначити основні принципи, якими повинні керуватися
органи влади на шляху цифрової модернізації. Зокрема у 2018 році Україна
посіла 82 місце зі 193 в Індексі розвитку електронного урядування ООН EGovernment Development Index (EGDI) з показником 0,6165 поряд з Тунісом,
Сейшельськими Островами та Еквадором. Така оцінка є нижчою за
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середньорегіональний рівень. Порівняно з 2016 роком відбулось падіння
позиції України на 20 пунктів у рейтингу».
Що необхідно посилювати
В той же час, за словами авторів «Нового економічного курсу», позиції
України в міжнародних рейтингах є доволі суперечливими, адже за багатьма
показниками в нас зазначають надзвичайно високий людський потенціал.
Однак розкрити його заважає відсутність ефективних державних програм.
«За Індексом людського капіталу (Human Capital Index) у 2018 році
Україна опинилася серед лідерів завдяки високому рівню грамотності
населення (99,8 %) та тривалому терміну навчання (15,3 роки). Однак за
Індексом розвитку електронних послуг станом на 2018 рік Україна
характеризується наданням послуг переважно першої та другої стадій
розвитку. Тобто органи влади розміщують лише базову інформацію в мережі
та забезпечують простий електронний зв’язок між урядом і громадянином
через завантажуванні форми та прості додатки», – зазначають в
стратегічному документі.
Також у «Новому економічному курсі» наголошують на необхідності
для уряду приділити належну увагу низці інших, гострих для України,
технологічних проблем.
«За Індексом телекомунікаційної інфраструктури Україна ще більше
відстає, адже наразі тільки 52,48 % громадян користуються інтернетом, і
лише 23 % – Wi-Fi, 12,2 % українців мають доступ до широкосмугового
інтернету. Індекс електронної участі (E-Participation Index) в Україні досі
значно відстає за параметром електронного ухвалення рішень, яке
реалізовано лише на 42,9 % (75 місце у 2018 році порівняно з 35 у 2016 році).
Аналіз проблем розвитку цифрового урядування в Україні демонструє ряд
системних викликів:
– низький рівень узгодженості та взаємодії складових цифрового
урядування;
– недостатнє фінансування проектів;
– низька якість реалізації проектів;
– фрагментарність відповідної нормативно-правової бази;
– низька інституційна спроможність та цифрова нерівність органів влади
щодо запровадження систем цифрового урядування. Запровадження цієї
стратегії покликане реалізувати вищезазначені виклики і стратегічні
орієнтири», – зазначається у стратегії.
Управління майбутнього
У «Новому економічному курсі» наголошують на тому, що усі
нововведення повинні мати ефективне практичне застосування. Особливо,
якщо мова йде про діяльність органів публічного управління.
«Реінжиніринг адміністративних процесів – Україні потрібне
фундаментальне перепроектування алгоритмів діяльності органів публічного
управління, створення нових, ефективних процесів в управлінні та їх

Експертний погляд

41

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

1 – 30 листопада 2018 року

<
20-28 лютого
2015
цифровізація для зменшення собівартості, підвищення якості та швидкості. В
результаті реінжинірингу, необхідна:
– реінтеграція процесів, коли кілька горизонтальних операцій
об’єднуються в одну;
– вертикальне стиснення процесів, коли виконавці нижчих рівнів,
починають ухвалювати самостійні рішення;
– розпаралелювання частини послідовних робіт для підвищення
швидкості їх виконання;
– зменшення перевірок, впливів управління та мінімізація погоджень», –
йдеться в стратегії.
Ще одним суттєвим моментом, на якому наголошують у «Новому
економічному курсі», є оптимізація системи електронних послуг, що
надаються громадянину або юридичній особі в електронній формі.
«Наразі в Україні існує ряд проблем, пов’язаних з наданням е-послуг. У
Єдиний державний портал адміністративних послуг не інтегровані
інформаційні системи органів місцевого самоврядування, тому їхні послуги в
кращому випадку надаються через розрізнені системи, такі як «Портал
державних послуг Igov» та інші платформи, або ж не надаються онлайн
взагалі. Відповідно до даних Національного інституту стратегічних
досліджень, одне місто використовує з цією метою портал «Розумне місто», у
чотирьох містах створено окремі портали надання адміністративних послуг, в
шести містах адміністративні послуги можна замовити онлайн через
особистий кабінет користувача, створений на офіційних веб-сайтах міських
рад».
Мета та реалізація
У «Новому економічному курсі» також зазначають, що для успішної
інтеграції будь-яких програм необхідно насамперед створити належні умови
для їх реалізації.
«Для вирішення цієї проблеми на державному рівні необхідна розробка
та допомога у запроваджені місцевим органам влади типового ІТ-рішення
для інтеграції послуг місцевого самоврядування у загальнодержавну систему
електронних послуг. Окрім цього, вирішення питання потребує
реінжинірингу адміністративних процесів, інтеграції реєстрів та систем
документообігу органів влади, про що буде йтись у наступних розділах
документу», – пишуть у документі.
Його автори також наголошують на необхідності інституційного
забезпечення запровадження цифрового урядування в Україні.
«Міністерство
економіки
і
розвитку
наділене
потужними
повноваженнями і відповідальністю за впровадження Нового економічного
курсу в цілому. В умовах, що існують зараз, інституційне забезпечення
цифровізації уряду має системні вади. По-перше, це відсутність ключової
властивості – незалежності. Державне агентство з питань електронного
урядування координується Кабінетом міністрів України. По-друге, має
погоджувати штатний розпис та кошторис апарату з Міністерством фінансів,
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в пріоритетах якого цифрова трансформація стоїть не на першому місці. Потретє, Агентство не має повноважень щодо впливу на роботу інших органів
влади в питаннях цифровізації», – резюмують у «Новому економічному
курсі» (Тимошенко: цифрове урядування та системи блокчейн –
майбутнє
розвитку
України
//
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/timoshenko-tsifrove-uryaduvannya-tasistemi-blokchejn-tse-majbutne-rozvitku-ukraini.htm. – 2018. – 19.11).

Керівник сервісних центрів МВС Владислав Криклій:
Ми давно прагнули попрацювати з відкритими даними. Ми вже
певний час співпрацюємо з агентством електронного урядування. Є
кілька іноземних організацій, які надають підтримку. В нас з’явилося таке
бажання. Як тільки я у Facebook написав, до нас одразу звернулися. Ми
проаналізували, який набір даних був би для громадян найпопулярнішим, ну
і, власне, вже маємо готовий робочий сервіс. Дуже популярний, ним
скористалося більш як двісті тисяч громадян. Це за 1,5 місяці. І ще більше
скористалося сервісом відкритих даних, тому що ми опублікували всю
інформацію по кожному авто, без персональних даних. Тобто за державним
номерним знаком можна визначити марку, модель, вік транспортного засобу,
першу реєстрацію, тип двигуна і так далі. І кожен може з цим працювати. Це
дуже добре для авторинку, для маркетологів, для різних дослідницьких
центрів. Цей сервіс дав поштовх для відкритих даних. І в компанії
Opendatabot, яка оперує відкритими даними, сказали, що приріст був на 20-30
% лише у перші дні після опублікування. Можна зараз вийти на вулицю,
перевірити через цей додаток, через Telegram, наприклад, інформацію за
державним номерним знаком. Це навіть з міркувань безпеки. Приїжджає за
вами таксі, можна забити номерний знак і побачити, що справді є така
машина і вже спокійно собі сісти і їхати.
Щодо вторинної покупки, то ми плануємо запустити новий сервіс. Ми
хочемо внести історію автомобіля. Найближчим часом ми його запустимо.
Це справді дуже потрібний сервіс, який дає змогу переконатися, що тебе не
обманюють. Приміром, коли кажуть, що в автомобіля єдиний власник, а
насправді це перекуп, до якого було ще чотири власники, і машина тричі в
ДТП побувала. Це все можна буде перевірити дуже швидко і за символічну
плату, приблизно 50 гривень.
– Чи можемо ми визначити найпопулярніше авто в Україні за
допомогою цих сервісів?
– Це треба якраз дивитися наш сервіс. Там всю інформацію можна
опублікувати і в розрізі регіонів, років, місяців, моделі, типу двигунів і т. д.
Насправді це й нам спростило роботу. Кілька дослідних центрів, які
вивчають питання екології, популярності, готують матеріали для видавництв,
раніше нам ці всі запити надсилали. Ми витрачали час, замість того, щоб
сервіси покращувати. Зараз це все є у відкритому доступі. Вони нам
Експертний погляд
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подякували і вже не звертаються, тому що вже самостійно можуть
працювати.
– Якщо в середньому порівнювати кількість нових і вживаних авто, що
реєструються в сервісних центрах і ввозяться із-за кордону, яких з них
більше?
– Вживаних буде більше. Точні дані, на жаль, не скажу, але однозначно
вживаних буде більше. Бо в нас зменшення акцизу і податку на двигуни з
обсягом до двох літрів. Тому громадяни завозять із невеликим об’ємом
двигуна. Реєструють транспортні засоби як з Америки, так і з Європи. Вони
доволі популярні.
– Яка ситуація з електрокарами?
– Їхня кількість зростає. Немає мит, що вигідно. Єдине, що
інфраструктура ще не повністю готова. Хоча вона вже активно розвивається.
Там досить серйозна динаміка – близько п’яти тисяч зареєстрованих
транспортних засобів по Україні. І ця цифра постійно зростає.
– У Вас на Facebook дуже цікавий пост: чому в луцькому сервісному
центрі МВС перереєстрували «дев’ятку» – тепер вона електромобіль. Авто
переробили на новітній електротранспорт, замінивши традиційний
бензиновий двигун. Як ця процедура відбувалася?
– Ілон Маск навіть і не здогадувався, що таке можливо. Переобладнання
здійснювали за погодженням Державтотрансндіпроекту. Він і встановлював,
і надавав відповідні дозволи, щоб її переобладнати. Бо луцький центр лише
реєстраційні дії здійснював, але оминути таку святкову подію ми не могли. Я
вважаю, це добре, коли так експериментують. Може, це й не дуже дешева
операція з електрифікації транспорту, але добре, що громадяни хоча б у
такий спосіб переходять на сучасні технології.
– Що вдалося зробити за останній рік і що не встигли?
– За цей рік ми запустили в роботу вже 83 сервісних центри нового
зразка, кілька онлайн-сервісів, розпочали і поглибили свою роботу з
центрами надання адміністративних послуг, з відкритими даними. У кожній
області тепер є мобільні сервісні центри, повноцінно працює контакт-центр і
ми також змінили нормативну базу. На жаль, не встигли запровадити
законопроект щодо приведення у відповідність, згідно з євродерективою,
наших водійських посвідчень. У тексті йдеться про велику кількість змін, в
тому числі, що стосується номерних знаків, процедури реєстрації,
можливості передачі повноважень у місцеві органи влади. Законопроект
зареєстрований, і ми сподіваємося, що найближчим часом він буде
затверджений.
– Ви розпочали низку цікавих проектів, один з яких спрямований на
подолання корупції, так званий «Таємний клієнт». Коли цей проект
розпочався і чи виявили вже порушників?
– Мета, знову ж таки, не лише виявляти порушників, бо ми не поліція.
Найголовніше, чого ми прагнемо, – щоб сервіс був хорошої якості для всіх
громадян без винятку. Ми розуміємо, що можуть бути якісь проблеми,
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власне, тому ми запустили цей пілотний проект у Києві на базі п’яти
сервісних центрів нового зразка, де ми підключили відомих людей з різних
сфер діяльності. Я вважаю, це дуже добре, що ми один з небагатьох
державних органів, який відкрито комунікує. Ми готові говорити про наші
проблеми, ми готові їх визнавати і аналізувати, змінювати, робити висновки і
в подальшому впроваджувати різні рішення, змінювати процедуру,
алгоритми, давати якісь нові технології для того, щоб процес покращувався.
Власне, для цього такі проекти і проводяться. Ми постійно працюємо над
покращенням сервісу, спрощуємо алгоритми. На жаль, не завжди все
залежить від МВС, або сервісних центрів. Тому що є багато нормативних
документів, де ми в цій частині можемо залежати від інших органів
державної влади, від їхніх реєстрів і технологій. І не всі готові рухатися
назустріч громадянам.
– Раніше Ви казали, що делегували частину функцій. Що можна тепер
зробити в ЦНАПі, а що все-таки залишається в сервісних центрах?
– Хочу нагадати коротеньку хронологію. У 2016 році ми разом з мером
Дніпра Борисом Філатовим запустили спільний адмінпростір, де
розташували в одному місці і центр надання адміністративних послуг міста, і
сервісний центр МВС. У 2017 році була ухвалена постанова Кабміну, яка
дозволяє надавати послуги через центр надання адмінпослуг сервісним
центрам. За рік ми цей процес підготували. Ми інтенсивно навчали
працівників-адміністраторів ЦНАП у місті Києві, підготували технічне
обладнання. Все вже запрацювало і вже надані перші послуги. Це зручно
насамперед для тих, хто хоче замінити водійське посвідчення в разі його
втрати, зміни прізвища, місця реєстрації, проживання, це зручно для
реєстрації свідоцтва транспортного засобу або реєстрації нового
транспортного засобу. Поки що не можна зробити в ЦНАП реєстрацію
вживаних транспортних засобів, бо ця процедура потребує експертного
огляду. Експерти-криміналісти поки що відсутні в структурі ЦНАП, але в
подальшому ми плануємо розв’язати й цю проблему. Можна буде заздалегідь
пройти експертне дослідження і отримати відповідні підтвердження, які
міститимуться в реєстрі. І вже звернутися до ЦНАПів на перереєстрацію,
якщо за локацією так буде зручніше.
– Це певне розвантаження сервісних центрів?
– Однозначно. Лише в місті Києві за минулий рік замінили близько 40
тисяч водійських посвідчень. У Києві зараз працює дев’ять сервісних
центрів. У нас також іде співпраця з документ-сервісом «Готово» і з візовим
центром. І наразі ще ЦНАП додався. Звісно, що це розвантаження. Ми
швидше і якісніше зможемо надавати послуги. І найголовніше, це відповідає
сучасному запиту – щоб була децентралізація і органам місцевої влади
передавали дедалі більше повноважень. Тому що всі хочуть мати одне місце,
так званий One Stop Shop адміністративних послуг, де в одному місці можна
отримати майже повний перелік адміністративних послуг. Це зручніше, ніж
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розбиратися в усіх цих тонкощах: хто за що відповідає, де чиї повноваження,
взяти одну довідку, потім іншу, а там перерва, черги і так далі.
– У 2019 році на сервісні центри чекають якісь нововведення?
– Це обов’язково створення електронного кабінету і діджиталізація
наших послуг. Ми будемо максимально намагатися всі послуги перевести в
електронну форму. Сервісні центри адмініструватимуть питання
запровадження фото-, відеофіксації, тому ми теж дотичні до цього питання.
Звісно, поліція як контролюючий орган накладатиме адміністративні
стягнення, а ось забезпечення адміністрування реєстру, узгодження всієї цієї
системи – за це відповідатимемо ми . Сподіваюся, що ніхто не порушуватиме
правил дорожнього руху (Як самостійно знайти, перевірити і придбати
авто онлайн – нові сервіси від МВС // https://www.5.ua/suspilstvo/yaksamostiino-znaity-pereviryty-i-prydbaty-avto-onlain-novi-servisy-vid-mvs180758.html. – 2018. – 07.11).
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Блоги та соціальні мережі
Max Nefyodov:
Нарешті, поїхали! Пам’ятаєте, розповідали про прийняте ще в червні
кабміном рішення щодо оренди державної сільськогосподарської землі на
електронних аукціонах? ProZorro.Продажі підписало договір із Державна
служба України з питань геодезії, картографії – стартуємо перші 10 лотів. Ми
повністю розробили дизайн аукціону у відповідності із дивними вимогами
земельного кодексу (так, у нас буде гонг! Так, ці торги не можна буде
оскаржити), перші 10 майданчиків вже реалізували функціонал. Отже,
маленький крок для електронної системи, великий крок до нормального
земельного ринку в Україні! (https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018.
– 22.11).
Державне агентство з питань електронного урядування України:
Укртрансбезпека відкрила дані про ліцензування пасажирських та
вантажних автоперевізників.
На базі цих даних створений зручний сервіс в «Опендатабот».
Як скористатися сервісом, щоб перевірити автоперевізника:
 додати «Опендатабот» до Телеграм;
 сфотографувати маршрутку та надіслати фото або ввести номер
авто вручну;
 одержати інформацію про ліцензії транспортного засобу.
Таким чином можна перевірити всі види транспорту, які здійснюють
пасажирські та вантажні перевезення – як регулярні, так і нерегулярні. А саме
– таксі, маршрутки, автобуси, вантажівки.
Що перевіряє Укртрансбезпека перед тим, як видати ліцензію:
 технічний стан транспортного засобу, його безпечність;
 кваліфікацію водія;
 наявність страховки тощо.
Докладніше дізнатися, як працює сервіс, на що саме треба перевіряти
автоперевізників та переглянути статистику стосовно ліцензіатів можна за
посиланням https://opendatabot.ua/blog/262-marshrutka…
Відзначимо, що сервіси на основі відкритих даних у сфері транспорту
користуються неабияким попитом серед українців. Зокрема, сервіс про
первинну реєстрацію авто http://texty.org.ua/cars за перший місяць від запуску
здобув 100 тис. користувачів.
Отже, Уряд сприяє відкриттю наборів даних, на які є запит у суспільстві.
Водночас Державне агентство з питань електронного урядування України
разом з іншими органами виконавчої влади та міжнародними партнерами
працюють не тільки над кількістю, а й над якістю даних, що відкриваються.
Наразі на оновленому порталі https://data.gov.ua розміщено майже 4 000
Блоги та соціальні мережі
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якісних
наборів
відкритих
даних
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 14.11).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Клієнти акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційнодовідкового департаменту ДФС (АЦСК ІДД ДФС), які вже одного разу
одержали засіб електронної ідентифікації, зможуть отримати новий
сертифікат дистанційно, скориставшись електронною послугою.
Наразі центр має майже один мільйон клієнтів.
 Скористатися зазначеним сервісом зможуть винятково клієнти
АЦСК ІДД ДФС, які:
 мають чинні сертифікати (приміром, до закінчення строку
чинності сертифікатів залишилось кілька днів);
 реєстраційні дані власника сертифікатів залишились без змін
(ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
 особистий ключ клієнта не є скомпрометованим, а пароль захисту
до нього відомий лише його власнику.
Цей крок ДФС робить процес отримання цифрового підпису зручнішим і
швидшим. Отже й електронні послуги та сервіси, користування якими
потребує ідентифікації користувачів, стають ще доступнішими.
Також нагадаємо, що Державне агентство з питань електронного
урядування України розробило інтегровану систему електронної
ідентифікації, яка об`єднає всіх надавачів послуг електронної ідентифікації
(цифровий підпис, MobileID, BankID), в тому числі – і АЦСК ІДД ДФС.
Це дозволить реалізувати принцип «єдиного вікна», коли надавачі
послуг, що потребують електронної ідентифікації (приміром, банки,
Держказначейство, Державний земельний кадастр, Міністерство соціальної
політики тощо), зможуть одержувати інформацію стосовно клієнтів за одним
запитом, без використання кількох облікових записів у різних інформаційних
системах
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 13.11).
Олександр Кубраков, керівник сектору ІТ та Телеком Офісу
дерегуляції BRDO:
7 листопада набрав чинності Закон Про електронні довірчі послуги,
який можна сміливо назвати революційним.
Закон має впровадити в наше життя такі довгоочікувані речі як
європейські стандарти електронної ідентифікації, йдеться про електронну
Блоги та соціальні мережі
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печатку, електронний підпис, реєстровану електронну доставку і, навіть,
електронну позначку часу для відмітки на електронних даних.
По суті цей закон створює умови для «автоматизації» низки відносин,
насамперед між державою та бізнесом, відкриваючи нові можливості для
останніх. Зокрема й фінансові, адже замість стосів паперів та купи часу, які
раніше витрачались на бюрократичні процедури, прийдуть онлайн послуги.
Для громадян це розширює можливість отримання адміністративних послуг в
онлайн режимі. Крім того, закон матиме позитивний вплив і на міжнародні
відносини, зокрема економічні, адже відтепер гармонізує вимоги до надання
електронних довірчих послуг та засобів е-ідентифікації з європейськими і
міжнародними стандартами. Тим самим дозволяючи нашим підприємцям
стати повноцінними учасниками міжнародної електронної торгівлі.
Проте, аби все це запрацювало, потрібно ще пройти чималий шлях.
Насамперед в частині розробки підзаконних актів для запровадження всіх
нововведень.
Але спершу про те, що конкретно принесе нам цей закон та що власне
таке довірчі послуги:
Так, ключовими нововведеннями є запровадження:
 європейських схем ідентифікації;
 взаємного визнання українських та іноземних засобів ідентифікації;
 інтероперабельності.
Європейські схеми електронної ідентифікації передбачають високий,
середній та низький рівні довіри до засобів електронної ідентифікації.
Використання
кваліфікованих
електронних
підписів
та
печаток
забезпечуватиме високий рівень довіри, а удосконалених – середній. Схеми
електронної ідентифікації повинні бути розроблені Міністерством юстиції і
затверджені урядом.
Одна з ключових преваг, яку дає запровадження електронної
ідентифікації за міжнародними стандартами –це взаємне визнання
українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних
підписів. Тобто, засобами електронної ідентифікації, що видані в Україні,
можна буде скористатись за кордоном, а в Україні визнаватимуться засоби,
видані в інших країнах. Це дозволить, наприклад, укладати компаніям
договори без паперової тяганини, надсилати документи для навчання у вузах
онлайн, отримувати послуги від органів державної чи місцевої влади
закордоном тощо.
Реалізація цієї вимоги закону передбачає укладення відповідних
міжнародних договорів щодо визнання схем електронної ідентифікації та
знову ж таки, прийняття низки підзаконних актів.
Наступне важливе нововведення – впровадження інтероперабельності,
тобто, забезпечення функціональної сумісності технічних рішень, що
використовуються під час надання електронних послуг, та їх здатності
взаємодіяти між собою. Це є однією з умов автоматизованого обміну даними
між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади. Таке
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рішення підвищить доступність адміністративних послуг та виключить
«людський фактор» в державних органах.
Окрім цього, передбачена технологічна нейтральність національних
технічних рішень у процесі розробки засобів електронного підпису чи
печатки, що дає можливість вільного вибору необхідних технологій
ідентифікації. І це сприятиме ще й розвитку конкуренції на цьому ринку.
Також закон передбачає детальне врегулювання надання юридично
значимих кваліфікованих електронних довірчих послуг та мінімізацію
регуляторного впливу на надання послуг, що здійснюється без використання
кваліфікованого електронного підпису, зокрема, важливим для підтвердження
юридичного факту відправлення та отримання електронних даних є
врегулювання надання послуги електронної доставки.
Загалом, реформування системи правового регулювання е-ідентифікації
спрямоване на підвищення довіри до онлайн послуг та розширення сфери
застосування електронної ідентифікації, зокрема завдяки впровадженню
MobileID, BankID.
Видані раніше електронні цифрові підписи будуть використовуватись до
закінчення строку їх дії, але не пізніше листопада 2020 року, а існуючі
акредитовані центри сертифікації ключів автоматично вноситимуться до
нового довірчого списку.
На даний час BRDO здійснює аналіз регуляторного поля даного
напрямку, метою якого є напрацювання спільних з зацікавленими сторонами
кроків щодо вдосконалення нормативно-правової бази у цій сфері.
Отож, якщо коротко резюмувати, то закон позитивно вплине на розвиток
електронного врядування і розширить можливості для бізнесу. Але, для
повноцінного впровадження закону потрібно не пізніше листопада 2019 року
сформувати підзаконну нормативно-правову базу.
Сподіваємось встигнемо, адже певна частина вже розроблена
Міністерством юстиції та Державним агентством з електронного урядування.
Матеріал підготовлено у співавторстві з Надією Кострибою, ключовим
експертом сектора «IT та Телеком» BRDO (Що нам принесе закон про
електронні довірчі послуги // https://biz.nv.ua/ukr/experts/kubrakov_o/shchonam-prinese-zakon-pro-elektronni-dovirchi-posluhi-2506089.html. – 2018. –
09.11).

Jaanika Merilo:
Помните новогоднее обещание на 2018 год? Что информация 500 000
жителей Днепра будет внесена в регистр жителей и они не должны будут уже
носить ненужные справки о составе семьи для городских служб.
Немного цифр из Днепра.
Точка отчета 0 с 2017 года (разные решения запускались в разное время
начиная с 2017).
- 456 258 жителей в регистре
Блоги та соціальні мережі

50

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

1 – 30 листопада 2018 року

<
20-28 лютого
2015
- 57 430 раз соцслужбы и коммунальные службы сами запрашивали
информацию
- 735 804 раз жители записывались к врачу через интернет
- 48 % жителей записывается к врачу через интернет
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 08.11).
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Інфографіка

Електронні послуги – це швидко, зручно і прозоро
Максим Соколюк, голова Державної міграційної служби зазначив,
що створення державних електронних сервісів не лише спрощує одержання
громадянами адміністративних послуг, а й суттєво знижує корупційні ризики.
Тому міграційна служба постійно працює над оновленням чинних е-послуг та
впровадженням нових. Так, наразі будь-яка особа може миттєво та
безкоштовно записатися до електронної черги, контролювати етап
оформлення документа, перевірити документ за базою недійсних, викрадених
і втрачених та багато іншого.
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(Заяву на оформлення біометричного паспорта відтепер можна
заповнити
он-лайн
//
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zayavu-naoformlennya-biometrichnogo-pasporta-vidteper-mozhna-zapovniti-lajn. – 2018. –
07.11).
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Зарубіжний досвід
Правительство Белоруссии опубликовало «Положение о порядке
предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса,
сетевого издания» – тех, кто публикует материалы и комментарии, будут
предварительно регистрировать по номеру мобильного телефона.
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.
Как сказано в документе, владелец интернет-ресурса активирует
учѐтную запись пользователя по коду активации, отправленному в SMS на
указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного
телефона пользователя «или с использованием иных идентификационных
данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность
пользователя».
Один номер мобильного телефона и (или) один комплект иных
идентификационных данных могут быть использованы для регистрации не
более одной учѐтной записи пользователя на каждом конкретном интернетресурсе.
После активации учѐтной записи пользователь вправе размещать на
сайте информационные сообщения и (или) материалы, включая комментарии
к информационным сообщениям и (или) материалам иных пользователей
данного интернет-ресурса, при условии авторизации на интернет-ресурсе.
Владелец интернет-ресурса на время действия пользовательского
соглашения, а также в течение года с даты его расторжения обеспечивает
хранение на физически размещенных на территории Белоруссии серверах
данных, полученных при предварительной идентификации пользователя;
сведений о размещении и (или) изменении пользователем на интернетресурсе информационных сообщений и (или) материалов, дате и времени их
размещения и (или) изменения; сведений о сетевом (IР) адресе устройства
пользователя, присвоенном при регистрации пользователя на интернетресурсе, внесении изменений в регистрационные данные пользователя; иных
сведений, полученных владельцем интернет-ресурса при идентификации
пользователя (Татьяна Костылева В Белоруссии писать комментарии на
сайтах с 1 декабря можно будет только авторизованным пользователям
//
http://d-russia.ru/v-belorussii-pisat-kommentarii-na-sajtah-s-1-dekabryamozhno-budet-tolko-avtorizovannym-polzovatelyam.html. – 2018. – 27.11).
В марте стартует пилотный проект по онлайн-приему детей в
школы в Узбекистане – процедура сократится с шести до четырех шагов
и станет прозрачнее. На начальном этапе проект охватит 81 школу
Ташкента.
Министерство народного образования и Программа развития ООН в
Узбекистане реализуют пилотный проект по цифровой трансформации
Зарубіжний досвід
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процесса приема детей в начальные школы, сообщили «в пресс-службе
министерства. Цель проекта – повышение качества и прозрачности этой
государственной услуги.
Согласно указу президента «О дополнительных мерах по
совершенствованию системы управления народным образованием», с 1 марта
2019 года в Узбекистане будет поэтапно вводится механизм приема детей в
общеобразовательные учреждения через Центры государственных услуг
(ЦГУ) и Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
16 ноября состоялась презентация и обсуждение промежуточных
результатов проекта с ключевыми пользователями услуги – директорами
школ. Представлена новая модель приема детей в школы, «которая призвана
повысить доступность услуги и минимизировать коррупционные факторы»,
пишет пресс-служба.
На мероприятии обсуждались трудности, с которыми сталкиваются
родители и опекуны при оформлении детей в школы. Одним из главных
недостатков была названа недостаточная прозрачность процесса – у
родителей нет полной информации о процедурах, сроках, требуемых
документах, нет доступа к схемам микроучастков, «что приводит к
преобладанию субъективных факторов в принятии решения о приеме того
или иного ребенка в школу».
«Некоторые
процедуры,
сопровождающие
процесс
приема –
собеседование, медицинские справки – не прописаны в нормативноправовых актах. Вызывают вопросы сжатые сроки приема заявлений
от родителей,
есть
необходимость
в сокращении
количества
предоставляемых документов», – говорится в сообщении.
Для устранения этих проблем рабочая группа проекта провела работу
по анализу процедур оформления детей в школы и разработала новую модель
оказания этой услуги.
Эксперты предложили улучшить информирование родителей о всех
этапах
и регламентах,
возложить
ответственность
за разработку
и утверждение механизма формирования микроучастков на территориальные
управления народного образования, а также отнести несвойственную
педагогам функцию поименной регистрации детей школьного возраста
сходам граждан махалли. Последние будут устанавливать численность детей,
проживающих на каждом конкретном микроучастке. Даны предложения
по улучшению нормативно-правовой базы, подготовке информационных
систем и пересмотру сроков сбора документов на оформление детей
в школы.
Разработан проект административного регламента «Прием детей
в государственные общеобразовательные учреждения». Согласно ему,
начиная с марта 2019 года заявления с просьбой о зачислении ребенка
в школу можно будет подать двумя способами – в явочном порядке через
Центры государственных услуг и удаленно через ЕПИГУ. На начальном
этапе новая модель оказания услуги будет реализована в 81 школе Ташкента.
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В дальнейшем механизм будет реализован в остальных школах столицы
и регионов.
Как ожидается, в результате цифровой трансформации услуги процедура
приема сократится с шести до четырех шагов, значительно уменьшится
количество представляемых документов.
Среди ожидаемых эффектов – повышение качества и доступности
услуги, обеспечение прозрачности ее оказания, укрепление доверия
к системе народного образования, минимизация коррупционных факторов
и другие.
Инициатива реализуется в рамках трехлетнего совместного проекта
Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций
и ПРООН «Содействие в развитии эффективного государственного
управления и цифровой трансформации». В рабочую группу включены
специалисты
Министерства
народного
образования,
Агентства
государственных услуг и Центра развития системы «Электронное
правительство» (Пилотный проект по онлайн-приему детей в школы
начнется в марте // https://www.gazeta.uz/ru/2018/11/26/schools. – 2018. –
26.11).

В качестве важного условия повышения эффективности
реализуемых в Республике Узбекистан за последние годы социальноэкономических и политических реформ особое внимание уделяется
внедрению современной информационно-коммуникационной системы в
сферу государственного и общественного управления.
Постановление
главы
нашего
государства
«О
мерах
по
совершенствованию системы контроля за внедрением информационных
технологий и коммуникаций, организации их защиты» от 21 ноября 2018
года, несомненно, поднимет на новый уровень меры, реализуемые по
развитию
информационно-коммуникационных
технологий
в
государственных
органах
и
организациях,
и
будет
служить
совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.
В постановлении обозначен ряд проблем, препятствующих внедрению и
эффективной деятельности системы «Электронное правительство», борьбе с
угрозами в информационной сфере, а также обозначены новый порядок и
механизмы их устранения.
Практика показывает, что в последнее время несоответствие
современным требованиям действующего механизма контроля и проверки за
выполнением субъектами информатизации актов законодательства,
нормативных документов и государственных стандартов способствует
снижению качества предоставляемых услуг.
Отсутствие единого уполномоченного органа, ответственного за
реализацию государственной политики в сфере информационной
безопасности, становится причиной неэффективности проводимой работы в
данном направлении.
Зарубіжний досвід
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Несовершенство системы контроля в сфере телекоммуникаций,
информационной и кибербезопасности, критической информационной
инфраструктуры приводит к уязвимости объектов государственных
информационных систем, цифровой экономики и персональных данных.
Активное использование деструктивными силами современных
информационно-коммуникационных технологий и сети интернет негативно
влияет на мировоззрение и сознание населения, особенно подрастающего
поколения.
Исходя из указанных проблем, в принятом постановлении обозначен
ряд мер, направленных на повышение эффективности реализации единой
государственной политики в информационной сфере, дальнейшее
совершенствование
системы
контроля
в
сфере
обеспечения
телекоммуникационной, информационной и кибербезопасности.
Упразднены Инспекция по контролю в сфере связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий при Министерстве по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, а
также Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении
общественного порядка, на их месте создана Государственная инспекция по
контролю в сфере информатизации и коммуникаций Республики Узбекистан,
Центр технического содействия в форме государственного унитарного
предприятия, а также Центр оказания содействия общественному порядку
«Безопасный город».
Согласно постановлению государственная инспекция осуществляет
государственный
контроль
за
соблюдением
требований
актов
законодательства, нормативных документов и государственных стандартов в
сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий,
обеспечением мер в пределах своей компетенции по защите прав
потребителей и качеством предоставляемых услуг почтовой связи,
информационных технологий и телекоммуникаций, соблюдением актов
законодательства и нормативных документов в сфере авторских прав в
распространении (реализация, прокат и доведение до всеобщего сведения)
фонограмм, аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, развитием
инфраструктуры и эффективным использованием информационнокоммуникационных технологий в системе «Электронное правительство» в
государственных органах и организациях, а также других организациях и
ведомствах в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.
Также определены задачи по контролю за эффективностью
автоматизации рабочих и управленческих процессов, внедрения и
использования
интегрированных
информационных
систем,
межведомственных сетей передачи и обмена данных, интеграции
государственных информационных ресурсов, в том числе предоставления
электронных государственных услуг.
Таким образом, реформы в информационной сфере должны создавать
удобства для граждан, обеспечивать качество и оперативность
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предоставляемых им услуг, а также прозрачность передаваемой информации
(Жамшид Пирматов Продолжаются реформы в сфере информационных
технологий
//
http://uza.uz/ru/tech/prodolzhayutsya-reformy-v-sfereinformatsionnykh-tekhnologiy-23-11-2018. – 2018. – 23.11).

Индийская компания VisionCraft может принять участие в
реализации ряда проектов в Узбекистане.
В Центре развития системы «Электронное правительство» состоялась
встреча с Амолак Сингхом, руководящим партнером VisionCraft.
Компания занимается вопросами формирования центров обработки
данных и осуществляет деятельность в таких отраслях как медицина,
строительство, недвижимость, текстиль, энергетика и др.
В ходе встречи особое внимание было уделено достижениям индийского
учреждения в сфере информационных технологий.
О проводимых работах по развитию системы электронного
правительства в стране рассказал первый заместитель директора Центра
Данияр Атаджанов. Большой интерес у индийского представителя вызвали
озвученные планы по внедрению современных инновационных технологий в
сфере государственного управления в Узбекистане.
Важной темой переговоров стали вопросы реализации совместных
проектов по развитию технологии «умный город» (Фикрет Долуханов
Индийская VisionCraft может заняться развитием технологии «умный
город» в Узбекистане // https://www.trend.az/business/it/2983093.html. – 2018.
– 21.11).
Советник президента Кыргызстана Дастан Догоев рассказал
журналистам,
как
идет
подготовка
к программе
«Цифровой
Кыргызстан».
По его словам, программа «Цифровой Кыргызстан» разработана
по поручению главы государства Сооронбая Жээнбекова. Международная
практика показывает, что цифровизация приведет к росту ВВП, созданию
новых рабочих мест и улучшению качества услуг.
«Анализ показал, что 60 процентов населения не готово к цифровой
трансформации. Чтобы это исправить, предлагается развить минимальный
набор навыков. Мы планируем обучить 1 миллион человек, в том числе
5 тысяч служащих. Независимо от места нахождения, каждый должен иметь
возможность получить государственные услуги».
Цифровое государство должно в себя включать «Электронное
правительство», «Электронный парламент», «Электронное правосудие»,
«Цифровую экономику». Специалисты работают над созданием этих блоков
(Юлия Костенко Кыргызстан идет к цифровизации, но население не
готово // https://24.kg/obschestvo/101815_kyirgyizstan_idet_ktsifrovizatsii_
nonaselenie_negotovo. – 2018. – 21.11).
Зарубіжний досвід

58

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

1 – 30 листопада 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Приложение 311app запущено в Сан-Антонио, штат Техас. Всего за
3месяца его показатель эффективности составил свыше 90 %. Именно
столько проблем граждан было успешно решено.
Приложение стало новым способом сообщать о насущных городских
проблемах: ямах на дорогах, бездомных животных, неисправном освещении
и др. В отличие от других подобных приложений, 311app в значительной
степени опирается на социальные сети и имеет игровой интерфейс – это
привлекает пользователей.
«Нашей основной задачей было привлечь граждан к решению городских
проблем с помощью элементов геймификации» – заявили авторы проекта.
Интересной опцией является возможность пользователей делится
своими действиями в социальных сетях. Это позволяет создавать групповые
запросы на решение проблемы, что привлекает к ней большее внимание
властей (В США запущено приложение для решения городских проблем в
игровой форме // http://open.gov.ru/infopotok/5517836. – 2018. – 19.11).

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу подписал
закон о создании в стране агентства по кибербезопасности и охране
инфраструктуры (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency).
Агентство создается на базе министерства внутренней безопасности
(Department of Homeland Security).
«Поскольку противостояния в киберпространстве эволюционируют,
новое агентство призвано отображать полный спектр угроз со стороны
государств, киберпреступников и другие злонамеренные действия, которых
много. Это будет долгий путь. Это очень, очень важный закон».
В
обязанности
ведомства
входит
разработка
политики
кибербезопасности критической инфраструктуры, включая действия по
реагированию на инциденты, координация национальных усилий по защите
критической инфраструктуры, предоставление аналитики, экспертизы и
технической помощи владельцам и операторам критической инфраструктуры
и пр. (Татьяна Костылева Трамп подписал закон о создании агентства по
кибербезопасности и охране инфраструктуры // http://d-russia.ru/tramppodpisal-zakon-o-sozdanii-agentstva-po-kiberbezopasnosti-i-ohraneinfrastruktury.html. – 2018. – 19.11).
В Азербайджане в последние годы предоставление государственных
услуг с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий стало одной из наиболее приоритетных задач в
государственной политике.
Перевод услуг в электронный вид дает, во-первых, возможность
уменьшить и оптимизировать бумажное производство, попросту говоря,
бумажную волокиту, во-вторых, предотвратить случаи коррупции среди
чиновников, и, самое главное, сделать более прозрачной деятельность
государственных органов.
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С другой стороны, граждане при решении своих проблем,
освобождаются от длительных ожиданий в очередях, необходимости
многократно обращаться по одному и тому же вопросу, недостатка
информации о процедуре получения услуги.
В настоящее время информационные технологии стали локомотивом
социально-экономического развития Азербайджана. Немаловажно, что
обеспечение свободного доступа гражданина к информации и вовлечение его
в процесс государственного управления гарантирует эффективность процесса
модернизации сфер жизнедеятельности государства. Инструментом развития
информационного общества в нашей стране как раз является
предоставленные «Электронным правительством» возможности, которые
поистине безграничны.
В последние годы для прозрачного, оперативного оказания гражданам
услуг с экономией ресурсов, в качестве основной цели были поставлены
полная электронизация государственных услуг, проведение анализа
государственных информационных ресурсов и создание возможностей для
использования результатов государственным и частным сектором. Поэтому
возникла необходимость применения единого подхода и стандартов в
области формирования государственных информационных ресурсов и
систем, управления ими и обеспечения их взаимной интеграции, а также
ускорения процесса перехода к цифровому правительству.
Для быстрого осуществления этих задач Президент Ильхам Алиев
подписал 14 марта 2018 года Указ «О мерах по развитию электронного
правительства и переходу на цифровое правительство». Данным Указом в
целях осуществления государственной политики и регулирования в области
электронного правительства в подчинении Государственного агентства по
оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте
приступило к деятельности юридическое лицо публичного права «Центр
развития электронного правительства».
В Баку состоялось открытие административного здания Центра. В
открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
В пятиэтажном административном здании, расположенном по адресу:
Наримановский район, проспект Ататюрка, 89, созданы все условия для
организации на высоком уровне деятельности юридического лица
публичного права «Центр развития электронного правительства». Здесь
будут функционировать, являющиеся элементами экосистемы поддержки
стратапов и инноваций Центр инкубации и акселерации INNOLAND, а также
в целях повышения грамотности по ИТ – Учебно-образовательный центр ИТ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева
ознакомились здесь с инновационными проектами и были подробно
проинформированы о новой концепции развития «Электронного
правительства».
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Начнем с того, что создание «Электронного правительства» в
Азербайджане было необходимо для того, чтобы сделать работу органов
власти более эффективной, открытой и доступной для граждан.
Более того, «Электронного правительство» это не только единый
механизм взаимодействия государства и граждан, а также государственных
органов друг с другом, обеспечивающий их согласованность при помощи
информационных технологий. Именно этот механизм позволил сократить
очереди в государственные органы и упростить и ускорить получение
справок, свидетельств, разрешительных документов и многого другого.
Проект «Электронного правительства», создание платформы для
периодического освещения государственными структурами ответов на
вопросы граждан, формирование в стране системы электронного оборота
документации служат упрощению и улучшению процесса демократического
управления государством.
А поскольку «электронное правительство» улучшает взаимодействие
государственных органов с бизнесом и различными уровнями власти, то
положительный эффект от этого ускоряет экономическое развитие
Азербайджана в целом.
С другой стороны, постоянный рост электронного оборота
документации по оказанию услуг населению является очередным
свидетельством того, что в центре всех осуществляемых работ стоит
гражданин Азербайджана. Именно это играет решающую роль в деле
расширения по всей стране центров «ASAN хидмет», где широко
используются возможности оказания гражданам электронных услуг.
Безусловно, развитие «Электронного правительства» в Азербайджане
является проявлением заботы властей о гражданах страны, путем
предоставления им возможностей для лучшей реализации потенциала при
этом гарантируя сохранность и соблюдение их законных прав.
Это является ярким доказательством того, что правительство
Азербайджана, в первую очередь, ориентировано на нужды и потребности
граждан, и делает взаимодействие с населением простым, понятным и
доступным (Сабухи Иманов «Электронное правительство»: Азербайджан
выводит государственные услуги на качественно новый урівень //
https://news.day.az/hitech/1061704.html. – 2018. – 13.11).

Комитет ООН по вопросам разоружения и международной
безопасности (Первый комитет) одобрил проекты предложений России и
США об учреждении рабочих групп, которые будут отвечать за
разработку глобальных правил поведения в киберпространстве.
«Предложение
России»
в
действительности
является
проектом совместной резолюции группы государств, включая Китай. Проект
документа поддержали также Азербайджан, Алжир, Ангола, Беларусь,
Боливия
(Многонациональное
Государство),
Бурунди,
Венесуэла
(Боливарианская Республика), Демократическая Республика Конго,
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Зимбабве, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Камбоджа, Китай,
Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Лаосская НародноДемократическая Республика, Мадагаскар, Малави, Намибия, Непал,
Никарагуа, Пакистан, Российская Федерация, Самоа, Сирийская Арабская
Республика, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и Эритрея.
«Американский» документ также внесѐн от имени несколько стран
(Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания,
Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия,
Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Малави,
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения,
Испания, Швеция, Украина, Соединенное Королевство Великобритания и
Северная Ирландия, США).
Предложение США включает призыв к генеральному секретарю ООН
учредить в 2019 году рабочую группу, состоящую из экспертов со
«сбалансированным географическим распределением» по всему миру.
Группа будет уполномочена продолжать изучать имеющиеся и
потенциальные вызовы в сфере ИКТ. В документе подчѐркивается роль,
которую могут играть в обсуждении региональные организации, например,
Евросоюз или Африканский союз, коммерческие компании, академические
институты и госведомства.
В предложении России также говорится об образовании в 2019 году
рабочей группы по созданию добровольных, не влекущих за собой
юридических обязательств правил, норм и принципов ответственного
поведения государств в киберпространстве, а также по выработке возможных
совместных мер по устранению угроз в сфере информационной
безопасности.
В «своде международных правил, норм и принципов ответственного
поведения государств», представленном в документе, отмечается, например,
что «государства не должны позволять использовать свою территорию для
совершения международно-противоправных деяний с использованием ИКТ»;
«обвинения в организации и совершении противоправных деяний,
выдвигаемые против государств, должны быть обоснованными»;
«государства должны способствовать ответственному представлению
информации и факторах уязвимости в сфере ИКТ и делиться
соответствующей информацией о существующих методах борьбы с такими
факторами уязвимости» и т.д.
Как говорится в релизе ООН, представители США и России выразили
взаимные сомнения в эффективности предложений другой стороны.
Американцы заявили, что российский документ «представляет свод
неприемлемых норм и написан языком, решительно неприемлемым для
многих государств». Российская сторона сказала, что проект резолюции
США разработан в первую очередь в интересах узкой группы стран Запада, и
что он «отбрасывает международное сообщество назад».
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Высказались и другие страны. Так, поддерживающий российский проект
Иран заявил, что США «не принимают во внимание текущие реалии
безопасности киберпространства» и обвинил США и их союзников (прежде
всего Израиль) в многочисленных кибератаках на критическую
инфраструктуру Ирана. Китай считает важным выяснить, не займут ли
страны, поддержавшие американский документ, ведущие роли в
планируемой рабочей группе. С другой стороны, представители Австралии,
Канады и других подписантов американского предложения назвали
российский документ «снятием сливок» (т.е. не содержащим самого ценного
– ред.), искажающим предыдущие исследования и находки ООН в области
норм поведения в киберпространстве.
Согласно релизу ООН, американский документ поддержали 139 стран
(11 выступили против, 19 воздержались); за российский вариант
проголосовали 109 государств (45 – против, 16 воздержались) (Две
резолюции. ООН разрабатывает правила поведения в киберпространстве
// http://e-gov.by/ivents/dve-rezoljucii-kak-v-oon-budut-razrabatyvat-globalnyepravila-povedenija-v-kiberprostranstve. – 2018. – 13.11).

На одном из важнейших и крупнейших экономических форумов
Германии, организованном ежедневным изданием Süddeutsche Zeitung,
премьер-министр Юри Ратас заявил, что развитие цифрового
государства в Эстонии позволило жителям cтраны значительно
экономить время и деньги и меньше загрязнять окружающую среду, а
также способствовало повышению прозрачности государственного
управления и уменьшению коррупции, сообщает пресс-служба
правительства.
На представительном форуме Юри Ратас обсудил с главой
правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир и премьер-министром Сербии
Аной Брнабич развитие и виды на будущее цифровой Европы на примере
трех стран.
В своей речи Юри Ратас отметил, что электронное правительство
помогает Эстонии ежегодно экономить около 4-7 процентов валового
внутреннего продукта. Однако, по словам премьер-министра, для
дальнейшего развития электронного государства необходимо обеспечить
доверие со стороны населения и жесткий контроль над данными. Премьерминистр также представил разработку нового поколения т.н. «невидимых
электронных услуг» в Эстонии.
Цель созыва экономического форума заключалась в том, чтобы собрать
для обмена опытом экспертов, топ-менеджеров и ведущих политиков. В этом
году в форуме будут участвовать как мировые гиганты в сфере технологий,
крупнейшие предприятия Германии, так и политики, например, канцлер
Германии Ангела Меркель и председатель Европейской комиссии Жан-Клод
Юнкер.
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Перед началом форума премьер-министр Эстонии встретился с вицеканцлером и министром финансов Германии Олафом Шольцем, беседа с
которым преимущественно была сосредоточена на теме бюджета Евросоюза
на 2021-2027 годы (Юри Ратас рассказал о планах на будущее цифровой
Эстонии // https://rus.postimees.ee/6452783/yuri-ratas-rasskazal-o-planah-nabudushchee-cifrovoy-estonii. – 2018. – 13.11).

В Белоруссии принят проект изменений и дополнений в Закон «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи».
В частности, законопроект предлагает исключить создание и хранение
карточки открытого ключа проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП)
на бумажном носителе.
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. При этом за
органами архивного дела и делопроизводства закрепляются полномочия по
осуществлению госрегулирования деятельности по организации работы с
электронными документами.
Особенно важно, что проектом закрепляется возможность подписания
одной ЭЦП пакетов электронных документов. Также один электронный
документ может быть подписан несколькими ЭЦП (Белоруссия расширяет
практику
использования
электронного
документооборота
//
http://open.gov.ru/infopotok/5517830. – 2018. – 12.11).
Помощник президента по работе с правоохранительными органами
и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров и
председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам
и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви
Мехтиев рассказали о созданных в административном здании Центра
развития электронного правительства.
Здесь созданы все условия для организации на высоком уровне
деятельности юридического лица публичного права «Центр развития
электронного правительства». Будут функционировать Центр инкубации и
акселерации INNOLAND, а также в целях повышения грамотности по ИТ
Учебно-образовательный центр ИТ.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что INNOLAND
является центром инкубации, акселерации и исследований, созданным для
развития частного сектора в Азербайджане, а также за его пределами,
поощрения инноваций и расширения движения стартап. INNOLAND состоит
из центра коворкинга, инкубации, акселерации и Учебно-образовательного
центра ИТ. Центр коворкинга здесь является выгодным и включающим
многочисленные возможности местом работы для лиц, работающих в
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одиночку или небольшой командой в области стартапов, программирования,
инноваций. Центр коворкинга, который будет функционировать в
INNOLAND, обладает возможностью круглосуточного входа семь дней в
неделю, высокоскоростным интернетом, единым киоском данных,
менторской поддержкой.
Учебно-образовательный центр ИТ является местом приобщения
молодежи к знаниям по программированию и информационным
технологиям, обучению ее умениям кодирования. Предпочтение в центре
отдается
языкам
искусственного
интеллекта,
роботизации
и
поддерживающего их программирования. Занятия проводятся ежедневно в
течение трех месяцев в формате bootcamp. В период инкубации стартапам
оказывается содействие в формировании их идей. В этот период по заранее
определенным направлениям четырежды в год объявляется конкурс идей. На
основании соответствующих критериев на конкурс принимаются идеи по
заранее установленному количеству. Предварительные версии идей, успешно
сформировавшихся в период инкубации, переводятся в стадию акселерации
для тестирования и подготовки прототипов. На этом этапе команде
регулярно оказывается менторская поддержка. Действующие в центре
стартапы в период инкубации и акселерации также воспользуются общей
деятельностью INNOLAND в области инноваций и ИКТ.
Было отмечено, что установка Wattbooster повышает коэффициент
полезного действия электроэнергии, за счет электромагнитного поля
производит больше энергии. В итоге экономится расход энергии
электрическим оборудованием. Пока данная установка предназначена для
сокращения расходов электроэнергии антеннами мобильных операторов.
Спинальное устройство под названием Lia контролирует состояние
позвоночника и создает у человека правильную осанку. Состоящая из
микроконтроллера и двух сенсоров Lia, которую можно носить на плече,
минимум через 3 недели, не вызывая никакого дискомфорта, помогает
выправить позвоночник. Сенсор, определяя положение плеч, проверяет
правильность стойки человека. Если стойка пользователя находится в
неверном положении, на его телефон приходит уведомление-напоминание о
необходимости выпрямить осанку.
Изобретение под названием Safee дизайнировано для безопасного
вождения велосипеда, в основном, в сумерках. Прибор проецирует знаки
безопасности на спину велосипедиста. С самого начала производства
уникальный прибор вызвал большой интерес у мировых медиа. Так, в BBC,
Mirror, Yahoo и других медиа-структурах опубликованы статьи о проекте, он
удостоен нескольких глобальных премий. Прибор, массовое производство
которого начнется в ближайшем будущем, получил сотни заказов из ряда
стран.
А Wetravel является платежной сетью для туристических компаний.
Компании, являющиеся пользователями сети, могут осуществлять денежный
обмен друг с другом с самой низкой комиссией. Возможностями платформы
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могут воспользоваться отели, хостелы, авиакомпании, агентства путешествий
и другие подобные компании. Wetravel создает пользователям такую
возможность, как облегченный сбор данных о путешествиях, платежей,
международные платежи по самому низкому курсу. С помощью платформы
организованы тысячи поездок более чем в 80 стран.
Namo Media – система управления онлайн-рекламой. Посредством
данной системы осуществляется управление рекламой крупных новостных
сайтов, таких как Fox, ESPN. В 2014 году Namo Media оценена в 50
миллионов долларов и приобретена компанией Twitter.
Данные стартапы подготовлены азербайджанскими учредителями и
нацелены на глобальный рынок.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также были
подробно проинформированы о новой концепции развития «Электронного
правительства» (Ильхам Алиев открывает Электронное правительство //
https://haqqin.az/news/139579. – 2018. – 12.11).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Гужва В. М. Електронне урядування у закладах вищої освіти (ЗВО):
електронні голосування на основі блокчейну / Гужва В. М., Кривохижа Ю. О.
// Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018
р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ,
2018. – С. 102–106. Одним із найбільш перспективних шляхів вирішення задачі
підвищення ефективності функціонування закладів вищої освіти (ЗВО) є побудова
єдиного інформаційного простору (ЄІП), який би забезпечував доступ до актуальної
інформації щодо стану навчального процесу, а також дозволяв би здійснювати управління
і контроль над ним в цілому, завдяки опосередкованому зв’язку всіх елементів
навчального процесу, і служити інструментом для підвищення якості навчального
процесу.

Еремина О. С., Бабко А. Н. «Электронная экономика» и «электронное
правительство»: преимущества и риски // Тренды развития современного
общества: управленческие, правовые, экономические и социальные
аспекты. Сборник научных статей 8-й Международной научно-практической
конференции. Ответственный редактор А.А. Горохов. – 2018. – С. 69–73.
Содержание материалов конференции составляют научные статьи отечественных и
зарубежных ученых. Излагается теория, методология и практика научных исследований в
области экономики, социологии, философии, права. Для научных работников,
специалистов, преподавателей, аспирантов в области экономики, права, социологии,
философии, финансов. Материалы в сборнике публикуются по результатам докладов и
выступлений на конференции, в авторской редакции.

Забродская К. А. Подход к рейтинговой оценке государства на мировом
рынке инфокоммуникационных услуг // Современные тенденции развития
социально-экономических систем. Материалы международной научнопрактической конференции. – Волгоград, 2018. – С. 456–459. В статье
актуализируются вопросы рейтинговой оценки государства на мировом рынке
инфокоммуникационных услуг. Приведены значения международных индексов развития
электронного правительства и информационно-коммуникационных технологий
Республики Беларусь в 2016 году. Предложены новый подход к построению рейтинга,
модель и алгоритм комплексной оценки ИКТ-преимуществ государства.

Золотухин А. Д., Киселев А. С. Электронное правительство как новый
процессуальный способ диалога государства и гражданского общества //
Актуальные проблемы государства и права. – 2018. – Т. 2, № 7. – С. 106–115.
Актуальность заявленной темы обоснована исходя из того, что в последнее время в
юридической литературе вопросам развития доктринальных начал электронного
правительства уделяется большое внимание. Электронное правительство открыло
возможности более эффективного взаимодействия государства и гражданского общества,

Бібліографія

67

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

1 – 30 листопада 2018 року

предоставило новые способы вовлечения граждан в процессы выработки и реализации
государственной политики. Дана трактовка понятия электронного правительства, согласно
которому электронное правительство представляет собой новую технологию
государственного управления, которая опирается на принципы доступности информации
и подотчетности правительства гражданам. Подчеркнута необходимость использования
информационных технологий в судопроизводстве. Также нами упоминается об
особенностях формирования электронного правительства в разных странах, говоря о том,
что невозможно создать унифицированную модель работы данной структуры. Таким
образом, преобразования в различных сферах жизни общества потребовали кардинально
новых подходов к праву, законодательству и политике государства. В свою очередь
гражданское общество получает новый виток развития в связи с появлением возможности
свободного обсуждения проблем и равноправного участия всех заинтересованных сторон
в процессе принятия решений. Размещение информации о деятельности государственных
структур предоставляет гражданам контроль и возможность ознакомления с работой
органов власти. Важным представляется открытость и готовность органов власти к
большому масштабу работы по предоставлению госуслуг в электронной форме.

Каримова С. Т., Хайдарова Г. А., Соткинбоев М. П. Правовые основы
развития информационнокоммуникационных технологий в независимом
Узбекистане // Форум молодых ученых. – 2018. – № 6-2 (22). – С. 75–78. В
данной статье проведѐн анализ развития информационных технологий в независимом
Узбекистане, формирования правовой базы для их внедрения во все сферы жизни
общества.

Киселѐва Т. М. Теоретические основы применения инструментов
электронного правительства в нормотворческой деятельности органов
исполнительной власти // Информационные технологии и право: Правовая
информатизация – 2018. Сборник материалов VI Международной научнопрактической конференции / под общей редакцией Е.И. Коваленко. – 2018. –
С. 170–175. В статье обосновывается идея расширения практики использования
инструментов электронного правительства при осуществлении нормотворческой
деятельности органами исполнительной власти в контексте привлечения граждан к
данной деятельности и с учетом прав, интересов и возможностей населения Республики
Беларусь.

Котова Л. В. Правові особливості впровадження та розвитку
електронного урядування на місцевому рівні / Л.В. Котова, В.К. Тютюнник //
Актуальні проблеми права. – Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2017. – № 2
(34). – С. 23–30. Надано правову характеристику впровадження електронного
урядування на місцевому рівні. Наведені приклади успішного використання
інформаційно-комунікаційних технологій на місцевому рівні державного управління.
Охарактеризовано основні правові проблеми розвитку електронного урядування на
сучасному етапі. Запропоновані рекомендації щодо правового регулювання е-урядування
на місцевому рівні.

Мамедов Н. М. Информационно-правовое обеспечение электронного
правительства в Азербайджанской Республике // Вестник Академии права и
управления. – 2018. – № 3 (52). – С. 94–100. Цель статьи: определить основные
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направления
развития
информационно-правового
обеспечения
электронного
правительствав Азербайджанской Республике. Метод исследования: системный анализ
концепции электронного правительства и информационного законода- тельства
Азербайджанской Республики. Достигнутый результат: На основании анализа основных
концепций «электронного правительства (e-government)», «открытого правительства (open
government)», «цифрового правительства (digital government)» и практики их реализации в
Азербайджанской Республике сформулированы цели и основные направления развития
информаци- онно-правового обеспечения электронного правительства. Целью развития
информационно-правового
обеспечения
электронного
правительства
является
совершенство- вания системы государственного управления, повышения открытости и
прозрачности работы государствен- ных органов, подотчетности всей системы
государственных органов перед обществом и вовлечение граждан в процессы
государственного управления на основе использования современных информационных
технологий и цифровых информационных ресурсов. Рассмотрены достижения и
проблемы в области правового регулирования деятельности средств массовой
информации, обеспечения доступа к информации о деятельности государственных
органов, обеспечения инфор- мационной безопасности в Азербайджанской Республике.

Мухаметкалиева Е. М., Бастаубаева А. Ж. Вовлечение общественности
в нормотворческую деятельность казахстана посредством использования
краудсорсинга // Вопросы государственного и муниципального управления. –
2018. – № 3. – С. 138–163. В данной статье исследуется процесс участия
общественности в публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов (НПА)
через краудсорсинговую платформу «Открытые НПА», которая является одной из
составляющих «Открытого правительства». Результаты проведенного экспертного
интервьюирования, контент анализа документов и портала показали несостоятельность
портала в обеспечении должного уровня участия общественности в публичном
обсуждении проектов НПА, что обусловлено рядом факторов: 1) технический барьер в
виде обязательного наличия электронной цифровой подписи для комментирования; 2)
формальное отношение и низкая заинтересованность госорганов-разработчиков проектов
НПА в получении комментариев; 3) указание структурного элемента, обоснование к
представленному предложению или замечанию требует специальных знаний; 4)
отсутствие мотивации общественности для вовлечения в процесс публичного обсуждения;
5) не обеспечена непрерывность процесса публичного обсуждения с момента инициации
до его принятия; 6) недостаточные пропаганда портала и информирование граждан о
возможности участия в публичном обсуждении; 7) тексты проектов НПА, размещенные
на портале, изложены профессиональным языком с использованием специфической
терминологии; 8) искусственная загруженность портала дублированными и
неактуальными проектами НПА. По итогам проведенного анализа даны практические
рекомендации.

Сафарализода Х. К., Таваров Д. С. Формирование электронного
правительства важная предпосылка развития информационного общества //
Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. – 2018. – № 6. – С. 252–257. Реализация
концепции электронного правительства и повышения эффективности системы
государственного управления с использованием информационно-коммуникационных
технологий в настоящее время является реальностью времени. Кроме того, развитие
электронного
правительства
является
важной
предпосылкой
формирования
информационного общества. В данной статье авторы рассматривают сущность,
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особенность и значимость формирования электронного правительства. В статье, прежде
всего, на основе анализа научной литературы показывается сущность электронного
правительства, согласно которой этот тип правительства является «системой диалога
государства и населения с использованием интернета». Авторы статьи, показывая
особенность электронного правительства, отмечают, что в условиях развитого
электронного правительства можно увидеть следующие условия: 1) с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в том числе с помощью
государственных интернет-порталов и государственных информационных систем
предлагается гражданам страны и различным организациям государственные услуги; 2)
расширенное использование информационно-коммуникационных технологий во всех
сферах государственной деятельности, на основе использования ИКТ на достаточном
уровне развивать взаимоотношение между институтами государственной власти,
использование ИКТ во взаимоотношениях государства и населения, повышение
эффективности системы государственного управления, обеспечение прозрачности
деятельности правительства и формирование общественного надзора.

Смотрицкая И. И., Черных С. И. Современные тенденции цифровой
трансформации государственного управления // Вестник Института
экономики Российской академии наук. – 2018. – № 5. – С. 22–36. В статье
рассматриваются современные тенденции трансформации системы госу-дарственного
управления в условиях нарастающих глобальных вызовов цифро-вого технологического
развития. На основе анализа международного и российского опыта внедрения цифровых
технологий и платформенных решений в сфере государ-ственного управления дана
содержательная характеристика целей и задач создания «электронного правительства».
Исследуются институциональная база формирования «электронного правительства» и
индексы, оценивающие уровень и качество его функ-ционирования. Авторы выделяют
ключевые принципы дальнейшего реформирова-ния институтов государственного
управления в рамках принятой Стратегии развития информационного общества в РФ на
2017-2030 гг., рассматривают приоритетные направления и риски перехода к концепции
«цифрового правитель-ства». Предложены основные подходы к совершенствованию
организации и управ-ления научными исследованиями и разработками, которые
приобретают определяю-щее значение для обеспечения национальной безопасности и
конкурентоспособности страны в цифровой экономике.

Храмцов А. Б., Степанова А. А. Проблемы предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде // Проблемы
устойчивого развития на макро-, мезо- и микроуровне. Материалы
международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 253–257.
Чудаков М. Ф., Кунец А. Г. Республика Беларусь: от электронного
правительства к электронному государству // Информационные технологии и
право: Правовая информатизация – 2018. Сборник материалов VI
Международной научно-практической конференции / под общей редакцией
Е.И. Коваленко. – 2018. – С. 295–301. В статье проводится анализ динамики
нормативных правовых изменений в Республике Беларусь в условиях развития
информационного общества и становления цифровой экономики.
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