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Анонс
10 березня 2018 р. (Львів)
Lviv AI & Big Data Day 2018.
10 березня, продовжуючи традицію, ми знову будемо проводити
конференцію AI&BigData Day в місті Лева. Подія збере близько 350 data
scientist, розробників, стартап-підприємців, науковців, дата інженерів,
інвесторів та зацікавлених з України, Німеччини, Чехії, Швейцарії, США,
Канади та країн східної Європи. Виступить близько 40 досвідчених
доповідачів.
Конференція присвячена новітнім розробкам у сфері штучного інтелекту
та обробки великих даних. Це професійно дискусійний майданчик, який
об’єднує дослідників і практиків, котрі працюють в нових фронтирах
розвитку можливостей людства. Майданчик покликаний поєднати науковий
підхід, підприємницький хист та інженерні таланти заради розповсюдження
новітніх знань.
Потоки конференції:
Data Science
Потік створений для всіх хто хоче дізнатися про найновіші ідеї
та підходи у галузі Data Science, а також познайомитися зі своїми
потенційними менторами та партнерами.
Startups
Потік для всіх тих, хто буквально з ліхтарем ходить у пошуках
відповідей. Розширте свої горизонти і отримаєте нові знання. Останні тренди,
доповіді про використання кращих інструментів, інсайти від експертів,
унікальні знання з перших вуст.
Data Engineering
Потік для розробників і науковців, хто створює нові технології і бажає
познайомитися з успішними кейсами і реальними прикладами впровадження
технологій на основі даних, які вже ефективно працюють на ринку сьогодні.
Workshops
Потік для глибшого занурення в цікаву тему та отримання практичних
знань (https://dou.ua/calendar/18475).
17 березня 2018 р. (Київ)
4-та Конференція Data Science UA 2018.
Конференція Data Science UA об’єднує спеціалістів з машинного
навчання, аналітики, науки про дані, інформатики, штучного інтелекту, щоб
обговорити, як data science перетворює світ сьогодні і що буде завтра. Гучні
кейси, найсвіжіші тренди та виключно практичний досвід – під час
конференції ви зможете почути все, що цікавить, про штучний інтелект,
великі дані, машинне навчання, ботів та комп’ютерний зір.
Анонс
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Загалом на гостей чекають:
350+ учасників;
20+ найкращих спікерів;
3 потоки;
10 годин нетворкінгу.
Технічний потік – нові методи та технології науки про дані, машинного
навчання та штучного інтелекту.
Бізнесовий потік – реальні кейси використання та впровадження
сучасних технологій для підвищення ефективності бізнесу.
Потік воркшопів – можливість отримати практичні навички
використання сучасних інструментів аналізу даних.
Панельна дискусія – експерти розглянуть науку про дані як підсилювач
ефективносі бізнесу (Катерина Буяльська У Києві говоритимуть про кейси
та
найсвіжіші
тренди
Data
Science
//
https://nachasi.com/2018/01/15/conference-data-science).
<

24 березня 2018 р. (Вінниця)
Першій Національний Конгрес розвитку електронної демократії в
Україні.
24 березня 2018 у Вінниці зберуться представники громадських
організацій, що працюють у сфері електронної демократії та е-урядування,
громадські активісти, що використовують інструменти е-дем у щоденній
роботі, представники бізнесу та органів влади та місцевого самоврядування –
щоб спільними зусиллями розробити ефективну модель взаємодії усіх
зацікавлених сторін.
Е-дем Конгрес – це комунікаційний майданчик для знайомств, обміну
досвідом та координації дій громадськості, бізнесу та органів влади різних
рівнів щодо популяризації електронної демократії та ефективнішого
використання її інструментів.
Реєстрація
на
подію
за
посиланням:
https://goo.gl/forms/ov2AluNeYZemB9Wz2.
Програма конгресу складається з двох частин.
Перша частина – відкрита дискусія у форматі «Стратегія стейкхолдерів»,
де кожен учасник конгресу буде мати можливість висловитись та
презентувати своє бачення розвитку е-дем в Україні.
Друга – чотири панельні дискусії, у яких візьмуть участь провідні
експерти з електронної демократії та електронного урядування
(https://2event.com/uk/events/1284953).
29 березня 2018 р. (Київ)
Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv.
П’ята щорічна конференція, присвячена криптовалютам, блокчейну та
ICO. Провідні експерти з впровадження криптотехнологій у бізнес, розробки
Анонс
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блокчейн-продуктів, проведення ICO, інвестування та просування стартапів
на ринку.
Найбільша в Україні виставка софта і обладнання для криптоіндустрії
(50+ експонентів і 1000+ відвідувачів у 2017-му). Новітні розробки, а також
спілкування із засновниками і СЕО проектів.
Головний майданчик для нетворкінгу за участю підприємців,
розробників та інвесторів з України і з-за кордону (40+ спікерів у 2017-у).
Ідеальна атмосфера для отримання корисних контактів.
Ключові теми:
- блокчейн і криптовалюти для бізнесу;
- законодавство: перспективи України та досвід інших країн;
- розробки: блокчейн-сервіси, додатки, смарт-контракти;
- ICO для інвесторів та авторів стартапів.
Учасники:
- блокчейн-підприємці;
- розробники;
- засновники стартапів;
- інвестори;
- юристи;
- маркетологи;
- представники профільних ЗМІ (https://kiev.bc.events/uk).
<

26 квітня 2018 р. (Київ)
Blockchain Summit Kyiv 2018.
26 апреля 2018 года состоится Blockchain Summit Kyiv 2018, который
соберет более 800 участников и 30 спикеров со всего мира. Саммит пройдет в
два параллельных потока с 10:00 до 18:00 в концерт-холле «Оазис» (ул.
Липковского, 1А, РК «Ультрамарин», 3-й этаж.).
Blockchain Summit Kyiv 2018 – это грандиозное событие в мире
блокчейн технологии и криптовалют. Присоединяйтесь к нам и получите
уникальную возможность пообщаться с мировыми экспертами криптосообщества.
В течении целого дня на двух потоках выступят более 30 ведущих
специалистов со всего мира и посетят более 800 участников. Среди которых
Вы встретите инвесторов, учредителей компаний, разработчиков, майнеров,
трейдеров, юристов и крипто-энтузиастов.
На двух потоках (Main stage и Financial stage) будут обсуждаться
такие темы:
- Проведение ICO в 2018 году;
- Юридические аспекты;
- Использование Blockchain технологии в своем бизнесе;
- Промышленный майнинг;
- Тренды и будущее Blockchain, криптовалют и ICO.
Среди спикеров, которые подтвердили своѐ участие:
Анонс
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- Артем Афян – Managing partner «JUSCUTUM»
- Игорь Порох – Аналитик и трейдер iTuber
- Андрей Великий – Управляющий партнер iguards.net
- Антонио Руиз-Хименез – Managing Partner at ATW Partners
- Константин Гольцев – CEO, Founder at SolidOpinion
Павел
Дацюк
–
Head
of
Sales
at
(http://blockchainsummit.com.ua).
<

Анонс

Hotmine
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Офіційна інформація
Міністерство освіти і науки виносить на громадське обговорення
проект Положення про Національну освітню електронну платформу.
Документ створить нормативну базу для впровадження і роботи еплатформи, що дозволить забезпечити учасників освітнього процесу
сучасними електронними освітніми ресурсами і сервісами. Зокрема, еплатформа стане ресурсом для безоплатного забезпечення електронними
підручниками школярів та педпрацівників згідно з Законом «Про освіту».
Національна освітня електронна платформа дасть поштовх для
розвитку ринку виробництва електронних освітніх продуктів і сервісів,
сприятиме поширенню електронного навчання та формуванню цифрової
компетентності учасників освітнього процесу в Україні.
Проект Положення є продуктом спільної роботи фахівців Міністерства
освіти і науки, Інституту модернізації змісту освіти та Офісу ефективного
регулювання, за консультативної підтримки Державного агентства з питань
електронного урядування України.
Обговорення проекту Положення триватиме до 28 березня включно.
Наразі триває підготовка до публічних консультацій щодо розробки
технічних специфікацій та вимог до е-платформи (Ірина Ладика МОН
представило
проект
електронної
освітньої
платформи
//
http://studway.com.ua/mon-predstavilo-2. – 2018. – 28.02).
27 лютого, електронна платформа державних аукціонів
ProZorro.Продажі отримала міжнародну антикорупційну нагороду від
C5 Accelerate та USA Institute of Peace в рамках конкурсу «The Shield in
the Cloud Innovation Challenge».
Нагороду в такому конкурсі отримують проекти, які мають значний
антикорупційний ефект і можуть стати прикладом для наслідування в інших
країнах світу.
Чим відзначилася українська антикорупційна платформа
Всього за рік ProZorro.Продажі вдалося докорінно змінити сферу
державних продажів. Спираючись на успішний досвід електронної системи
публічних закупівель, команда проекту разом з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб,
Національним банком України та «Transparency International Україна»
запустили пілотний проект з продажу активів банків-банкрутів.
ProZorro.Продажі забезпечила відкритий і прозорий продаж токсичних
банківських активів більш ніж на 6 млрд грн. Сьогодні на прозорих аукціонах
продаються не лише права вимоги банків-банкрутів. Йдеться і про активи
державних і комунальних підприємств, і навіть права на оренду.
Про конкурс
Офіційна інформація
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The Shield in the Cloud Innovation Challenge – це глобальний конкурс
антикорупційних проектів. Партнерами конкурсу виступають Amazon Web
Services, PeaceTech Lab та SAP NS2. Конкурс відповідає завданню
Організації Об’єднаних Націй щодо сприяння справедливим, мирним та
інклюзивним громадам. Ця мета спрямована на те, щоб інституції та уряди
були відповідальними та прозорими. А також на усування хабарництва та
інших форм політичної та корпоративної корупції. В рамках конкурсу Shield
in the Cloud відбираються найбільш інноваційні стартапи, корпорації та
уряди, які працюють в галузі технологій для дотримання антикорупційних
стандартів по всьому світу (Людмила Кліщук ProZorro.Продажі перемогла
на світовому конкурсі // https://nachasi.com/2018/02/28/prozorro-prodazhiperemoga-na-konkursi. – 2018. – 28.02).
<

Кабінет Міністрів України ініціює внесення змін до Закону України
«Про Державний земельний кадастр». Відповідний законопроект щодо
розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до
Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з
нього поданого на розгляд Верховної Ради.
Проект розроблено Державною службою України з питань геодезії,
картографії та кадастру з метою забезпечення децентралізації повноважень у
сфері ведення Державного земельного кадастру, запровадження
удосконаленого механізму надання адміністративних послуг у частині
реєстрації заяви про здійснення державної реєстрації земельної ділянки
сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі із
застосуванням веб-технологій, з використанням особистого електронного
цифрового підпису, скорочення строку здійснення державної реєстрації
земельної ділянки до 7 робочих днів.
Внесення відомостей до Державного земельного кадастру, зокрема під
час державної реєстрації земельної ділянки, здійснюється згідно з діючим
законодавством виключно Державним кадастровим реєстратором (за місцем
знаходження земельної ділянки) за заявою, поданою заявником через центри
надання адміністративних послуг. Подання документації із землеустрою до
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного
земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її
розробником, тобто сертифікованими інженерами-землевпорядниками, якщо
інше не встановлено договором.
З метою спрощення процедури державної реєстрації земельної ділянки,
скорочення часу на її здійснення, реалізації принципу екстериторіальності
при наданні відповідної послуги, усунення причин, які зумовлюють
необхідність неодноразових звернень заявників із заявами та документами
через центри надання адміністративних послуг до державних кадастрових
реєстраторів (у разі виявлення помилок, необхідності внесення певних
уточнень), що призводить до зайвих витрат матеріальних ресурсів,
Офіційна інформація
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пропонується надати повноваження щодо реєстрації заяви в електронній
формі про внесення відомостей до Державного земельного кадастру про
земельні ділянки сертифікованим інженерам-землевпорядникам.
Приведення системи адміністративних процедур у відповідність із
європейськими стандартами є одним із важливих завдань Уряду.
Розвиток інформаційних технологій, поширення нових можливостей
електронного урядування створює сприятливі передумови для здійснення
адміністративних процедур зі значно меншими витратами часу. Водночас,
розвиток системи Державного земельного кадастру, удосконалення
функціональних можливостей програмного забезпечення та апаратних
засобів Державного земельного кадастру, збільшення обсягу відомостей
Державного земельного кадастру розширює можливості в наданні
адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру
та, як наслідок, збільшує соціальний попит на відповідні послуги.
Таким чином, зменшення часу на задоволення потреб фізичних та
юридичних осіб під час надання адміністративних послуг, зокрема, в частині
здійснення державної реєстрації земельної ділянки, матиме значний
соціальний ефект.
Крім того, з метою виявлення порушень державної реєстрації земельних
ділянок державними кадастровими реєстраторами, сертифікованими
інженерами-землевпорядниками проектом Закону пропонується запровадити
здійснення Державною службою України з питань геодезії, картографії та
кадастру постійного моніторингу внесення відомостей до Державного
земельного кадастру державними кадастровими реєстраторами та
сертифікованими
інженерами-землевпорядниками
(Уряд
пропонує
розширити перелік осіб, які можуть вносити відомості до Державного
земельного кадастру // http://loyer.com.ua/uk/uryad-proponuye-rozshiritiperelik-osib-yaki-mozhut-vnositi-vidomosti-do-derzhavnogo-zemelnogokadastru. – 2018. – 27.02).
<

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко під час конференції
«Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні», повідомляє
кореспондент Укрінформу.
Нова система електронного урядування вже демонструє позитивні
результати.
«Більшість громадян не хочуть контактувати з державними
службовцями і хочуть не виходячи з дому отримати всі необхідні послуги та
сервіси. Мені здається, що уряд, коли створив два роки тому агентство з
електронного урядування, точно не помилився. Робота цього агентства – це
успіх. Завдання цього органу полягає у відновленні довіри до влади,
відкритті доступу до використання сучасних технологій, забезпечення
прозорості роботи державних службовців».
Він нагадав, що нині усі міністерства, відомства, обласні та районні
державні адміністрації? вже працюють у внутрішній системі електронного
Офіційна інформація
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документообігу. «Інноваційність? та впровадження нових технологій дасть
можливість прискорити стрибок до досягнення тих результатів та цілей, які
стоять перед нами».
Змінити систему державної служби цілком реально, і уряд уже працює
над цим.
«Є підтримка Європейського Союзу, нам вдалося уже створити
максимально прозорі умови для того, щоб прийшли на держслужбу
професіонали. Ми створили єдиний веб-портал, куди можна подати
документи з будь-якої точки України, ми залучаємо найкращих міжнародних
рекрутерів до пошуку (кандидатів) на державну службу».
2018-ий – це перший рік, коли влада презентує систему оцінювання
якості роботи державних службовців.
Він не має сумніву, що все це дасть конкретні позитивні результати, бо
влада має чітке розуміння того, що потрібно зробити.
У роботі конференції також беруть участь Голова Верховної Ради
Андрій Парубій, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, міністр закордонних
справ Королівства Данія Андерс Самуельсен, члени уряду, керівники
іноземних
дипломатичних
представництв,
представники
бізнесу,
громадських і міжнародних організацій (Система е-урядування вже дає
позитивні результати – Саєнко // https://www.ukrinform.ua/rubricpolytics/2407046-sistema-euraduvanna-vze-dae-pozitivni-rezultati-saenko.html.
– 2018. – 20.02).
<

Проект положення про електронні підручники для публічного
обговорення підготували спільно Інститут модернізації змісту освіти і
Офіс ефективного регулювання.
В Україні триває розробка процедур експертизи і відбору електронних
підручників, а також механізмів державного фінансування. Робота ведеться у
межах Концепції Національної освітньої електронної платформи. Першу
версію Концепції було ухвалено 15 грудня 2017 року на засіданні робочої
групи за участі Міністра освіти і науки Лілії Гриневич.
Яке майбутнє в е-підручників
Проект положення про електронні підручники для публічного
обговорення підготували спільно Інститут модернізації змісту освіти і Офіс
ефективного регулювання. До обговорення запрошували і виробників
освітнього контенту, представників учительської, батьківської та наукової
спільнот. Керівник Інституту модернізації змісту освіти Олег Спірін зазначає,
що електронні підручники – це нова технологія в освіті. Вона дозволить
суттєво збагатити педагогічний процес.
Додамо, що Інститут модернізації змісту освіти є державною науковою
установою Міністерства освіти і науки України. Здійснює наукове і
навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу
виховання, розвитку та соціалізації особистості. Здійснює це шляхом
проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та
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впровадження їхніх результатів (Людмила Кліщук В Україні розпочали
розробку електронних підручників // https://nachasi.com/2018/02/16/vukrayini-rozpochaly-rozrobku-elektronnyh-pidruchnykiv. – 2018. – 16.02).
<

Начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон
Тараненко:
Столиця України у 2018 році сконцентрує зусилля на залученні
туристів з Індії та Китаю за допомогою електронних віз та stopover days.
Завдання на 2018 рік – додати ці країни до списку тих, що можуть
оформити електроні візи.
Планується зробити stopover days в Києві, з можливістю відвідання
столиці без візи на 3-5 діб. З цього року почали працювати візові центри
VFS.GLOBAL в Делі та Пекіні. В них можна отримати українську візу по
звичайній ціні – $65. Адреси центрів є на сайтах посольств. За 2017 рік потік
туристів з Індії та Китаю виріс на 40 %.
У Китаї завершують будівництво найдовшого мосту в світі. Довжина
мосту – 55 км. Передбачає будівництво і підводний тунель, довжиною майже
7 км. Для руху транспорту передбачені три смуги у кожному напрямку.
Додамо, що прямі рейси із Києва до Делі, столиці Індії, стартують у
травні. Перший рейс запланований на 1 травня 2018 року. Рейси в Делі
будуть виконувати тричі на тиждень (у травні), а з червня – 4 рази на
тиждень. Вильоти з Києва заплановані о 20:55, прибуття в Делі о 06:20.
Зворотній рейс буде відправлятися об 10:00, прибуття до Києва о 15:20 за
місцевим часом (Людмила Кліщук Електронні візи «заманюватимуть»
туристів з Індії та Китаю до Києва // https://nachasi.com/2018/02/16/e-vizyzamanyuvatymut-turystiv. – 2018. – 16.02).
Міністерство інфраструктури планує запустити наскрізний квиток
автобус-залізниця-авіа до кінця 2018 року.
Очільник відомства Володимир Омелян:
Для того, щоб система запрацювала, в Україні створять єдиний реєстр
автобусних перевізників. До неї зможуть приєднуватися різні компанії.
Кінцева мета розробників: аби українці на своєму телефоні могли
відкрити додаток, який визначить вашу геолокацію та ввести точку
призначення, наприклад, Київ чи Відень. У результаті програма має показати
маршрути кількома транспортами. Унеможливити махінації з цією базою
даних хочуть завдяки технології Blockchain.
Карти
Google
навчилися підказувати зупинки
громадського
транспорту. Пересування містами на автобусі, метро чи електричці може
бути гарним місцем для того, аби зануритися у читання стрічки новин,
цікавої книги чи прослуховування подкасту. А ще – ідеальним способом
проґавити потрібну зупинку. Саме тому Google Maps відтепер
підказуватимуть пасажирам, де їм треба виходити із врахуванням
побудованого маршруту.
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Нова опція запущена для мобільного застосунку Google Maps у
смартфонах на базі Android. Сервіс відслідковує час відправлення та
прибуття, мітки по ходу маршруту та попереджає про потребу залишити
поточний автобус чи потяг і пересісти на інший, аби встигнути вчасно до
місця призначення (Людмила Кліщук В Україні запустять єдиний квиток
на різні види транспорту // https://nachasi.com/2018/02/15/yedynyj-kvytokavtobus-zaliznytsya-avia. – 2018. – 15.02).
<

14 лютого 2018 року Державна служба з надзвичайних ситуацій,
Державне агентство з питань електронного урядування і партнери
проекту USAID/UK Aid «Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах» презентували нову електронну послугу з
реєстрації декларації відповідності вимогам протипожежної безпеки у
режимі он-лайн.
Дотепер подати документи на реєстрацію декларації можна було у
паперовій формі до Центру надання адміністративних послуг особисто.
Суб’єкти звернення подавали документи/забирали результат особисто,
долаючи значні відстані та витрачаючи додаткові ресурси.
Відтепер пропонується принципово новий рівень якості обслуговування
бізнесу. Суб’єкти господарювання можуть подати такі документи у будьякий зручний час 24 години 7 днів на тиждень через мережу Інтернет,
витративши на це не більше декількох хвилин.
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола
Чечоткін зазначив: «В рамках реформування ДСНС підписано Меморандум
про співробітництво з Державним агентством з питань електронного
урядування України, Фондом «Євразія» та Міжнародною благодійною
організацією «Фонд Східна Європа». Однією з головних новацій, які
започатковуються ДСНС, є те, що суб’єкт господарювання матиме
можливість отримувати адміністративні послуги, що надаються службою,
дистанційно в електронному вигляді.
Сьогодні Урядом було прийнято постанову «Про внесення змін до
Порядку подання і реєстрації декларації з питань пожежної безпеки», якою
реалізовано зазначений механізм для подання на реєстрацію декларацій.
Положення постанови усувають можливі корупційні ризики при наданні
зазначеної адміністративної послуги, спрощують відносини між суб’єктами
господарювання та контролюючим органом, а також сприяють поліпшенню
інвестиційного клімату в цілому в державі.
Наступна адміністративна послуга, яка буде доступна в електронному
вигляді найближчим часом – це отримання ліцензій на виконання робіт
протипожежного призначення. Наразі завершується робота щодо підготовки
персоналу».
Електронна послуга вже доступна через https://e-services.dsns.gov.ua і
https://www.kmu.gov.ua/ua/services. Електронні форми документів з
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автоматичною перевіркою та підказками максимально мінімізують ризик
допущення помилок при їх заповненні.
Своєю чергою Голова Державного агентства з питань електронного
урядування України Олександр Риженко повідомив: «Ми уже
запровадили понад 50 послуг для бізнесу і громадян. В основі цих послуг
завжди були три важливих фактори: зручність для користувачів, прозорість
для суспільства і антикорупційний ефект. Презентуючи цю послугу, хочу
зазначити, що вона також забезпечує новий рівень довіри і відповідальності,
фактично формуючи нову філософію взаємодії бізнесу з органами державної
влади».
Окрім запровадження послуги, також створено єдиний електронний
реєстр, в якому зберігатимуть дані щодо всіх наданих декларацій, що
дозволить здійснювати за ними ефективний контроль та моніторинг.
Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях підкреслив важливість
прозорості та доступу до інформації, що забезпечує ця онлайн послуга: «Ця
послуга потрібна не лише підприємцям, яким вона полегшить умови ведення
бізнесу. Відкритість реєстру, де будуть зберігатися декларації, забезпечить
громадянам доступ та можливість моніторити та контролювати процес.
Інформацію про те, чи задекларував конкретний підприємець відповідність
свого об’єкта вимогам протипожежної безпеки, хто відповідальний за
безпеку, де придбано протипожежне обладнання, тепер можна легко знайти
он-лайн».
Відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України Концепції
розвитку електронного урядування України і плану її впровадження,
електронна послуга з реєстрації Декларації про відповідність
протипожежним вимогам включена до 100 першочергових і найбільш
пріоритетних до впровадження у відповідності до потреб бізнесу і
суспільства.
Виконуюча обов’язки керівника проекту міжнародної технічної
допомоги USAID/UK Aid «Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах» Леся Чміль: «Послуга декларування відповідності
нормам протипожежної безпеки була визначена як одна з пріоритетних
Концепцією розвитку системи електронних послуг, оскільки вона
користується великим попитом, особливо серед малого та середнього
бізнесу. Спрощення такої важливої процедури має позитивно вплинути на
бізнес клімат. Крім того, запровадження такої послуги в е-форматі має також
зменшити корупційні ризики. Раніше через складність і заплутаність
процедури декларування багато підприємців воліли вирішувати питання
«неформально», тепер, сподіваюся, в цьому не буде потреби. Ця послуга є
першою в цілому переліку подібних важливих сервісів, які ми плануємо
перевести в он-лайн режим. Пізніше, протягом найближчих пару тижнів, ми
плануємо
затвердити
«споріднену»
послугу
ліцензування
робіт
протипожежного призначення, яка також буде переведена в е-формат».
<
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Проект реалізовано Державною службою з надзвичайних ситуацій і
Державним агентством з питань електронного урядування за підтримки
проекту міжнародної технічної допомоги USAID/UK Aid «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах», що виконується Фондом
Східна Європа і Фондом «Євразія».
<
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(Декларація відповідності вимогам протипожежної безпеки відтепер
доступна
он-лайн
//
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/deklaraciyavidpovidnosti-vimogam-protipozhezhnoyi-bezpeki-vidteper-dostupna-lajn.
–
2018. – 14.02).
Уряд прийняв рішення про внесення змін до Положення про набори
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. №
835.
Зокрема, актом визначено принципи оприлюднення наборів даних у
формі відкритих даних, уточнено деякі терміни, що використовуються у
Положенні. Також розширено формати оприлюднення наборів даних, у тому
Офіційна інформація
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числі додано геопросторові дані. Уточнюється періодичність оновлення
наборів даних та зазначається, що завантаження наборів даних здійснюється
користувачами безоплатно та без додаткової реєстрації.
Також зазначеним рішенням оновлено перелік пріоритетних наборів
даних, які розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати у формі
відкритих даних, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (Про
внесення змін до положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних // http://dknii.gov.ua/content/provnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-nabory-danyh-yaki-pidlyagayutoprylyudnennyu-u-formi. – 2018. – 12.02).
<

В Україні планується перетворення робочих місць державних
службовців у цифрові робочі місця. Це передбачено Концепцією
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки .
Документ визначає, що цифрові робочі місця – це віртуальний
еквівалент фізичного робочого місця. В умовах цифрової економіки робочі
місця перестають бути прив’язаними до фізичних місць. Вони стають
«цифровими», віртуальними, мобільними, тобто такими, що не потребують
постійного перебування працівника на робочому місці.
Які переваги цифрового робочого місця
Концепція «цифрових робочих місць» поширюється надзвичайно
швидко у бізнес-середовищі та позитивно сприймається переважною
більшістю працівників. Їм подобаються гнучкі способи роботи, можливість
працювати вдома, на відпочинку тощо. Цифрове робоче місце сприяє
гнучкості в методах виконання посадових обов’язків державними
службовцями, стимулює їх спільну роботу та взаємодію, підтримує
децентралізовані та мобільні робочі середовища, передбачає вибір технологій
для роботи.
Перевагами цифрових робочих місць є зменшення витрат на апаратне
забезпечення, офісні приміщення, відрядження тощо. Впровадження
концепції цифрових робочих місць передбачає також підготовку
законодавчих ініціатив для стимулювання використання цифрових робочих
місць бізнесом та громадянами (Людмила Кліщук Українські
держслужбовці
отримають
цифрові
робочі
місця
//
https://nachasi.com/2018/02/08/tsyfrovi-robochi-mistsya. – 2018. – 08.02).
«Укрзалізниця» ввела онлайн-оформлення квитків на більшість
регіональних потягів.
В. о. голови правління компанії Євген Кравцов:
З 7 та з 10 лютого через Інтернет можна придбати квитки на більшість
регіональних поїздів (800-ї нумерація) з оформленням електронного
проїзного документа. Його не потрібно обмінювати у залізничних касах на
звичайні. Провідники забезпечені мобільними терміналами контролю.
Достатньо лише придбати квиток через мережу Інтернет та пред’явити
Офіційна інформація
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документ в роздрукованому вигляді або на екрані гаджета. За словами
Кравцова, щорічно регіональними поїздами користується понад 4 млн
пасажирів. Наразі в «УЗ» працюють над запровадженням електронних
квитків на міжнародні поїзди (Людмила Кліщук Квитки на регіональні
потяги можна придбати онлайн // https://nachasi.com/2018/02/07/kvytkyna-regionalni-potyagy-onlajn. – 2018. – 07.02).
<

У земельному реєстрі та реєстрі нерухомості в Україні уже
реалізовано кілька успішних проектів з інтеграції блокчейну (blockchain)
і скоро ці два реєстри вже будуть на цій технології.
Помічник голови Державного агентства електронного урядування
України Костянтин Ярмоленко:
«Наше агентство в 2017 році реалізувало кілька успішних проектів. По
пілотних проектах, по інтеграції блокчейну, ми, напевно, взагалі №1 у світі,
як ми оцінюємо. Це земельний сектор, це сектор нерухомості. Ми на даний
момент уже готуємо перехід з пілотної фази на фазу продакшн. Два
ключових сектора економіки України, це земельний реєстр та реєстр
нерухомості уже по суті скоро будуть на блокчейні» (Дар’я Чабанова
Держагентство пообіцяло земельний реєстр і реєстр нерухомості на
блокчейні
//
http://www.unn.com.ua/uk/news/1713900-derzhagentstvopoobitsyalo-zemelniy-reyestr-i-reyestr-nerukhomosti-na-blokcheyni. – 2018. –
07.02).
«Укрпошта» запустить новий веб-сайт, мобільний застосунок та
дистанційні продукти, розпочне приймати картки у відділеннях та
розпочне роботу послуг кур’єрської доставки.
Мобільний додаток буде доступний для смартфонів і планшетів під
управлінням iOS та Android.
«Укрпошта» планує розвивати інфраструктуру компанії: будуть
створені нові термінали у Львові та Полтаві, а також здійснений ремонт вже
існуючих сортувальних центрів. Кожен населений пункт з більше ніж 2 тис
мешканців отримає комп’ютеризоване відділення. Головна пошта країни
оброблятиме 20 % від всіх посилок, що замовляють чи відправляють
українці. Такого показника планує досягнути компанія в 2018 році та
збільшувати його в подальшому.
Обіцяють просувати послуги з міжнародної доставки та доставки
всередині країни. Працюватимуть над підвищенням операційної
ефективності та темпами оброблення посилок. Сукупні доходи мають зрости
більш ніж на третину – до 7,5 млрд грн. Додамо, що минулого року компанія
придбала 279 нових авто та закупила 8 300 комп’ютерів. При цьому
Укрпошта сплатила 1,65 млрд грн на користь держави (Людмила Кліщук
«Укрпошта»
запустить
мобільний
додаток
//
https://nachasi.com/2018/02/06/ukrposhta-mobilnyj-dodatok. – 2018. – 06.02).
Офіційна інформація
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Вчора розпочав роботу новий інтерактивний інструмент чат-бот
«Держслужбовець Тарас», покликаний спростити процес заповнення
електронних декларацій та зменшити кількість помилок у процесі
звітування для суб’єктів декларування.
Як заявила під час запуску очільниця Антикорупційної ініціативи
Європейського Союзу в Україні, новітній чат-бот є сучасним та інноваційним
методом у боротьбі з корупцією на місцях. Нова онлайн-розробка має
здатність підвищити довіру населення до державної служби. Онлайн-сервіс
має на меті допомогти державним службовцям вчасно та коректно
опрацьовувати надані податкові декларації та фінансові звіти й інші
документи, а також самостійно подавати їх до відповідних контролюючих
органів держави.
Чат-бот «Держслужбовець Тарас» надасть покрокову інструкцію із
заповнення електронної декларації. Новий бот також надсилатиме
нагадування про терміни подачі декларацій, шляхи отримання й уточнення
інформації, необхідної для заповнення документів. Поки що цей новий
інструмент реалізовано для таких платформ, як Facebook Messenger та
Telegram. Запуск розробки для роботи з деклараціями чиновників незабаром
очікується і для популярного месенджера Viber, яким активно користуються
українці (Людмила Кліщук Бот допоможе українським держслужбовцям
із деклараціями // https://nachasi.com/2018/02/06/bot-taras. – 2018. – 06.02).
<
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Регіональні ініціативи
22 лютого у Тернополі запустили систему оплати проїзду в міському
наземному транспорті за допомогою безконтактних банківських карток
та NFC-пристроїв у міськом та приватному громадському транспорті.
Міський голова Тернополя зазначив, що електронний квиток – це крок до
європейської системи перевезень пасажирів у громадському транспорті. Як
зазначається, оплата банківською карткою в транспорті стає все більш
популярною і демонструє високу позитивну динаміку використання.
Який транспорт обладнали пристроями – 68 одиниць міського
комунального транспорту (65 тролейбусів та 3 автобуси) та перші 15
маршрутних таксі, що обладнані мобільними терміналами, були оновлені.
Вони отримали можливість прийому оплати проїзду банківськими картками
та мобільними теелфонами на рівні з міським електронним квитком. У 48
тролейбусах додатково встановлені стаціонарні валідатори з такою ж
функціональністю (Людмила Кліщук У Тернополі запрацювала
безготівкова оплата у транспорті // https://nachasi.com/2018/02/23/uternopoli-bezgotivkova-oplata-u-transporti. – 2018. – 23.02).
На позачерговій сесії Чернівецька міськрада не змогла подолати
вето мера Олексія Каспрука на рішення, яким скасовувалася
можливість здавати комунальне майно в оренду за конкурсом,
проведеним у системі ProZorro. Продажі.
Про це повідомила прес-служба міськради.
Проект рішення на розгляд міськради був внесений з голосу та без
попереднього оприлюднення. На думку міського голови, зазначене ухвалено
з порушенням вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної
інформації», Регламенту Чернівецької міської ради. виконавчий комітет
прийняв рішення у межах своїх повноважень, а депутати, скасовуючи його,
не вказали підстав його невідповідності діючому законодавству.
Нагадаємо, скасоване депутатами рішення виконавчого комітету
визначило перелік об’єктів комунальної власності, які департамент
економіки буде здавати в оренду на конкурсних засадах з використанням
електронної торгової системи ProZorro.Продажі відповідно до Порядку,
визначеного постановою Кабінету Міністрів України № 717 від 06.09.2017.
Запровадити використання електронної торгової системи ProZorro.
Продажі у Чернівцях пропонувалося з метою підтримки розвитку
електронного урядування, підвищення прозорості і відкритості,
ефективного управління комунальним майном. Долучитися до цієї системи
Кабінет Міністрів України рекомендував органам державної влади, органам
місцевого самоврядування, комунальним підприємствам та організаціям. За
Регіональні ініціативи
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кілька місяців до системи ProZorro.Продажі долучилися десятки міських рад
та державних підприємств, банків і компаній (Чернівецька міськрада не
змогла подолати вето мера щодо скасування здавання майна в оренду
через
ProZorro
//
https://zik.ua/news/2018/02/22/chernivetska_miskrada_ne_zmogla_podolaty_vet
o_mera_shchodo_skasuvannya_zdavannya_1271607. – 2018. – 22.02).
<

У Києві влітку 2018-го планують вивести на дороги сучасні
маршрутки з обладнанням для електронного квитка.
Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА,
Сергій Симонов:
«Київпастранс» очікує на новий рухомий склад громадського
маршрутного транспорту. За рахунок цього оновлення у компанії зможуть
реорганізувати деякі маршрути в столиці та забезпечити їх потрібною
кількістю автобусів. Після проведення конкурсу в Києві перевізник відразу
може приступити до роботи на конкретному маршруті. Також буде внесено
низку технологічних змін. Ці нововведення покликані підготувати
перевізників до використання єдиного електронного квитка для пасажирів.
На часі дізнатися подробиці.
Як оновлюватимуть маршрутки
Перед проведенням конкурсу учасники мають привести свої транспортні
засоби у відповідність до низки вимог. Уже в березні 2018 року відбудеться
конкурс на 15 маршрутів у Києві. Щодо вимог – основним стане
відповідність транспортних засобів стандарту Євро-5. Крім того, маршрутні
автобуси повинні бути обладнані GPS-трекерами, щоби відслідковувати час і
напрямок руху. Додадуть у маршрутки і валідатори. Це – пристрої для
зчитування електронного квитка. Вони дають змогу пасажирам оплатити
проїзд спеціальною карткою-проїзним чи банківською картою. Водії
маршруток у Києві також матимуть формений одяг. У комунальному
транспорті Києва повністю запустити електронний квиток планують до 14
липня поточного року. До того часу усі маршрутні автобуси мають бути
обладнані відповідним чином (Людмила Кліщук У Києві маршрутки
обладнають GPS-трекерами та валідаторами для Е-квиткамииа //
https://nachasi.com/2018/02/22/u-kyyevi-marshrutky. – 2018. – 22.02).
В Днепре на сайте gortrans.com.ua в онлайн-режиме начали
транслировать движение маршруток.
Осенью 2017 года этот сервис отключил передачу GPS-данных
приложению EasyWay, которое также в режиме реального времени
отображало движение транспорта и пришлось по вкусу днепрянам.
Директор
департамента
транспорта
и
транспортной
инфраструктуры Игорь Маковцев, у департамента договорных отношений
с коммерческим сайтом EasyWay нет, однако имеются с КП
«Горэлектротранспорт» .
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Информацию о перемещении автобусов в полном объеме передает
«Гортранс». Кроме онлайн-трансляции движения, на сайте можно увидеть
интервалы и время прибытия маршрутки на любую остановку общественного
транспорта.
«Да, это очень интересно, когда вы видите на маршруте движущиеся
автобусы. Но информативности практически никакой – скорость движения
неизвестна. Пассажира волнует, когда транспорт приедет на остановку».
Когда машина находится на маршруте, на сайте показывают отрезок
времени, спустя который она приезжает на определенную остановку.
Если в таблице написаны только интервалы движения, это значит, что
автобус не двигается на линии – он не выехал из тупика. Точное время
прибытия можно рассчитать только после выезда.
Практически на каждой остановке Днепра размещены QR-коды, при
считывании которых на телефоне появляется такая же таблица с автобусным
графиком.
Ранее трансляцию движения автобусов отменили из-за «гонок» между
водителями конкурирующих маршрутов.
«Недобросовестные водители включали программу на планшете и
видели, где находится автобус конкурентов. Либо они начинали обгонять их,
либо наоборот – затягивали время, чтобы дать людям собраться на остановке.
Из-за этого нарушалось основное правило перевозок – график движения», –
отметил Игорь Маковцев (Движение маршруток Днепра можно
отследить
онлайн,
но
теперь
не
в
EasyWay
//
http://dnpr.com.ua/content/dvizhenie-marshrutok-dnepra-mozhno-otsleditonlayn. – 2018. – 20.02).
<

У Бродах стартував проект «Теорії і практики побудови розумного
міста: початок».
Організатор проекту «Київський діалог» розпочав в Бродах проект
«Webuild Smart Cities» – від обговорення до втілення», що проходить за
підтримки міністерства закордонних Німеччини.
Проект триватиме з лютого по травень 2018 та має на меті ознайомити
владу, громадськість, бізнес з інструментами та ідеологією Smart City.
Відбувся перший із трьох запланованих заходів (Порадня – «Теорії і
практики побудови розумного міста: початок»).
Представники міської ради та громадські активісти міста дізналися про
концепцію Smart City. Було ознайомлено з інструментами та ідеологією
Smart City; показано досвід м. Дрогобича у запровадженні електронного
урядування та електронної демократії.
Під час проведення заходу ознайомлено, що таке відкриті дані та як
працюють електронні сервіси, як громада може брати участь в управлінні
містом. Також організатори розповіли про «розумну» систему міських
проектів та застосування міжнародних стандартів сталого розвитку міст в
Україні, розповіли у міськраді (У Бродах стартував проект побудови
Регіональні ініціативи
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«розумного
міста»
//
https://zik.ua/news/2018/02/19/u_brodah_startuvav_proekt_pobudovy_rozumnog
o_mista_1268859. – 2018. – 19.02).
<

У столиці презентували електронну базу пам’яток. Створення
такого ресурсу є одним з етапів реалізації підтриманої киянами петиції
щодо унеможливлення знищення історичних пам’яток міста.
Завдяки новоспеченій базі кожен охочий дізнається про історію
пам’ятки, її технічний стан, проведені перевірки та видані дозволи. Вся ця
інформація внесена в базу.
Ознайомлення з тестовою версією електронної бази пам’яток відбулося
на комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
Вона стала результатом дворічної роботи над реалізацією однієї з перших
зареєстрованих електронних петицій і прикладом успішної взаємодії
громадськості та міської влади.
Інформаційна система дозволить в декілька кліків дізнатися про
пам’яткоохоронний статус будівлі, вид та технічний стан пам’ятки,
проведення перевірок та отримання дозволів власниками, ознайомитися з
історичною довідкою, переглянути галерею історичних і сучасних
фотографій та в майбутньому навіть заявити про можливі порушення
щодо конкретного об’єкта.
Щоб подивитися базу, потрібно зайти на сайт інформаційно-аналітичної
системи «Майно», внизу сторінки натиснути «Перейти на карту». Далі
натиснути «+» біля «Додати шар» і обрати «Пам’ятки культурної спадщини».
На мапу нанесено 2477 об’єктів (з понад 3,5 тис існуючих). Можна дізнатися
наявність пам’яток на конкретній вулиці. Щодо кожного з об’єктів будуть
такі відомості: назва, адреса, охоронний номер, форма власності, тип, вид і
стан пам’ятки. Зараз система перебуває в тестовому режимі, інформація
доповнюється і перевіряється (Людмила Кліщук Київ отримав електронну
базу історичних пам’яток // https://nachasi.com/2018/02/16/kyyiv-maye-bazupam-yatok. – 2018. – 16.02).
У Дніпрі у тестовому режимі працює система моніторингу
атмосферного повітря, яка дозволяє відслідковувати об’єми викидів.
Наразі у місті встановлено одну станцію моніторингу за адресою: пр-т
Нігояна, 77. Вона аналізує повітря та визначає кількість часточок і
концентрацію газів в ньому.
Директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської
ради Павло Головаха.:
«Сьогодні звіт про стан атмосферного повітря у місті робить відповідна
обласна екологічна інспекція на основі тих даних, які надають самі
підприємства. Об’єктивно це дані самих забруднювачів, які кажуть, що вони
не перевищують норм викидів. Тому було вирішено створити нову систему у
Дніпрі. У інших містах України аналогів їй немає».
Регіональні ініціативи
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Зі станції дані передають до спеціального сервісу. Там можна побачити,
де норми було порушено і звідки прийшло забруднене повітря. Інформація
зчитується з посту кожні 5 хвилин.
Начальник відділу екологічного контролю управління комунальної
екології департаменту екологічної політики міськради Тетяна Левачова:
«За допомогою цієї програми ми бачимо, коли і яке підприємство
здійснює викиди. Я думаю, що ми можемо і маємо знайти вплив на
підприємства, щоб наше місто було чистішим», – сказала.
Наразі у міській раді удосконалюють правовий механізм впливу на
підприємства-забруднювачі, щоб у разі пред’явлення даних вони не могли
відмахнутися. Якщо результати будуть позитивними, то місто
закуповуватиме не тільки стаціонарні, а й пересувні станції моніторингу
повітря (У Дніпрі у тестовому режимі працює система моніторингу
атмосферного повітря // https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/23746/udnipri-u-testovomu-rezhimi-pracyue-sistema-monitoringu-atmosfernogopovitrya. – 2018. – 15.02).
<

В Днепре хотят первыми в Украине запустить базу электронных
медицинских рецептов и карточек пациентов. Такая база должна начать
работу сразу во всех медицинских центрах города.
И.о. заместителя городского головы Днепра Яника Мерило:
После достижения того, что во все амбулатории Днепра можно
записаться через интернет, новой задачей для города станет внедрение базы
электронных медицинских карточек пациентов и электронных рецептов:
«Следующими шагами будет создание электронных карточек пациента и
электронных рецептов. Электронная карточка поможет отслеживать
диагнозы, когда пациент находится в другом медцентре. Не нужно будет
носить с собой пачки бумаг. Врач сам, с вашего разрешения, через
электронно-цифровую подпись сможет войти в систему и посмотреть на
ваши анализы и диагнозы. Электронный рецепт дает людям с хроническими
болезнями возможность не ходить за ним к врачу, а идти прямо в аптеку».
Яника Мерило объяснила, как можно будет пользоваться
электронными рецептами:
«Как это работает: вы звоните врачу и сообщаете, что у вас закончились
лекарства. Он по базе рецептов проверяет, когда последний раз были
выписаны препараты и можно ли выписать новый рецепт. Врач вносит его в
базу, и пациент может сразу идти в аптеку, где аптекарь войдет в ту же базу,
и, введя код, может увидеть рецепт этого конкретного пациента. Всѐ это
делается ради борьбы с бюрократией» (В Днепре хотят ввести
электронные рецепты и карточки пациентов // https://mostdnepr.info/news/society/157387_v_dnepre_hotyat_vvesti_elektronnie.htm.
–
2018. – 14.02).
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Протягом лютого-березня у OДА, РДА та міськвиконкомах міст
обласного значення триває дослідна експлуатація системи електронного
документообігу.
Про це йдеться у розпорядженні голови Львівської обласної державної
адміністрації Олега Синютки №107/0/5-18 від 2 лютого.
Документом доручено ввести у дослідну експлуатацію Систему
електронного
документообігу
та
автоматизації
бізнес-процесів
Megapolis.DocNet в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації,
райдержадміністраціях та міськвиконкомах міст обласного значення в період
з 2 лютого до 30 березня цього року.
Також розпорядженням затверджено план заходів розгортання та
дослідної експлуатації Системи електронного документообігу та
автоматизації бізнес-процесів Megapolis.DocNet в апараті та структурних
підрозділах
облдержадміністрації,
райдержадміністраціях
та
міськвиконкомах міст обласного значення.
Виконання обов’язків адміністрування Системи покладено на відділ
електронного урядування адміністративного управління апарату Львівської
облдержадміністрації.
Цьому відділу облдержадміністрації також дручено організувати
проведення
дослідної
експлуатації
Системи
у
Львівській
облдержадміністрації; забезпечити всебічну консультаційну та віддалену
навчальну допомогу щодо налаштування Системи, наповнення довідників,
журналів, реєстрації кореспонденції в апараті та структурних підрозділах
облдержадміністрації, райдержадміністраціях та міськвиконкомах міст
обласного значення.
Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам
райдержадміністрацій та міським головам міст обласного значення
призначити при кожному структурному підрозділі відповідальних осіб за
впровадження та функціонування Системи (локальних адміністраторів) і
надіслати копії відповідних розпорядчих документів до адміністративного
управління апарату облдержадміністрації до 9 лютого.
Локальним адміністраторам доручено забезпечити налаштування
довідникової системи, розгортання робочих місць на комп’ютерах
користувачів та проведення навчання з користувачами Системи.
Контроль за виконанням розпорядження покладено на керівника апарату
облдержадміністрації Маріанну Вільшинську (У виконавчих органах влади
Львівщини
випробовують
електронний
документообіг
//
https://varianty.lviv.ua/50071-u-vykonavchykh-orhanakh-vlady-lvivshchynyvyprobovuiut-elektronnyi-dokumentoobih. – 2018. – 08.02).
<
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Експертний погляд
Павло Радченко, експерт проекту «Tapas» Фонду східної Європи:
У безпосередньому житті громадяни України і взагалі громадяни
світу дуже часто стикаються з відкритими даними, але просто не
розуміють, що це таке. Наприклад, є різні сервіси, які відстежують рух
громадського транспорту, і вони як раз використовують саме відкриті дані,
які надають GPS-навігатори в кожному автобусі, тролейбусі чи трамваї. Це
дуже зручно у плануванні своєї повсякденної діяльності. І для того наш
проект і зроблений, щоб популяризувати відкриті дані та зробити їх більш
якісними. Крім того, підвищити участь держави в популяризації та відкритті
свої даних. Тому що в Україні відкриті дані є синонімом державних даних.
Все це почалося в Україні з 2015-го року. Це досить нова ініціатива. В
квітні 2015-го року були прийняті зміни до закону про доступ до публічної
інформації, де саме і ввели поняття публічної інформації у формі
відкритих даних. Більш знаний поштовх відкриті дані отримали в жовтні
2015-го року, коли було опубліковано постанову, яка регламентувала, які
саме відкриті дані мають бути опубліковані різними державними органами та
органами місцевого самоврядування. Після того був запущений портал
відкритих даних, і Україна почала більш просуватися з відкритими даними як
в себе в середині, так і на міжнародній арені. Тому що у вересні 2016-го року
ми приєдналися до Міжнародної хартії відкритих даних. І ми перша країна із
пострадянського простору і сімнадцята загалом, яка приєдналася до такої
ініціативи. Наразі це один з найпотужніших інструментів розвитку відкритих
даних в світі.
Більше того, ми не просто приєдналися, ми взяли шість основоположних
принципів Хартії відкритих даних, і впровадили їх в Україні. Існує така
дорожня карта розвитку відкритих даних, є вона на 2017-ий рік, буде і на
2018-ий рік, і ці документи базуються саме на цих основних принципах.
Головним в цьому є те, що дані повинні бути відкрити за замовчуванням,
вони повинні бути в правильних форматах, доступні всім, навіть для
комерційного використання, щоб будь-який громадянин чи бізнес міг
використовувати державні дані навіть для того, щоб отримувати прибуток.
Такого раніше не було. Зараз ми знаходимося на етапі того, що формуємо
новий портал, який буде найближчим часом запущено. І також останній
поштовх, який отримали наші відкриті дані, – це постанова № 1100, яка
збільшила перелік набрів даних вдвічі, тепер їх 600. І цей перелік покриває не
тільки центральні органи влади, а й органи місцевого самоврядування, що
навіть ще цінніше, тому що це дає поштовх розвиватися містам (Україна –
перша країна з пострадянського простору, яка максимально відкриває
державні
дані
//
https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyivdonbas/ukrayina-persha-krayina-z-postradyanskogo-prostoru-yakamaksymalno-vidkryvaye-derzhavni-dani-tapas. – 2018. – 28.02).
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Олександр Наход, заступник гендиректора Укрпошти із закупівель
та управління майном:
Є два найпоширеніших погляди на українську систему публічних
закупівель.
Частина наших співвітчизників впевнена, що чиновники державного
сектору купують все дуже дорого, причому як з причини тотальної корупції,
так і просто від бажання за «чужі гроші» придбати все найкраще – машини в
преміальній комплектації, пальне в найдорожчих мережах АЗС, оргтехніку
від брендових виробників. А якщо навіть і не корупція, то всі ж розуміють,
що державна система настільки зарегульована та неефективна, що в будьякому разі все виходить набагато дорожче, ніж купують для себе комерційні
компанії. Є інша група спостерігачів, обізнана з принципами роботи системи
ProZorro, яка вказує на протилежне: використання обов’язкових електронних
аукціонів та зазвичай суто цінових критеріїв призводить до того, що завжди
виграє «найдешевше барахло». І система, безумовно, демонструє захмарну
економію, але ж натомість катастрофічно падає якість товарів, що купує
держсектор, у тендерах виграють посередники-оптимізатори, і боротися з
цим неможливо.
Пропрацювавши майже півтора року в службі закупівель та пройшовши
весь шлях: від повної зміни команди та обережних спроб «купити хоч щось,
щоб не зупинити підприємство», до заповнених залів на зустрічах з ринком
та перемоги в рейтингу закупівельників всієї інфраструктурної галузі, ми
можемо спробувати відповісти на це запитання.
Ми вже писали, як навчилися купувати пальне – на кінець 2017 року 90
% всіх роздрібних поставок для більш ніж 220 точок дислокації нашої
автотехніки виконували напряму три найбільші мережі в країні – Укрнафта,
ОККО та WOG. При цьому наші ціни, в середньому, були на 1-1,5 грн
нижчими за найдешевшу мережу та на 4-5 грн – за найдорожчу.
А це – свіжа інфографіка з результатами наших окремих тендерів на
закупівлю оргтехніки та вантажівок:
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Всі ці приклади об’єднує одне – державне підприємство купує дуже
якісні товари за напрочуд низькими цінами. І все це в рамках закону, через
систему ProZorro, з винятково ціновими критеріями та майже без оскаржень.
У чому секрет, і як так виходить? Аналізуючи результати, ми бачимо
необхідність виконання трьох головних умов та дотримання певного формату
роботи.
Спочатку умови, без яких такі результати будуть малоймовірні чи
короткострокові:
Професійна команда закупівельників та тендерників, об’єднана
спільними цілями та цінностями. Причому саме цілі та цінності є тут
найголовнішими – цікаво, що більша половина з нової команди служби
закупівель Укрпошти раніше не працювала у державних закупівлях, а багато
хто – і в закупівлях взагалі. Навчитися якісно проводити тендери чи
розбиратися з технічним завданням на нове обладнання можна, якщо є
бажання, а от змусити себе відкрито працювати з ринком та протистояти
багатьом спокусам державного закупівельника виходить далеко не в
кожного. І з нашого досвіду скажу, що компромісів тут бути не може. Саме
тому, на жаль, до нашої команди дуже нечасто долучаються «досвідчені»
закупівельники з держсектору.
Ринкові «білі» зарплати для всіх причетних до процесу. Багато хто з
нас свого часу працював у команді реформ на волонтерських засадах, тому
ми знаємо, що можна працювати й майже безкоштовно, але ми так само
точно знаємо, що це дуже тимчасове явище і зібрати стабільну команду без
адекватної оплати майже неможливо. А ця команда принесе в рази більше
Експертний погляд
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економії підприємству (з нашого досвіду, за 2017 рік сума економії була в 15
разів вища за всі витрати на службу закупівель). З другого боку, ми бачили
багато людей на держпідприємствах, які працювали з мільйонними
закупівлями на окладі в 7 тис. грн. Частина з них, при цьому, їздила на
дорогих машинах, а інша частина – нічого не вміла та не бажала, а просто
«отримувала стаж у великій компанії». Зрозуміло, що з такими
співробітниками сподіватися на ефективні закупівлі неможливо.
Відсутність будь-якого впливу на процес закупівель та прийняття
відповідних рішень – як зсередини компанії, так і ззовні. Нам з цим дуже
пощастило, а от для більшої частини держсектору саме це, думаю, стане на
практиці найскладнішою умовою.
Тепер про формат роботи
Власне кажучи, для проведення ефективних закупівель потрібно
пройти всього чотири кроки: 1) добре зрозуміти реальні потреби
внутрішнього замовника; 2) визначити можливості ринку щодо відповідних
поставок; 3) зробити так, щоб можливості ринку та внутрішні потреби
максимально збігалися; 4) забезпечити участь якомога більшої частини
доступного ринку в оголошених торгах. Ці кроки і є основною роботою
закупівельника на етапі до укладання договору. Як ми до них підходимо?
Зрозуміло, що починаємо зі спілкування з внутрішнім замовником та
вивчення його заявки на постачання. Дуже допомагають візити
безпосередньо «на виробництво», в нашому випадку – це відділення,
автобази та центри оброблення пошти. Але це тільки початок. Далі –
вивчаємо ринок: основних виробників, постачальників, учасників торгів.
Дуже корисною є аналітика в ProZorro та Rialto – уважно дивимося, хто подає
заявки на участь при аналогічних предметах закупівлі. Після цього, як
правило, проводимо одну-дві зустрічі з кимось із основних постачальників.
Мета цих зустрічей одна – краще зрозуміти можливості й обмеження ринку
та ті параметри закупівлі, які для постачальників є важливими. Як правило,
під час таких зустрічей уточняються і основні гравці на ринку. Такі
попередні зустрічі дають можливість разом з внутрішнім замовником скласти
вже більш-менш зрозуміле широкому ринку технічне завдання.
Після цього – один із найважливіших етапів – відкрита зустріч з ринком.
Через всі доступні нам канали (сайт, ФБ-сторінка, електронні листи та
телефонні дзвінки) ми запрошуємо на зустріч всіх потенційних учасників та
надсилаємо всім, хто зацікавився запрошенням, проект технічного завдання
на закупівлю. На зустріч обов’язково запрошуємо внутрішнього замовника і
впродовж 1-2 годин:
- розповідаємо учасникам про нашу потребу;
- разом з ними розглядаємо техзавдання й обговорюємо кожний його
пункт з погляду можливості виконання, одночасно вносячи в ТЗ корективи й
узгоджуючи таким чином наші потреби з можливостями ринку. Важливо, що
обговорюються не лише технічні деталі, а й строки поставки, розміри партій,
умови оплати й інші комерційні параметри, а також формальні вимоги до
<
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учасника за ст.16 закону «Про публічні закупівлі». Зазвичай ми також
запитуємо в учасників, чим відрізняється їхня якісна продукція від можливих
підробок, та як можна перевірити якість під час поставки;
- відповідаємо на всі запитання учасників та акцентуємо увагу (особливо
актуально це для нових учасників) на особливостях процесу електронних
торгів, розповідаючи про його основні вимоги та даючи поради щодо
мінімізації помилок. Після такої зустрічі всім розсилається доопрацьований
проект ТЗ та пропонується надати свої комерційні пропозиції. В результаті
маємо якісну тендерну документацію, з якою вже можна виходити на
ProZorro.
Така робота з ринком є найскладнішою, найвідповідальнішою та дуже
незвичною для більшості державних замовників частиною процесу закупівлі.
Але, якщо мати на меті отримати ТЗ, яке найкраще відповідає внутрішнім
потребам та можливостям ринку, а також заохотити максимальну кількість
постачальників до участі в наших торгах, то кращого інструменту для цього
ми поки що не бачимо – кращих експертів, ніж системні постачальники, все
одно немає, та й зацікавити їх до участі можна тільки таким відкритим
спілкуванням. Бо чим робота через електронні торги кардинально
відрізняється від звичайних переговорів? Нам не потрібно (і навіть
заборонено) домовлятися з конкретним постачальником про найкращі умови,
знижки та відстрочки, наше завдання – забезпечити ситуацію, при якій на
оголошені торги прийде максимальна кількість учасників, добре
поторгується між собою під час аукціону, а потім переможець не буде
відхилений через невідповідність документів нашим вимогам (звичайно,
якщо його товар відповідає нашим потребам).
І якщо ти якісно все підготував, то такий механізм працює, що видно з
результатів наших закупівель. Ти створюєш умови, а система робить за тебе
решту роботи. Чому при цьому з найнижчою ціною часто виграють кращі на
ринку товари? Причини різні - в одних випадках через конкуренцію двох
великих брендів, в других - щоб не дати закріпитися на ринку новачку, для
когось це може бути важливим іміджевим проектом чи кроком для входу у
новий сегмент - замовнику все це тільки на користь. Головне - ретельно
прописати всі вимоги з урахуванням можливостей постачальників та
переконати їх у чесній процедурі відбору. В результаті дуже часто є
можливість купити дійсно якісний продукт за дуже низькою ціною
(ProZorro:
як
купувати
якісний
товар
дешевше
//
https://biz.nv.ua/ukr/experts/nakhod/prozorro-jak-kupuvati-jakisnij-tovarjaknajdeshevshe-2454312.html. – 2018. – 27.02).
<

Данило Молчанов, керівник напряму електронних послуг проекту
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах
(TAPAS)»; співавтор – Олексій Вискуб, перший заступник голови
Державного агентства з питань електронного урядування:
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Процес відкриття нового бізнесу простішає. Адже тепер документи
відповідності протипожежній безпеці (наразі – декларацію, а згодом – і
ліцензію), які є обов’язковими для нових об’єктів та певних видів
діяльності, можна оформлювати без відвідування державних органів.
В українському бізнесі давно існує така страшилка, як перевірка
пожежників. Проте реформи держуправління нещадні до всіх сфер. Не
оминули вони і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Пожежні декларації: хто має подавати?
Найбільш затребуваною послугою, яку сьогодні надають органи ДСНС,
є реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Фактично це обов’язок кожного суб’єкта господарювання: звітувати до
ДСНС щодо того, як вони в себе на об’єктах виконують правила пожежної
безпеки.
Практично цю декларацію вимагають у процесі відкриття нового
бізнесу, який пов’язаний із обслуговуванням людей у певних приміщеннях
або на певній території. Скажімо, декларацію обов’язково повинні подавати
всі банківські установи, магазини, готелі, бази відпочинку, ресторани, салони
краси, різні розважальні заклади.
Також ця вимога стосується державних і комунальних закладів, як-от
дитсадки, школи, вищі навчальні заклади тощо. Подають декларацію тільки
один раз – при відкритті закладу. Можна вимагати й повторного подання – у
разі, якщо в приміщенні проводили перепланування, ремонт, модернізацію.
Загалом сьогодні до ДСНС таких документів надходить близько 5–6
тисяч на рік. Багато це чи мало?
Давайте рахувати. За 2017 рік в Україні було зареєстровано більше 75
тис. фізичних осіб-підприємців та ще майже 20 тис. товариств з обмеженою
відповідальністю, які потенційно повинні були б таку декларацію подати.
Тож, як бачимо, переважна більшість підприємців просто нехтують цією
вимогою. Чому? Не в останню чергу через те, що підприємці звикли
«вирішувати питання на місці», коли до них приходять із перевіркою.
Процес декларування стає зручнішим
Саме для того, щоб прибрати всі перепони для відповідальних
представників бізнесу, і було створено портал електронних послуг ДСНС. Це
онлайн-ресурс, який надає можливість усім охочим суб’єктам
господарювання подавати декларації 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Для подання декларації необхідно мати тільки електронний цифровий
підпис відповідного суб’єкту господарювання та 15 хвилин для заповнення
самої декларації.
Ще одна зручність – згідно з новою процедурою подання, суб’єкт може
зазначати необмежену кількість об’єктів у межах однієї декларації. Так,
заявник може навіть не думати, куди йому потрібно направити документи,
якщо він, скажімо, подає декларацію стосовно мережі магазинів,
«розкиданих» по всій країні.
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У такому випадку достатньо створити одну декларацію, додати опис
усіх об’єктів, після чого система сама скерує цей пакет електронних
документів до відповідного держоргану на опрацювання.
Окрім розроблення самої інформаційної системи, безумовно, потрібно
приводити у відповідність і чинне законодавство, адже воно апріорі не
передбачає приймання та опрацювання електронних декларацій.
Тож для легітимізації електронної послуги нам довелося спільно з ДСНС
напрацьовувати зміни до відповідної постанови КМУ та очікувати її
прийняття. Зазначимо, що зазвичай більшість часу на цифрування послуги
забирає саме узгодження нормативних аспектів.
Раніше таку послугу надавали протягом п’яти днів, два з яких витрачали
на пересилання паперових примірників від центрів надання адміністративних
послуг до управлінь ДСНС.
Тепер послугу можна отримати за один день. Навіть якщо ваша
декларація не була зареєстрована з першого разу, вам надійде пояснення
щодо необхідних виправлень, які можна надзвичайно легко зробити за
шаблоном, який зберігається у віртуальному кабінеті.
Що буде результатом надання послуги? Як і в більшості правильно
побудованих схем, їх результатом має стати занесення реєстраційних даних
до певного електронного реєстру. Тож після реєстрації декларації суб’єкт
господарювання отримає повідомлення з номером його декларації, яка буде
постійно доступною на сайті у публічному реєстрі декларацій.
Ми чітко розуміємо, що інформаційна система надання е-послуг не
може виключити всіх ймовірних корупційних ризиків і зловживань, які
виникають у процесі надання.
Проте створення максимально прозорого процесу та залучення
громадськості до контролю зводять такі ризики до мінімуму. І тут
пересічному громадянину потрібно поставити питання собі: чи хоч раз ми
замислювалися над тим, щоб запитати декларацію в якомусь закладі?
Приміром, при заселенні до готелю. Адже йдеться про власну безпеку, а
декларація передбачає внесення до переліку всіх протипожежних засобів,
починаючи від вогнегасників – і закінчуючи спеціальними гелікоптерами.
Саме з метою посилення громадського контролю на порталі
електронних послуг ДСНС було створено відкритий реєстр електронних
декларацій, де кожен небайдужий зможе за ЄДРПОУ або ІНН перевірити
справжність декларації та її зміст.
Окрім того, цей реєстр невдовзі буде підключений до Системи
електронної взаємодії «Трембіта», тож кожна інформаційна система зможе
через API отримувати відомості про декларанта і його декларацію.
Хочемо також анонсувати, що за два тижні на порталі буде запущено ще
одну послугу – ліцензування господарської діяльності з надання послуг і
виконання робіт протипожежного призначення.
Ця послуга також є доволі важливою. Адже для деяких приміщень – із
високим ступенем ризику – передбачається проведення спеціальних
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протипожежних заходів і тільки за наявності відповідної ліцензії. Тому за
такими об’єктами ми невдовзі зможемо бачити не тільки саму декларацію, а
й інформацію про організацію, яка проводила протипожежні заходи.
Сподіваємося, що наявність зручних і прозорих електронних послуг
позитивно відобразиться на статистиці, і кількість нових бізнесів, які
отримуватимуть декларацію і ліцензію, значно зросте. Адже йдеться не
тільки про мінімізацію корупційних ризиків,а і про відповідальне ведення
бізнесу, поважне ставлення до безпеки своїх клієнтів.
Ми ж – і державні органи, і громадські об’єднання, які сприяють
цифровізації держсервісів, – докладемо максимум зусиль, щоб зробити
процес спілкування з державою швидким та безболісним.
Приємно, що керівництво служби позитивно поставилося до ініціативи
Держагентства з питань електронного урядування та проекту міжнародної
технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах» (TAPAS) і Фонду Східна Європа про переведення в електронний
формат адміністративних послуг, які надає служба (Протипожежна
декларація онлайн, або Мінус одна страшилка для бізнесу //
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/02/27/634480. – 2018. – 27.02).
<

Наталія Шаповал, керівник Центру вдосконалення закупівель;
співавтори тексту – Інна Меметова, Тимофій Милованов:
Ідея поширити регулювання публічних закупівель на малі суми та
зробити правила визначення порогів більш гнучкими має позитивні та
негативні очікувані наслідки.
Запровадження цієї зміни зможе мати довгостроковий позитивний
ефект, якщо буде супроводжуватися поступовою автоматизацією
повторюваних закупівель завдяки централізації та використанню
електронних каталогів.
Учасники системи отримають від цієї зміни низку бонусів, а тимчасове
додаткове адміністративне навантаження на замовників та певні ризики
будуть виправданим перехідним періодом до реального підвищення
ефективності закупівель.
Зокрема, зміна принципів визначення порогів та запровадження
спрощеної конкурентної процедури для малих сум матиме такі
позитивні наслідки.
1. Відображення всіх публічних закупівель. У системі буде додатково
відображено 60 % процедур на 5,02 млрд грн – 1,7 % від планової очікуваної
вартості.
2. Збільшення можливостей для участі бізнесу. Закупівлі на майже 33,8
млрд грн або 11,4 % загальної суми стануть доступними для участі бізнесу.
3. Економія коштів. Річна додаткова економія сягне 4,46 млрд грн.
4. Гнучкий підхід до планування та накопичення експертизи. Замовники
зможуть самі вирішувати, як здійснювати закупівлі. При цьому визначення
порогу здійснюватиметься відповідно до обраного методу агрегування.
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Будуть і негативні наслідки.
1. Збільшення адміністративного навантаження на замовників. У
річному підсумку на обслуговування закупівель знадобиться додатково
принаймні 248 млн грн.
2. Збільшення навантаження на контрольні органи. Для забезпечення
контролю та якісного моніторингу закупівель необхідно розробити
методологію регулювання.
3. Збільшення кількості неуспішних закупівель. Зменшенню ризику
сприятиме подальше вдосконалення закупівельного механізму в частині
інформування потенційних постачальників, застосування диверсифікованих
підходів до визначення найбільш вигідної пропозиції залежно від предмета
закупівлі.
Також будуть ризики, які неможливо квантифікувати. Зокрема –
позбавлення замовників механізмів контролю якості, які є в нерегульованих
торгах. При нерегульованій закупівлі замовник визначає якість «на око» й
обирає для співпраці постачальника, який викликає довіру. Тепер цієї
можливості не буде.
За оцінками, мінімальний припустимий рекомендований поріг для
здійснення конкурентних закупівель становитиме 4 тис грн. Починаючи з
відповідного рівня, середня кількість учасників на таких закупівлях повинна
становити понад два.
Консервативний безпечний варіант становив би 50 тис грн і правило
публікувати детальний звіт про укладений договір для всіх сум взагалі.
Статистика участі та економічних результатів – відсоток економії та
рівень монопольної влади постачальника – суттєво не відрізняються для
закупівель в околі 20 та 50 тис грн, що були запропоновані як порогові суми
під час дискусії.
Команда центру вважає будь-який – більший за мінімальний – поріг
прийнятним за умови доопрацювання звіту про укладений договір –
законодавче зобов’язання публікувати скан-копію укладеного договору, а не
тільки звіту щодо процедури.
Цю ініціативу важливо розглядати і впроваджувати як частину
комплексної стратегії розвитку системи публічних закупівель і
супроводжувати її заходами, які зроблять перехід комфортним для
доброчесних замовників та постачальників.
Серед таких заходів – покращення модуля звітування в системі, а також
навчання замовників ефективним підходам планування. Серед інших
елементів стратегічного комплексу повинні бути централізація та
впровадження електронних каталогів, оптимізація системи контролю,
професіоналізація, аналіз та адресація поширених проблем замовників,
подальший розвиток електронної системи (Чи варто знижувати поріг у
ProZorro до 3000 // https://www.epravda.com.ua/columns/2018/02/2/633684. –
2018. – 02.02).
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Олексій Вискуб, заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування:
Відкриття державних даних – це великі можливості для громадян та
бізнесу.
На їх основі громадські організації аналізують, наскільки ефективно
працює уряд, забезпечуючи належний контроль та прозорість, а бізнес та
стартапи створюють нові моделі роботи, продукти та сервіси.
Протягом останніх двох років Україна демонструє стабільний ріст у
міжнародних рейтингах відкритості, але саме 2018-й обіцяє стати
визначальним.
Наприкінці 2017 року уряд схвалив оновлену постанову №835, якою
подвоїв кількість наборів даних до 600, що мають оприлюднюватися
органами влади у формі відкритих даних на єдиному національному
порталі data.gov.ua.
Кожен з наборів має свою цінність і дає краще розуміння роботи
ключових сфер життя: від того, як працюють суди, до того, яким повітрям ми
дихаємо.
Тож ми спробували визначити, відкриття яких саме даних найбільше
вплине на розвиток країни в 2018 році?
Відкриті дані Державної судової адміністрації
Єдиний державний реєстр судових рішень можна з упевненістю назвати
одним з найбільш популярних наборів відкритих даних в Україні. Оновлена
постанова дасть доступ до додаткової інформації, що дозволить більш
детально аналізувати судову владу.
Реєстр судових справ з результатами автоматичного розподілу між
суддями дасть змогу аналізувати ефективність та завантаженість кожного
судді.
А Реєстр судових засідань – створити сервіси, які будуть сповіщати
користувачів, якщо на них надійшли позови та скарги, а отже – вчасно
підготуватися і не пропустити засідання.
Перелік судів дозволить написати звернення до судів будь-якої інстанції
без довгих пошуків контактів.
В Україні вже діють сервіси Opendatabot та Суд На Долоні,
які аналізують державний реєстр судових рішень. Використовуючи
європейські аналоги Amiqus і OpenLaws, можна розібратися з європейським
судочинством.
Додаткові
набори
відкритих
даних
дозволять
громадянам
відслідковувати ефективність судової реформи – розвантаження судів та
підвищення якості розгляду справ, що є одним із зобов’язань України перед
європейськими партнерами.
Відкриті дані «Укравтодору»
Якість доріг – одна з найбільш болючих тем для кожного українця.
Йдеться не лише про належне покриття та безпеку на дорозі, але й про
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економіку. За словами голови уряду Володимира Гройсмана, кожна гривня,
вкладена в будівництво дороги, забезпечує 2,5 гривні приросту ВВП.
Проте сфера будівництва та ремонту доріг має багато корупційних
ризиків. Саме тому оновлена постанова включає дані «Укравтодору» про
об’єкти будівництва, реконструкції та ремонт автодоріг державного
значення, у тому числі з обов’язковим публікуванням вартості робіт, строку
виконання та змін.
Публікація цих наборів забезпечить прозорість та підзвітність
будівництва, яке здійснюється за кошти українців.
Відкриті дані про якість повітря
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, забруднення
повітря – одна з основних причин погіршення стану здоров’я. Тому
моніторинг та покращення якості повітря є пріоритетом для багатьох
розвинених країн.
Міжнародні проекти OpenAQ та World Air Quality Index збирають та
публікують дані про якість повітря у понад 600 містах світу.
Відкриті дані про якість повітря допоможуть дослідникам краще
зрозуміти вплив та стан якості повітря в різних регіонах України.
Відкриті дані про ліси
Упродовж останніх років проблема знищення лісів, у тому числі через
незаконну
вирубку,
дедалі
більше
непокоїть
громадськість.
Організація Глобального моніторингу лісів стверджує, що за останні 15 років
Україна втратила майже 800 тисяч га лісу.
Це – глобальна проблема, адже за останні 50 років людство загалом
знищило понад 50 % усіх лісів.
Дані про існуючі заповідники також є цінними, адже створення
природоохоронних територій є одним із поширених методів обмеження
вирубки.
В Україні вже існують проекти, що моніторять вирубку лісів –
візуалізація від TEXTY та Znaydeno.
Відкриті дані Державного лісового кадастру, дані моніторингу лісів та
про межі заповідників дозволять ухвалювати більш розумні рішення щодо
управління та захисту лісів. А громадськість зможе більш ефективно
проводити регулярний моніторинг та контролювати їх використання і
нелегальну вирубку.
Відкриті дані Центральної виборчої комісії
Відкритим даним ЦВК додає цінності передвиборчий рік в Україні.
Анонімізовані відкриті дані з держреєстру виборців, адреси
місцезнаходження та межі виборчих комісій дадуть змогу проаналізувати
кількість виборців, їх вікові та гендерні ознаки за дільницями.
Не менш важливу роль мають дані про фінансові звіти щодо
надходження та використання коштів виборчих фондів, адже
неконтрольований та непрозорий обсяг фінансових внесків у партійні каси
сприяють політичній корупції.
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Відкриття цих даних може значно підвищити довіру громадськості до
виборчої кампанії-2019.
Відкриті дані охорони здоров’я
Західні країни найбільше цінують такі дані через можливість
контролювати якість та обирати заклади охорони здоров’я чи медичні
послуги.
Під час реформи системи охорони здоров’я відкриття даних про стан та
ресурсне забезпечення лікувальних закладів є важливим для кожного
пацієнта – кількість лікарняних закладів у місті, кількість лікарняних ліжок у
тій чи іншій лікарні тощо.
Усі ці дані також можуть використовуватися громадянами для
моніторингу та аналізу результатів забезпечення рівного доступу до якісних
медичних послуг.
Відкриті дані про енергетичний ринок
Міністерство енергетики та вугільного промисловості має опублікувати
рекордну кількість наборів даних у порівнянні з іншими міністерствами.
Значно розширений список наборів до 49 показує, наскільки питання
енергетики хвилює громадськість.
Набори щодо видобутку, запасу, імпорту та експорту нафти, вугілля,
газу можуть показати більш цілісно український енергоринок та його тренди.
На сьогодні вже існують такі сервіси як, онлайн-карти енергетичного сектору
України та інструменту, що відстежує запаси вугілля.
Енергонезалежність України є найбільшим пріоритетом. До 2020 року
Україна має досягнути щонайменше 27 мільярдів кубометрів щорічного
видобутку українського газу.
Відкриті дані про природній газ стануть ключовими для аналізу
громадськими організаціями та експертами виконання цього завдання.
Відкриті дані про дорожньо-транспортні пригоди
У 2017 році в Україні сталося понад 76 тисяч ДТП. Відповідно до
оновленої постанови, відкритими стануть реєстр зареєстрованих порушень
правил дорожнього руху та інформація про зареєстровані транспортні засоби
і їх власників.
Безумовно, відкриття цих даних дозволить більш цілісно аналізувати
ДТП в Україні. Наприклад, уряд Північної Ірландії створює рейтинг
мережевої безпеки, щоб класифікувати безпеку національної дорожньої
мережі
та
визначити
найпроблемніші
місця. Crashmap та CrimeMapping показують громадянам інформацію про
кожну ДТП у кожному районі.
Якщо реєстр зареєстрованих порушень буде оновлюватися щоденно, то
такі сервіси стануть можливі і для українців.
Відкриті дані ДФС
Відкриті дані ДФС мають найбільшу цінність для бізнесу. Фіскали
посідають друге місце за кількістю даних до оприлюднення – 40. Серед них
реєстр податкового боргу та реєстр податкових накладних.
<
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Майно податкового боржника потрапляє у безумовну податкову заставу,
тому нагромадження боргу призводить до втрати такого майна і можливості
виконання підприємством своїх договірних зобов’язань.
Додатково кожна українська компанія може втратити податковий
кредит, тобто 20 %, при закупівлі у компанії з податковим боргом або за
сплату за послуги чи товари з отриманням «неробочої» податкової накладної.
Ухвалення та оприлюднення оновленої постанови №835 – це величезні
можливості для громадян та бізнесу. Відтепер органи влади мають три
місяці, щоб опублікувати ці набори в форматі відкритих даних, а громадські
організації та бізнес повинні максимально сприяти й моніторити виконання
постанови.
Подальша аналітика даних та нові інструменти на їх основі дозволять
створити значну додаткову вартість та новий рівень прозорості країни. Саме
завдяки громадським організаціям та бізнесу відкриті дані змінять Україну в
2018-му (Відкриті дані, що змінять країну в 2018 році //
https://www.pravda.com.ua/columns/2018/02/1/7170202. – 2018. – 01.02).
<
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Блоги та соціальні мережі
Jaanika Merilo:
Немного цифр из Днепра
Иногда цифры – это самый лучший измеряемый результат. Так, что
коротко и лаконично, ситуация такова.
Начиная создавать все реестры и решения с нуля 1,5 года назад, на
сегодня:
- 223 115 пациентов записались к врачу через интернет
- 40 % пациентов записываются к врачу самостоятельно через интернет
- 260 000 жителей уже не должны стоять в очереди за справкой о составе
семьи, а могут ее заказать самостоятельно через интернет
- 2 940 раз соцслужба запрашивала самостоятельно информацию о
справке о составе семьи из реестра, не требуя ее от человека
- 983 человека заказали повторную справку самостоятельно через
интернет
- 183 000 раз в транспорте оплатили за проезд через QR коды
- 862 раза заказали новый биометрический паспорт через ЦНАП
«Левобережный» (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 27.02).
Тимофій Бадіков, громадський діяч:
2017 рік виявися чи не найскладнішим для вітчизняної медицини.
Була проведена левова частина роботи з підготовки по реалізації
медичної реформи. Є безліч позицій, по яких можна критикувати як
законодавчу, так і виконавчу владу, зокрема, закони з медичної реформи
прийняті з численними поправками, які у багатьох питаннях просто
нівелюють суть медичної реформи. Та загалом, варто зробити акцент і на
тому, що «наш потяг рушив», і 2018 рік має стати роком запровадження змін.
Діджіталізація як провідний компонент сучасного життя
Мабуть, найвидатнішим досягненням людства стало можливість
швидкого обміну інформацією. Діджіталізація (або переведення інформації у
цифровий формат) є невід’ємною складовою сьогодення, і медична галузь у
цьому не є виключенням.
Електронна система охорони здоров’я – eHealth є незамінним і
обов’язковим компонентом медичної реформи України. Основна задача цієї
системи – облік укладених договорів між лікарями та пацієнтами, а також
доступ до інформації, що стосується здоров’я кожного пацієнта. Перше
обговорення концепції електронного здоров’я відбулося восени 2016 року. У
той час у експертів виникало чимало питань стосовно доцільності введення
такої системи. Один з аргументів проти eHealth зводиться до того, що
вводити цю систему немає сенсу, адже ми поки що не знаємо, яка модель
охорони здоров’я у нас буде. Чи є справедливим таке твердження? На мою
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думку – ні, адже система обліку взаємовідносин між пацієнтом та медичним
закладом та лікарем не має жодного стосунку до загальної моделі охорони
здоров’я. Дані, які ми зможемо отримувати завдяки системі eHealth,
дозволять нам підвищувати якість надання медичних послуг та проводити
моніторинг, що є вкрай важливим.
Сьогодні запровадження та розвиток електронної системи охорони
здоров’я варто розглядати у площині трьох основних аспектів:
* нормативна база; * запровадження медичних інформаційних систем
(МІС);
* запровадження сервісів на місцевому рівні.
Нормативно-правовий аспект eHealth
В основі роботи електронної системи охорони здоров’я eHealth лежить
низка ухвалених документів, а саме:
* Розпорядження Кабінету міністрів України від 30.11.2016 N1013-р, що
фактично дало старт підготовці закону про реформу фінансування охорони
здоров’я України.
* Меморандум про намір співпраці для створення в Україні ефективної
системи охорони здоров’я від 25.11.2016.
* Меморандум про затвердження технічних вимог із створення в країні
Пілотного Мінімального Життєздатного Продукту у рамках електронної
системи охорони здоров’я від 22.12.2016.
* Меморандум про створення ефективної та прозорої системи охорони
здоров’я України, що був підписаний між Міністерством охорони здоров’я,
Державним агентством з питань електронного урядування та Громадською
Організацією «Transparency International Ukraine» і Благодійною Організацією
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» від 16.03.2017. Згідно
положень цього меморандуму, був визначений початок роботи Проектного
офісу eHealth, а також розподіл обов’язків і відповідальності між різними
сторонами.
* Наказ міністерства охорони здоров’я від 07.09.2017 N1060 «Про
тестування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією,
необхідних для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні
надання медичної допомоги». Саме цей наказ від МОЗ створює правову
основу для запуску компонентів електронної системи охорони здоров’я у
тестовому режимі як для лікарень, так і лікарів та пацієнтів.
У 2018 році мають бути узгоджені усі нормативні та організаційні
питання що пов’язані із впровадженням електронної системи eHealth, зокрема
це початок роботи Національної служби здоров’я та оператора центрального
компоненту – державного підприємства, що займатиметься обслуговуванням
реєстрів лікарів, медичних закладів та пацієнтів. Наказом міністерства
охорони здоров’я N1597 від 14.12.2017 було створене Державне підприємство
«Електронне здоров’я», яке буде адмініструвати усю роботу eHealth. ДП
<
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«Електронне здоров’я» зареєстроване 03.01.2018, і на сьогодні МОЗ
оголосило конкурс на посаду керівника цього підприємства.
Наразі стоїть проблема наповнення новостворених структур
кваліфікованими кадрами, а також забезпечення нормативно-організаційної
бази із зрозумілими механізмами того, як гроші будуть надходити лікарю.
Саме цей аспект є одним із найбільш ризикованих, адже якщо більшість
лікарів буде невдоволена новими правилами нарахування, кредит довіри до
новоствореної системи буде втрачений.
Медична інформаційна система – це складова електронної системи
охорони здоров’я, яка працює у клініках та пов’язана із центральним
компонентом eHealth.
Саме МІС є ахіллесовою п’ятою електронної системи охорони здоров’я
України. Відповідальність за їх впровадження МОЗ покладає на медичні
установи та місцеву владу. Тобто керівництво лікарні, або ж місцеві
чиновники мають залучити до роботи ІТ-компанії, аби ті створили для того
чи іншого медичного закладу (чи мережі закладів) продукт, через який
лікарня може підключитися до центрального компоненту eHealth та
обмінюватися із ними інформацією.
На сьогодні існує декілька класів медичних інформаційних систем, які
відрізняються між собою за рівнем складності оперування. Є МІС, які
забезпечують лише мінімальний функціонал задля взаємодії із центральним
компонентом eHealth. Більш складно організованою є МІС, яка також надає і
окремі сервіси для лікарів та пацієнтів, наприклад, електронна реєстрація,
система управління потоком пацієнтів тощо. Найбільш складною та
комплексною є МІС, що дозволяє автоматизувати роботу усього медичного
закладу.
У цьому році ми маємо створити електронну систему з мінімальним
функціональним набором, який би дозволив нам вести реєстр пацієнтів,
лікарів та медичних закладів. Як будуть створені реєстри, запрацює і принцип
«гроші йдуть за пацієнтом», адже для її реалізації необхідна система обліку,
без якої говорити про реформування медичної галузі в Україні просто немає
сенсу.
Перспективи для ІТ-бізнесу
Реалізація принципів діджіталізація на державному рівні дає неабиякий
імпульс розвитку ІТ-бізнесу. Всі ми пишаємося українськими фахівцями у
галузі цифрових технологій, які, на жаль, в основному працюють на іноземні
компанії та держави. eHealth – прекрасна нагода для вітчизняного ІТ
долучитися до реформування системи охорони здоров’я, та, безумовно,
отримати з цього гарний прибуток.
Власне, третім аспектом розвитку системи eHealth є конкретні ІТрішення, які дозволять реалізувати усі ті вимоги, які ставить перед нами
медична реформа, зокрема – підпис декларації між лікарем та пацієнтом.
Але перелік сервісів не обмежується лише цим.
<
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Варто зазначити, що на сьогодні в Україні створюється досить успішна
модель для розвитку електронної системи охорони здоров’я, і той факт, що
держава вирішила обмежити своє втручання лише центральним компонентом
eHealth, є позитивним моментом. Тобто наразі ми маємо унікальний шанс
інклюзивного розвитку системи охорони здоров’я, до якої мають долучитися
ІТ-компанії. Варто наголосити, що МОЗ не буде регулювати окремі ІТрішення, які приймаються для запровадження тої чи іншої медичної
інформаційної системи. Це означає, що кожен медичний заклад може
запропонувати свої унікальні послуги.
Громадська організація «Платформа Здоров’я» закликає ІТ-бізнес
долучитися до розробки електронної системи охорони здоров’я. Це
унікальний шанс, аби продемонструвати усьому світу, що Україна здатна
створити якісний продукт світового рівня. Враховуючи досвід інших держав,
та маючи на руках усі сучасні досягнення у сфері цифрових технологій, ми
просто зобов’язані створити для громадян України найкращу електронну
систему охорони здоров’я (eHealth: як вирішити проблеми електронної
системи
охорони
здоров’я
України
//
https://blogs.pravda.com.ua/authors/badikov/5a953ee774160. – 2018. – 27.02).
<

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Тепер і Чернівці можуть похвалитися власним Порталом відкритих
даних міста – https://data.city.cv.ua.
Новий портал, який був презентований 14 лютого, містить 29 наборів
даних про різні сфери життєдіяльності міста у форматі, що придатний для
аналізу, створення різноманітних електронних сервісів та інструментів.
А ще він унікальний тим, що має набори медичних даних. Чернівці стало
першим містом в Україні, де така інформація стала доступною городянам.
Це перший портал відкритих даних, який створений у рамках пілотного
проекту з розвитку відкритих даних у містах участь в якому Чернівці
вибороли влітку 2017 року.
Портал розроблений в рамках проекту USAID/UK aid та Фонду
Євразія TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та
послугах у партнерстві з Texty.org.ua за сприяння Державного агентства з
питань
електронного
урядування
України
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 19.02).
Юрий Голик, советник председателя Днепропетровской ОГА:
Проведение допороговых закупок через ProZorro и граница, до
которой ProZorro при их проведении обязательно – это прерогатива
каждого отдельно взятого гос. органа.
Распоряжением губернатора Валентина Резниченко, у нас в
Днепропетровской ОГА допороги обязательны в ProZorro с суммы 3 000 грн.
Блоги та соціальні мережі
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За два с половиной годы работы по такой «сетке», мы слышали много
рассказов, что это неправильно, это ничего не дает и так делать неправильно.
Это заблуждение. Покажу это на цифрах, а с цифрами, как известно, могут
спорить только совсем уж упѐртые «машинисты бронепоездов». Итак, в
общем объеме закупок Днепропетровской ОГА за 2017 год в количественном
выражении (в штуках торгов) допороги составляют 90 %.
<

В денежном выражении – всего 14 %.

Блоги та соціальні мережі
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Именно этой цифрой спекулируют противники проведения допороговых
закупок в ProZorro – зачем тратить столько времени на то, что в деньгах
занимает всего 14 %.
Однако, объем экономии от ОБЩЕГО числа проведенных закупок на
допорогах составляет 34 % или 84 МЛН. гривен. И, что самое приятное,
ПОЛОВИНУ по отношению к экономии на надпороговых закупках.
<

У части гос. органов, из числа любителей обмануть судьбу, после их
неудачных попыток вывести допороги из системы ProZorro, начались
поползновения раздробить допороги на три части: 3 000-10 000, 10 000-20
000, 50 000-200 000 грн., а затем постепенно выводить их из ProZorro начиная
с нижнего предела.
Ниже расклад по экономии по указанным ступеням.

3 000 – 10 000 экономия 6,2 млн грн
Блоги та соціальні мережі
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10 000 – 20 000 экономия 19,1 млн грн
20 000 – 50 000 экономия 22,5 млн. грн
50 000 – 200 000 экономия 43,1 млн грн
Мы согласны идти на изменения и вывести из системы ProZorro любую
из перечисленных ступеней допороговых закупок, если кто-либо сможет
предоставить любую, гарантированно управляемую и контролируемую,
систему экономии средств при закупках на допорогах. Соответственно
дающую экономию больше.
Но предложений пока не поступало.
Поэтому, рекомендация, от Днепропетровской ОГА одна: не ленимся,
опускаем минимальный порог по допорогам в ProZorro, пишем
стандартизированные ТЗ на однотипные товары/услуги, экономим, а на
сэкономленные деньги строим дороги, школы, детские садики и другие
объекты инфраструктуры (О допороговых закупках в PROZORRO //
http://blog.liga.net/user/yugolik/article/29417.aspx. – 2018. – 15.02).
<

Саша Дрік, голова Ради ГО «Громадський люстраційний комітет»,
координатор коаліції «Декларації під контролем»:
Після невдалої спроби наприкінці минулого року НАЗК придумали
ще один спосіб обрати ручних аудиторів на системи е-декларування –
лазівку для цього вони знайшли в умовах проведення публічних
закупівель. Для цього вони двічі поспіль оголосили тендер на проведення
аудиту таким чином, щоб торги не відбулися.
Справа в тому, що Закон «Про публічні закупівлі» дозволяє провести
закупівлю послуги не на тендерних, а на договірних умовах – у виняткових
випадках, «якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність
достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та
якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися
від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації».
19 січня 2018 НАЗК оголосило перший тендер, який не відбувся 4
лютого, і вже наступного дня вони оголоси другий тендер. Про те, щоб торги
не відбулись НАЗК потурбувались: про перший тендер навіть новини на сайті
немає, а інформація про другий була опублікована лише 13 лютого – за
тиждень до кінцевого строку подання тендерних пропозицій і два дні після
закінчення терміну для отримання роз’яснень по умовах тендеру. Ну і правда,
для чого повідомляти про те, що шукаєш аудиторів, коли ти їх вже знайшов і
треба тільки пройти формальну процедуру.

Блоги та соціальні мережі
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Про те, що аудиторів вже знайшли (і це хтось із орбіти впливу
Держспецзв’язку) свідчать і критерії для учасників. Як і під час попередньої
спроби вони є дискримінаційними, тобто такими, що дуже сильно обмежують
коло потенційних аудиторів.
Наприклад, учасником може бути лише той, хто має «умови для роботи
зі службовою інформацією» та має програмне забезпечення із сертифікатом
відповідності або експертним висновком – обидві умови напряму пов’язані із
Держспецзв’язком. Тобто учасником може бути лише та компанія, на яку
Держспецзв’язок має безпосередній вплив. Також вимоги передбачають
довідку про досвід роботи на українському ринку не менше 5 років, що
відрізає можливість брати участь у тендері міжнародних компаній.
Якщо схема із відбору ручних аудиторів вдасться, аудит буде проводити
або якась із структур Держспецзв’язку, або компанія, на яку Держспецзв’язок
має безпосередній вплив. А я нагадаю, що структура Держспецзв’язку ДП
«УСС», яка наразі адмініструє реєстр, ще минулого року обгрунтовувала
необхідність створення нової системи е-декларування – вартістю $12
мільйонів доларів і тривалістю робіт 4 роки. Суть їхніх аргументів зводиться
до того, що існуюча система погана. ДП УСС також обгрунтовують, що
система настільки погана, що неможливо запустити автоматизовану перевірку
декларацій – наріжний камінь в історії з саботажем е-декларування, через
який Україна вже втратила 600 мільйонів євро. Це дуже показово,
враховуючи що саме структури Держспецзв’язку «доопрацьовували» систему
ще до її запуску – саме тоді Президент Порошенко сказав дослівно, що
«програма кардинально перероблена». Виходить, що або Президент брехав
Блоги та соціальні мережі
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нам всім і міжнародникам, або Держспецзв’язок брехав всім, включно з
Президентом. Але саме для того, щоб перевірити, хто кому брехав, і потрібен
незалежний аудит (експертиза).
І зараз увага – всі небхідні рішення про такий аудит були прийняті:
НАЗК, Прем’єром Гройсманом і урядом, а міжнародні донори підтвердили
свою готовність його підтримати, але аудит заблокований через те, що...
Держспецзв’язок відмовляється дати доступ незалежним експертам до
системи для проведення такого аудиту.
У цей же час замість того, щоб залучити іноземних експертів, НАЗК
оголошує тендери з такими умовами, щоби аудит проводили або структури
Держспецзв’язку або компанії, на який вони мають вплив. Тобто
Держспецз’язок буде перевіряти самих себе, щоби прийти до висновку, яких в
них вже готовий – що система погана і треба робити нову (Систему едекларування вбиватимуть через непрозорий аудит. Дубль 2 //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/drik/5a8563836b0c3. – 2018. – 15.02).
<

Aleksey Vyskub:
Чергові круті е-новини! Протипожежна декларація DONE!
Щойно на засіданні Уряду ухвалено зміни до Постанови КМУ щодо
порядку подання і реєстрації декларації з питань пожежної безпеки – відтепер
послуга доступна онлайн!
В минулому році ми запровадили реєстрацію бізнесу онлайн, проте
подальші процедури для упровадження конкретного виду діяльності
залишаються доволі бюрократичними та тривалими. І це залишається міцним
фундаментом для процвітання цілого прошарку посередників, які за певну
суму «допомагають» бізнесу.
Цікавий факт! В минулому році було зареєстровано 4988 декларацій, у
той час як було створено майже 100 тис компаній з відповідною сферою
діяльності. Тобто майже 95 % умовно «в тіні»?! Впевнений, що запуск
електронної послуги значно покращить цю ситуацію, адже відтепер
реєстрація декларації стала доступнішою та прозорішою – але ж і бізнес має
ставати відповідальнішим!
Наша мета провести масштабний реінжиніринг всіх адміністративних
процесів та оптимізувати їх – зробити простими та електронними
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100006511476840&pnref=lhc.friends.
– 2018. – 14.02).
Дмитрий Дубилет:
Наш МИД выпустил приложение «Друг», которое позволяет
украинцам регистрировать свой профиль при поездках заграницу, а
также пользоваться справочником стран с информацией о столице,
населении, языке, валюте и т.д.
Вот удобно ж! Хочешь посмотреть столицу Мальдив, запустил «Друг» –
и легко находишь «Мале».
Блоги та соціальні мережі
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О таком явлении, как Google или Wikipedia наши чиновники, наверное,
не слышали �♂�
Мне кажется, что все в этом приложении прекрасно, вот только
встроенного калькулятора не хватае (https://www.facebook.com/dubilet. – 2018.
– 06.02).
<
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Інфографіка
Max Nefyodov:
Ось вам підборка новин про ProZorro.Продажі (насправді, хочу просто
показати вам наші кльові картинки):
- Укрпошта здає в оренду приміщення в центрі курорту Шаян.
Приміщення потребує ремонту, але може ви мрієте відкрити перший
закарпатський руїн-бар «Вуглекислі мінеральні води» goo.gl/T22y8Z
- вперше в системі можливість придбання комбайну на умовах
фінансового лізингу: goo.gl/Za1ZQt
- Укргазвидобування вдало продало металобрухт – 6 учасників,
початкова вартість зросла на 1.1 млн грн goo.gl/A35vj3
- ПАТ «Запоріжжяобленерго» провело перший аукціон – початкова
вартість лоту (майже 6 тисяч лічильників) виросла на 69 % goo.gl/aux3LA
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. – 2018. – 22.02).
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Зарубіжний досвід
Во вторник 27 февраля суд второй инстанции рассмотрит дело
«США против Microsoft» об отказе корпорации предоставить
американским спецслужбам доступ к файлам, хранящимся в
ирландском дата-центре, итог разбирательства создаст важнейший
прецедент. Евросоюз, в свою очередь, готовит законопроект,
обязывающий компании
предоставлять
по запросу властей
персональные данные их клиентов, даже если эти данные хранятся за
границами ЕС.
Microsoft, в 2014 году отказалась выполнять решение суда, требовавшее
открыть спецслужбам данные, хранящиеся за пределами США. Microsoft
подала апелляцию и успешно обжаловала вердикт в 2016 году. Наступила
очередь правительства апеллировать, и теперь дело будет рассмотрено в
очередной раз.
Что касается ЕС, то ранее Еврокомиссия уже заявляла о желании, чтобы
правоохранительные органы любой страны союза имели доступ к
электронным уликам, хранящимся на территории Евросоюза. Однако теперь
речь идет о данных, находящихся в любой стране мира, сообщили Reuters два
неназванных источника, знакомые с вопросом.
Правоохранительные органы уверяют, что обладать правом
экстерриториального доступа к данным им необходимо для успешной
борьбы с преступностью в цифровую эру. Однако правозащитники считают,
что наделение правительства так называемыми экстерриториальными
полномочиями, позволяющими добывать информацию, невзирая на границы,
разрушит право на неприкосновенность частной жизни. Как следствие,
Microsoft, Apple, IBM и многие другие вместе с ними опасаются утраты
доверия потребителей к облачным сервисам.
Обсуждаемый законопроект, который коснѐтся всех транснациональных
компаний, ведущих бизнес в ЕС, демонстрирует очевидную смену позиции
Еврокомиссии, ранее стоявшей на стороне защитников конфиденциальности.
Так, в 2014 году, когда было заведено упомянутое дело против Microsoft,
Еврокомиссия заявила, что «экстерриториальное применение иностранных
законов (и вытекающих из них обязанностей компаний) … может явиться
нарушением международного законодательства».
Сейчас же на вопрос о правилах экстерриториальных полномочий в
новом законопроекте еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Журова
(Vera Jourova) сказала, что существующий сегодня метод получения улик изза границы «слишком медленный и неэффективный», и что полицейские
должны быть проворнее преступников.
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Готовящийся законопроект будет касаться ПД не только граждан
Евросоюза, но и иностранцев, связанных с расследованиями, ведущимися в
ЕС.
Документ пока находится в стадии формирования, предполагается, что
его представят законодателям в конце марта. Процесс утверждения его в
статусе закона может занять до двух лет.
Европейские власти понимают сложность стоящей перед ними задачи и
признают, что решение включить экстерриториальные полномочия в
законопроект частично нацелено на усиление позиций ЕС в двухстороннем
соглашении с США о трансатлантической передаче данных.
Предлагаемые правила – последняя попытка властей привести
регуляторные нормы в соответствие с современными технологиями. В мае в
Евросоюзе вступят в силу новые правила защиты информации (General Data
Protection Regulation, GDPR), которые обяжут компании предоставить
клиентам больше контроля над их онлайн-данными.
Журова сообщила, что под действие предполагаемого закона попадут
правонарушения, за которые полагается не менее трѐх лет тюрьмы (такова
санкция за серьѐзные преступления вроде терроризма и наркоторговли),
однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
На вопрос о законопроекте вице-президент Microsoft по
взаимодействию с госструктурами Евросоюза Джон Френк (John Frank)
ответил, что, по его мнению, это в целом «плохая идея». «Я думаю, что
международный
закон
предельно
ясен:
юрисдикция
полиции,
распространѐнная за пределы вашей территории, нарушает суверенитет
других стран. Если каждое государство заявит об экстерриториальной
юрисдикции … тогда каждый будет иметь доступ к данным каждого»
(Вправе ли государство претендовать на доступ к е-данным, если они
находятся в другой стране – политика ЕС и США // http://drussia.ru/vprave-li-gosudarstvo-pretendovat-na-dostup-k-e-dannym-esli-oninahodyatsya-v-drugoj-strane-politika-es-i-ssha.html. – 2018. – 27.02).
<

В текущем году Белоруссия планирует запуск национального
портала открытых данных.
На портале будут собраны данные о режиме работы учреждений,
графиках движения всех видов транспорта, информация по услугам ЖКХ, к
примеру, графики отключения горячей воды – все те данные, которые нужны
обивателю (Белоруссия запустит национальный портал открытых
данных в 2018 году // http://open.gov.ru/infopotok/5517486. – 2018. – 26.02).
Александр Жук, юрист (Минск, Беларусь):
Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» вступает в силу
28.03.2017.
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Рассмотрим подробнее п. 5.5. Декрета, который закрепляет общие
требования к Соглашению о запрете переманивания сотрудников/Nonsolicitation agreement (NSA).
Резиденты ПВТ могут заключать между собой и (или) с третьими
лицами (т.е. с нерезидентами ПВТ) соглашение, предусматривающее
обязанность одной стороны возместить другой стороне по ее требованию
убытки и (или) уплатить предусмотренную таким соглашением неустойку в
случае совершения одной стороной или ее аффилированным лицом действий,
имевших результатом прекращение трудовых отношений между другой
стороной и ее работником (работниками) и установление трудовых
отношений между таким работником (такими работниками) и первой
стороной или ее аффилированным лицом.
Важно:
1. NSA представляет собой отказ от реализации прав найма и
увольнения работников.
Что является ограничением конкуренции. При этом отказ от права не
влечет прекращение этого права.
Интересно, что NSA не ограничивает право заключать и расторгать
договоры подряда (возмездного оказания услуг). Что как-то странно ...
Справка: 4 мая 2011 г. в окружной суд Северного округа штата
Калифорния был подан групповой иск от сотрудников Google, Intel и других
компаний, в котором они потребовали крупной компенсации, обвиняя
работодателей в занижении зарплат из-за зарплатного сговора. Согласно
вердикту суда от 9 июля 2015 г., Google, Intel, Apple и Adobe в совокупности
выплатили истцам $415 млн.
2. Отказать в приеме на работу, равно как и уволить работника на
основании NSA нельзя, поскольку ТК не предусматривает таких оснований.
3. Доказать размер убытков, а также причинно-следственную связь
между нарушением и возникновением убытков практически нереально.
Поэтому, если нарушившая NSA сторона добровольно убытки не возместит,
то взыскать их через суд будет крайне проблематично.
4. В NSA лучше устанавливать неустойку в виде фиксированного
штрафа, поскольку его сложнее оспорить и проще взыскать (NSA по
беларусскому декрету № 8 «О развитии цифровой экономики» //
http://blog.liga.net/user/alzhuk/article/29502.aspx. – 2018. – 23.02).
<

Белорусская государственная компания разрабатывает интернетресурс с самыми подробными картами республики. Ожидается, что
картографический сервис будет детальнее чем Yandex или Google.
Главный
инженер
предприятия-разработчика
БелПСХАГИ
Виталий Головачев:
«Подобные карты зачастую ассоциируются с ресурсом Гугл». Но там
нет такой точности, как у нас – впрочем, там никто такой задачи и не ставил.
Мы же это делаем профессионально. Точность привязки каждой точки у нас
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– 30 сантиметров, в то время как другие сервисы ошибаются вплоть до
нескольких метров! То есть на нашем информационном интернет-ресурсе
можно будет получить точнейшие карты самого разного разрешения. В
зависимости от потребности пользователя мы создадим бесплатную и
платную версии» (В Беларуси планируют выложить в интернет самые
подробные карты страны // https://digital.report/v-belarusi-planiruyutvyilozhit-v-internet-samyie-podrobnyie-kartyi-stranyi. – 2018. – 23.02).
<

Администрация президента США Дональда Трампа представила в
феврале предложение по бюджету на 2019 финансовый год. Бюджет
составляет 4,4 триллиона долларов и предполагает значительное
увеличение по сравнению с предыдущим годом инвестиций в
вооруженные силы и IT-инфраструктуру.
В проекте бюджета много внимания уделено модернизации IT-систем
(некоторые из которых работают более полувека) и инициативам, связанным
с кибербезопасностью. Устаревшая правительственная IT-инфраструктура
явилась одной из главных причин серии «разрушительных кибератак» на
госсектор в последние несколько лет, а также стала сопутствующим
фактором потери доверия общественности к правительству, указывается в
документе. «Слишком много госслужащих выполняют устаревшие функции,
опирающиеся на устаревшие наборы навыков», – считают в администрации.
Разработчики бюджета обещают более «гибкий» (nimble) подход на базе
IT-модернизации, прозрачности данных, а также переподготовленного
персонала, способного эффективно работать в цифровой среде.
Декларируется цель уйти от «обременительных» правил и требований,
связанных с «бессмысленными стандартами», сделать прозрачнее процедуры
госзакупок IT-систем и пр. Подробнее об этих задачах, целях и критериях
администрация обещает рассказать в марте, когда должна быть опубликована
президентская программа управления.
Согласно справке, опубликованной Белым домом, администрация
предлагает выделить на IT и кибербезопасность 80 миллиардов долларов
федеральному правительству и 45,8 миллиарда – т.н. гражданским
агентствам (не имеющим отношения к военным и пр. обеспечивающим
безопасность государства структурам). Финансирование государственного
IT-развития, таким образом, увеличилось по сравнению с прошлым годом на
5,2 %.
Сторонники модернизации IT-инфраструктуры уверены, что обновление
технологического обеспечения деятельности правительства приведѐт, в
конечном счѐте, к экономии государственных расходов на IT. Эта идея,
похоже, принимается во внимание Белым домом и административнобюджетным управлением (Office of Management and Budget, OMB),
поскольку агентствам «вероятно, сообщили», пишет FCW, что они смогут в
2018 году получать средства из фонда модернизации IT, созданного согласно
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закону о модернизации государственных IT-систем (Modernizing Government
Technology Act).
В январе OMB опубликовало проект меморандума, описывающего
процедуру формирования заявок на получение средств из фонда.
Вскоре после публикации президентского бюджета агентство служб
общего назначения (General Services Administration, GSA) анонсировало
создание нового фонда модернизации на 210 миллионов долларов, откуда
агентства смогут получить деньги при условии одобрения их проектов.
Также
заявлено
выделение
20,5
миллиона
на
улучшение
специализированного ресурса о госзакупках софта IT Dashboard, и 58,4
миллиона – на программы кибербезопасности для граждан.
В бюджетном предложении также отмечается необходимость
создания 5G-сети. Однако в отличие от предыдущего предложения, в
котором говорилось о разработке государственной сети, теперь речь идет об
оказании поддержки компаниям, способным решить эту задачу.
Перераспределение фондов и реорганизация программ в целях защиты
федеральных сетей и компаний от кибератак красной нитью проходит по
всему проекту бюджета. Администрация предлагает направить около 15
миллиардов
на
общественно
одобренные
мероприятия
органов
исполнительной власти, связанные с кибербезопасностью (это на 4 %
больше, чем в прошлом году). Более половины этой суммы (8,5 миллиардов
долларов) выделено для Минобороны.
Министерство внутренней безопасности, согласно документу, должно
получить на обеспечение кибербезопасности 46 миллиардов, которые может
тратить по своему усмотрению, плюс 6,8 миллиарда – на IT-сервисы.
Администрация
транспортных
услуг
(Transportation
Services
Administration, TSA) получит 71 миллион долларов на развитие защитных
технологий вроде сканеров багажа в аэропортах. Эта сумма, однако,
составляет менее половины того, что TSA запрашивала. Такое урезание
фондов уже привело к критике: аэропорты останутся уязвимыми перед
лицом новых угроз – например, бомб в ноутбуках (Бюджет Трампа: упор
на IT // http://d-russia.ru/byudzhet-trampa-upor-na-it.html. – 2018. – 22.02).
<

С 1 февраля 2018 года станет доступна новая схема подачи
электронной предварительной информации (ЭПИ) и статистических
деклараций (СД) в таможенные органы Республики Беларусь через
Общегосударственную автоматизированную информационную систему
(ОАИС). При этом портал электронной предварительной информации (ЭПИ)
будет выведен из эксплуатации 10.04.2018.
Взаимодействие с НАСТД через ОАИС заинтересованным лицам будет
доступно в коробочном программном продукте «е-Декларант» (КПП «еДекларант»), а также на едином портале электронных услуг ОАИС.
Представление
таможенных
документов
посредством
ОАИС,
являющейся базовым компонентом государственной системы оказания
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электронных услуг, призвано повысить качество электронного таможенного
декларирования и обеспечить информационную безопасность при
представлении информации в таможенные органы Республики Беларусь.
У заинтересованных субъектов хозяйствования появятся следующие
возможности подачи ЭПИ и СД:
- представление таможенным органам электронных таможенных
документов, сформированных в КПП «е-Декларант», использующем
виртуальный типовой адаптер (ВТА);
- представление таможенным органам электронных таможенных
документов,
сформированных
в
информационных
системах
заинтересованных лиц через единый портал электронных услуг (ЕПЭУ).
Представление таможенным органам электронных таможенных
документов, сформированных в КПП «е-Декларант», использующем ВТА.
Новый программный продукт «е-Декларант», разработанный РУП
«Белтаможсервис», сохраняет функционал АС «Декларант+», а также
позволяет заверить ЭЦП (при необходимости) и подать СД и ЭПИ через
ОАИС «в один клик», отображает журнал переданных документов,
автоматизирует процесс получения и сохранения регистрационных
таможенных номеров, отображает сообщения таможенных органов.
Для заключения договора на право использования КПП «е-Декларант»
заинтересованным
лицам
необходимо
обращаться
в РУП
«Белтаможсервис».
Заинтересованные лица, применяющие в процессе таможенного
декларирования иные программные продукты (информационные системы
заинтересованных лиц), в целях получения надежного и безопасного
электронного взаимодействия с таможенными органами смогут
воспользоваться электронными услугами представления таможенным
органам электронных таможенных документов, сформированных в
информационных системах заинтересованных лиц через единый портал
электронных услуг (ЕПЭУ):
Представление
таможенным
органам
ЭПИ
(Электронное
предварительное информирование) (код услуги на ЕПЭУ 3.00.01);
Представление таможенным органам ЭСД (Электронная статистическая
декларация) (код услуги на ЕПЭУ 3.00.02).
ЕПЭУ является удобной платформой для получения электронных услуг
гражданами и бизнесом, единой точкой доступа к различным электронным
сервисам. Адрес ЕПЭУ в сети Интернет – https://portal.gov.by.
Доступ к электронным услугам при таможенном декларировании на
ЕПЭУ будет предоставляться по доступу со строгой аутентификацией –
доступ с использованием личной электронной цифровой подписи,
полученной в республиканском удостоверяющем центре (регистрационном
центре) Государственной системы управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи Республики Беларусь, зарегистрированной в
<
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таможне, которую заинтересованное лицо применяет при формировании
электронных таможенных документов.
Функционал услуг на ЕПЭУ позволит заинтересованным лицам не
только передавать электронные таможенные документы в НАСТД, но и
просматривать список переданных документов, а также информационные
сообщения по каждому переданному электронному таможенному документу.
При передаче электронных таможенных документов через ЕПЭУ
заинтересованные лица могут быть уверены в защите передаваемых
посредством ОАИС данных от несанкционированного доступа, гарантии
целостности
и
подлинности
данных,
которые
обеспечиваются
использованием программно-технических средств защиты информации.
Для получения электронных услуг ОАИС на ЕПЭУ заинтересованному
лицу необходимо обращаться в республиканское унитарное предприятие
«Национальный центр электронных услуг» («e-Декларант» и ЕПЭУ
заменят портал Электронной предварительной информации // http://egov.by/ivents/e-deklarant-i-epeu-zamenyat-portal-elektronnoj-predvaritelnojinformacii . – 2018. – 21.02).
<

Совместное обсуждение подходов к созданию программы
трансформации экономик и так называемого «пространства
электронного доверия» состоялось в Казахстане.
Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков:
«Только скоординированные совместные действия в рамках реализации
нашей общей цифровой повестки позволят нам укрепиться на лидерских
позициях как в масштабах евразийского континента, так и в мире».
Одной из рассмотренных инициатив является интеграция цифровой
инфраструктуры стран ЕАЭС. Она предполагает не только введение
единых стандартов, но и общее управление физической инфраструктурой,
формирование полноценных цифровых транспортных коридоров в
направлении Восток – Запад.
Вторая инициатива заключается в переходе от согласованной
политики в цифровой сфере к единой стратегии стран-участниц Союза.
Бактыжан Сагинтаев, глава правительства Казахстана:
«Если мы ведем речь об интеграции в рамках единой цифровой
платформы ЕАЭС, то здесь нам надо очень серьезно задуматься, каким
образом мы будем все это объединять. Здесь важно, наверное, создавать
наилучшие условия для технологического предпринимательства».
Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил о необходимости
надѐжного, необременительного и прозрачного режима регулирования
цифровых процессов, причем на трансграничном уровне. Важной задачей
при этом будет противодействие хакерским атакам, кибермошенничеству и
террористической деятельности.
В цифровую интеграцию в рамках Союза можно включить три
элемента.
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Первый, Data X, – единая подсистема передачи и обмена данными в
электронном виде. Это платформа, которая может использоваться для обмена
информацией, а в конечном счѐте – для обмена юридически значимыми
протоколами между частными компаниями.
Второй – ID – единое пространство электронного доверия. Оно
включает в себя сервисы идентификации, аутентификации, авторизации,
цифрового архива. Это позволит, к примеру, выдавать справки гражданам
одной страны на территории другой в цифровом формате.
Третий элемент – Geo – это геоинформационная система и сервисы
картографической основы, которые способствуют упрощению контроля за
транспортировкой и прослеживаемостью товаров (Страны ЕАЭС
объединят
усилия
по
цифровизации
своих
экономик
//
http://open.gov.ru/infopotok/5517483. – 2018. – 21.02).
<

В начале месяца прошла встреча во главе с заместителем
председателя Брестского горисполкома Николаем Якубовским,
посвященная реализации концепции «Брест-умный город».
Среди участников – первый заместитель Министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь Ия Малкина,
представители жилищно-коммунального хозяйства города, комитета
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Госавтоинспекции,
архитекторы и строители, ученые и экологи, представители общественных
организаций.
Открывая совещание, заместитель главы города Николай Якубовский
начал с концепции «Брест-СимбиоСити», в которую вошли идеи по всем
возможным направлениям, среди которых: устойчивая городская
мобильность, управление отходами, энергоэффективность, водоснабжение и
водоотведение, озеленение и ландшафт, архитектура и образование.
Следующая цель – реализация концепции. Приветствуя участников
мероприятия, Ия Малкина подчеркнула, что сегодня необходимо создание
приоритетного круга проектов с основным центром. В качестве
«сердцевины» может выступить парк 1000-летия или транспортная
мобильность, а «лепестками» или логическим продолжением станут такие
инициативы, как создание велодорожек и зоны без автомобиля. Иными
словами один проект даст старт другому и так далее.
В ходе беседы прозвучала мысль о проведении конкурса бизнеспроектов по сокращению выбросов углекислого газа среди субъектов
хозяйствования на территории города. Такая инициатива может стать первой
в стране, привлечь профессиональных экспертов, которые, в свою очередь,
помогут сделать проекты в рамках концепции «умный город» чтобы стать
инвестиционно привлекательными.
Третий «кит» реализации концепции «Брест-СимбиоСити» –
проведении широкомасштабной информационной кампании среди населения
города.
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Ия Малкина выразила уверенность в том, что данное совещание
послужит важным шагом к реализации проекта «СимбиоСити» в Бресте
(Определены следующие этапы развития проекта «Брест-умный город» //
http://e-gov.by/ivents/chto-soboj-predstavlyaet-platforma-x-road-v-egovernment-primer-azerbajdzhana. – 2018. – 20.02).
<

Эстония с существенным отрывом опережает другие страны в плане
использования технологии блокчейн.
По инициативе правительства был запущен проект e-Estonia, в рамках
которого 1,3 млн жителей страны получили доступ к ряду электронных
сервисов.
Поддержку
различных
компонентов
обеспечивает X-Road
–
децентрализованная база данных, в основе которой лежит инфраструктура
KSI (Keyless Signature Infrastructure, инфраструктура подписи без кода).
Такой
распределенный
реестр
обеспечивает
связь
между
государственным и частным сектором, позволяя быстро предоставлять
сложные сервисы. Так, в перспективе зарегистрировать рождение ребенка
будет проще, чем отправить электронное сообщение (Использование
технологии
блокчейн
на
госуровне:
Эстония
//
http://open.gov.ru/infopotok/5517462. – 2018. – 13.02).
Более 2400 сайтов по всему миру в течение нескольких часов
добывали криптовалюту с помощью компьютеров своих посетителей
для неизвестных, внедривших в код установленного на ресурсах
популярного плагина Browsealoud (помогает читать веб-страницы
инвалидам по зрению) программу для майнинга криптовалюты Monero.
Среди пострадавших сайтов – значительное количество госресурсов: от
Национальной службы здравоохранения Великобритании до Федеральной
судебной системы США.
Каждый, кто 11 февраля заходил на страницу сайта, где присутствовал
зараженный плагин, запускал на своем устройстве тайный код и добывал
криптовалюту для злоумышленников.
В список заразившихся сайтоввходят, например, Городской университет
Нью-Йорка (cuny.edu), портал судебной информации США (uscourts.gov),
Лундский
университет
(Швеция;
lu.se),
Управление
комиссара
Великобритании по информации (ico.org.uk), официальный сайт Дублина
(Ирландия, dublincity.ie), сайт госуслуг для владельцев транспортных средств
в ОАЭ (evg.ae), Высшая национальная избирательная комиссия Ливии
(hnec.ly), правительство Острова Мэн (gov.im), канадский Центр по изучению
зависимостей и ментального здоровья (camh.ca), Ставангерский
муниципалитет (Норвегия, stavanger.kommune.no) и др.
Майнер Monero был добавлен в код Browsealoud где-то между 3.00 и
11.45 (по всемирному координированному времени, UTC). Зловред в
большинстве случаев определяется и останавливается антивирусными
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пакетами и антирекламными программами. Майнер работает, пока открыта
вкладка браузера с зараженной страницей, и «гибнет» после ее закрытия –
так что на компьютере ничего не остается.
Эксперт, первым обнаруживший заражение плагина, оповестил об этом
компанию-разработчика, которая временно остановила работу сервиса,
провела собственное расследование и устранила код к 16.00. С тех пор все
сайты, использующие Browsealoud, «чисты», пишет издание. Представители
компании уверяют, что данные их клиентов не были похищены или
повреждены (Вика Рябова Эксперт обнаружил тысячи госсайтов,
добывавших криптовалюту для неизвестных злоумышленников // http://drussia.ru/ekspert-obnaruzhil-tysyachi-gossajtov-dobyvavshih-kriptovalyutu-dlyaneizvestnyh-zloumyshlennikov.html. – 2018. – 13.02).
<

Директор Национального центра законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов:
Подготовка законопроекта «О персональных данных» начнется в
2018 году.
Созданию данного документа предшествовала разработка его
концепции, которая была согласована в сентябре 2017 г. Президентом
Беларуси.
В нем будет использован передовой опыт европейских стран в этой
области с учетом наших национальных интересов и правовой практики. Это
станет важным шагом вперед в защите персональных данных, прав и
обязанностей государственных органов, работающих с подобного рода
сведениями. Они должны знать, когда можно их использовать без согласия
физического лица, а когда нет.
Основная идея законопроекта заключается в поиске разумного баланса
между защитой персональных данных, развитием информационных
технологий и необходимостью выполнения государственных функций.
В проекте закона дадут определения понятиям в сфере правового
регулирования работы с персональными данными, принципы и условия
обращения с ними, предусматривает порядок сбора, обработки,
распространения и предоставления сведений, получения согласия граждан на
действия с информацией о них.
В проекте планируется закрепить порядок трансграничной передачи
персональных данных и случаи, когда обработка может осуществляться без
согласия физического лица. Устанавливаются категории общедоступных
сведений, которые не подлежат защите, и специальных, которым нужна
дополнительная защита.
Кроме того, в документе будут отражены права субъектов персональных
данных, в частности право на отзыв согласия на обработку информации о
себе, на ознакомление со своими данными.
Планируемый срок подготовки законопроекта – декабрь 2018 г.
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В настоящее время подобный закон принят более чем в 100 странах (В
2018 году правительство планирует разработать закон о персональных
данных // http://e-gov.by/ivents/v-2018-godu-planiruyut-razrabotat-zakon-opersonalnyx-dannyx. – 2018. – 09.02).
<

У Китаї поліцейським почали видавати окуляри із функцією
розпізнавання підозрілих чи розшукуваних осіб. Це має підвищити
рівень безпеки у громадських місцях, вважає влада КНР. Правозахисники
занепокоєні і кажуть про можливе полювання на «незгодних» чи
«неправильних» громадян і навіть окремі етноси в Китаї.
Поліція у Китаї отримала сонцезахисні смарт-окуляри, обладнані
пристроями для розпізнавання обличчя. Їх використовують для сканування
осіб, які можуть намагатися уникнути правоохоронних органів у аеропортах,
на вокзалах, у громадських місцях або використовують фальшиві
посвідчення особи.
Як працюють смарт-окуляри?
Поліція вже затримала 7 осіб, пов’язаних з кримінальними справами, і
26, які використовували фальшиві посвідчення під час подорожі. За даними
The Wall Street Journal, незвичні окуляри для правоохоронців створила
компанія LLVision Technology Co. Вона випускає також портативні
відеокамери та пристроїв для розпізнавання облич.
LLVision зазначає, що в тестах система змогла підібрати людей з бази
даних на 10 тис осіб за 100 мілісекунд. Однак генеральний директор Ву Фей
повідомив редакції американського видання, що в реальному світі точність
розпізнавання, ймовірно, зменшиться через «шум навколишнього
середовища».
Правозахисники в Китаї тим часом стривожені. Вони вважають, що
подібна технологія використовується для відокремлення та ідентифікації
мешканців мусульманських регіонів Китаю. Влада країни також працює над
створенням бази даних розпізнавання осіб, яка міститиме інформацію про 1,3
млрд її громадян (Олександр Мельник Китай став першою країною
планети,
де
поліції
видали
смарт-окуляри
//
https://nachasi.com/2018/02/08/chinese-smart-glasses. – 2018. – 08.02).
В Армении стартовала программа «Безопасный интернет 2018» в
рамках которой в учебных заведениях будут проведены открытые уроки
по безопасному и эффективному использованию интернета и цифровых
технологий.
Генеральный директор компании-организатора Ucom Айк Есаян:
«Ucom как провайдер самого быстрого интернета в Армении в этом году
снова подчеркивает важность использования интернета с целью
самообразования и саморазвития. Уроки, извлеченные из интернета, могут
стать хорошей основой для создания инновационных и востребованных
решений в будущем».
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Директор центра СТЕМ Айказ Багян:
«Многие дети пользуются интернетом с 6 лет. Дети младше 12 лет не
имеют критических навыков для навигации, игры и обучения в сети, поэтому
родители всегда должны быть вовлечены в их сетевую активность. В более
позднем возрасте было бы желательно направить их к решению
междисциплинарных вопросов и компьютерным программам, развивающим
творческие навыки» (В Армении стартовала программа «Безопасный
интернет 2018» // https://digital.report/v-armenii-startovala-programmabezopasnyiy-internet-2018. – 2018. – 07.02).
<

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub запустил
бесплатную программу для специалистов и предпринимателей. Она
позволит собрать интересные идеи и проекты, сфокусировать на них
внимание инвесторов и государства.
Руководитель Astana Hub Магжан Мадиев:
«Мы приглашаем к сотрудничеству растущие проекты, а также те,
которые находятся на стадии идеи (…) У нас было мало времени, но, тем не
менее, мы собрали 151 заявку. Очень много качественных и интересных
проектов, причем с реальными результатами из сфер блокчейна,
искусственного интеллекта, электронной коммерции и так далее».
На презентации проекта присутствовал министр информации и
коммуникаций РК Даурен Абаев.
«Сегодня нашей задачей было сделать небольшую локацию, где, уже не
дожидаясь официального открытия технопарка, люди и компании могли бы
приходить и получать здесь какую-то акселерацию. Сегодня мы открываем
акселерационную программу и очень символично, что это проходит в год 20летия нашей столицы. Мы все с восхищением говорим о Кремниевой долине,
о других странах, о том, какой замечательный опыт у них имеется (…) Глава
государства поставил перед нами задачу, чтобы Астана стала центром
притяжения не только для граждан Казахстана, но и столицей молодых
талантливых людей. И один из этих шагов уже сделан, делается сейчас. До
конца года мы обязательно проведем официальную презентацию (…)
Предстоит огромная работа, которая мы должны будем все вместе сделать.
Это и законодательные изменения, создание определенных, более
качественных условий. И мы обязательно это сделаем с вашей помощью, с
помощью государства» (В Казахстане запустили бесплатную программу
для
IT-идей
//
https://digital.report/v-kazahstane-zapustili-besplatnuyuprogrammu-dlya-it-idey. – 2018. – 07.02).
Все сайты, предлагающие операции с криптовалютами и ICO,
включая иностранные ресурсы, в Китае подлежат блокировке,
сообщает South China Morning Post со ссылкой на публикацию издания,
аффилированного с Центробанком Китая.
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В сообщении говорится, что предыдущие меры регулирования
цифровых валют, в том числе закрытие местных бирж, где обменивались
криптовалюты, не привели к желаемому результату, т.к. игроки перешли на
иностранные площадки, и теперь ЦБ устраняет такую возможность.
Реклама, связанная с криптовалютами, исчезла из социальной сети
Weibo и поисковика Baidu (одни самых популярных онлайн-сервисов в
Китае) (Вика Рябова Правительство Китая ужесточает запрет на
операции с криптовалютами – теперь и на иностранных онлайнплощадках // http://d-russia.ru/pravitelstvo-kitaya-uzhestochaet-zapret-naoperatsii-s-kriptovalyutami-teper-i-na-inostrannyh-onlajn-ploshhadkah.html. –
2018. – 06.02).
<

Беларусь оказалась в 20-ке государств с самыми удобными
электронными госуслугами. К такому мнению пришли аналитики
софтверной компании Artezio, которые исследовали государственные
онлайн-сервисы в разных государствах. Согласно результатам
исследования, Беларусь расположилась на 18-й позиции рейтинга.
Составители рейтинга анализировали глобальную базу даннях ООН –
United Nations E-Government Development Database (UNeGovDD), базу
данных о развитии электронного правительства государств – членов ООН.
Детальный анализ проводили по топ-100 стран общего рейтинга UNeGovDD.
Аналитики, оценивая удобство государственных интернет-сервисов,
учитывали несколько параметров: наличие единой точки входа – портала,
возможность получения услуг онлайн, насколько удобно искать
информацию, а также смотрели, насколько легко или сложно пройти
аутентификацию.
«Дополнительно
оценивалась
перспективность
масштабирования сервисов с учетом развития технологий», – отмечают
составители рейтинга.
Ведущий бизнес-аналитик Artezio Евгений Розин:
Беларусь – одна из немногих стран, которая демонстрирует высокий
потенциал развития сервисов электронных госуслуг. Но ее место в рейтинге
определяют
не только
успехи
и удачные
технические
решения,
но и нереализованные возможности. Среди них – отсутствие в стране единой
системы идентификации пользователей e-gov-услуг. Сейчас мы видим лишь
разрозненную модель идентификации пользователей и выдачи ключей ЭЦП
для юридических лиц и обычных граждан. Такой механизм не позволяет
считать e-gov-сервисы в Беларуси максимально удобными и доступными
всем.
Эксперты прогнозируют, что с появлением у белорусов биометрических
паспортов «вопрос с идентификацией будет полностью решен».
Аналогично следует ожидать и технологического обновления важных
электронных государственных сервисов, таких как налоговое и таможенное
декларирование. Сейчас в Беларуси происходит много процессов, связанных
с улучшением удобства сервисов e-gov. Многие из них зависят от принятия
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локального закона о персональных данных, который позволит во многом
упростить доступ граждан к госсервисам. В будущем Беларусь может войти в
десятку стран с самыми удобными электронными госуслугами.
В первую пятерку стран с самыми удобными электронными госуслугами
вошли Великобритания, Австралия, Республика Корея, Сингапур
и Финляндия.
Уже сейчас в Великобритании можно дистанционно задекларировать
и оплатить налоги, зарегистрировать бизнес, получить водительские права
и воспользоваться местными услугами. Интернет помогает жителям
Великобритании пользоваться системой здравоохранения и пенсионной
системой (Беларусь заняла 18 место в рейтинге удобства электронных
услуг // http://e-gov.by/ivents/belarus-zanyala-18-mesto-v-rejtinge-udobstvaelektronnyx-uslug. – 2018. – 06.02).
<

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков уверен, что с
коррупцией в госзакупках можно бороться криптовалютой. Об этом он
сказал на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».
«По криптовалютам мы работаем с нашими коллегами из ЕАЭС. Но я
уверен, что в системе госзакупок их можно использовать. Кроме того, наш
проект «Таза коом» позволит оптимизировать государственные расходы и
увеличить доходную часть бюджета. В следующем году мы хотим стать
цифровым правительством».
О планах по использованию криптовалют в системе государственных
закупок Исаков ничего не сказал. Известно лишь, что правительство
Кыргызстана прорабатывает варианты, которые позволят расширить роль
криптовалют в государстве (В Кыргызстане хотят бороться с коррупцией
криптовалютой // https://digital.report/v-kyirgyizstane-hotyat-borotsya-skorruptsiey-kriptovalyutoy. – 2018. – 02.02).
С 2022 года на улицы Сингапура выйдут автобусы без водителей.
Тестирование беспилотных автобусов будут проводить на дорогах с
малоинтенсивным движением.
По словам министра транспорта Сингапура Кху Бун Вана, такие
автобусы не заменят традиционные. Сингапурский Минтранс рассматривает
возможность внедрения беспилотных шаттлов между крупными
пересадочными узлами нескольких линий метро.
Беспилотный автобус в обычном режиме будет передвигаться со
скоростью 60 км/ч, а также в условиях низкой видимости – до 30 км/ч
(Сингапур
запустит
беспилотные
автобусы
//
http://open.gov.ru/infopotok/5517443. – 2018. – 02.02).
Азербайджан внедрил платформу X-Road в системе электронного
правительства. Помимо Азербайджана, данная система уже была
интегрирована в ряде стран, среди которых Намибия, Финляндия и Украина.
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Также данная платформа была успешно запущена на Фарерских островах и в
Японии, стране, являющейся мировым лидером инновационных технологий.
X-Road также является первой в мире платформой, позволяющей
автоматически обмениваться данными между странами, что дало
возможность автоматического обмена данными между Эстонией и
Финляндией.
X-Road является децентрализованной системой, в которой определены
единые интерфейсы и протоколы взаимодействия и обмена данными. Любой
государственный орган может по определенным правилам подключить свою
информационную систему к платформе и настроить права доступа к нему для
других ведомств. Коммерческие ИТ-системы также могут взаимодействовать
с X-Road и использовать данные платформы. X-Road является фундаментом
«Электронной Эстонии», с целью содействия взаимодействию граждан с
государством, связать различные базы данных электронных служб
государственного и
частного секторов
страны
и
гармонично
функционировать им, как одно целое. Электронные решения Эстонии
включают в себя полный спектр услуг, доступный широкой общественности,
и поскольку каждая служба имеет свои собственные базы данных, все они
используют X-Road. С целью обеспечения безопасной передачи данных, все
исходящие и входящие данные посредством X-Road имеют лог с цифровой
подписью, печатью и шифруются и регистрируются. Первоначально X-Road
использовалась в качестве инструмента для отправки запросов в различные
базы данных. Сегодня она превратилась в способ, позволяющий создавать
услуги,
использующие
данные
сразу
нескольких
реестров
и
информационных систем, передавать большой объем данных и выполнять
поиск по нескольким базам данных одновременно. X-Road была разработана
с учетом роста, вследствие чего ее можно расширять по мере появления
новых электронных услуг и новых платформ.
В Азербайджане платформа X-Road была интегрирована компанией
B.EST Solutions, оператором цифровой мобильной подписи Asan İmza,
совместно с Информационно-Вычислительным Центром при Министерстве
Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики.
Хочется отметить, что внедрение инновационной платформы X-Road стало
результатом тесного сотрудничества Азербайджана и Эстонии в области
информационных технологий. Министерство Транспорта, Связи и Высоких
Технологий, играющее основную роль в разработке и внедрении
электронного правительства в Азербайджане, является главным инициатором
нововведений и развития самых передовых технологий в стране. Необходимо
отметить, что тесное сотрудничество с Эстонией, признанным мировым
лидером в области развития инновационных технологий, успешно
продолжается. По словам директора Информационно-Вычислительного
Центра при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий
Эльнара Асадова «Результат такого сотрудничества плодотворно сказывается
на разработке новых инновационных проектов, за которыми будущее
<
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Азербайджана. Благодаря тому, что современный Азербайджан сделал свой
выбор в пользу информационного общества, были созданы все условия для
искоренения бюрократических проволочек и прозрачности бизнеса. Помимо
этого, реализация совместных проектов положительно влияет на укрепление
взаимоотношений двух стран. Платформа X-Road станет также важным
компонентом инфраструктуры, обеспечивающим повышение благоприятного
инвестиционного климата для наших иностранных инвесторов и
бизнесменов».
Помимо этого стоит отметить, что Министерство Транспорта, Связи и
Высоких
Технологий
Азербайджанской
Республики
проделывает
необходимую работу в этом направлении и ведѐт переговоры с рядом
организаций, тем самым создаѐт все необходимые условия, чтобы в 2018-ом
году достичь желаемых результатов (Азербайджан первым внедрил
платформу X-Road в системе электронного правительства //
https://digital.report/azerbaydzhan-pervyim-vnedril-platformu-x-road-v-sistemeelektronnogo-pravitelstva. – 2018. – 01.02).
<
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Батаев А. В. Оценка эффективности внедрения электронного
правительства // Современные аспекты экономики. – 2017. – № 11 (243). – С.
15–17.
Бестолкова Г. В. Государственные электронные услуги: виды и
особенности // Государственное управление. Электронный вестник. – 2017. –
№ 65. – С. 23–44. В данной статье исследуется процесс формирования электронного
правительства (е-правительства), а также предпринимается попытка сформулировать
определение понятия «е-правительства». Использование правительствами экономически
развитых стран информационно-коммуникационных технологий стало в настоящее время
неотъемлемой частью процесса функционирования государства. Если первоначально
целью использования ИКТ было аккумулирование показателей национальной статистики
и обработка данных налоговых деклараций, то сегодня стремительное развитие ИКТ
позволило правительствам ведущих мировых держав значительно расширить спектр
правительственных функций, выполняемых с их использованием. Однако, несмотря на то,
что сфере е-услуг присуще немало общемировых тенденций развития, ее эволюция
своеобразна. Это объясняется тем, что динамика развития и структура данной сферы в РФ
в значительной степени определяются обширной, но малонаселенной территорией,
многообразием национальных, социальных, культурных и региональных особенностей,
характерных для населения страны. Кроме того, главной проблемой является отсутствие
четко выстроенной архитектуры электронного правительства в области оказания
государственных е-услуг: большинство сегментов никак не связаны между собой, а
отдельные разделы описывают частности.

Бритченко И. Г. Проблемы и перспективы информатизации сферы
предоставления административных услуг в Украине /Ю.В. Даньшина, И.Г.
Бритченко // Електроний науковий журнал ВСУ ім. Черноризец Храбр
(Варна, Болгарія). – № 11. – 2018. – С. 29. В статье осуществляется
хронологический анализ украинского законодательства касательно процесса
информатизации и определяется его влияние на сферу предоставления административных
услуг в Украине. Ключевые слова: информатизация, информационно- коммуникационные
технологии, информационное общество, административная услуга. Цель. Определить
периоды развития процесса информатизации и его влияние на сферу предоставления
административных услуг в Украине.

Ваславский Я. И., Габуев С. В. Варианты развития электронного
правительства. опыт России, США, КНР // Международные процессы. –
2017. – Т. 15, № 48. – С. 108–125. В статье рассматриваются ключевые тенденции
развития электронного правительства на примере России, Китая и США. Исследуется
влияние международных рейтингов на национальные планы внедрения электронного
правительства. Обосновывается значимость баланса между стремлением к повышению
показателей в таких системах оценивания и потребностями, определяемыми исходя из
социально-политических, экономических и культурных особенностей конкретных стран.
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Авторы анализируют эволюцию концепции «открытости власти» как одного из
основополагающих принципов электронного правительства. Они акцентируют внимание
на политических последствиях публикации открытых данных, включая возможность
общественного мониторинга и контроля над деятельностью органов государственной
власти. В статье исследуется комплекс вопросов институционального обеспечения
развития электронного правительства, включая создание законодательной базы и
формирования специализированных ведомств, ответственных за выработку и реализацию
государственной политики в данной сфере. Статья содержит обзор основных
концептуальных документов, определяющих особенности развития электронного
правительства в США. На основании их анализа делается вывод о тенденциях по
использованию мобильных средств информационного взаимодействия государственных
ведомств с общественностью и обеспечению безопасности размещения и достоверности
сведений, используемых при внедрении элементов электронного правительства. На
примере реализации электронного правительства в Китае исследуется влияние
бюрократической и идеологической инерции на внедрение информационных и
коммуникационных технологий в деятельность государственных органов.

Воробьев Е. Б., Князева Е. С. Мировой опыт реализации открытых
данных государственной власти // Вестник Тверского государственного
университета. Серия: Экономика и управление. – 2017. – № 4. – С. 47–55.
Цель статьи – проведение анализа степени открытости правительственных данных в
развитых зарубежных странах и определение возможностей применения мирового опыта
открытости данных. Предложены мероприятия по повышению открытости Правительства
Ярославской области. К ним можно отнести: создание единого правительственного
портала с присвоением уникального ID и удобным интерфейсом, SMS-рассылка
зарегистрированным пользователям о новых правовых актах, о состоянии оказываемых
государственных услуг, о проводимых мероприятиях и опросах.

Клѐвина М. В., Морозова С. А. Сравнительный анализ электронного
правительства России и Великобритании // Научный форум: Экономика и
менеджмент. Сборник статей по материалам XII международной научнопрактической конференции. – Москва, 2017. – С. 93–98. Статья посвящена
сравнительному анализу уровня развития электронного правительства России и
Великобритании. Электронное правительство широко используется во многих странах
мира. Великобритания считается одним из лидеров по развитию и функционированию
данной системы. Проведѐнный анализ поможет понять перспективы развития
электронного правительства, оценить его значимость в информационном обществе.

Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного
характеру розвитку [Електронний ресурс] / К.М. Краус, Н.М. Краус, О.П.
Голобородько // Ефективна економіка. – №1. – 2018. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf. – Назва з екрану. У статті
досліджено та узагальнено характерні особливі тренди цифрової економіки. Розкрито
зміст цифровізації. Встановлено, що впровадження цифрової економіки в Україні на
початковому етапі має відбуватися одночасно за трьома наступними напрямами, а саме:
технологічним, виробничим та інституційно-економічним. Аргументовано, що цифрова
епоха змінює підхід до ведення бізнесу, а також вимоги до використовуваних
інформаційних технологій: систем управління маркетингом, продажами і сервісом;
телефонії і мессенджерам; системам документообігу і управління персоналом; облікових
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систем і безлічі інших корпоративних додатків, а це в свою чергу вкотре доводить, що
інституціональні зрушення в економіці в напрямі повної її цифровізації – це
довгохвильовий перетворювальний процес соціально-економічного та авангардного
характеру розвитку структурних одиниць, який проявляється в досягненні пікових
показників інноваційного розвитку. Розкрито зміст новітніх цифрових продуктів та послуг
(BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Gridтехнології, GovTech, e-ID, TeleHealth, ePrescription, е-демократія, Digital-страхзування), які
продукує цифрова економіка. Зроблено висновок про те, що цифровому розвитку
притаманні революційні зміни, а найважливішим результатом цифровізації, в сучасних
умовах, є автоматизація послуг Такого роду перетворення характеризується нестійкістю,
нестабільністю, «інноваційно-цифровими вибухами», новітніми відкриттями, які діють за
новими принципами.

Лудинова А. О. Электронное правительство: барьеры и перспективы // В
сборнике: Экономика, управление и право: тенденции и перспективы
развития. Сборник материалов I Всероссийской научной конференции
студентов и аспирантов. – 2018. – С. 77–81.
Майко Т. С. Механізми взаємодії органів місцевої влади і громади //
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні
науки. – 2018. – Т. 1. – №. 13. – С. 118–130. У статті проаналізовано механізми
участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування в Україні. Зроблено спробу
розкрити основні причини низького рівня громадської активності та небажання місцевих
рад сприймати організації громадянського суспільства як стратегічного партнера, що
призводять до відсутності систематичної співпраці між місцевою владою та
громадськістю. Обґрунтовано необхідність активної участі населення в місцевому
самоврядуванні. Запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання даних
інститутів з метою їх доступності для громадян.

Максименко
Н.
А.
Особенности
развития
информационнокоммуникационной инфраструктуры государственного и муниципального
управления // Современные проблемы и тенденции развития экономики и
управления. Сборник статей Международной научно-практической
конференции. – Уфа, 2018. – С. 213–215. Статья посвящена применению
информационных технологий в государственном и муниципальном управлении.
Проведено исследование технологической основы цифрового правительства. Выявлены
проблемы применения этих технологий. Рассмотрены результаты реализации цифрового
суверенитета. Проанализирован Единый реестр программ для электронных
вычислительных машин и баз данных с позиции организации информационнокоммуникационной инфраструктуры при условии импорт замещения.

Низомутдинов Б. А. Мобильные приложения электронного
правительства. тенденции и перспективы развития // Сборник научных
статей. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики; Библиотека Российской
Академии наук. – Санкт-Петербург, 2017. – С. 100–107. В статье
рассматриваются существующие государственные мобильные приложения. Цель
исследования – оценка количества и качества государственных мобильных приложений в,
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размещенных на специализированных электронных ресурсах, результаты их. Автор
провел выборочное исследование мобильных приложений, размещенных на
специализированных площадках для скачивания и установки. На основе полученных
данных сделаны выводы о проблемах и перспективах развития инструментов мобильного
правительства.

Никитенкова М. А. Построение эффективного взаимодействия между
государственными структурами при построении электронного правительства
// Россия и Америка в XXI веке. – 2017. – № 3. – С. 5. Статья посвящена процессу
взаимодействия между государственными органами США и России при формировании
электронного правительства. Автором рассмотрен опыт США и России в создании
электронного варианта оказания государственных услуг. Проведен сравнительный анализ
проблемных областей рассматриваемого процесса, а также сформулированы основные
рекомендации для преодоления основных негативных факторов, сопровождающих
создание электронного правительства.

Околѐснова О. А. Электронное правительство как новый
информационно-правовой механизм публичного управления // Вестник
Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2017. – № 4. – С.
183–192. В связи с повышением интенсивности информационных процессов в
управленческой деятельности на всех уровнях управления акцент в содержании открытого
правительства активно смещается в сторону электронного правительства. Электронное
правительство как новая форма организации деятельности органов государственной
власти
имеет
своей
особенностью
широкое
применение
информационнокоммуникационных технологий. Именно информационные технологии становятся
ключевым фактором трансформации и оптимизации деятельности государственных
органов и государственных организаций во всем мире.

Савенко Т. А. Электронный документооборот в системе электронного
правительства // Экономика и социум. – 2017. – № 10 (41). – С. 359– 361. В
данной статье представлен опыт построения системы реализации электронного
правительства, а также ключевые элементы направления его развития. В частности
описана система электронного документооборота.

Терминологический справочник по электронному правительству /
Игитян М. Ю., Камолов С. Г., Павлюк А. В. – Москва, 2017.
Чукут С. А., Буряченко К. О. Блокчейн чи система електронного
документообігу: сучасні тенденції впровадження в органах виконавчої влади
України // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 70–76. У статті
досліджено особливості впровадження електронного документообігу в органах виконавчої
влади Україні. Особлива увага зосереджена на аналізі блокчейна – сучасної технології
використання розподілених реєстрів. Проаналізовано найбільш поширені системи
електронного документообігу в органах виконавчої влади в Україні, а також основні
нормативно�правові акти, які його регулюють. Розглянуто досвід використання сучасних
інформаційних і комунікаційних технологій в органах вико� навчої влади, зокрема у
Національному агентстві з питань державної служби України. Визначено ос� новні
проблеми, що заважають ефективному впровадженню систем електронного
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документообігу в Україні. Проаналізовано сучасні підходи до застосування блокчейн
технологій в контексті розвитку електронного урядування. Відзначено основні проблеми
блокчейн технології та ризики від її впро� вадження. Зроблено висновок, що
запровадження блокчейн технологій без належної їх апробації може сприяти виникненню
ще більших проблем, ніж заявлені переваги від його використання.
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