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Анонс
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).

Анонс
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Офіційна інформація

В Україні у 2018 році запустили ряд електронних сервісів. Нові
послуги впроваджували як державні структури, так і комерційні
організації.
Державне агентство з питань електронного урядування запустило
такі послуги:
- включення відомостей про ФОП в ЄДРЮО (паспортних даних,
громадянства, видів діяльності,ьреєстраційного номера облікової картки
платника податків, контактних даних);
- повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного
паспорта;
- закордонний паспорт – тепер після запису в електронну чергу і
внесення інформації про заявника формується QR-код, що містить
персональні дані заявника. Далі QR-код зчитується при відвідуванні
підрозділи міграційної служби;
- паспорт громадянина (аналогічно закордонному паспорту).
Державне агентство з питань електронного урядування в рамках проекту
«Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послуги /
TAPAS» спільно з Фондом Євразія, Фондом Східна Європа за підтримки
USAID та UK aid запустило:
- портал електронних послуг Державної служби України з надзвичайних
ситуацій. На порталі доступні: ліцензія з протипожежної діяльності –
відкритий пошук інформації про декларації; оформлення, розширення,
звуження, анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з
надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
повідомлення про зміну даних ліцензіата;
- протипожежна декларація – реєстрація декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства
з питань пожежної безпеки;
- електронний кабінет перевізника Державної служби України з безпеки
на транспорті: відкритий пошук інформації про перевізників і їх транспортні
засоби, про ліцензії, її тип і статус (пошук по номеру транспортного засобу
або ЄДРПОУ або ІПН підприємства). Тут доступна видача ліцензій на
послуги з автоперевезень пасажирів і вантажів (розширення, звуження,
анулювання) і повідомлення про зміну даних перевізника.
Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними, в зручному
режимі чат-ботів запустила такі можливості:
- розширений аналіз судового реєстру «Бабуся»;
- повідомлення про судові справи через месенджери – потрібно вибрати
компанію або ФОП, опцію «Пошук в судових справах» і підписатися. Як
тільки в судовому реєстрі з’являться нові матеріали, користувач отримає
повідомлення;
Офіційна інформація
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- перевірка паспорта;
- пошук по транспорту – машини з реєстрацією можна перевірити за
номерами;
- перевірка ліцензій на перевезення – пошук зареєстрованих маршруток
за номерами і навіть фотографій номера;
- перевірка боржників із зарплати;
- перевірка боржників по аліментах;
- також на початку 2018 го року Opendatabot провів дослідження
і виявив 57 українських чиновників, які задекларували свої біткоїни за
останні два роки. Виявилося, що всього у них 21 128 біткоїни, не рахуючи
альткоїнів і криптоактивів.
BankID і MobileID:
- НБУ дозволив банкам відкривати рахунки фізособам через систему
BankID;
- Vodafone запустив MobileID. Контрактні абоненти зможуть
користуватися ним як ЕЦП;
- став доступним перехід на контрактне обслуговування lifecell за
допомогою BankID;
- припейд-абоненти Vodafone можуть зареєструвати свій номер в
онлайні за допомогою ЕЦП або Mobile ID.
Також:
- пілотний проект в Києві: новонароджених тепер можна реєструвати
онлайн;
- МВС запустило сервіс перевірки автомобілів за свідоцтвом про
реєстрацію;
- Мінфін відкрив доступ до місцевих бюджетів України;
- Мінсоцполітики відкрило держреєстр одержувачів житлових субсидій
– щоб дізнатися розмір своєї субсидії і чи є вона взагалі, досить ввести свою
поштову адресу;
Державна фіскальна служба запустила систему електронних чеків EReceipt – надалі інформація про чек буде доступна в «Електронному кабінеті
платника» як продавцям, так і покупцям (Які електронні сервіси і послуги
запустили в Україні у 2018 році: подивись, чим ти ще не користувався //
https://lviv.com/novyny/iaki-elektronni-servisy-i-posluhy-zapustyly-v-ukraini-u2018-rotsi-podyvys-chym-ty-shche-ne-korystuvavsia/. – 2018. – 27.12).

Державне агентство з питань електронного уряду, 21 грудня,
презентувало електронний кабінет водія, в якому доступна первинна
реєстрація автомобіля і де Українці зможуть онлайн дізнатися про
історію свого авто.
Голова Державного агентства з питань електронного уряду України
Олексій Риженко:
Відтепер кожен може дізнатися актуальну інформацію про власні авто та
посвідчення водія, перевірити та оплатити адміністративні правопорушення,
Офіційна інформація
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дізнатися історію будь-якого авто за VIN-кодом та записатися в електронну
чергу до сервісних центрів МВС.
Заступник голови Держагентства з питань електронного урядування
Олексій Вискуб додав, що це лише перша черга електронних послуг.
Агентство має дуже амбіційні плани на 2019 рік.

Очільник Головного сервісного центру МВС України Владислав
Криклій:
«Сьогодні відбудеться певним чином революція. Тому що фактично всі
автовласники та пов’язані з транспортними засобами розуміють, що якось
існувала українська держава до електронного кабінету водія і після».
Проект реалізований у партнерстві Головного сервісного центру МВС і
Державного агентства з питань електронного урядування та за підтримки
проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні
та послугах»/TAPAS і Фонду Східна Європа.

Офіційна інформація
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(В
Україні
запрацював
електронний
кабінет
водія
//
https://24tv.ua/v_ukrayini_zapratsyuvav_elektronniy_kabinet_vodiya_n1084197.
– 2018. – 21.12).
18 грудня, у Києві відбувся міжнародний форум «Україна на
Єдиному цифровому ринку ЄС». Провідні експерти, політики,
громадські діячі та представники бізнесу з низки країн Європейського
Союзу та України обговорили наслідки цифрових трансформацій у світі
та перспективи нашої країни в розвитку електронного урядування.
Впродовж останніх тижнів грудня на міжнародній політичній арені та з
боку перших осіб держави неодноразово наголошувалося, що цифровізація,
реформа держуправління, зокрема – електронне урядування, є пріоритетними
напрямками розвитку України наступного року. І саме на цих параметрах
акцентується увага в євроінтеграційному процесі нашої країни.
Також у середині грудня Україна долучилася до ISA² Programme –
програми Європейської Комісії, яка підтримує розроблення цифрових
рішень, що дозволяють державним інституціям надавати підприємствам та
громадянам Європи якісні електронні послуги через використання єдиних
принципів, стандартів та сумісних систем (інтероперабельність).
Ці та інші події стали підґрунтям для формування питань до
обговорення в рамках форуму «Україна на Єдиному цифровому ринку ЄС»,
організованому Державним агентством з питань електронного урядування
України спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Виступаючи зі вступним словом, голова Групи підтримки України
при Європейській Комісії Пітер Вагнер та старший співробітник
Офіційна інформація
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проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні Джеффрі Ерліх
відзначили, що Україна має всі передумови для цифрового розвитку. І саме
активне впровадження цифрових технологій та електронного урядування
дозволять нашій країні конкурувати на світовому ринку. Також європейські
очільники зазначили, що діалог у цій сфері між Україною та Євросоюзом уже
налагоджений і використовуються найкращі практики. Зокрема, згадувалася
система «Трембіта», яка невдовзі буде запущена в експлуатацію в Україні.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко, виступаючи на форумі, зазначив:
«Відповідність національних інструментів електронного урядування
європейським стандартам є обов’язковою умовою для майбутнього вступу
нашої країни до Євросоюзу. Відповідна взаємодія спрощує обмін між
національними електронними реєстрами, що прибирає зайві бар’єри для
ведення бізнесу між Україною і країнами Європи».
Важливо, що Європа теж зацікавлена в інтеграції України в єдиний
цифровий простір. Говорячи про гармонізацію цифрових ринків у «Східному
партнерстві», Вільма Місюконієне, фахівець ЄС з IT-промисловості та
цифрової політики, зазначила, що ЄС відстає в цифровому розвитку від
США, Кореї та Японії. І саме долучення українських користувачів,
електронних послуг та сервісів до європейської інтероперабельності
допоможе ЄС вийти на лідерську позицію. Також Європа прагне, щоб 100
тис. українських ІТ-фахівців спрямували свою працю саме на її ринки, і це
також сприятиме зростанню європейської цифрової економіки.
Під час форуму «Україна на Єдиному цифровому ринку ЄС» також було
презентовано проект Стратегії інтеграції України до Єдиного цифрового
ринку ЄС та план заходів з її реалізації (Дорожня карта).
Документ презентувала Ольга Стефанішина, Генеральний директор
Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Ця
установа розробила Дорожню карту на виконання Угоди про асоціацію
України з ЄС. Документ передбачає розвиток електронних комунікаційних
мереж та послуг, зниження тарифів на роумінг, транскордонне надання
послуг, захист персональних даних тощо.
Відомо, що невдовзі представники Євросоюзу приєднаються до роботи
над цим документом, і таким чином Дорожня карта стане двосторонньою.
Вже у січні технічна місія ЄС прибуде до України і протягом місяця
оцінюватиме стан інфраструктури, реєстрів, послуг тощо. Місія працюватиме
як із державою, так і з бізнесом. Очікується, що вже у березні ця праця буде
підсумована спільним документом із конкретним планом дій.
Багато уваги на форумі було приділено питанням електронного
документообігу та електронній ідентифікації. Представники Європи високо
оцінили Закон «Про електронні довірчі послуги», який нещодавно набув
чинності. Зокрема, зазначалося, що масовому користуванню електронними
послугами сприятиме широке застосування технології MobileID, яка
виходить у легітимне поле завдяки цьому закону.
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Також європейські гості, українські державні діячі та підприємці
зійшлися у думці, що Україні варто поступово відмовлятися від паперового
документообігу в державних установах, адже є всі передумови для
користування електронним документообігом. І таким чином держава покаже
гарний приклад для бізнесу (У Києві обговорили інтеграцію України до
Єдиного
цифрового
ринку
Європейського
Союзу
//
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/u-kiyevi-obgovorili-integraciyu-ukrayini-doyedinogo-cifrovogo-rinku-yevropejskogo-soyuzu. – 2018. – 20.12).

2018 рік завершується не лише підведенням підсумків, але й
укладанням угод із сімейними лікарями. Та підписують їх не лише на
папері – кожен пацієнт потрапляє до електронної системи охорони
здоров’я eHealth.
Денис Мацуй, генеральний директор Державного підприємства
«Електронне здоров’я»:
eZdorovya – це державний стартап, який адмініструє електронну
систему охорони здоров’я – eHealth. Систему eHealth створюють
Міністерство охорони здоров’я, Національна служба здоров’я та
представники бізнесу в Україні. Проект відповідає за цифрову
трансформацію електронної системи охорони здоров’я. По суті це –
державне підприємство, яке переводить українську медицину на цифрову
основу.
Про перехід на цифрові картки пацієнтів
Вже у 2019 році буде доступна реєстрація медичних подій в
електронній системі охорони здоров’я, які пов’язані зі зверненням пацієнта
до закладу первинної медичної допомоги. До реєстру потраплятимуть такі
події:
 Візит пацієнта, причини звернення.
 Алергії та вакцинації.
 Виміри: універсальна модель вимірів, наприклад, група крові чи
тиск.
 Процедури: це те, що лікар зможе сам зробити, чи його
медсестра.
Набір функцій медичних подій буде постійно розширюватись. Зараз ми
зосереджені на розробці функціональності електронних карток. Заповнювати
їх будуть з моменту звернення пацієнта до лікаря. Ключова інформація для
лікаря (наприклад відомості про вакцинацію, алергії та інше) будуть
обов’язково внесені до електронного профайлу пацієнта.
Щодо оцифровки паперових карток – лише уявіть який це об’єм
інформації та скільки ресурсу (як людського, так і ресурсів часу) знадобиться
для перенесення цих даних. Проте, на мій погляд, це ще одна ніша для
представників бізнесу. У майбутньому ми очікуємо, що з’явиться стартап,
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який візьметься за переведення паперових карток в «цифру». Звичайно,
тільки з дозволу пацієнта ці дані можуть проходити обробку.
Про сумісність зі старою системою обліку пацієнтів та
комп’ютеризацію лікарень
До кінця 2018 року всі комунальні медичні заклади, які надають
первинну медичну допомогу (тобто там де працюють сімейні лікарі,
терапевти та педіатри), мають укласти договори з Нацслужбою здоров’я та
перейти на нову модель фінансування. Однією з умов для підписання
договору є наявність комп’ютерної техніки та підключення до eHealth. Із
2019 року фінансування для цих медичних закладів буде відбуватися
виключно Національною службою здоров’я.
За нашою інформацією, зараз усі медичні заклади мають комп’ютери,
оскільки декларації з вибору лікаря підписуються тільки в електронній
системі. Інша справа, що у 2019 році комп’ютер має стояти вже у кожному
кабінеті сімейного лікаря у медзакладі, оскільки всю інформацію, пов’язану
зі зверненням пацієнта, сімейні лікарі, терапевти і педіатри будуть
зобов’язані вести виключно в eHealth.
Забезпечення комп’ютерами медичних закладів – обов’язок власника.
Ним є місцева влада. Крім того, медичні заклади, які вже отримують оплати
за медичні послуги від НСЗУ, вже мають збільшене фінансування і можуть
купувати самостійно комп’ютерну техніку. Міністерство постійно веде
комунікацію з регіонами та тримає питання забезпечення комп’ютерами на
особливому контролі.
Про напрямки використання для пацієнтів
Зараз пацієнт може зареєструватись в системі eHealth через медичні
інформаційні системи (МІС), підписати декларацію з сімейним лікарем,
терапевтом, педіатром. Так інформація про пацієнта потрапляє до
центральної бази даних. Далі Національна служба здоров’я направляє оплату
за медичні послуги за пацієнтів у ті заклади, де вони лікуються.
Незабаром буде запущена електронна медична картка, електронний
рецепт, електронне направлення
Про основні проблеми та виклики
Можу сказати виключно про електронну систему охорони здоров’я або
про її електронне ядро, за розробку якого відповідає ДП «Електронне
здоров’я». Головний наш виклик – це час. В короткі терміни нам необхідно
зробити те, на що у Великобританії або Естонії пішло десятки років. Ці
країни будували систему eHealth поступово. Неможливо на порозі 2019 року
залишатись осторонь тих змін, що вже відбулись в усьому світі. Тому зараз
перед нами глобальне завдання – побудувати ефективну архітектуру,
розробити функціональність і впровадити готову систему у життя в
максимально короткі терміни. Цього вимагає сучасна світова практика
електронної медицини.

Офіційна інформація

11

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

1 – 31 грудня 2018 року

<
20-28 лютого
2015

Про безпеку даних та напрямки використання зібраної інформації
В першу чергу цими даними будуть користуватися безпосередньо лікарі.
Маючи доступ до історії хвороби пацієнта, лікар буде бачити всю картину
загалом, та на основі цієї інформації приймати рішення щодо лікування.
Також на основі зібраних знеособлених даних буде проводитись аналіз, щоби
визначити стан охорони здоров’я в Україні. Ці дані необхідні Міністерству
охорони здоров’я та Національній службі здоров’я для ефективної політики в
своїй сфері.
Дані про стан здоров’я населення, епідеміологічної ситуації, про
наявність медикаментів – дуже важливі для подальшої політики державних
органів
В майбутньому, ми думаємо, що дані можуть застосовувати медичні
сервіси, які надають якісний аналіз даних та рішення на їхній основі. Крім
того, знеособлена аналітика може бути корисна для фармацевтичного бізнесу
та компаній, які працюють в сфері охорони здоров’я.
Важливо пам’ятати, що лише пацієнт може приймати рішення щодо
використання інформації про нього. Одне з наших ключових завдань –
забезпечення безпеки цих даних. Без згоди пацієнта жоден сервіс не зможе
використовувати його дані.
Про вартість доступу та монетизацію
Модель монетизації ДП «Електронне здоров’я» – це одне з наших
завдань на майбутнє. Наразі в пріоритеті розробка та впровадження сервісів
центральної бази даних. Але в майбутньому планується, що підприємство
буде отримувати дохід від своєї діяльності. Також ми відкриті до співпраці з
бізнесом, який зможе надати для пацієнтів або органів державної влади
Офіційна інформація
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корисні сервіси (Аліна Присяжнюк Денис Мацуй, eZdorovya: «Головний
наш виклик – це час» // https://nachasi.com/2018/12/17/denys-matsujezdorovya. – 2018. – 17.12).

Усього в системі електронних публічних закупівель працює вже
більше 200 тис постачальників. За результатами електронних закупівель
цьогоріч підприємці уклали договорів на понад 486 млрд грн.
Обсяг відкритих даних ProZorro сягнув 70 ТБ. Щодня в системі
оголошується 3-5 тис закупівель. Кількість тендерів в системі вже
перевищила 2,6 млн. На часі дізнатися про тенденції, які відбувалися в
системі протягом 2018 року.
Які регіони є рекордсменами за кількістю закупівель
Лише за цей рік держзамовники оголосили 1,1 млн тендерів. Найчастіше
купували будівельні роботи (146 тис тендерів), продукти харчування (110 тис
тендерів), нафтопродукти (100 тис), будівельні матеріали (78 тис) та медичне
обладнання (65 тис.
Лідером з регіонів за кількістю закупівель стала Київщина, де через
ProZorro цьогоріч провели 212 тис тендерів. Дніпропетровщина з показником
у 95 тис закупівель посідає друге місце. На третій сходинці у рейтингу
найактивніших регіонів ─ Донеччина з 73 тис тендерів. В п’ятірку також
потрапили Харківщина (71 тис тендерів) та Одещина (65 тис закупівель).
У результаті закупівель через систему держава заощадила 27,2 млрд
гривень. Система публічних електронних закупівель ProZorro cтала
обов’язковою до використання з 1 серпня 2016 року. Зараз через систему
проводять свої закупівлі більше 34,5 тис замовників. Це органи влади,
державні та комунальні підприємства (Людмила Кліщук ProZorro
оприлюднила
підсумки
роботи
у
2018
році
//
https://nachasi.com/2018/12/14/50-tys-pidpryyemtsiv-prozorro. – 2018. – 14.12).
Нафтогазова Асоціація України та Державна фіскальна служба
представили
інтерактивну
мапу
виявлення
місць
торгівлі
нафтопродуктами з ознаками порушення законодавства.
Наразі на паливному ринку України склалася складна ситуація,
зазначають у ДФС. В Україні нелегально працює понад 1,5 тис заправок. Їхня
кількість постійно зростає. Обсяг реалізації палива через такі заправки в 2018
році перевищує 1.2 млн тонн. У 2019-му цей показник може сягнути 1,5 млн
тонн. Тіньовий ринок складає 30-50 % в залежності від регіону та виду
палива, і цей відсоток стрімко зростає. Мапа має вирішити цю проблему.
Створення мапии стало кроком на шляху до детінізації ринку пального.
Споживачі, представники ЗМІ, громадські активісти зможуть самостійно
інформувати ДФС та інші органи влади про місця розташування нелегальних
заправок. Їх можна буде позначити на мапі. За даними українських фіскалів,
сукупний прибуток нелегальних заправок щорічнл становить близько
$80 млн.
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ДФС вже розробила план заходів із протидії тіньовому ринку палива.
Він передбачає створення робочих груп із відпрацювання об’єктів торгівлі
пальним. Також на наступний рік заплановані проведення фактичних
перевірок мереж АЗС та виявлення порушень податкового законодавства,
встановлення місць знаходження нелегальних автозаправних пунктів
(Людмила Кліщук Україні представлено онлайн-мапу нелегальних АЗС //
https://nachasi.com/2018/12/14/interaktyvna-karta-azs. – 2018. – 14.12).

В Євросоюз і Україна у четвер, 13 грудня, підписали угоду щодо
співробітництва у сфері електронного урядування.
«Голова Агентства електронного урядування України Олександр
Риженко та Генеральний Директор Європейської Комісії з інформатизації
Гертруда Інгестад підписали Адміністративну домовленість щодо
співробітництва у сфері розвитку електронного урядування. Україна вперше
отримає доступ до програми ЄС ISA², яка опікується розробкою єдиних
стандартів надання електронних послуг».
Зазначається також, що приєднання до згаданої програми дозволить
впроваджувати в Україні електронні послуги, що відповідатимуть стандартам
ЄС, та забезпечити інтероперабельність обміну даними як усередині країни,
так і з країнами ЄС.
Дипломатична Місія інформує, що ЄС високо оцінює досягнутий
Україною прогрес у розвитку електронного урядування протягом останніх
років. Генеральний директорат Єврокомісії «Діджит» зацікавлений у
вивченні українського досвіду з реформи електронного урядування та
розширенні обміну напрацюваннями, кращими практиками, інформаційними
моделями, стандартами і рішеннями (Україна і Євросоюз підписали угоду
щодо електронного урядування // https://www.ukrinform.ua/rubricpolytics/2600622-ukraina-i-evrosouz-pidpisali-ugodu-sodo-elektronnogouraduvanna.html. – 2018. – 13.12).
Державне агентство з питань електронного урядування України та
Генеральний директорат з питань інформаційного суспільства
Європейської комісії підписали Адміністративну угоду щодо
співробітництва у сфері розвитку електронного урядування
Угоду підписали 13 грудня в Брюсселі Олександр Риженко, голова
Державного агентства з питань електронного урядування України, та
Гертруда Інгестад, очільниця Генерального директорату з питань
інформаційного суспільства Єврокомісії.
Таким чином Україна долучається до ISA²Programme – програми
Європейської комісії, яка підтримує розроблення цифрових рішень, що
дозволяють державним інституціям надавати підприємствам та громадянам
Європи якісні електронні послуги завдяки використанню єдиних принципів,
стандартів та сумісних/інтероперабельних систем.
Офіційна інформація
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Сторони мають на меті співпрацювати задля імплементації найкращих
практик ЄС в Україні, що має позитивно вплинути на рівень національної
інтероперабельності та забезпечити високу якість електронних державних
послуг, гарантувати простіший обмін між національними електронними
реєстрами, в тому числі – з країнами ЄС.
Цей процес є надзвичайно важливим для України, адже відповідність
національних інструментів електронного урядування європейським
стандартам є обов’язковою умовою для майбутнього вступу нашої країни
до Євросоюзу.
Сторони домовилися співпрацювати у форматі робочих груп із
залученням експертів з обох боків. Угода передбачає обмін досвідом,
найкращими практиками, стандартами, форматами даних та інструментами
електронного урядування.
Завдяки такій співпраці вже цьогоріч рівень національної
інтероперабельності буде оцінений відповідно до методології NIFO (National
Interoperability Framework Observatory) та згідно принципів European
Interoperability Framework, що містить рекомендації щодо цифрового
суспільства у країнах ЄС. Таким чином Державне агентство з питань
електронного урядування України зможе порівняти національні досягнення з
європейськими стандартами, виявити сильні й слабкі сторони та забезпечити
швидше наближення України до цифрових стандартів ЄС.
Така співпраця стала можливою за підтримки ОБСЄ, а також – проекту
«Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS»,
якій
фінансується USAID та UKaid,
програми EGAP,
проекту EGOV4UKRAINE (Україна долучається до ISA²Programme //
https://www.e.gov.ua/ua/news/ukrayina-nablizhayetsya-do-cifrovih-standartivyevropejskogosoyuzu?fbclid=IwAR1lzK0O_qm6YSQVUUJXdiB6e4sP2hUS80Jd6hu6Z1SljUbcm1Yrwe3hAQ. – 2018. – 13.12).

Головний сервісний центр МВС представив новий електронний
сервіс, за допомогою якого можна перевірити свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу.
Зазначається, що онлайн-сервіс МВС простий у використанні. Щоб
переконатися, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
видавалося, потрібно ввести його серію (три літери) та шестизначний номер
у відповідні поля.
Якщо введена інформація міститься в Єдиному державному реєстрі
МВС щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, на екрані
з’явиться вся інформація, зазначена на бланку свідоцтва, крім особистих
даних власника транспортного засобу. Сервіс надає доступ до інформації,
починаючи з 2013 року, її оновлення буде здійснюватися щомісяця.
Кому буде корисний сервіс перевірки свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу:
Офіційна інформація
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 логістичним компаніям, які співпрацюють з водіями-підрядниками;
 агрегаторами таксі, які наймають водіїв таксі з власним авто;
 водіям, які купують авто на вторинному ринку;
 користувачам каршерінга (вид альтернативного володіння і
використання автомобіля).
Експерти Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації вже давно
наполягали на важливості впровадження такого сервісу, щоб створити
механізм для запобігання шахрайства при вантажних перевезеннях (Альбіна
Курбанова У МВС запустили електронну перевірку техпаспортів на авто
// https://nachasi.com/2018/12/12/mvs-perevirku-tehpasporta. – 2018. – 12.12).

Закритість різноманітних державних процесів – слабке місце
України. Відтак, важливим пріоритетом Кабміну є впровадження
технологій електронного урядування. Адже рівний та відкритий доступ
до державних ресурсів і послуг забезпечить конкуренцію, а відтак – і
збільшить надходження до бюджету.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
побудова сильної економіки можлива лише при існуванні рівних та
прозорих правил для всіх. Тоді як закритість різноманітних процесів – слабке
місце держави.
«Ситуацію потрібно змінювати системно. Тому для нас є важливим
пріоритетом впровадження технологій електронного урядування. Це –
надзвичайно вагомі елементи, які забезпечують якісний доступ до державних
послуг та ресурсів, прозорість та єдині правила».
Відтак, за його словами, незалежно від того, які підприємці, наприклад,
хотіли б претендувати на купівлю певного майна, усі вони опиняться в
однакових умовах – представники як малого, так і середнього бізнесу будуть
змагатись на рівних.
«Безумовно, в цьому напрямку нам потрібно зробити ще дуже багато.
Але ми вже впроваджуємо елементи однієї системи – почали вводити
електронні послуги, є низка позицій у Міністерстві юстиції. Також
повноцінно почали впроваджувати систему державних закупівель
«ProZorro», електронного відшкодування ПДВ».
Окрім того, за його словами, уряд уже підійшов до запуску електронних
аукціонів щодо доступу до українських надр.
«Йдеться про те, що завжди геоінформація була закритою, існував
абсолютно закритий клуб тих, хто мав впливі знання про поклади газу чи
інших ресурсів. Зараз ж ми це все відкрили, існують електронні майданчики,
на яких можна брати участь в праві на розробку тих чи інших копалин».
За його словами, такі ж електронні платформи уже існують і щодо прав
на оренду чи купівлі комерційної землі.
«Тобто, бюджет отримує у десятки разів більше грошей. Та
найголовніше – усі є в рівних умовах. Тож зараз потрібно максимально
Офіційна інформація

16

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

1 – 31 грудня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
розширювати ці можливості для того, щоб справді системно створити
абсолютно єдині для всіх правила. Це забезпечить конкуренцію, довіру
суспільства і як наслідок – держбюджет отримуватиме більше ресурсів,
оскільки в конкуренції і є справжня ціна» (Гройсман похвалився
впровадженням
технології
електронного
урядування
//
https://zik.ua/news/2018/12/12/groysman_pohvalyvsya_vprovadzhennyam_tehno
logii_elektronnogo_uryaduvannya_1468035. – 2018. – 12.12).

Державна служба геології та надр України опублікувала в системі
«ProZorro.Продажі» перші 10 лотів нафтогазоносних ділянок, які згодом
будуть виставлені на відкритих аукціонах.
6 грудня в системі «ProZorro.Продажі» запустили на продаж перші
дозволи щодо нафтогазових ділянок, повідомив в.о. голови Держгеонадр
Олег Кирилюк.
Які лоти виставили на ProZorro. Продажі
Надалі планують виставляти від 5 до 10 лотів щомісяця і це буде
стосуватись не тільки нафтогазоносних ділянок. За словами Кирилюка,
будуть також різні родовища з різними корисними копалинами. В 2019 році
планують провести більше 10 аукціонів онлайн. Він додав, що згідно умов
пілотного проекту, заяву на участь в аукціоні можна подати протягом 90
календарних днів. Це дозволить потенційним покупцям ретельно
підготуватись до аукціонів.
Хто може взяти участь в аукціонах
Участь у аукціонах зможуть взяти компанії, що вже мають реєстрацію в
Україні. Переможець торгів бере на себе зобов’язання щодо виконання
обов’язкового мінімального переліку робіт з видобутку корисних копалин.
Якщо цього не відбудеться – компанію позбавлять спецдозволу на законних
підставах.
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України Максим Нефьодов нагадав, що «ProZorro.Продажі» вже успішно
продає активи банків, державних компаній, комунальних підприємств.
Нагадаємо, що з кінця жовтня 2018 року набуло чинності рішення Кабміну
про реалізацію експериментального проекту з продажу спеціальних дозволів
на користування надрами. Таким чином, Держгеонадра буде виставляти такі
дозволи на електронні аукціони на платформі «ProZorro.Продажі» (Альбіна
Курбанова На «ProZorro.Продажі» виставили перші нафтогазові ліцензії
// https://nachasi.com/2018/12/07/prozorro-prodazhi-naftogazovi. – 2018. –
07.12).
Кабмін втретє утвердив комплексний план дій щодо розвитку сфери
відкритих даних в Україні.
У Держагенстві нагадують, що це вже – третя Дорожня карта відкритих
даних, яку приймають в Україні. Перша була укладена 2016 року, коли ця
сфера тільки почала розвиватися в нашій країні.
Офіційна інформація
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«Друга Дорожня карта була прийнята 2017 року, після того як Україна
приєдналася до Хартії відкритих даних і втілювала основні принципи цього
документу».
«Нинішня, третя Дорожня карта відкритих даних є відображенням
сталого розвитку цієї сфери. Її норми більш конкретизовані. Під час її
підготовки були проведені обговорення з громадськими організаціями, що
працюють із відкритими даними, та враховані думки експертів» – зазначають
у Держагентстві з питань електронного урядування.
Також у повідомленні йдеться, що дорожня карта підготовлена у
співпраці Державного агентства з питань електронного урядування України
та проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах», що фінансується USAID/UKAID та виконується у партнерстві
Фондом Євразія та Фондом Східна Європа (Уряд схвалив Дорожню карту
відкритих
даних
до
2020
року
//
https://espreso.tv/news/2018/12/03/uryad_skhvalyv_dorozhnyu_kartu_vidkrytykh
_danykh_do_2020_roku. – 2018. – 03.12).
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Регіональні ініціативи
У пілотному режимі запрацювала система Smart lighting –
управління вуличним освітленням м. Києва. Про це інформує комунальне
підприємство української столиці під назвою «Інформатика».
Як наголошують представники компанії, ця система освітлення
заощаджує від 40 до 80 % енергії. Є можливість дистанційно керувати
споживанням та регулювати потужність ліхтарів від 1 до 100 %. Крім того,
графік управління та стану електроенергії в мережі ліхтарів зі смарттехнологіями контролює диспетчер в єдиній закритій системі. Це дає змогу
своєчасно проводити ремонтні роботи.
Новітню систему вже встановлено за низкою адрес: Набережне Шосе від
Поштової площі до метро; по вулицях Павла Тичини, Амвросія Бучми, Івана
Миколайчука, Ентузіастів та Ігоря Шамо. Загалом до складу смарт-системи
вуличних ліхтарів входять 15 керуючих щитів під керуванням 40 ДНАТ та
970 LED-ламп (Олександр Мельник У Києві тестують систему розумного
освітлення вулиць // https://nachasi.com/2018/12/29/u-kyyevi-testuyutsystemu-rozumnogo-osvitlennya-vulyts. – 2018. – 29.12).
Після неодноразового перенесення термінів, електронний квиток в
метро Харкова має запрацювати з січня.
Ввести електронний квиток в метро Харкова планували з 1 січня 2018
року, однак згодом ці терміни неодноразово переносилися. Сьогодні знову
оголосили про те, що єдиний електронний квиток почне діяти в харківському
метро після Нового року.
Міський голова Геннадій Кернес:
«Буквально з Нового року він буде впроваджений в дію. Вже роздані
(електронні проїзні – ред.) Школярам для поїздки в метро, пільговим
категоріям громадян».
Він пояснив, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, які стосуються
компенсації за проїзд пільговиків, було необхідно змінити програмне
забезпечення системи електронного квитка. Саме з цим, за словами Кернеса,
пов’язані неодноразові перенесення терміну введення e-ticket в метро.
Ще 21 грудня 2016 року Харківська міськрада дала згоду на укладення
договору з інвестором для впровадження системи «Електронний квиток» в
міському електротранспорті: метрополітені, трамваї, тролейбусі.
Система «Електронний квиток» була запущена в наземному міському
електротранспорті 1 грудня 2017 року, проте багато пасажирів скаржилися,
що не могли купити його через те, що термінали з продажу не працювали. Ті
ж, кому вдалося купити електронний квитки, повідомляли про проблеми з
роботою валідаторів (Альбіна Курбанова Е-квиток в метро Харкова
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запрацює // https://nachasi.com/2018/12/27/e-kvytok-v-metro-harkova. – 2018. –
27.12).

Львів’янина Дмитра Гурина оштрафували на 100 грн за
безоплатний проїзд у львівському трамваї, хоча він заплатив за проїзд
банківською карткою через платіжний термінал.
Натомість у «Львівелектротрансі» обіцяють з’ясувати цю ситуацію.
Цей випадок трапився у середу, 26 грудня, близько 18:30 у трамваї №9
на вул. Сахарова у Львові.
«Я оплатив через картку. На вул. Сахарова зайшов контроль. Я їм
запропонував свою картку, щоб ті зчитали дані, але вони не мали жодних
терміналів чи інших пристроїв щоб перевірити оплату, тому просто змусили
платити штраф».
Зазначимо, що у львівських трамваях можна заплатити за проїзд
банківською карткою, скориставшись магнітною стрічкою, чіпом
або безконтактним способом оплати NFC. Термінали не видають чеків, а
перевірити оплату контролер може за допомогою спеціального валідатора.
Речник «Львівелектротрансу» Іван Бондар пообіцяв з’ясувати
ситуацію, яка склалась із Дмитром Гуріним.
«Наразі мені лише вдалось з’ясувати, що у контролера справді не було
валідатора для перевірки факту оплати проїзду. Однак причини ми наразі
встановлюємо і зможемо надати офіційний коментар з цього приводу, коли
з’ясуємо ситуацію» (Юлія Лавришин У львівському трамваї оштрафували
пасажира, який заплатив за проїзд банківською карткою //
https://zaxid.net/u_lvivskomu_tramvayi_oshtrafuvali_pasazhira_yakiy_zaplativ_
za_proyizd_bankivskoyu_kartkoyu_n1472742?fbclid=IwAR0ojzTsttcjHL81LyTa
OBBbS5jgSmJnPp6_E1rk4LSauMqICcKtNw3jHQE. – 2018. – 27.12).
Комунальне
підприємство
«Головний
інформаційнообчислювальний центр» оголосило тендер на придбання 1,5 млн
безконтактних карток для оплати проїзду в транспорті Києва. Про
це свідчить тендер в системі ProZorro.
Сума тендеру – 52,5 млн грн. Собівартість однієї картки становитиме
35 грн. Всі картки для проїзду будуть оснащені чипом для оплати PayPass.
Виготовити карти переможець тендеру повинен до 26 грудня 2019 року.
Як Київ йшов до цієї технології
Ще у квітні 2018 року було прийнято розпорядження КМДА «Про
створення автоматизованої системи оплати проїзду в міському транспорті
міста Києва незалежно від форм власності». Згідно з цим документом, КП
«ГІОЦ»
уповноважене
стягувати
плату
за транспортні
послуги
з використанням системи. Як повідомили у комунальному підприємстві,
надалі картки будуть передані для їх поширення пасажирам. Система
електронного квитка вже працює в Тернополі, Житомирі, Білій Церкві,
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а також в Мукачево і Немішаєві. Згідно з розпорядженням мера, тестовий
режим триватиме рік – до 30 жовтня 2019 року.
Як розповів координатор проекту Kyiv Smart City Юрій Назаров,
в серпні 2017 року відбувся тендер на закупівлю обладнання для
впровадження електронного квитка в наземному муніципальному транспорті.
Сума контракту становила 365 млн грн. У цю суму увійшла покупка 1,5 тис
комплектів валідаторів, 300 зчитувальних пристроїв для контролерів
і програмне забезпечення. Також у вартість увійшли послуги з монтажу
та впровадження обладнання (Людмила Кліщук Кияни отримають 1,5 млн
безконтактних карток для проїзду // https://nachasi.com/2018/12/22/1-5mln-bezkontaktnyh-kartok. – 2018. – 22.12).

20 грудня перший мобільний оператор в Україні повноцінно
запровадив послугу MobileID.
Заступник голови Держагентства з питань електронного
урядування Олексій Вискуб:
«Сьогодні маємо перші результати дуже складного та комплексного
проекту, що тривав понад 2,5 роки – щойно перший з мобільних операторів в
Україні повноцінно запровадив MobileID».
Тож, відсьогодні MobileID доступно абонентам Київстар в 11 містах
України (Київ, Дніпро, Львів, Вінниця, Одеса, Житомир, Івано-Франківськ,
Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси).
«Цей день має зайняти окреме місце в timeline розвитку е-урядування в
Україні».
За словами представника Держагенства, на сьогодні громадянам та
бізнесу вже доступно понад 100 пріоритетних публічних послуг онлайн.
Водночас рівень використання е-послуг поки не є досить високим. І одним із
ключових бар’єрів є відсутність у громадян зручних, доступних та безпечних
засобів е-ідентифікації, переконаний заступник голови Держагентства з
питань електронного урядування.
«Саме технологія MobileID та можливість підписувати е-документи за
допомогою мобільного телефону має стати «ключем» громадян до прозорих
та некорупційних електронних послуг. А також – стимулювати розвиток
нових електронних сервісів в усіх сферах».
Також у Держагенстві анонсували «електронний кабінет водія» та
відповідні електронні послуги для автовласників – ці послуги будуть
доступні вже з використанням MobileID.
«Сьогодні історичний день та подія! Ми приєдналися до топ 20-30 країн
світу, що запровадили MobileID! Тож маємо всі шанси для «цифрового
прориву» у найближчі 2 роки!».
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(Від сьогодні в 11 українських містах запрацювала послуга MobileID //
https://espreso.tv/news/2018/12/20/vid_sogodni_v_11_ukrayinskykh_mistakh_za
pracyuvala_posluga_mobileid_scho_ce_take. – 2018. – 20.12).
Від часу запровадження електронної послуги замовлення витягу з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на території
Одеської області за цей період on-line замовлення витягу здійснили 58
357 громадян.
Найбільше цією електронною послугою скористалися громадяни у
Овідіопольському (11 826), Лиманському (9 738), Біляївському (6 477), м.
Одесі (5 613), Роздільнянському (2 726), Окнянському (2 428), Ізмаїльському
(2 283), Білгород-Дністровському (1 662), Арцизькому (1 475) та
Кодимському (1 239) районах Одеської області.
Також однією із популярних послуг у сфері земельних відносин на
сьогодні є онлайн-замовлення витягу з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Відомості про нормативну
грошову оцінку землі необхідні при здійсненні цивільно-правових угод щодо
земельних ділянок та прав на них. На Одещині з початку 2018 року цим
сервісом вже скористалися по 17 900 земельних ділянках (На Одещині
більше 58 тис. громадян замовили витяг з Державного земельного
кадастру через мережу Інтернет // https://www.kmu.gov.ua/ua/news/naodeshchini-bilshe-58-tis-gromadyan-zamovili-vityag-z-derzhavnogo-zemelnogokadastru-cherez-merezhu-internet. – 2018. – 05.12).
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Експертний погляд
Масовому впровадженню електронних держпослуг в Україні
заважають любов чиновників до папірців і брак фінансування. У
Міжнародний день боротьби з корупцією в Держагентстві з питань
електронного урядування розповіли, як за допомогою адмінпослуг в
інтернеті борються з хабарами.
Паперова філософія
За даними першого заступника голови Держагентства Олексія
Вискуба, в Україні зараз надають 1200 адмінпослуг. Однак паперова
філософія часто призводить до зайвої бюрократизації.
«Потрібні довідки або документи з інших органів влади. А це стимулює
появу різних «схем», прошарків і зловживань».
Щоб уникнути корупційних ризиків, 117 послуг вже перевели в онлайн. У
Держагентстві наводять приклад оформлення допомоги при народженні
дитини. Раніше разом із заявою подавалася копія свідоцтва про народження
дитини, яку ніхто не перевіряв, і часто допомогу оформляли на неіснуючих
дітей. Зараз номер свідоцтва вказується в електронній формі, а потім дані
перевіряють в Держреєстрі. І хоча послугою скористалося поки 23,5 тисячі
сімей, її потенційна «потужність» – 360 тисяч сімей на рік. Інший приклад –
проекти із землеустрою, для яких потрібно отримати проектну документацію.
Але розробити її можуть тільки ліцензовані компанії.
«Деякі з них в «особливих» стосунках з керівниками земагентств, які
затверджували документацію тільки потрібних фірм. Через це вартість
послуги помітно зростала».
Після того як цей сервіс перевели в інтернет, почав діяти принцип
«сліпого» розподілу. Наприклад, при подачі документації в Київській області
система автоматично відсилає заявку в інший регіон. В цілому, сервісом
скористалися майже 269 тисяч осіб, хоча система може обслуговувати 300
тисяч на рік.
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Плани і перешкоди
На думку Вискуба, головна перевага е-послуг – відсутність особистого
контакту між чиновниками і українцями.
«Ми зараз проводимо аудит інших держсервісів, звертаючи увагу на
наймасовіші. Наприклад, в майбутньому батьки зможуть отримати відразу 9
послуг за одне звернення, і відразу в пологовому будинку. Це оформлення
фіндопомоги, присвоєння громадянства або податкового номера. На все це
буде йти 10 хвилин замість колишніх кількох тижнів».
Експерти впевнені, що не все так гладко. Глава Інтернет-асоціації
України Олександр Федієнко вважає, що зараз роботі електронного
управління країни заважають два фактори.
«Перший – недостатнє фінансування з боку держави. В онлайн все ще
потрібно перевести понад 90 % послуг. Друге – українці, особливо в селах
або віддалених від обласних центрів районах, просто не знають, що сервісом
можна скористатися через інтернет» (Ілля Требор, Коновалова Христина Епослугами по хабарах: як впливає на корупцію перехід на електронне
надання послуг // https://news.finance.ua/ua/news/-/440330/e-poslugamy-pohabarah-yak-vplyvaye-na-koruptsiyu-perehid-na-elektronne-nadannya-poslug. –
2018. – 12.12).
Всеволод Некрасов, журналіст ЕП:
Електронні послуги дозволяють виключити з відносин з державою
корупційний фактор. ЕП на п’яти прикладах пояснює, як це
відбувається в Україні. Переведення адміністративних держпослуг в
електронну форму вирішує два завдання: спрощує процес їх отримання і
ліквідує корупційні схеми, пов’язані з їх наданням.
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В Україні існує близько 1 200 адміністративних послуг. Законодавство,
яке регулює їх надання, часто застаріле.
Порядки надання таких послуг бюрократичні. Це призводить до
зловживань, побутової корупції, створення компаній- «прокладок», які
наживаються на наданні послуг.
«Кожна послуга, з якою ми стикаємося в процесі її переведення в
електронну
форму,
проходить
реінжиніринг
(фундаментальне
переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для
досягнення максимального ефекту. – ЕП).
Заступник голови Держагентства з питань електронного уряду
Олексій Вискуб:
Саме на етапі реінжинірингу ми бачимо, які схеми там насправді
існували протягом новітньої історії України».
Як приклад він навів п’ять держпослуг, розповів, які корупційні
механізми працювали під час їх надання і про те, як їх вдалося усунути.
1. Допомога при народженні дитини
Потенціал послуги – понад 360 тис заявників щорічно. Скористалися
електронною послугою за весь час 23,5 тис заявників.
Що потрібно для отримання послуги: ЕЦП (електронно-цифровий
підпис) Приватбанку або Державної фіскальної служби.
Було
Копію свідоцтва про народження дитини подавали разом із заявою.
Достовірність документа не перевіряли, тому допомогу могли оформляти на
дітей, яких не існувало.
Стало
Номер свідоцтва зазначають в електронній заяві, він автоматично
перевіряється у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Тепер
зловживання неможливі.
2. Прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію
Потенціал послуги – понад 50 тис заявників щорічно.
Скористалися електронною послугою за весь час 6,5 тис заявників.
Що потрібно для отримання послуги: ЕЦП Приватбанку або Державної
фіскальної служби.
Було
Після закінчення будівництва замовник об’єкта отримує у Державній
архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ) декларацію або сертифікат про
готовність будинку до введення в експлуатацію.
Згодом, в момент подання державному реєстратору документів для
отримання права власності на нерухомість, виникали зловживання.
Зокрема, заявник міняв кілька сторінок в документах декларації або
сертифіката. Так заявники змінювали кількість поверхів та площу
нерухомості.
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Це було можливо, тому що ДАБІ не вносила в електронний реєстр
відомості про об’єкт нерухомості, зазначені в декларації або сертифікаті. При
цьому довести факт зловживання було вкрай складно.
Стало
Тепер працівники ДАБІ зобов’язані вносити до реєстру дозвільних
документів усі дані декларацій та сертифікатів, які вони видають. Це
унеможливлює підміну даних.
Крім того, тепер для реєстрації права власності на новобудову не
потрібні копії документів декларації або сертифіката. Потрібен тільки
реєстраційний номер декларації або сертифіката. Усі дані державні
реєстратори автоматично отримують з реєстру ДАБІ.
3. Узгодження проектів землеустрою
Потенціал послуги – 300 тис заявників щорічно. Скористалися
електронною послугою за весь час 268 тис заявників.
Що потрібно для отримання послуги: ЕЦП Приватбанку або Державної
фіскальної служби.
Було
У разі відведення землі потрібна проектна документація, яку можуть
виготовляти тільки ліцензовані підприємства.
Нерідко деякі такі підприємства мали особливі стосунки з керівником
територіального підрозділу Державної служби з питань геодезії, картографії
та кадастру.
Такий керівник погоджував документацію тільки однієї фірми і не
погоджував документацію інших фірм. В результаті вартість послуг
«правильної» фірми для українців значно зростала.
Стало
Тепер у разі онлайн-реєстрації заявки на узгодження проекту
землеустрою діє принцип «сліпого» розподілу.
Наприклад, при подачі документації в Київській області система
автоматично направляє проект на узгодження в будь-яку іншу область.
Утримання «своїх» фірм втрачає сенс.
4. Реєстрація декларації відповідності пожежній безпеці
Потенціал послуги – 20 тис заявників щорічно. Скористався
електронною послугою за весь час 141 заявник.
Що потрібно для отримання послуги: ЕЦП Приватбанку або Державної
фіскальної служби.
Було
За бажанням інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій міг
відмовити в реєстрації декларації без пояснення причин.
Відомі випадки, коли чиновники вимагали встановлювати конкретну
автосистему реагування на вогонь, яку постачають та обслуговують тільки
пов’язані з ними компанії.
Стало
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Тепер причиною відмови в реєстрації декларації може стати тільки
неправильно заповнена форма. У разі невідповідності будівлі нормам
пожежної безпеки інспектор зобов’язаний вказати чітку причину відмови.
Кожну дію чиновника фіксує система, тому легко довести його
неправомірність.
Усі декларації вносяться до реєстру декларацій ДСНС, і кожен охочий
може перевірити дитсадок, ресторан чи ТРЦ на відповідність нормам
пожежної безпеки.
5. Ліцензії на послуги автоперевезень пасажирів та вантажів
Потенціал послуги – 4 тис заявників щорічно. Скористалися
електронною послугою за весь час 286 заявників.
Що потрібно для отримання послуги: ЕЦП Приватбанку або Державної
фіскальної служби.
Було
Процедура збору і подачі документів на отримання ліцензії була вкрай
складною і могла затягнутися на кілька тижнів. Це сприяло процвітанню
посередників, які працювали в тандемі із зацікавленими чиновниками.
Як наслідок – близько 90 % приватних перевізників не мають
відповідної ліцензії.
Стало
Заповнити спрощену форму заявки можна за кілька хвилин. Термін
розгляду чітко регламентований і становить близько десяти днів. Охочі
можуть отримати ліцензію легше і без посередників.
Також можна перевірити наявність у перевізника ліцензії за номером
транспортного засобу. Така послуга доступна на урядовому порталі в розділі
«Перевірка автоперевізника» (Без хабарів і «договірняків»: 5 електронних
держпослуг,
які
перемогли
корупцію
//
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/12/10/643416/?fbclid=IwAR1bTy
dhCiv2zP7xq5NNpxOPKyLyt2Fv2yu3PM3_iKMjXKnhNew-MqBTmdk. – 2018.
– 10.12).
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Блоги та соціальні мережі
Max Nefyodov:
Час
підводити
підсумки
2018
по
реформі
публічних
закупівель, ProZorro і всій екосистемі?
ЩО ВДАЛОСЯ:
1) Система працює, критичних інцидентів не було, вся інфраструктура
надійна. Це непомітна робота, але ця непомітність – і є головним успіхом
2) Переїхали в Україну – тепер система хоститься в De Novo та
Гігаклауд. Титанічний проект, унікальний для України
3) Запустили ризик-менеджмент із ДАСУ, стали першою країною в світі
із подібною системою
4) Запустили рамкові закупівлі, оновили підзаконку по ним
5) Інтегрувались із МОЗ, близькі вже до перемоги із ДФС та МВС
6) Ухвалили підзаконку по ЦЗО (централізованим закупівельним
організаціям), з нового року починаємо масштабувати
7) Пілотне ЦЗО Централізована закупівельна організація ДУ
«Професійні закупівлі» показує чудові результати, в 2019 вони мають
починати пілотувати е-каталоги. Створено ЦЗО Медичні закупівлі України
8) Оновили ресурс infobox.prozorro.org, ухвалили методичні рекомендації
для закупівлі ліків та формульне ціноутворення по газу
9) Напрацювали законопроект по подальшій гармонізації із
євродирективами в рамках Угоди про Асоціацію
10) DOZORRO відсвяткувало дворіччя і розвивається шаленими темпами
– там вже навіть machine learning з’явився для пошуку зради �
11) Поки вдається більше-менш відбиватись від атак хабарменів –
#7205_купуй_у_олігархів, спроби підвести ПроЗорро під регулювання
спецслужб, 3 (три) перевірки Рахункової Палати поспіль із висновками «всьо
не так, всі ваші е-закупівлі незаконні» і т.д.
ЩО НЕ ВДАЛОСЯ:
1)
Головний
провал
–
це
відхилений
законопроект
#8265_допороги_в_закон Ми точно зробили все, що могли, але результату ніц
нема
2) Не вдалось урегулювати ситуацію із формою е-гарантій. Не дотисли,
треба міняти законодавство
3) Все ще в роботі зміни до профільної 166-ї постанови про роботу
системи
4) Ситуація із покараннями за порушення в передвиборчий рік не
покращилась. Перетягування канату із Хабармен Семен триває...
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(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. – 28.12).
Надія Конащук, координатор Прозорро:
Команда ProZorro впевнена, що відкритість та прозорість – основа
публічних закупівель, тому ми направляємо величезну кількість ресурсів
у цьому напрямку.
Команда ProZorro впевнена, що відкритість та прозорість – основа
публічних закупівель, тому ми направляємо величезну кількість ресурсів у
цьому напрямку. Серед наших пріоритетів:
- Автоматизація. Ціль – зробити систему максимально зручною та
простою у користуванні (як замовників, так і учасників).
- Відкритість публічних даних та їх безпека. Прагнемо зменшувати
технічні бар’єри та спрощувати спосіб взаємодії з розробниками-партнерами,
що працюють на базі сервісів публічних закупівель.
- Професіоналізація закупівель. Інформація про публічні закупівлі,
новини ProZorro, лайфхаки проведення та участі у тендерах має бути
максимально доступною для всіх. З цією ціллю ми створили щомісячний
дайджест, проводимо безкоштовні бізнес-сніданки з замовниками та
постачальниками, організовуємо навчання та оновили infobox – cайт з
гігабайтами корисних порад для ефективних закупівель.
Удосконалення технічної складової: новий функціонал в ProZorro
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2018 рік став одним із ключових у підсиленні розвитку реформи
публічних закупівель. В цьому році нам вдалося завершити ряд важливих
доробок, зокрема:
Перший етап інтеграції з реєстром лікарських засобів МОЗ. Відтепер при
оголошенні закупівлі державні замовники більше не вводять вручну МНН
(діючу речовину ліків) та АТХ (область її дії), а обриють ці дані зі списку,
який автоматично інтегрується до електронної системи. Така інтеграція
дозволяє зменшити кількість маніпуляцій при оголошенні тендерів, а також
стимулює розвиток нових аналітичних інструментів для аналітики цін,
конкуренції тощо.
Запуск автоматичного пошуку підозрілих тендерів та е-кабінету
Держаудитслужби України. Командою ProZorro була реалізована потужна
технологічна розробка: е-кабінет для Державної аудиторської служби
України та система автоматичного виявлення підозрілих закупівель. Система
ризик-індикаторів автоматично моніторить всі тендери в системі та за
певними порогами, знаходить закупівлі з ймовірними порушеннями та
направляє на перевірку аудиторам. Сподіваємося, дана розробка підвищить
ефективність контролю публічних закупівель та посилить боротьбу
правопорушеннями у сфері закупівель.
Поява в системі нового типу процедури – закупівель за рамковими
угодами
В системі ProZorro з’явився ще один новий тип процедури – закупівлі за
рамковими угодами. Тепер замовники можуть оголошувати тендер та
укладати договір терміном до 4 років. Значною перевагою цієї розробки є те,
що замовник зможе у прогнозовані сроки отримати необхідний товар чи
послугу, а бізнес у довгостроковій перспективі бачити свою потенційну
співпрацю з державним сектором.
Нові проекти: онлайн відео-курс, ProZorro Media Hub та тренінги в
регіонах
Такий потужний розвиток реформи сформував потребу у проведенні
комплексу навчальних заходів для найширшого кола учасників. Саме тому за
останні три місяці 2018 року команда ProZorro реалізувала низку цікавих
проектів. У співпраці з IDLO ми обрали 3 напрямки діяльності в рамках цього
проекту і дуже швидко почали роботу.
Перший напрямок – проведення навчання в регіонах для замовників та
представників бізнесу. У контексті появи нових процедур закупівель,
механізмів взаємодії з іншими органами (зокрема Держаудитслужбою)
питання підвищення обізнаності учасників системи публічних закупівель
набуло особливої актуальності. Тому поряд із традиційними заходами –
щомісячними бізнес-сніданками – ми організували навчання в регіонах. Наші
тренери у Київській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській
областях планували провести по 5 семінарів в кожному з регіонів для майже
300 учасників. На практиці ж виявилося, що ми перевиконали нашу ціль в
декілька разів. За два місяці тренери провели навчання для понад 930
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учасників. До того ж, завдяки допомозі майданчиків вдалося масштабувати
бізнес-сніданки в таких регіонах як Харків, Львів, Одеса.
Другий напрямок – розвиток журналістики даних. Відкриті дані
системи ProZorro – це більше ніж 70 терабайт інформації, що є підгрунтям
для гучних журналістських розслідувань, новин та інфографік. Знайти зради
та перемоги, імена пов’язаних осіб та схеми стало можливим в режимі
онлайн. Для того, щоб показати журналістам всі можливості відкритих даних,
ProZorro та Bihus.info запуcтили спільний проект. В рамках ProZorro Media
Hub було проведено 3 тренінги, які відвідали журналісти, блогери, громадські
активісти з усіх куточків України.
Третій напрямок – онлайн-навчання. Для нас дуже важливо розказати про
нові сервіси та можливості у системі публічних закупівель якомога ширшому
колу людей, і онлайн-освіта легкий та швидкий спосіб здобуття знань та
охоплення аудиторії. Тож ми створили спеціальний відео-курс про
можливості відкритих даних ProZorro та наші проекти на основі штучного
інтелекту. Окремим блоком відеокурсу стало висвітлення нового функціоналу
системи.
Підсумовуючи, можу сміливо сказати, що навчання публічним
закупівлям та підтримка розвитку екосистеми є не менш важливим завданням
реформи публічних закупівель, аніж нові сервіси. Команда ProZorro й надалі
направлятиме свої ресурси у напрямку підвищення обізнаності замовників та
постачальників у сфері публічних закупівель.
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(Нові
проекти
ProZorro:
все
що
потрібно
знати
https://blog.liga.net/user/nkonashchuk/article/32033. – 2018. – 28.12).

//

Jaanika Merilo:
Днепр и Днепропетровская область однозначно самые продвинутые
в сфере э-медицины и уже более 50 % жителей города и области могут
записатся через интернет к врачу, врачи ведут картки пациента и уже в
пилотных городах можно получать и электронный рецепт.
Мы с последних дней декабря 2016 года внедряем решения электронной
медицине в Днепре и с июня 2017 и с командой Днепропетровской ОДА
помогаем внедрять и в области.
Блоги та соціальні мережі
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За это время внедрили электронную запись к врачу через систему Helsi
во всех медцентрах Днепра, в Покрове, Марганце, Першотравенске,
Никополе, Павлограде, на подходе Каменское.
Но важно не просто запускать решения, но и чтобы ими пользовались. А
сколько раз мы слышали, «ой, да кто там вашим электронным будет
пользоватся».
Цифры не врут.
Через интернет к врачу записываются ( % из всех приемов):
Першотравенск – 65 %
Марганец – 59 %
Днепр – 51 %
Покров – 44 %
Павлоград – 41 %
Никополь – 41 % (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. –
27.12).

Елена Менделя, адвокат:
Досі триває підключення первинки до електронної системи охорони
здоров’я. З нового року почнуть підключатися вторинні і третинні ЗОЗ.
Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони
здоров’я, схваленої розпорядженням КМУ від 30 листопада 2016 р. №1013-р,
перехід на нову систему закупівель медичних послуг супроводжується
створенням та постійним вдосконаленням сучасної платформи для збору та
обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді. Тобто
всі державні та комунальні заклади охорони здоров’я в кінцевому підсумку
будуть змушені підключитися до e-Health. Наразі відбувається активне
підключення закладів первинної ланки. Які ж умови по процедурі
підключення висуває МОЗ до надавачів медичних послуг та який порядок
розрахунків за надані послугипропонує?
Підключення та подальше користування e-Health здійснюється тільки
через посередників в особі медичних інформаційних систем (далі – МІС).
Відповідно до Постанови КМУ від 25 квітня 2018 р. №411 про «Деякі
питання електронної системи охорони здоров’я» (далі – Постанова),
електронна
медична
інформаційна
система
–
інформаційнотелекомунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів
господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати,
обмінюватися інформацією в електронній формі, у тому числі з центральною
базою даних (у разі підключення).
Правовідносини між суб’єктами господарювання у сфері охорони
здоров’я та МІС виникають на підставі договору. Зі сторони МІС в даному
договорі виступає оператор (власник/розпорядник МІС) або особа, яка має
право на підставі договору з таким оператором надавати право користування
електронною медичною інформаційною системою.
Блоги та соціальні мережі
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Інформація про електронні МІС, що підключилися до центральної бази
даних та мають право укладати вищезазначені договори з надавачами
медичних послуг (далі – НМП), оприлюднюється на офіційному сайті eHealth.
Варто зазначити, що надавачі медичних послуг мають право в будь-який
час змінити МІС. Діяльність останніх контролюється комісією, в
повноваження якої входить розгляд звернень та скарг щодо порушень в
роботі операторів МІС та прийняття рішення про відключення оператора МІС
від електронної системи охорони здоров’я. Комісія є постійно діючим
колегіальним консультиативно-дорадчим органом при громадській
організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна».
Для роботи в електронній системі охорони здоров’я вам знадобиться
електронний цифровий підпис.
Відповідно до п. 16 Постанови, документообіг у електронній системі
охорони здоров’я здійснюється відповідно до вимог законодавства про
електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні
документи, що вносяться до центральної бази даних, накладається
електронний цифровий підпис автора або підпис, прирівняний до
власноручного підпису відповідно до закону.
Електронний цифровий підпис використовується для ідентифікації
підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі. Тобто,
всі користувачі НМП, що мають право вносити відповідну інформацію до
системи повинні мати електронний цифровий підпис. Останній, відповідно до
Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852IV, можна отримати в будь якому Центрі сертифікації ключів.
Кожен користувач НМП, в залежності від посади або покладених
функціональних обов’язків, має право вносити до Системи лише ту
інформацію, яка передбачена законодавством.
Безпосередня інформація про НМП, а також його користувачів, якими є
керівник, уповноважена особа та кінцеві користувачі, вноситься до Системи з
обов’язковим накладенням електронного цифрового підпису. Проте
інформація, яку має право вносити кожен із вищезазначених користувачів,
буде відрізнятися в залежності від правового статусу.
Так, керівник НМП має право: реєструвати та вносити відповідні зміни
щодо НМП та уповноважених осіб такого надавача; припиняти доступ до
центральної бази даних уповноважених осіб та медичних працівників;
укладати, змінювати, припиняти дію договору за програмою медичних
гарантій; формувати та подавати НСЗУ звіти, що є підставою для сплати
коштів за надані медичні послуги.
Відповідно до п. 3 Розділу III Наказу МОЗ № 503 про «Порядок вибору
лікаря, який надає первинну медичну допомогу», надавач ПМД має
визначити особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх
законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони
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здоров’я (далі – уповноважена особа), на яку мають бути покладені обов’язки
щодо забезпечення захисту персональних даних.
Уповноважена особа має право: реєструвати пацієнтів у Реєстрі пацієнтів
та вчиняти дії щодо внесення змін та доповнень відносно відомостей щодо
останнього; реєструвати та вносити зміни щодо медичних спеціалістів та
медичних працівників; реєструвати електронний примірник декларації,
підписаної пацієнтом (його законним представником).
Варто зазначити, що уповноважена особа призначається наказом
керівника НМП. Оскільки така особа має доступ до персональних даних,
радимо письмово ознайомити останню з її обов’язками щодо нерозголошення
інформації, отриманої під час виконання покладених на неї функцій.
Медичні працівники також мають право реєструвати пацієнтів у Реєстрі
пацієнтів та вносити відповідні зміни до такої інформації; реєструвати в базі
електронний примірник декларації. Окрім цього медичні працівники мають
право вносити та змінювати відомості в центральній базі даних про рецепти,
направлення, інші медичні записи; подавати запити та отримувати доступ до
інформації про пацієнта, що міститься у центральній базі даних (лише з
приводу виконання своїх професійних обов’язків).
Зареєструвавшись в електронній системі охорони здоров’я, НМП має
можливість підписати договір з НСЗУ.
Згідно п. 5 Порядку укладення, зміни та припинення договору про
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій,
затвердженого Постановою КМУ від 25.04.2018 р. №410 (далі – Постанова
№410), суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен
зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його
уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до
виконання договору, та отримання ними електронного цифрового підпису або
підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону.
Отже зареєструвавшись в системі, НМП може подавати заяву про
укладення договору. Порядок укладення договору з НСЗУ виглядає
наступним чином:
1) На своєму офіційному сайті НСЗУ розміщує відповідне оголошення
про укладення договору. В оголошенні зазначаються медичні послуги за
програмою державних гарантій; строк подання заяв; форма заяви та перелік
необхідних документів, що до неї додаються. Періодичність розміщення
оголошень НСЗУ законодавчо не регулюється.
2) НМП заповнює відповідну заяву, готує додатки до неї та надсилає на
електронну адресу НСЗУ. Оскільки документи подаються в електронному
вигляді, вони повинні відповідати законодавству про електронний
документообіг (електронний цифровий підпис). Також варто зазначити, що
бюджетні ЗОЗ повинні спочатку пройти автономізацію.
3) Якщо заява з додатками відповідають умовам оголошення, протягом
30 календарних днів з дати подання вищезазначених документів НСЗУ
повинна надіслати вам повідомлення в електронному вигляді про намір
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укласти договір. В повідомленні зазначається перелік медичних послуг, які
НСЗУ має намір у вас замовити.
У разі невідповідності надісланих вами документів, НСЗУ повинна
протягом 3 робочих днів з дати встановлення такої невідповідності надіслати
пропозицію щодо приведення документів у відповідність. Проте варто
пам’ятати, що подача документів (навіть якщо ви тільки приводили їх у
відповідність) після закінчення строку, встановленого в оголошенні, не
приймаються. Тому затягувати з подачею не варто.
4) Остаточна редакція проекту договору повинна бути узгоджена НСЗУ
та НМП протягом 30 календарних днів з дати надходження проекту до НСЗУ.
Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання
уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання.
Пам’ятайте, що договір з НСЗУ укладається строком на один рік. За
згодою сторін строк дії договору може бути продовжений не більше ніж на
три місяці, після чого його необхідно знову підписувати. Після того, як
договір втратить чинність – підписані пацієнтами декларації теж втрачають
чинність, оскільки відповідно до законодавства пацієнт може укласти
декларацію лише з НМП, що підписав договір з НСЗУ. Тому якщо бажаєте і
надалі працювати з НСЗУ, необхідно завчасно подати заяву.
Підстава та порядок розрахунків за надані медичні послуги
Відповідно до п. 24 Типової форми договору про медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої
Постановою № 410, оплата медичних послуг здійснюється на підставі
рахунку та звіту надавача протягом десяти календарних днів з дати подання
надавачем звіту до системи, а у передбаченому договором випадку, – з дати
подання уточненого звіту. Сам звіт формується та надається в електронному
вигляді до 5 числа звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць.
У звіті зазначається кількість пацієнтів, які подали НМП декларації про
вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, станом на 1 число
звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що
впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів. Рахунок, що
подається разом зі звітом, повинен містити опис та загальну вартість
медичних послуг за звітний період.
Всі розрахунки здійснюються в безготівковій формі, що є гарантією
прозорості по витрачанню бюджетних коштів.
Тож якщо ви ще не долучилися до програми медичних гарантій, у вас
буде чітке уявлення щодо механізму взаємодії НМП та НСЗУ і ви зможете
прийняти виважене для себе рішення (Як підключитися до e-Health та
розпочати
співпрацю
з
НСЗУ
//
https://blog.liga.net/user/amendelya/article/31990. – 2018. – 24.12).

Jaanika Merilo:
8 результатов в Днепре в 2018 году
1. Днепр на 4 месте в рейтинге прозрачности Transparency International
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Днепр за год поднялся с 77. места на 4 место в рейтинге международной
антикоррупционной организации Transparency International. Это огромная
командная работа, учитывая, что начали реально с нуля. Еще 3 года назад не
было ничего электронного, сегодня Днепр на 4 месте и высше всех
миллионников (https://transparentcities.in.ua/rating/?rating-year=current)
2. Отмена справки о составе семи
В результате создания с 2017 года регистра жителей, где на сегодня уже
информация 494 000 жителей, мы сможем с 2. января 2019 года запретить
всем городским службам и департаментам спрашивать у человека справку о
составе семьи, если эта справка должна быть предоставленя другой городской
службе.
Больше
не
надо
носить
бумажки
«от
нас
нам»
(https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent…)
3. Новый Контакт Центр
В Контакт Центре можно подать жалобу на любую коммунальную
проблему в Днепре от «не работает свет» до «не работает лифт». Жалобы
можно подать в 22 сферах деятельности города, а также отследить
выполнение жалобы и дать обратную свіязь (https://hotline.dniprorada.gov.ua/)
4. Заработал MobilID.
Днепр стал первым городом, где заработал в Украине MobilID и теперь
можно будет получить уже первые справки и услуги через мобильный
телефон через сайт ЦНАП.
5. Safe City.
В Днепре открыли вместе с МВД и областью один из крутейших
центров видеонаблюдения в Украине. Через городские камеры система
опознает лица и номерные знаки и сопоставляет с информацией с баз данных
МВД. Также запустили городской центр, через который можно наблюдать и
реанировать на все чрезвычайные ситуации в жизнидеятельности города.
6. Электронная медицина
Во всех МедЦентрах Днепра можно записатся к врачу через интернет и
уже более 50 % пациентов записывается через интернет. За 2018 год
записались к врачу через систему Хелси уже 870 000 раз. Следующим шагом
масштабируется картка пациента (https://helsi.me)
7. Финалисты Open Data
В прошлом году Днепр победил на Open Data Awards в номинации Open
Data City Award, в этом году стали опять финалистами. На сайте open data
можно найти более 600 наборов данных в формате open data и продолжаем
рабо тать (https://opendata.dniprorada.gov.ua/)
8. Prozorro.Продажi
Город начал продавать и сдавать в аренду городское имуществo через
Prozorro.Продажi (https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018-10-26-000007-3…)
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 22.12).
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Николай Бояркин, вице-президент Всеукраинской Ассоциации
Руководителей Бизнеса (UABL):
Я неодноразово зазначав, що економічній галузі країни вкрай
необхідний Закон про врегулювання цифрових технологій та
криптовалют. Гадаю, читачеві буде цікаво, що робиться в цьому напрямку.
Для бізнесових операцій дуже важлива довіра, відповідальність та
прозорість – саме це може забезпечити блокчейн. Підсумок взаємодії між
представниками ринку за допомогою нового провадження – це не тільки
прибутковість компаній, а й додаткове наповнення бюджету України.
Досі у Верховній Раді законопроекти тільки розроблялися, але
остаточної мети депутати так і не досягли. В зв’язку з цим Україна втрачає
свої позиції в світі. Одже, у ході другого засідання робочої групи по
законопроекту «Про інноваційні цифрові технології та послуги» ми досягли
перших результатів.
Було створено 5 тематичних секторів – тепер розроблені раніше
матеріали стануть робочими і будуть активно використовуватися для
законоутворення з цієї теми. Кожен учасник проекту наразі вивчає світовий
досвід, який зібрав та попередньо опрацював Микола Гора, керівник напряму
Інноваційна політика ГО «ВГО «Платформа громадських ініціатив».
Важливість технології важко переоцінити. За допомогою додатків
блокчейна можна управляти і здійснювати угоди буквально в будь-якому
секторі економіки: від сільського господарства до фармації. Інтелектуальна
власність, перевірка справжності товарів, архівування медичних даних,
кадастр, інтелектуальна власність, паспортні дані, поставки, платежі тощо –
це тільки дещиця можливостей блокчейну. Потенціал програмного продукту
величезний і він ще знаходиться на стадії розвитку.
Нагадаю, за ініціативи ВО «Платформа громадянських ініціатив» та
підтримки Апарату Верховної Ради України, народними депутатами було
створено робочу групу з написання законопроекту щодо врегулювання
цифрових технологій та криптовалют у цілому. Очолив цю роботу Валерій
Бабенко – народний депутат України.
Про блокчейн говорять усі, але мало хто його бачив. Проте проекти його
використання різноманітні і численні. Вони поступово поширюються на всі
сфери діяльності. Саме тому можна з упевненістю стверджувати: що ця
технологія має значний потенціал розвитку. Але все-таки дуже важливо
переходити від намірів до дій (Коли технологія блокчейн нарешті ввійде до
нашого
життя
на
законодавчому
рівні?
//
https://blog.liga.net/user/nboiarkin/article/31948. – 2018. – 19.12).

Jaanika Merilo:
Safe City
В Днепре начал работу уникальный ситуационный центр города
Центр работает круглосуточно (пока в тестовом режиме) и будет к концу
года объединять информацию с более чем 700 камер видеонаблюдения и
Блоги та соціальні мережі
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пультов управления коммунальщиков, что позволяет видеть ситуацию в
городе в режиме реального времени.
Информация синхронизируется со сведениями от экстренных служб –
полиция, медики, спасатели. Картина города также выводится на видеостену
и дополнительную видеопанель.
Благодаря новейшим «умным» разработкам можно видеть и
регулировать движение транспорта, ситуацию на городских парковках ид
Можно также следить и за благоустройством территорий,
эффективностью использования коммунальной спецтехники, а еще – за ходом
вывоза мусора и работой лифтов.
Теперь городские службы смогут еще более оперативно реагировать и
предотвращать
негативные
ситуации
в
городе
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 18.12).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Максимально спростити спілкування громадян із державою – одне з
ключових призначень електронних послуг. Тож ми продовжуємо
працювати над тим, аби в онлайн-формат переводили послуги у
найбільш очікуваних та затребуваних сферах.
Одні з таких – послуги з державної реєстрації ФОП, які Державне
агентство з питань електронного урядування впровадили у співпраці
з Міністерство юстиції України та за підтримки Програма EGAP, яка
реалізується Фонд Східна Європа.
Наразі онлайн можна як зареєструватися фізичною особою-підприємцем,
так і припинити свою підприємницьку діяльність. Онлайн також доступна
зміна КВЕДів та включення відомостей про ФОП до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
Загалом цими електронними послугами вже скористались понад 18 тисяч
осіб, оцінивши їх зручність та швидкість.
Віднайти
їх
можна
на
сайті
«Он-лайн
будинку
юстиції» ➡�https://online.minjust.gov.ua.
Або
на
Урядовому
порталі ➡�https://www.kmu.gov.ua/ua/services# – як і всі електронні послуги,
які
впроваджує
Уряд
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 11.12).
Державне агентство з питань електронного урядування України:
Набув чинності наказ Державного агентства з питань електронного
урядування України «Про затвердження вимог до форматів даних
електронного документообігу в органах державної влади».
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Це дає змогу розпочати процес переходу документообігу в
держустановах на європейський стандарт ETSI EN 319 162 ASiC (Associated
Signature Containers) Baseline Profile. Таким чином, електронний документ
нового формату може містити як безпосередньо текст документів, так і
електронні підписи всіх відомств і установ, що брали участь у його створенні.
Втілення нового формату дасть змогу:
✔�Вести Державний електронний архів, куди електронні документи
потраплятимуть на довгострокове зберігання;
✔�Погоджувати проекти нормативно-правових актів у електронній
формі;
✔�Укладати та підписувати договори в електронній формі;
✔�Розширити транскордонну взаємодію та відмовитись від паперових
документів при взаємодії з європейськими партнерами завдяки застосуванню
стандарту, що використовується в Європі.
Затвердження цих вимог зобов’язує розробників ПЗ держорганів
адаптувати системи електронного документообігу до нових форматів. Адже
таким чином визначено шлях, яким надалі розвиватиметься цей напрямок в
Україні
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 07.12).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Декілька українських державних відомств, міжнародні експерти та
донори почали роботу над безпрецедентним для України проектом –
комплексною електронною послугою «Е-малятко: 9 в 1».
Проект ініційований ЄС та передбачає спрощення адміністративних
послуг, пов’язаних із народженням дитини.
У випадку реалізації проекту «Е-малятко: 9 в 1», за принципом «єдиного
вікна» безпосередньо в пологовому будинку, де народилася дитина, можна
буде оформити такі послуги:
�реєстрація народження дитини;
�визначення походження народженої дитини, батьки якої не
перебувають у шлюбі між собою;
�реєстрація місця проживання;
�призначення допомоги при народженні дитини;
�реєстрація новонародженого в системі охорони здоров’я;
�видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної
сім’ї;
�визначення належності дитини до громадянства України;
�присвоєння унікального номеру запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі;
�присвоєння податкового номеру;
Блоги та соціальні мережі
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❗ Перші кроки для втілення цього проекту зацікавлені установи та
відомства обговорили на круглому столі, що відбувся 4 грудня.
Попереду – багато нелегкої праці, адже задумана комплексна послуга є
складною технологічно і вимагає адаптації законодавства, оптимізації
принципу надання всіх складових послуг та коректної взаємодії кількох
державних органів.
Державне агентство з питань електронного урядування України теж
приєдналося
до
роботи
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 06.12).
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Інфографіка

2018 рік приніс Україні багато перемог у галузі відкритих даних.
У лютому Кабмін оприлюднив зміни до Постанови КМУ №835. Перелік
наборів розширився майже вдвічі, зросли вимоги стосовно їх якості. У вересні
запрацювала оновлена версія data.gov.ua. Нова версія порталу – швидша,
більш функціональна, відповідає передовим технічним вимогам. У жовтні
українські набори з’явилися на Європейському порталі відкритих даних.
Розпорядники оприлюднили низку важливих датасетів: відомості про
транспортні засоби та їх власників, інформацію про моніторинг водойм, дані
про ліцензії перевізників.
Протягом року кількість наборів стабільно зростала. Станом на кінець
грудня оприлюднено 336 з 555 (60,5 %) наборів даних, передбачених
Постановою КМУ №835.

На центральному рівні 21 розпорядник оприлюднив на data.gov.ua усі
датасети, 25 – щонайменше один, 10 – не оприлюднили жодного.
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Понад 66 % наборів, які увійшли до моніторингу, оприлюднені у
форматах CSV, XLS, XLSX.

Ці набори часто містять заголовки, пропуски, об’єднані комірки,
приміром, набір Нацполіції «Інформація про стан застосування законодавства
про адмінвідповідальність». Такі дані не є машиночитаними. На новому
Інфографіка
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порталі CSV-файли генеруються автоматично. Розпорядники можуть одразу
завантажувати електронні таблиці XLS, XLSX, ODS і не турбуватись, наново
зберігаючи документ у різних форматах.
Відкриті дані мають бути первинними та максимально деталізованими.
Посилання на сервіси у мережі інтернет не є відкритими даними, як, скажімо,
«Єдиний реєстр дозвільних документів» ДАБІ. У таких випадках потрібно
вивантажувати базу даних або розробити відкритий API. Для того, щоб
уникнути помилок під час підготовки наборів, Державне агентство з питань еурядування підготувало методичні рекомендації.
Моніторинг був проведений Текстами в межах проекту USAID/UK aid
«Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах»/TAPAS,
що реалізується Фондом Євразія (Підсумок виконання постанови 835 у 2018
році // https://www.e.gov.ua/ua/news/pidsumok-vikonannya-postanovi-835-u2018-roci. – 2018. – 28.12).
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Зарубіжний досвід
С целью уменьшения бюрократии в стране и повышения
прозрачности
власти Эстония создала
единую
платформу,
обеспечивающую предоставление административных услуг посредством
безбумажной электронной связи как в частном, так и в государственном
секторах.
Эстония участвует в амбициозном проекте, направленном на то, чтобы
сделать государственное управление полностью цифровым с целью
уменьшения бюрократии, повышения прозрачности системы управления и
ускорения экономического роста.
В Эстонии создана единая платформа, поддерживающая электронную
аутентификацию и цифровые подписи для обеспечения безбумажной связи
как в частном, так и в государственном секторах.
Мартен Каевац, советник правительства Эстонии по вопросам
цифровых технологий, сообщает, что целью электронного правительства
является создание электронной системы, которая поддерживает своих
граждан, оставаясь в стороне.
Граждане могут отслеживать свои данные и видеть, получает ли к ним
доступ какое-либо государственное или частное учреждение. «Чтобы создать
доверие, необходимо иметь прозрачность. И именно поэтому люди имеют
доступ к своим собственным данным».
Эстония рассматривает данный подход как прототип современной
демократии и контрапункт для авторитарных стран, намеревающихся
использовать цифровизацию для контроля своих граждан (Оксана Ельченко
Электронное правительство: Эстония выигрывает войну с бюрократией
// https://enovosty.com/news_abroad/full/2612-elektronnoe-pravitelstvo-estoniyavyigryvaet-vojnu-s-byurokratiej. – 2018. – 26.12).
В Беларуси планируется в 2019 году разработать новую редакцию
закона о здравоохранении, в которой будет заложена база для внедрения
электронного здравоохранения. Об этом сообщил сегодня журналистам
заведующий сектором программно-информационного обеспечения
Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Сидоренко.
«На 2019 год запланировано внесение изменений в закон о
здравоохранении. В нем, кроме прочего, будут четко прописаны права и
обязанности работников и пациентов в системе электронного
здравоохранения. Проект документа уже прорабатывается».
Основой внедрения электронного здравоохранения в Беларуси станет
интегрированная электронная медицинская карта, которая будет создаваться
для каждого гражданина при рождении и сопровождать его по жизни. При
этом она будет единой, то есть созданная при поликлинике по месту
Зарубіжний досвід
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регистрации карта будет доступна и прочим учреждениям, в которые может
обращаться пациент, чтобы они могли вносить в нее информацию об
оказанных услугах вместо создания новой карты.»Но мы предусматриваем,
что обработка персональных данных пациента в электронных системах будет
осуществляться только с его письменного согласия. Если он не согласен,
документация будет вестись на бумажных носителях, как и раньше», –
подчеркнул Виктор Сидоренко.
Сейчас в Беларуси уже начат постепенный перевод бумажных
документов (персональных данных пациентов) в электронный формат. Но
это большой массив данных, так что переход потребует времени. Поэтому
первыми полноценными обладателями электронных медицинских карт будут
новорожденные.
Предполагается создание централизованной электронной системы,
информация в которую будет поступать из уже существующих
медицинских информационных систем учреждений здравоохранения.
Планируется организовать защищенные каналы связи и передачи данных и
дистанционные центры их обработки.
Также электронное здравоохранение предполагает создание личного
кабинета пациента и врача. Создаваемый личный кабинет позволит каждому
человеку получать доступ к своей личной медицинской информации,
записываться удаленно на прием, исключить лишние походы в поликлинику
для продления рецепта, получения справок и т.д. А врачи смогут получать
полную и достоверную информацию о пациенте. Однако при этом человек
может ограничить такой доступ, если речь не идет о каких-то экстренных
случаях, которые угрожают жизни и здоровью пациента.
В качестве точки входа в личный кабинет пациента будет
использоваться площадка Единого портала электронных услуг, а для
идентификации пациентов поликлиники будет применяться ID паспорт.
«Важной также станет система поддержки принятия клинических
решений. Она направлена на помощь врачу при выборе правильной тактики
лечения. Например, нельзя будет назначить человеку лекарства, к которым у
человека
есть
противопоказания,
а
также
взаимоисключающие
лекарственные
средства.
Электронное
здравоохранение
также
предусматривает дальнейшее развитие телемедицины, что особенно важно
для оказания помощи при диагностике сложных случаев».
«Как итог, на выходе мы получим оптимизацию финансовых средств за
счет сокращения избыточных диагностических исследований, рациональное
использование лекарственных средств; увеличение времени приема
медработниками, изменение формата общения с пациентом, улучшение
качества медицинской помощи за счет полной доступности к медицинской
информации на всех уровнях и в режиме реального времени, – сказал
специалист. – Мы рассчитываем завершить модернизацию системы
здравоохранения к 2022 году, но это может произойти и раньше». Вместе с
тем срок вхождения частных медицинских центров в электронное
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здравоохранение будет более длительным (Чего ожидать от электронного
здравоохранения в Беларуси? // http://e-gov.by/ivents/chto-budet-predstavljatsoboj-jelektronnoe-zdravoohranenie-v-belarusi. – 2018. – 24.12).

Белорусский Единый портал электронных услуг позволяет
использовать мобильную электронную подпись для получения доступа к
предоставляемым в рамках портала услугам.
Мобильная электронная цифровая подпись дает возможность упростить
получение услуг, которые требуют личного и идентифицированного (с
паспортом) присутствия.
С новой технологией мобильный телефон становится аналогом
удостоверения личности, который может быть принят государственными
сервисами наравне с паспортом, и позволяет пользоваться ими, не выпуская
планшет или телефон из рук.
Для использования возможностей мобильной электронной цифровой
подписи нужна специализированная SIM-карта, на которую загружено
дополнительное приложение, содержащее личный электронный ключ.
Хранение личного ключа мобильной ЭЦП на SIM-карте делает
процедуру подписи электронных документов удобной и простой:
пользователь не ограничен доступом к компьютеру, документ может быть
подписан в любое время и в любом месте (Белорусский портал госуслуг
внедрил
возможность
мобильной
подписи
//
https://open.gov.ru/infopotok/5517863. – 2018. – 17.12).
Американские сенаторы окончательно одобрили законопроект (21st
Century Integrated Digital Experience Act, IDEA Act), устанавливающий
минимальные требования функциональности и стандарты безопасности,
которым должны соответствовать федеральные сайты и онлайнсервисы.
Документ отправлен на подпись президенту США и, скорее всего, будет
утверждѐн.
Фдеральные агентства в течение 180 дней после подписания закона
должны будут убедиться, что «любой новый или обновлѐнный сайт, онлайнформа, веб-приложение или онлайн-сервис» соответствует восьми новым
стандартам. Текущие версии сайтов и сервисов должны быть приведены в
соответствие с этими стандартами в течение года.
Стандарты требуют, чтобы сайт или сервис:
 был доступен для людей с инвалидностью;
 соблюдал визуальное единообразие [с другими сайтами и сервисами];
 не дублировал устаревшие ресурсы (унаследованные сайты должны
регулярно обновляться, удаляться и объединяться);
 имел функцию поиска;
 обеспечивал защищѐнное соединение;
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 был построен «вокруг нужд пользователя» с использованием
аналитики данных о поведении и запросах пользователей;
 позволял пользователю настройку «под себя»;
 был адаптирован для мобильных устройств (Вика Рябова Сенат США
законодательно определил требования к госсайтам и онлайн-сервисам //
http://d-russia.ru/senat-ssha-zakonodatelno-opredelil-trebovaniya-k-gossajtam-ionlajn-servisam.html. – 2018. – 13.12).

Парламент Австралии принял в четверг закон (Telecommunications
Access and Assistance Bill), предписывающий технологическим
компаниям предоставлять полиции доступ к зашифрованным данным
пользователей IT-сервисов в случае, если эта информация нужна для
борьбы с преступниками.
Правозащитные организации и IT-компании, в том числе Google и
Facebook, выступали против принятия закона, однако это не помогло.
Закон обязывает полицию получать судебный ордер на доступ к
закодированным данным и устанавливает наказание для компаний за отказ
сотрудничать с правоохранительными органами: штраф до 10 миллионов
австралийских долларов (около 470 миллионов рублей) для организаций,
штраф в 50 тысяч австралийских долларов (около 2,35 миллиона рублей), а
также тюремный срок для физических лиц.
Австралия является членом международной организации разведок под
названием Five Eyes («Пять глаз»). Цель еѐ состоит в обмене
разведывательными
данными.
Помимо
Австралии
туда
входят
Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США. Таким образом, любая
информация, дешифрованная в Австралии, скорее всего, попадет в
распоряжение остальных членов альянса спецслужб.
Предоставить доступ компании смогут только к тем данным, доступом к
которым располагают; если же пользователь самостоятельно закодирует свои
данные одним из доступных способов (например, с помощью PGP),
провайдеры онлайн-сервисов полиции помочь не смогу (Вика Рябова
Австралия приняла закон о праве полиции на доступ к зашифрованной
частной информации // http://d-russia.ru/avstraliya-prinyala-zakon-o-pravepolitsii-na-dostup-k-zashifrovannoj-chastnoj-informatsii.html. – 2018. – 07.12).
Власти Нью-Йорка представили новое городское приложение. Оно
позволит повысить уровень безопасности при пользовании мобильными
устройствами.
Приложение NYC Secure стало частью одноименной инициативы, в
рамках которой власти также занимаются вопросами повышения личной и
противопожарной безопасности граждан. Пользователи будут получать
предупреждения о небезопасных подключениях к сети и подозрительных
сайтах. Таким образом правительство намерено снизить риски утечки
персональных данных, что особенно важно при получении государственных
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услуг и идентификации граждан (В Нью-Йорке запущено новое городское
приложение // https://open.gov.ru/infopotok/5517855. – 2018. – 06.12).

Лидеры G20 приветствуют создание каталога мер цифровой
политики «Группы двадцати» в целях обмена бизнес-моделями в
области инновационной цифровой экономики и их внедрения, признают
большое значение взаимосвязи между торговлей и цифровой
экономикой, и продолжат работать в области искусственного
интеллекта, новейших технологий и новых бизнес-платформ. Также
стороны намерены регулировать криптоактивы во избежание их
использования с целью отмывания денег и финансирования терроризма. Об
этом, в частности, говорится в декларации лидеров «Группы двадцати»,
принятой по итогам прошедшего в Буэнос-Айресе (Аргентина) 30 ноября и 1
декабря саммита.
«В целях получения от цифровой экономики и новейших технологий
максимальных выгод для экономического роста и производительности труда
мы будем поощрять меры по поддержке микро-, малых и средних
предприятий и предпринимателей, преодолению гендерного «цифрового
разрыва» и дальнейшему обеспечению цифровой инклюзивности, поддержке
защиты прав потребителей, а также совершенствованию цифрового
правительства, цифровой инфраструктуры и методов измерения параметров
цифровой экономики. Мы вновь подтверждаем важность работы по
обеспечению безопасности в области ИКТ. Мы поддерживаем свободу
обмена информацией, идеями и знаниями и будем обмениваться опытом,
соблюдая при этом соответствующие требования законодательства, а также
работать над повышением доверия потребителей, обеспечением
неприкосновенности частной жизни и защитой данных и прав на
интеллектуальную собственность».
«Мы активизируем усилия по обеспечению того, чтобы потенциальные
преимущества технологий в финансовом секторе могли быть реализованы с
одновременным контролем рисков. Мы будем регулировать криптоактивы во
избежание их использования с целью отмывания денег и финансирования
терроризма,
осуществляя
регулирование
в
соответствии
со
стандартами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с
отмыванием денег – ред.), а также по мере необходимости рассмотрим
другие меры», – говорится в декларации.
Стороны также договорились:
- учитывать дистанционную занятость с использованием цифровых
платформ, и уделять особое внимание формализации рынка труда,
укреплению систем социальной защиты и обеспечению переноса прав
работников при изменении места работы с учѐтом национального
законодательства и обстоятельств;
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- продолжить способствовать развитию когнитивных, цифровых и
предпринимательских навыков, а также сбору информации о передовых
практиках и обмену ими;
- укреплять координацию между политикой в сфере труда и занятости и
политикой по обеспечению качественного и доступного образования в целях
разработки всеобъемлющих стратегий непрерывного образования с раннего
детства, которые направлены на формирование базовых и цифровых
навыков;
- содействовать расширению доступа женщин к управленческим и
руководящим должностям, развитию цифровой грамотности среди женщин и
девочек, а также поощрять их участие в таких областях, как СТЕМ (наука,
технология, инженерия, математика) и высокотехнологичных отраслях;
- продолжить совместную работу по проблемам влияния цифровизации
экономики на международную налоговую систему (Лидеры G20 обсудили
цифровую экономику и электронное правительство // http://egov.by/ivents/lidery-g20-obsudili-cifrovuju-jekonomiku-i-jelektronnoepravitelstvo. – 2018. – 04.12).

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал
на минувшей неделе постановление, утвердив Концепцию развития
цифровой экономики в Туркменистане в 2019-2025 годах.
В документе отражены нынешнее состояние отечественной системы
информационно-коммуникационных технологий, цели и задачи Концепции,
пути и механизмы еѐ претворения в жизнь, ожидаемые результаты.
Реализовать Концепцию планируется в три этапа (1-й – в 2019 г., 2-й – в
2020-2023 гг., 3-й – в 2024-2025 гг.).
Согласно постановлению, министерствам, отраслевым ведомствам,
хякимликам велаятов (администрациям регионов – ред.) и Ашхабада,
предприятиям, учреждениям и организациям вне зависимости от форм
собственности, а также частным предпринимателям предписано обеспечить
реализацию вышеназванной концепции.
Подписав постановление об утверждении концепции, туркменский
лидер выразил уверенность, что последовательное выполнение положений
документа окажет содействие дальнейшему прогрессу страны, деловой и
инвестиционной
активности,
внедрению
передовых
методов
государственного управления, созданию новых рабочих мест (Президент
Туркменистана утвердил концепцию развития цифровой экономики в
2019-2025
годах
//
http://d-russia.ru/prezident-turkmenistana-utverdilkontseptsiyu-razvitiya-tsifrovoj-ekonomiki-v-2019-2025-godah.html. – 2018. –
04.12).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Баганець О. Теоретико-правові передумови розвитку електронного
урядування в органах прокуратури України // Актуальні проблеми
правознавства. – 2018. – №. 4. – С. 35–40. Наведено теоретико-правову
аргументацію передумов щодо впровадження та розвитку е-урядування в органах
прокуратури. Встановлено характерні особливості функціонування процесів е-урядування
в органах прокуратури. Описано механізм е-урядування в органах прокуратурина основі
наукового методу моделювання. Виокремлено у висновках пріоритетні сфери розвитку еурядування в органах прокуратури: е-документообіг, е-прозорість, е-звітність, е-кабінет
прийому та обробки звернень, інформаційно-аналітична діяльність та розвиток баз даних.

Дьячкова К. Ю. Здоровье молодѐжи как ресурс социальной активности в
условиях электронного правительства и цифровой экономики // Цифровая
экономика: новая парадигма развития. Материалы IX Международного
научного студенческого конгресса. – 2018. – С. 188–191. В статье рассмотрены
социальные основы обеспечения здоровья молодежи. Предмет исследования: состояние
здоровья молодого поколения страны. Цель работы – рассмотреть ресурсное поле
социальной активности работающей и неработающей молодежи. Приоритетными
задачами определены адаптация молодежи к новым условиям общественной
жизнедеятельности, обусловленной функционированием электронного правительства и
цифровой экономики. Сделан вывод о том, что здоровье молодого поколения страны –
ресурс формирования, развития и реализации предпринимательской и гражданской
активности.

Лапидус Л. В. Цифровая экономика : управление электронным бизнесом
и электронной коммерцией : монография / Л. В. Лапидус. – Москва :
ИНФРА-М, 2018. – 379 с. Университетский курс «Управление электронным бизнесом
и электронной коммерцией» посвящен одной из самых молодых и практикоориентированных областей научных знаний. В учебнике раскрыта сущность цифровой
экономики, представлены теоретические положения и практические рекомендации по
управлению электронным бизнесом и электронной коммерцией с позиции трансформации
бизнес-моделей под воздействием эволюции цифровых технологий. Особое внимание
уделено инновационным технологиям и их влиянию на потребительское поведение,
формирование новых рынков и изменение природы компаний, характер конкурентной
борьбы с учетом мировых трендов цифровой экономики и особенностей ведения
электронного бизнеса.

Павлишин З. Я. Електронне урядування як інструмент модернізації
державного управління // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №. 24. – С.
119–124. Статтю присвячено необхідності удосконалення апарату державного
управління шляхом залучення новітніх технологій. На теперішній час відбувається
інтенсивне впровадження електронного урядування в державний апарат країни, що
дозволяє ефективніше провадити управління. Головною особливістю такої форми
правління можна назвати залучення великої кількості новітніх комп’ютерних програм, які
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дають змогу кожній державній інституції отримувати, зберігати та обробляти необхідний
обсяг інформації. Кожна галузь правління як загальної влади, так і органи місцевого
самоврядування мають доступ до тієї інформації, яка необхідна саме їм. Систематизація і
певна фільтрація даних дозволить оптимізувати роботи кожної ланки уряду. Ефективне
використання інноваційних комп’ютерних технологій, що є формою державного
управління понятійно відображаються у створенні електронного уряду.

Устинович Е. С. Электронное государство: взаимодействие органов
публичной власти и общества (политико-правовой аспект) : монография / Е.
С. Устинович. – Москва : Ruscience, 2018. – 88 с.
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