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Анонс
12 квітня 2018 р. (Київ)
Блокчейн у держсекторі. Запровадити не можна чекати.
Блокчейн – це вже давно не про крипту. Це про автоматизацію та довіру.
А блокчейн в державному секторі – ще й про економічний розвиток,
прозорість та безліч можливостей для civic tech проектів.
Добре чи погано, що у відносинах громадянина та держави завжди є
людський фактор – чиновник? Який економічний профіт від запровадження
блокчейну у держсекторі? На ці запитання відповість Віктор Вишньов –
генеральний директор державного підприємства «СЕТАМ» OpenMarket.
Про що буде будемо говорити з Віктором:
- перспектива застосування blockchain у державному секторі;
- як вплине впровадження блокчейну на економіку;
- які державні сфери автоматизуються першими;
- переваги блокчейну для інших недержавних суб’єктів;
- кейс OpenMarket. Про роботу першого в світі онлайн-аукціону з
використанням технології блокчейн.
Коли: 12 квітня, 18.30-21.00
Де: 1991 Civic Tech Center, вул. Мечникова, 2, 18-й поверх
(https://2event.com/ru/events/1362353).
26 березня – 12 квітня 2018 р. (Київ)
Конкурс на комунікацію 100 високопріоритетних е-послуг для
Державного агентства з питань електронного урядування України.
Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні
«ВзаємоДія», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) та реалізується компанією «Менеджмент Сістемс Інтернешнл»
запрошує всі кфаліфіковані релевантні організації взяти участь у конкурсі на
комунікацію 100 високопріоритетних е-послуг для Державного агентства з
питань електронного урядування України.
Обрана пропозиція має відповідати всім вимогам і критеріям оцінки та
запропонувати найкраще співвідношення ціна-якість. На цій підставі
укладається договір. Будь-яка пропозиція, що не відповідає вимогам, буде
відхилина.
Проект залишає за собою право не приймати будь-яку пропозицію або
укладати контракт / оформляти Замовлення на купівлю, як і не несе
відповідальності за будь-які витрати, пов’язані з підготовкою і подачею
Постачальником пропозиції, незалежно від результату або способу
проведення
процесу
відбору
(Конкурс
на
комунікацію
100
високопріоритетних е-послуг для Державного агентства з питань
електронного урядування України // https://www.prostir.ua/?grants=konkursАнонс
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na-rozrobku-100-vysokopriorytetnyh-e-posluh-dlya-derzhavnoho-ahentstva-zpytan-elektronnoho-uryaduvannya-ukrajiny).

24–26 квітня 2018 р.(Київ)
Програма Open Data Leaders Network.
Open Data Leaders Network – це мережа, створена Open Data Institute для
популяризації ідей відкритих даних у всьому світі. З 2015 року мережа
допомогла більш ніж 30 урядовим лідерам посилити їх програми відкритих
даних через обмін досвідом між учасниками та надаючи їм підтримку у
напрацюванні, розробці та тестуванні нових ідей. В Україні для
представників центральних органів виконавчої влади програма вперше
стартувала у 2017 році й 6 лідерів пройшли екстенсивну програму навчання
та наразі використовують набуті знання для розвитку відкритих даних у своїх
органах та установах.
Для другого циклу програми Open Data Leaders Network буде обрано 8
представників центральних органів виконавчої влади, які:
 відповідають за розвиток відкритих даних;
 мають ідеї як відкриті дані можуть бути використані для поліпшення
ефективності функціонування держави;
 готові вчитися на прикладі інших лідерів і ділитися власним досвідом.
Що ми пропонуємо:
 три дні семінарів, презентацій та обміну досвідом у Києві;
 отримати знання та досвід щодо кращих світових практик у галузі
відкритих даних;
 експертну та комунікаційну підтримку для реалізації проектів у сфері
відкритих даних у ваших установах.
Дедлайн: 8 квітня 2018 р.
Open Data Leaders Network України підтримується Державне агентство з
питань електронного урядування України та реалізується проектом TAPAS
Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах та Фонд
Східна Європа (https://goo.gl/gDWkSE).
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.

Анонс
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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:
- 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
Hotmine
(http://blockchainsummit.com.ua).

Анонс
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Офіційна інформація
Київська школа економіки (KSE) презентувала CPVtool – онлайнсервіс аналітики закупівель. Проект розробив Центр вдосконалення
закупівель при KSE. Сервіс дозволяє аналізувати ринок конкретного
предмету закупівлі. Основна мета CPVtool – підвищити професійність
закупівельників.
Олексій Грибановський, дата-аналітик Центру вдосконалення
закупівель, під час презентації онлайн-сервісу в Українському
кризовому медіа-центрі:
«Наш інструмент створений саме для закупівельників. Саме для того,
щоб трохи полегшити процес підготовки та організації тендеру».
CPVtool дозволяє закупівельникам у декілька кліків проаналізувати
аналогічні закупівлі та змоделювати на їхній основі власну заявку.
Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного
розвитку і торгівлі України:
«Ми раді, що будують додаткові інструменти, які роблять роботу
замовників і учасників ринку простішими. Власне кажучи, все це робиться
для того, щоб вони проводили тендери якісніше, аби їм було зробити це
легше. Чим якісніші тендери будуть, тим більше конкуренція. Ціни будуть
нижче, якість вище і ми всі з вами, як платники податків, отримаємо більше».
Юридичний радник проекту «Підзвітність та прозорість у
державному управлінні та послугах» Тетяна Лісовська:
Часто помилки у закупівельному процесі є наслідком браку відповідних
знань, а не бажанням створення корупційних схем. «Ми впевнені, що цей
інструмент, який створено завдяки Київській школі економіки, допомагає
замовнику працювати з великим масивом даних, які вже є в електронній
системі закупівель. Ми вважаємо, що це гарний крок вперед, щоб система
була ще більш зручною і привабливою для її користувачів – як для
замовників, так і для бізнесу».
«Зараз ми рухаємося у тому напрямку, щоб допомагати не просто
бачити, аналізувати ринкову ситуацію з замовником чи бізнесу з Prozorro, а
щоб реально допомагати їм писати якісну тендерну документацію, яка буде
призводити до того, що на тендер буде приходити більше замовників. Більше
замовників – більша економія і більш низька ціна», – підсумував Олексій
Грибановський (Київська школа економіки презентувала онлайн-сервіс
аналітики закупівель // http://uacrisis.org/ua/65764-online-servis-analitykizakupivel. – 2018. – 30.03).
Україна приєдналася
власників компаній.

Офіційна інформація

до

Глобального

реєстру

бенефіціарів
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Заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій
Пєтухов:
Міністерство юстиції України імплементувати положення Директиви
2009/101/ЄС щодо розкриття інформації компаніям, що забезпечило
інформаційну прозорість діяльності юридичних осіб та оприлюднення даних
про кінцевих бенефіціарів в Єдиному державному реєстрі.
«Україна стала першою країною, яка приєдналася до Глобального
реєстру бенефіціарів власників компаній» (Україна першою з країн
приєдналася
до
глобального
реєстру
власників
бізнесу
//
https://biz.nv.ua/ukr/economics/ukrajina-pershoju-z-krajin-prijednalasja-dohlobalnoho-rejestru-vlasnikiv-biznesu-2460587.html. – 2018. – 28.03).

Як і передбачалось, у НАЗК досі не спромоглися завершити повну
перевірку декларації Богдана Дубневича та оприлюднити її результати.
Процедура ревізії зайняла вже понад п’ять місяців і кінця-краю їй не видно.
Спочатку її довго оголошували, потім проводили відведені законом 60 днів,
згодом продовжили ще на місяць. А тепер, врешті, повідомили, що
завершили, але ще «здійснюють заходи щодо підготовки проекту рішення»,
які «потребують, в окремих випадках, значного часу». А поки будь-які
результати оприлюднювати відмовляються.
Про це стало відомо з листа, який ІА ZIK отримав у відповідь на
інформаційний запит.
У ньому нагадують, що повну перевірку декларації Богдана Дубневича
розпочато ще 17 листопада 2017 року за на підставі повідомлення про
корупцію журналістів ZIK від 24 жовтня 2017.
«Станом на 16.03.2018 у Національному агентстві стосовно зазначеної
декларації:
- проведено повну перевірку цієї декларації;
- здійснюються заходи щодо підготовки проекту рішення про результати
здійснення повної перевірки зазначеної декларації, який буде розглянуто на
засіданні Національного агентства у встановленому порядку».
Далі зазначено, що навіть п’ять місяців не є достатнім терміном для
оприлюднення результатів, навіть вже проведеної перевірки, які,
виявляється, також потребують значного часу:
«Зазначаємо, що Порядком не визначено термін щодо підготовки
проекту рішення про результати, у рамках якого здійснюється, крім іншого,
аналіз отриманої інформації, формування мотивувальної частини рішення,
що потребує, в окремих випадках, значного часу».
А до того в Агентстві мовчать про будь-які висновки перевірки, навіть
для тих, хто звертався з повідомленням про корупцію, яке, як виявилось, має
конкретні підстави.
«Зважаючи на викладене, до прийняття рішення про результати
здійснення повної перевірки декларації за 2016 рік, поданої Дубневичем Б.
Офіційна інформація
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В., Національне агентство відмовляє у наданні інформації щодо результатів
цієї перевірки до прийняття відповідного рішення Національного агентства».
Таким чином НАЗК вкотре підтвердило своє реноме вкрай повільного і
критично неефективного органу.
Як вже описувалось у попередньому матеріалі ІА ZIK на цю тему, у
НАЗК так і не «освоїли» систему автоматичної електронної перевірки усіх
реєстрів, яка могла б значно спростити та пришвидшити процес. Відповідно,
якщо повна перевірка кожної декларації займає щонайменше 90 днів, то про
яку оперативність та результативність роботи може йтись?
До того ж, можна припустити, що об’єкти перевірки (у даному випадку
Богдан Дубневич) також будуть старатися всіляко затягнути та ускладнювати
процес ревізії та отримання її висновків (П’ять місяців на одну декларацію:
НАЗК перевірило Дубневича, але мовчить про подробиці //
https://zik.ua/news/2018/03/28/pyat_misyatsiv_na_odnu_deklaratsiyu_nazk_pere
virylo_dubnevycha_ale_movchyt_pro_1294199. – 2018. – 28.03).

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створило
онлайн-ресурс для відслідковування динаміки цін. Про це «Укрінформ»
повідомили в Офісі ефективного регулювання (Better Regulation Delivery
Office, BRDO).
Інструмент дозволяє в декілька кліків побачити, як змінюються ціни на
популярні продукти в Україні. Вже на основі цього матеріалу робити власні
висновки.
На сайті «Платформа ефективного регулювання», що створений
Мінекономрозвитку за підтримки Державної регуляторної служби, а також
Офісу ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office, BRDO) та
Ініціативи Європейського Союзу «EU4Business», доступний інфляційний
калькулятор, що дозволяє оцінити, як з часом змінювалися ціни в країні. За
допомогою онлайн конструктора можна підібрати продукти, з яких
складається страва, обрати часовий проміжок, і програма покаже, як
змінювалася ціна на кожен інгредієнт окремо і на всю страву в цілому.
Зазначається, що онлайн-сервіс автоматично збирає дані з відкритих
джерел (Держстат, НБУ, Світовий банк, Євростат) та фіксує щоденну
динаміку цін на товари за даними найбільших онлайн-супермаркетів.
Інформація представлена також в регіональному розрізі по областях.
Динаміка цін на споживчому ринку в регіонах оновлюється кожні два
тижні. Динаміка цін в онлайн-магазинах оновлюється щодня. Індекси
споживчих цін актуалізуються кожного тижня. Користувач може редагувати
графік відповідно до своїх цілей та завантажувати його на свій комп’ютер.
Також є можливість вбудувати окремі графіки в свій веб-сайт (Людмила
Кліщук Зміни на продуктові ціни можна відстежувати онлайн //
https://nachasi.com/2018/03/19/zminy-na-tsiny-onlajn. – 2018. – 19.03).
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Розвитку електронної комерції в Україні заважає відсутність
державного органу, що відповідає за формування та реалізацію
державної політики у цій сфері. Надання таких функцій Міністерству
економічного розвитку та торгівлі – оптимальний варіант інституційного
забезпечення розвитку е-торгівлі в Україні. Про це свідчать
результати аналітичного дослідження «Як Уряду України розбудувати
державну
політику
у
сфері
е-торгівлі»,
презентованого
19
березня експертами Української сторони Платформи громадянського
суспільства Україна-ЄС. Дослідження підготовлено за підтримки проекту
«Громадська синергія», що фінансується Європейським Союзом та
виконується Міжнародним фондом «Відродження».
Лілія Олексюк, голова Всеукраїнської асоціації «Інформаційна
безпека та інформаційні технології», координатор Робочої групи 2
«Свобода, юстиція, права людини» Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС:
«Сьогодні регулювання сфери е-торгівлі розділено між 11 різними
органами державної влади. Наприклад, Держпродспоживслужбою, МЕРТом,
який регулює торгівлю, Державним агентством з питань електронного
урядування, який регулює електронні сервіси та іншими органами. Ця модель
не забезпечує ефективного державного регулювання е-торгівлі та захисту
прав споживачів. Зокрема, наразі не охоплена торгівля непродовольчими
товарами. При цьому надання Уповноваженому Верховної Ради з прав
людини непритаманних йому функцій щодо захисту персональних даних та
доступу до інформації, а також неможливість оскарження його рішень у суді,
не вирішує завдань зі створення незалежного органу з питань захисту
персональних даних, який забезпечував би належний рівень захисту даним та
відповідав усім європейським критеріям».
В Україні щорічно кількість електронних замовлень товарів зростає на
25-30 %. У 2016 р. обсяг ринку е-комерції склав 33,4-33,7 млрд. грн., а в 2017
р. мав досягти 44 млрд. грн. (статистичні дані різняться). Державне
стимулювання електронної торгівлі дозволить отримати додаткові
надходження до Державного бюджету. При цьому, частка е-комерції в
структурі роздрібної торгівлі України наразі складає лише 2 %, на противагу
близько 12 % у Німеччині, 13 % – у США, 15 % – у Великій Британії. Серед
основних бар’єрів для розвитку е-торгівлі в країні експерти визначили:
недосконале національне законодавство; недовіру споживачів до е-торгівлі;
монополію великих онлайн-рітейлерів і торговельних мереж; економічну та
політичну нестабільність у країні; низьку інформаційну та фінансову
культуру.
В дослідженні зазначається, що підписавши Угоду про асоціацію з ЄС,
Україна має запровадити європейську модель інституційного регулювання в
сфері е-торгівлі. Споживачам е-торгівлі в Україні потрібні прості, чіткі та
зрозумілі процедури взаємодії в єдиному інформаційному просторі еторгівлі, які діють на ринку ЄС: гарантії; позитивний імідж підприємця;
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електронна взаємодія учасників е-торгівлі; взаємодія е-сервісів;
впровадження процесів е-логістики на рівні розвинутих країн; регулярне
анкетування споживачів (МЕРТ має отримати повноваження для
формування та реалізації державної політики у сфері електронної
комерції // https://www.prostir.ua/?news=mert-maje-otrymaty-povnovazhennyadlya-formuvannya-ta-realizatsiji-derzhavnoji-polityky-u-sferi-elektronnojikomertsiji. – 2018. – 19.03).

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що до кінця
2017 року в Україні будуть доступні 100 електронних послуг. При цьому
глава уряду повідомив, що українці вже можуть скористатися 30 видами
електронних послуг.
Таку обіцянку він дав 20 вересня 2017 року, нагадує «Слово і Діло».
«Зараз у нас є 30 е-послуг. До кінця року буде 100 е-послуг – з’явиться
мобільна ідентифікація, відкриємо доступ до ще більшого спектру послуг».
У Державному агентстві з питань електронного урядування «Слову і
Ділу» повідомили, що протягом 2017 року Агентством за підтримки
партнерів і державних установ були запроваджені понад 20 нових
електронних послуг. Станом на середину березня 2018 року є понад 50
електронних послуг. Виходить, що з обіцяних прем’єром 100 послуг працює
рівно половина (В Україні так і не з’явилися 100 електронних послуг, як
обіцяв Гройсман // https://www.slovoidilo.ua/2018/03/15/novyna/suspilstvo/
ukrayini-tak-ne-zyavylysya-100-elektronnyx-posluh-yak-obicyav-hrojsman.
–
2018. –15.03).
Міністерство охорони здоров’я після квітня 2018 року планує ввести
в дію послугу «електронний рецепт». Запровадження такої послуги
відбудеться в рамках програми «Доступні ліки» і планується у 5 регіонах
України.
Заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик:
Після квітня 2018 року заплановані пілотні проекти по запуску
«електронного рецепту». Планується, що їх запустять у 5 регіонах України,
зокрема, у місті Бахмут на Донеччині.
Функція буде розширюватись по тих закладах, які будуть долучатись до
нової системи охорони здоров’я. Постійно будуть додаватись нові ліки від
різних захворювань. У першу чергу – тих захворювань, які лікуються на
амбулаторній ланці. Посадовець МОЗ пояснив, які ліки у першу чергу будуть
виписуватись за «електронним рецептом». Йдеться про ті ліки, які
використовують на амбулаторному прийомі.
Нагадаємо, що реєстрація ліків в Україні триватиме за спрощеною
процедурою. Усі юридичні норми реєстрації медпрепаратів привели до
європейських стандартів.
Тепер реєстрація передбачає подачу документів у електронному вигляді.
Ризики відмови із технічних причин заявникам у реєстрації звели до
Офіційна інформація
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мінімуму. Досі реєстрація препаратів займала від 90 робочих днів до кількох
років. Відтак, імпортери не хотіли мати справу із бюрократичною складовою,
тому на українському фармацевтичному ринку був значно менший
асортимент, ніж, скажімо, на європейському. Якщо порівняти: у Німеччині
зареєстровано 45 тис препаратів, в Україні – 13 тис. Оскільки відсутня
конкуренція – то і високі ціни на препарати. За даними пацієнтських
організацій, 30 % препаратів в Україні коштують дорожче, ніж в Європі.
Вартість деяких препаратів в аптеках України вища більш ніж у 20 разів
(Людмила Кліщук МОЗ запровадить «електронний рецепт» у 5 регіонах
країни // https://nachasi.com/2018/03/13/elektronnyj-retsept. – 2018. – 13.03).

У Торгово-промисловій палаті заговорили про проект нової редакції
Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів
нерухомого майна. Планують звернутися до профільного комітету
Верховної Ради стосовно створення правових механізмів із охорони теплових
мереж, рекомендації з розвитку системи теплопостачання міста Києва.
Члени комітету з питань підприємництва у сфері житлового та
комунального господарства при ТПП України провели VI засідання, у ході
якого обговорили проблемні питання галузі, зокрема правила доступу до
інфраструктури об’єкта будівництва та будинкової розподільної мережі.
Йшлося про новий електронний сервіс.
Про що домовилися та що просять у міністра.
Члени комітету домовились направити звернення на ім’я віце-прем’єрміністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадія Зубка. У зверненні просять:
- розробити та затвердити єдиний для всіх учасників ринку робіт із
технічної інвентаризації порядок ведення архівних матеріалів технічної
інвентаризації й інвентаризаційних справ;
- розробити та затвердити порядок доступу виконавців робіт до
матеріалів технічної інвентаризації й інвентаризаційних справ і забезпечити
можливість надання всіма учасниками ринку робіт із технічної інвентаризації
інформаційних довідок;
- запровадити облік суб’єктів господарювання – виконавців робіт із
технічної інвентаризації із зазначенням їх назв, адрес, контактних даних і
сертифікованих виконавців, які перебувають у трудових відносинах із
суб’єктом, із зазначенням номера сертифіката;
- створити електронний реєстр технічної інвентаризації об’єктів
нерухомого майна (Людмила Кліщук В Україні створюють електронний
реєстр нерухомого майна // https://nachasi.com/2018/03/13/elektronnyjreyestr-neruhomogo-majna. – 2018. – 13.03).
До кінця 2018 року в Україні обіцяють запустити ще 8 онлайнпослуг.
Офіційна інформація
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Керівник напряму електронних послуг проекту «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» Данило
Молчанов:
Зараз триває розробка цих послуг й, імовірно, влітку ними вже можна
буде скористатися.
Мова йде про реєстрацію автотранспортних засобів, заміну посвідчень
водія і технічного паспорта, замовлення номерних знаків, ліцензію на
транспортні перевезення, дозвіл на транскордонні перевезення, ліцензування
у галузі ліків та сертифікацію ліків.
В Києві запустили онлайн-сервіс для забудовників. Новий електронний
сервіс заощаджує час громадян і створює сприятливі умови для інвесторів та
забудовників. Із 1 січня 2018 року громадянам і забудовникам стало набагато
зручніше укласти договір пайової участі. Так, за допомогою електронного
сервісу «Пайова участь» замовник може подати документи в електронній
формі з накладенням електронного цифрового підпису на кожен поданий
документ онлайн через субвеб-сторінку Департаменту економіки та
інвестицій (Людмила Кліщук В Україні запустять іще 8 онлайн-послуг //
https://nachasi.com/2018/03/06/v-ukrayini-zapustyat-ishhe-8-onlajn-poslug.
–
2018. – 06.03).

Система електронного урядування в галузі охорони здоров’я eHealth
допоможе відслідковувати рух пацієнтів, прийоми у лікарів й зробить
неможливою широко розповсюджену нині торгівлю підробними
листками непрацездатності.
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун:
«Ми розпочали електронну систему охорони здоров’я. Вона
називається eHealth. У ній будуть електронні листки непрацездатності. І ми
зможемо слідкувати які лікарі кому випусують ті листки. Я думаю, коли вже
буде електронний реєстр та електронна система, буде набагто менше
проблем із тим, що є підробки, або з тим, що ці листки продають через
Інтернет».
За даними в.о. міністра, остаточне запровадження eHealth відбудеться
до кінця 2018 року. Рецепти теж будуть електронними, додала Супрун. «Це
більш прозоро. Менше корупції» (Уляна Супрун придумала спосіб
ефективно
виявляти
фальшиві
лікарняні
листки
//
http://expres.ua/news/2018/03/04/286453-ulyana-suprun-prydumala-sposibefektyvno-vyyavlyaty-falshyvi-likarnyani. – 2018. – 04.03).
1 червня 2018 року МОН планує здійснювати ліцензування освітньої
діяльності вишів винятково в електронному вигляді через Єдину
державну електронну базу з питань освіти. Щоб протестувати цю систему
та забезпечити її ефективну роботу, з 1 березня 2018 року протягом трьох
місяців ліцензування відбуватиметься одночасно як в електронному, так і в
паперовому вигляді.
Офіційна інформація
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Ліцензійні справи будуть реєструватися в порядку надходження їх до
МОН згідно електронної черги.
Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування Міністерства освіти і науки Андрій Шевцов:
«Перехід до електронної форми ліцензування значно полегшить та
прискорить його проведення, зменшить затратність та повністю усуне
корупційні ризики. А те, що ми зробимо цей перехід від паперової форми до
електронної поступовим, дасть можливість закладам освіти адаптуватися до
нового формату».
У межах електронного ліцензування виш самостійно вноситиме
відомості про кадрове та матеріально-технічне забезпечення до ЄДЕБО.
Кадрову інформацію потрібно буде оновлювати кожного навчального року
до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення – до 31 грудня або
протягом трьох місяців після зміни інформації. Загалом заклад освіти має
право, у разі потреби, оновлювати інформацію протягом року.
Докладні роз’яснення щодо процедури надаватиме Технічний
адміністратор ЄДЕБО – ДП «Інфоресурс». Інструктивні матеріали можна
знайти на сайті ДП «Інфоресурс» у розділі «Керівництво користувача
ЄДЕБО»
(який
розміщено
за
посиланням https://www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/KerKor-R.2ELEKTRONNE_LICENZYVANNYA-2017.pdf).
МОН працює над спрощенням процедури ліцензування освітньої
діяльності, зокрема її переведення в електронний формат, у межах урядовогромадської ініціативи «Разом проти корупції» (МОН спростив процедуру
ліцензування для вишів – відтепер його можна здійснити в електронному
форматі
//
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/mon-sprostiv-procedurulicenzuvannya-dlya-vishiv-vidteper-jogo-mozhna-zdijsniti-v-elektronnomuformati. – 2018. – 02.03).

Офіційна інформація
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Регіональні ініціативи
В Днепре летом заработает Mobile ID – сервис онлайнидентификации, позволяющий получать административные услуги в
электронном виде с помощью телефона. Днепр будет первым городом
Украины, где заработает такая система.
Личность человека будет подтверждать сим-карта.
Советник днепровского городского головы, и.о. заместителя
городского головы Бориса Филатова Яника Мерило:
«Я очень горжусь, что сегодня Днепр готов, и мы первые в Украине.
Получение услуги по телефону – это быстрая и простая технология. Система
будет работать с помощью электронной цифровой подписи, которая
приравнивается к реальной подписи. Я думаю, то, что мы сегодня
анонсируем, будет менять жизнь. И мы хотим, чтобы бюрократия постепенно
отмирала».
Директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке АО
«Киевстар» Евгений Кражан:
«Подключение услуги будет занимать 10-15 минут. При получении
Mobile ID необходимо будет подписать договор о получении электронной
цифровой подписи и приложение о предоставлении мобильных услуг. То
есть у вас на руках будет две бумажки и сим-карта нового образца, которая
поддерживает 4G и имеет модуль защищенной идентификации» (Днепр
станет первым украинским городом, запустившим Mobile ID //
https://newsone.ua/news/society/dnepr-stanet-pervym-ukrainskim-horodomzapustivshim-mobile-id.html. – 2018. – 29.03).
У Kyiv Smart Hub City сьогодні відбулося засідання робочої групи
Асоціації міст України з питань розвитку електронного урядування в
містах. У числі іншого, обговорювали розвитку системи безпечного міста
– роботу міських камер відеоспостереження, побудова платформ
електронної демократії та питання інтеграції державних реєстрів з
міськими.
Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій
КМДА Юрій Назаров:
«Kyiv Smart Hub City відбулося засідання робочої групи Асоціації міст
України з питань розвитку електронного урядування в містах. В рамках якої
ми разом з колегами обговорили нинішній стан та майбутнє розвитку цього
напряму в Україні».
За його словами, на заході обговорювалися такі теми як «створення
міських платформ, практична реалізація впровадження реєстрів на місцевому
рівні, інтеграція з державними реєстрами, побудова платформ електронної
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демократії, розвиток систем безпечного міста і робота міських камер
відеоспостереження».
«Звичайно ж, ми представили нашим колегам ту експертизу, яку
напрацювали в рамках Kyiv Smart City і поділилися результатами нашої
роботи. Безсумнівно, подібні обговорення важливі для налагодження
комунікації між українськими містами та обміну досвідом з розвитку міської
цифрової інфраструктури».
Як повідомив Юрій Назаров, він хоче зробити такі зустрічі з обміну
досвідом між містами України регулярними.
«Це дасть можливість швидкого впровадження технологій і
реформування в містах. Київ був визнаний лідером Смарт сіті в Україні»
(Київ визнано лідером у сфері впровадження систем «розумних міст» в
Україні // https://golosodesa.com.ua/ki %D1 %97v-viznano-l %D1 %96derom-ysfer %D1 %96-vprovadjennia-sistem-rozymnih-m %D1 %96st-v-ykra %D1 %97n
%D1 %96/33131. – 2018. – 27.03).

Прокуратура повідомила про підозру депутату Пустомитівської
райради на Львівщині за умисне неподання декларації.
Як повідомляється, відповідно до вимог Закону України «Про
запобігання корупції», депутат є особою, яка щорічно до 1 квітня зобов’язана
подавати до Національного агентства з питань запобігання корупції
декларацію про майновий стан і доходи.
Проте, народний обранець однієї із районних рад на Львівщині
унеможливив здійснення фінансового контролю за своїми доходами та
видатками, оскільки умисно не подав декларацію за 2016 рік.
Відтак, відповідно до п.1 ч.1 ст.481 КПК України, цьогоріч у березні,
виконувачем обов’язків прокурора Львівської області вказаній особі
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної
інформації).
За скоєне депутату загрожує позбавлення волі строком до 2 років з
трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та
перебуває на контролі органів прокуратури Львівської області (Проти
депутата райради на Львівщині відкрили кримінал за неподання едекларації // https://zik.ua/news/2018/03/27/proty_deputata_rayrady_na_
lvivshchyni_vidkryly_kryminal_za_nepodannya_1293497. – 2018. – 27.03).
Місто Борислав приєднано до Єдиної системи місцевих петицій, яка
дозволяє забезпечити єдиний высокий рівень якості обслуговування
громадян з боку органів місцевого самоврядування щодо подання
електронних петицій.
Регіональні ініціативи
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Єдину систему місцевих петицій було створено в рамках програми
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP),
що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом
Східна Європа, Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством
з питань електронного врядування.
Тепер бориславці можуть створювати власні електронні петиції за
посиланням e-dem.in.ua/boryslav, що дозволить налагодити ефективніші
співпрацю та діалог між владою та громадою, розповіли у міськраді
(Борислав приєднався до Єдиної системи місцевих петицій //
https://zik.ua/news/2018/03/20/boryslav_pryiednavsya_do_yedynoi_systemy_mist
sevyh_petytsiy_1288369. – 2018. – 22.03).

Регламентна комісія Київради підтримала проект рішення та
рекомендувала профільній комісії Київради створити робочу групу, аби
зробити Порядок доступу до пленарних засідань Київради простим та
зрозумілим для громадян .
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
регламенту та депутатської етики депутати підтримали із зауваженнями
проект рішення про Порядок доступу до пленарних засідань Київради.
Відповідно до запропонованого порядку, особа має подати письмову
заяву або заповнити електронну форму заяви на офіційному порталі міста
Києва. Всі зареєстровані відвідувачі вносяться у відкритий перелік. Потім він
публікується на сайті Київради та відображається на екрані в бюро
перепусток. Всього 60 осіб одночасно можуть перебувати кулуарах сесійної
зали. Розрахунок максимальної кількості людей, які можуть перебувати в
сесійній залі, проводив Український науково-дослідний інститут цивільного
захисту (Людмила Кліщук На засідання Київради можна реєструватися
онлайн // https://nachasi.com/2018/03/06/zasidannya-kyyivrady-onlajn. – 2018.
– 06.03).

Регіональні ініціативи
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Експертний погляд
Оксана
Ферчук,
керівник
торговельного
майданчика
Zakupki.Prom.ua:
1 апреля исполняется два года с момента, когда система публичных
закупок ProZorro стала обязательной для использования.
За это время почти 12 тыс компаний и частных предпринимателей
подали более 73 тыс жалоб и требований в адрес госучреждений.
Доля проблемных тендеров не так уж велика – 6 % от 730 тыс. Если же
говорить о сумме этих закупок, то она впечатляет: более 256 млрд грн, а это
уже 27 % от общей цифры – 925 млрд грн.
То есть речь идет о риске неэффективного использовании бюджетных
средств именно в дорогостоящих тендерах. Поэтому борьба за
справедливость и обжалование дискриминационных условий закупки или
несправедливых решений организаторов тендеров имеет большое значение.
Какие же злоупотребления наиболее распространены в ProZorro, и
как с ними бороться?
Неправомерная дисквалификация
Если госучреждение желает сделать победителем торгов определенного
поставщика, оно дисквалифицирует всех других участников торгов
независимо от предложенной ими цены. В погоне за собственной выгодой
оно может вывести из игры даже десяток компаний с более выгодными
предложениями.
Конечно, дисквалификация бывает оправдана: участники не
предоставили вовремя все необходимые документы или не выполнили
другие условия закупки. Однако случаются ситуации, когда объективных
причин нет.
Обжаловать решение заказчика. Жалобы на неправомерные решения
можно подавать только через площадки-участницы ProZorro. Жалобы
должны быть оформлены согласно установленным требованиям, а залогом
успеха является четкая аргументация позиции поставщика, чьи права были
нарушены.
Из 6,4 тыс жалоб на решения 32 % были удовлетворены.
Придавать нарушения огласке. Поднимать шумиху в СМИ, соцсетях,
писать отзывы на мониторинговом портале DoZorro. Активистам удается
восстанавливать справедливость в 40 % торгов с выявленными нарушениями.
Сформировать имидж компании-борца. Если не мириться с любыми
проявлениями несправедливости в закупках, вас начнут бояться. Есть
поставщики, вступать в конфликт с которыми заказчики не рискуют. Они
знают, что те будут бороться за правду до последнего.
Условия под поставщика и «трудности перевода»

Експертний погляд
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Случается, что в торгах одним из условий участия является наличие у
поставщика специфического документа – сертификата или протокола
испытания товара. На его получение нужен месяц, а торги – через две недели.
По странному стечению обстоятельств у одного из участников этот
документ есть и он подготовлен перед объявлением торгов. Конечно,
создается впечатление, что условия писались под этого конкретного
поставщика.
Обратиться к заказчику с требованием изменить условия, которые
ограничивают равное участие поставщиков в торгах. За время работы
ProZorro таких требований было подано 18 тыс. Половина из них была
удовлетворена.
Обжаловать условия закупки. Система ProZorro не может заставить
каждого организатора закупки вести себя честно, но она дает поставщикам
действенный инструмент для восстановления справедливости. Из почти 2,6
тыс жалоб на условия закупки треть была удовлетворена.
Написать отзыв на DoZorro. Активисты мониторингового портала
помогают поставщикам исправлять дискриминационные условия тендеров.
Для этого они от имени общественных организаций обращаются к
организаторам закупок, пишут письма вышестоящим и контролирующим
органам.
Также в условиях торгов бывают размытые формулировки, непонимание
которых поставщиком может стать причиной его дисквалификации.
К примеру, если в условиях есть пункт «Предоставить документ,
подтверждающий качество товара», это может значить и документ от
производителя, и сертификат независимого органа. В таком случае только
заказчик знает, какой документ он посчитает правильным, а какой забракует.
Внимательно читать условия закупки. Участнику стоит скрупулезно
изучить все требования. Если он сомневается в том, что нужно предоставить,
необходимо до аукциона потребовать от заказчика внести изменения в
документацию. Это позволит исключить неоднозначное толкование условий
и можно будет подготовить документы в точности с указаниями заказчика.
Игра в прятки
Заказчик может объявить торги так, чтобы их не нашли «чужие»
поставщики и не подали свои предложения. Участники ищут тендеры
разными способами – по фильтрам, ключевым словам, CPV-категориям
(классификация товаров и услуг), из подписки, настроенной по
определенным критериям.
Однако если допустить грамматические ошибки в названии предмета
закупки, сделать название слишком сложным и непонятным или разместить
тендер в неправильной категории, закупку будет очень сложно найти без
прямой ссылки на нее. Именно эту прямую ссылку и получает «свой»
поставщик.
Проводить поиск закупок разными путями. Использовать разные
фильтры, искать закупки вручную по конкретному заказчику, применять
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алгоритмы поиска на площадках-участницах системы и на основном сайте
ProZorro.
Использовать
систему
риск-индикаторов
DoZorro. Индикаторы
сигнализируют о тендерах с повышенным риском неэффективности
проведения процедуры или ограничения конкуренции. Анализируя
подозрительные тендеры, легче выявить недобросовестных заказчиков.
Кроме перечисленных способов борьбы со злоупотреблениями, есть
советы, которые изначально помогут успешно участвовать в
госзакупках.
Первое – как можно раньше найдите интересующий тендер, чтобы до
окончания периода приема предложений было много времени. Тогда вы
успеете задать вопросы организатору закупки, получить ответы,
инициировать внесение изменений в условия или обжаловать
дискриминационные условия.
Максимально быстро находить тендеры помогают правильно
настроенная подписка и умелое использование различных поисковых
фильтров.
Второе – регулярно анализируйте закупки, похожие на те, что вас
интересуют. Особое внимание обращайте на другие тендеры интересующего
вас организатора и на закупки, где регулярно участвуют ваши конкуренты.
Главное – изучать, кого и за что отклонили, чтобы не повторять ошибки.
Вам помогут аналитические инструменты системы ProZorro и доступные
на площадках выгрузки таблиц с даннями (Проти ProZorro:
найпопулярніші
порушення
в
системі
//
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/03/28/635404. – 2018. – 28.03).

Дарина Даниленко, керівник з комунікацій OpenDataBot:
Один
з принципів відкритих
даних
–
порівнянність
та
інтероперабельність. Це означає, що споживачі інформації повинні мати
можливість об’єднувати та порівнювати дані з різних реєстрів.
Opendatabot аналізує відкриті українські реєстри й в нашій роботі
особливо важливо мати можливість коректно ці дані співставляти.
Єдиний спосіб це реалізувати – надати кожному об’єкту унікальний
ідентифікатор.
У випадку з юридичними особами – це код ЄДРПОУ. Якщо він буде
зазначений в різних базах даних, ми матимемо змогу співставити всю
інформацію й зробити свій висновок щодо репутації та історії цієї компанії.
У випадку з ідентифікацією людей все складніше. На даний момент в
Україні немає чіткого розуміння, як саме ідентифікувати особу, не
порушуючи її право на захист персональних даних. Судячи з того, що Україна
робить в цьому напрямку, такого способу найближчий час і не буде.
Розбираємося, чому так відбувається.
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Для того, щоб зрозуміти, що в двох різних реєстрах йде мова про одну й
ту саму людину, нам необхідно мати певні ознаки, які будуть однаковими і
при цьому будуть достатньо унікальними.
З якими ж даними ми зазвичай маємо справу. В більшості реєстрів
міститься інформація про ім’я, прізвище та по-батькові людини, її
місцепроживання. В деяких реєстрах може міститися інформація про освіту,
роботу, бізнес, особисті зв’язки людини. В 90 % цієї інформації може
вистачити для того, щоб відрізнити двох різних людей, але так буває не
завжди.
Одного разу ми робили журналістське розслідування. Суть його
полягала в тому, що один харків’янин зареєстрував за однією адресою 154
компанії з однаковими назвами.
Досліджуючи цю історію ми знайшли декларацію чиновника. Його
прізвище, ім’я та по-батькові повністю збігалося з ПІБ бізнесмена. Згідно з
його декларацією, проживав він також у Харкові. Серед тих 154 компаній
знайшлося дві, які знаходилися за тією ж адресою, за якою була вказана
адреса компанії, яка зазначалася в декларації.
Але відповіді на питання, чи це дійсно одна й та сама людина нам
знайти не вдалося. В такій ситуації журналісту необхідно або відмовитися від
написання матеріалу, або висловити припущення (але його, на жаль,
більшість читачів не помітить). Так ми стоїмо перед вибором – виносити
цікаву історію в публічну площину або лишитися на боці людини й не
ставити її репутацію під сумнів, допоки уся інформація не буде підтверджена
на 100 %. Але чи буде вона підтверджена?
З тією самою проблемою ми зіштовхуємося, коли не можемо
співставити ім’я фізичної особи-підприємця та суму її податкового боргу
(ДФС не хоче публікувати код ЄДРПОУ та ідентифікаційний номер,
посилаючись на порядок, озвучений Мінфіном). В такому випадку в
Opendatabot доводиться приховати інформацію про податковий борг людей з
однаковими іменами.
Вирішенням цього питання міг би стати деякий унікальний
ідентифікатор, номер, який би належав виключно одній людині і при цьому
був публічним. Тоді б ми сміливо змогли зв’язати одну особу або навпаки
відхилити свою тезу.
Чи є вже такий ідентифікатор?
В більшості громадян України є реєстраційний номер облікової картки
платника податків, більше відомий як -- ідентифікаційний податковий номер
(далі ІПН). Його отримує кожен українець незалежно від віку. Зазвичай це
відбувається перед тим як отримати соціальну виплату, влаштуватися на
роботу, придбати нерухомість або завести рахунок у банку. Відповідно,
більшість повнолітніх людей вже мають ІПН.
ІПН не змінюється протягом усього життя й не може бути присвоєний
комусь іншому після смерті особи. Дані, пов’язані з номером, мають
зберігатися в архіві 75 років.
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Відтак ІПН цілком міг би стати таким ідентифікатором.
То чому ж його не використовують?
Справа в тому, що ІПН містить інформацію про дату народження.
Правозахисники вважають, що подібна інформація є персональними даними,
а отже її обробка та розповсюдження можливі лише за згодою особи, в
іншому випадку це порушення права людини на повагу до її приватного та
сімейного життя, свого житла та кореспонденції.
В Україні органом, який відповідає за удосконалення системи захисту
персональних даних, є Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини.
В своєму коментарі Opendatabot Уповноважений з прав людини відніс
код ІПН до персональних даних і підкреслив, що його використання містить
чимало серйозних ризиків для особи.
«До персональних даних можна віднести: прізвище, ім’я, по-батькові,
адресу, телефони, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, національність, освіту, сімейний стан тощо. Така
інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може
оброблятися в тому числі поширюватись тільки за їх згодою.
Поширення інформації про реєстраційний номер облікової картки
платника податків може призвести до безпідставного втручання у її особисте
життя та свідчити про порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод.
Зокрема це може призвести до незаконного використання
реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Наприклад, для
укладення та виконання неправомірного правочину стороною якого буде
суб’єкт персональних даних (без його на те згоди) або який буде укладено на
користь суб’єкта персональних даних (при відкритті рахунків в банку або
оформленні кредиту; при купівлі/продажу дорогих матеріальних цінностей
(нерухомість, автомобіль і т.д.); при оформленні соціальних виплат тощо)».
Гаразд, то може є якісь більш безпечні альтернативи?
Дійсно, альтернативою ІПН міг би стати унікальний номер запису в
реєстрі (УНЗР). Саме про нього говорив заступник голови Державного
агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб. В минулому
році на наше питання щодо ідентифікатора особи він відповів наступним
чином:
«Використовувати ІПН як унікальний номер громадянина неправильно.
Він призначений не для цих цілей й, відповідно, не може використовуватися.
Зараз розвивається Єдиний демографічний реєстр, в якому є УНЗР. Це
13-значний код громадянина.
Зараз в цьому реєстрі 5 млн населення (на квітень 2017 року) й він
активно поповнюється. У нас з цього приводу є план з міграційною
службою».
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Унікальний номер запису у реєстрі складається із 13 цифр, може бути
розділений рискою після 8 позиції. Перші 8 цифр – дата народження
(YYYYMMDD), решта 5 цифр номер запису на цей день.
Відповідно, УНЗР має той само недолік, що й ІПН – він містить
персональну інформацію, а отже так само не може бути поширеним без згоди
особи.
Ще одна проблема – далеко не всі громадяни мають УНЗР. Його
використання – це перспектива 10-15 років, коли база буде достатньо
повною.
Виходить, що потрібні інші альтернативи?
Є кілька можливий шляхів вирішення цієї ситуації.
Можна переглянути наші погляди на персональну інформацію, визнати,
що дата народження не є персональними даними. Якщо так – то
використання ІПН як ідентифікатора буде цілком логічним.
Можна прописати ряд виключень, в яких використання ІПН або УНЗР
буде можливим. Це можна зробити за аналогією з інформацією з декларацій
чиновників або ФОПів.
Працювати над новим ідентифікатором або видозмінити старі.
Допоки це питання не буде вирішеним, ми ризикуємо правами людей
набагато більше. Випадкові припущення на основі автоматичних співпадінь
можуть нашкодити репутації особи та її персональному життю, а наслідки
будуть драматичнішими, ніж в ситуації коли інформація про її дату
народження буде опублікована (Як ідентифікувати особу в Україні //
https://biz.nv.ua/ukr/experts/danylenko/jak-identifikuvati-osobu-v-ukrajini2459114.html. – 2018. – 22.03).

Юлія Улинець, Гал-інфо:
Глобалізація і потужний прогрес цифрових технологій вносять
фундаментальні зміни в усі аспекти життя суспільства. Відбуваються
разючі перетворення у бізнес-секторі з приходом е-комерції. І для того
щоб бізнес мав змогу розвиватися, він давно уже стає цифровим.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко зазначає: «Державні органи влади – це, передусім,
сервісні структури, які мають обслуговувати потреби громадян. Однак
кожен, хто хоч раз відвідував владні кабінети, аби пройти реєстрацію,
отримати довідку, дозвіл, ліцензію тощо, мав змогу відчути, який іноді
вигляд цей «сервіс» має насправді. І часто виникає бажання – звести все
спілкування із чиновниками до мінімуму».
Саме для необхідних трансформацій в державі, сьогодні урядування має
бути електронним, тобто е-урядуванням. Воно сприяє покращенню
ефективності внутрішніх процесів, а також – якості взаємодії держави з
громадянами і бізнесом. Усі розвинуті країни, які намагаються максимальну
кількість адміністративних і публічних послуг перевести в електронний
формат, ідуть саме таким шляхом. Це робить державне управління
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ефективним, адже на заміну папірцям і держслужбовцям приходить
оптимізація процесів, взаємодія електронних реєстрів тощо. В результаті
цього, держава економить фінансові та людські ресурси, скорочує час на
оброблення звернень і вироблення рішень.
Більше того, електронні послуги роблять взаємодію пересічних
громадян і бізнесменів із державою швидкою, прозорою і безболісною.
Немає контактів із чиновниками – немає місця корупційним ризикам. Якщо
потрібні послуги можна отримати з дому чи офісу онлайн – це, звісно,
відбувається швидше за особисті візити та набагато зручніше.
Інформатизація процесів також зводить нанівець допущення помилок,
спричинених людським фактором.
То що ж таке електронна послуга? Це адміністративна або інша
публічна послуга, що надається громадянину або юридичній особі в
електронній формі. Завдяки цьому, громадянин має змогу отримати цю
послугу від держави (оформлення ліцензії, соціальної допомоги, особистого
документу тощо) без персонального відвідування органів влади. Е-послуги
надаються через Інтернет, тож доступні з дому чи офісу 24 години на добу та
сім днів на тиждень.

Е-послуги розроблені профільними міністерствами, Державним агентством з питань еврядування та експертами Програми EGAP.
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Мета Уряду – щоб українці взагалі не мали потреби відвідувати органи
влади для отримання послуг, а могли робити це дистанційно. Від
інтенсивного впровадження електронних послуг виграють усі: і люди, і
бізнес, і держава в цілому.
До слова, ще влітку 2017 року Кабмін ухвалив план із виконання
розробленої Держагентством з питань електронного урядування Концепцію
розвитку системи електронних послуг, реалізація якої передбачена на період
до 2020 року. Концепція містить перелік послуг, надання яких в електронній
формі передбачається першочергово. Це – близько 100 послуг , які є
найбільш затребуваними серед громадян і представників бізнесу.

Перелік доступних бізнесу послуг на Урядовому порталі.

Станом на сьогодні українцям вже доступно понад 50 електронних
послуг. У першу чергу урядовці намагаються робити електронними ті
послуги, які користуються найбільшим попитом у громадян, як-от
оформлення допомоги при народжені дитини, отримання житлової субсидії,
реєстрація бізнесу, початок та прийняття в експлуатацію будівництва тощо.
Наразі найбільшою популярністю користується електронна послуга з
відкриття ФОП. Так, за допомогою онлайн-сервісу вже відкрито 1211 ФОП.
Повний перелік доступних е-послуг можна знайти, скориставшись
тематичним каталогом або загальним пошуком на Урядовому порталі.
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Перелік доступних громадянам послуг на Урядовому порталі.

Утім, багато хто може задати питання: якщо паперові документи я
засвідчую своїм підписом чи печаткою, а при особистому візиті пред’являю
паспорт, то як це робити в Інтернеті?
Для того щоб ідентифікувати особу або підписанта документу, в мережі
існують кілька способів електронної ідентифікації. Простіше кажучи –
способів підтвердження того, що громадянин є саме тією особою в Інтернеті,
за кого себе видає. Ідентифікацію онлайн можна здійснювати за допомогою
електронного цифрового підпису (ЕЦП) і BankID.
Зазвичай для користування електронними послугами потрібен саме ЕЦП
як один із найнадійніших способів. Електронний цифровий підпис за
правовим статусом прирівняний до власноручного підпису або печатки.
Якщо детальніше, то ЕЦП – це дані в електронній формі, отримані за
результатами криптографічного перетворення, які додаються до інших даних
або документів і забезпечують їх цілісність та ідентифікацію автора. За
допомогою ЕЦП можна підписувати документи, користуватися
електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо.
Документи, підписані за допомогою ЕЦП, мають таку саму юридичну силу,
як і звичайні.
Усі юридичні особи в Україні вже мають ЕЦП, адже він зручний для
роботи. А от серед пересічних громадян ЕЦП ще не надто поширений. І це –
головна перешкода для користування впровадженими електронними
послугами.
Якщо у вас ще немає ЕЦП – бажано його оформити. Зробити це можна в
одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК), пред’явивши
паспорт і індивідуальний податковий номер (ІПН). Сьогодні таких центрів в
Україні 24. Інформацію про них можна знайти на сайті Центрального
Експертний погляд
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засвідчувального органу Міністерства юстиції України, який забезпечує
акредитацію такої діяльності.
У більшості випадків оформлення ЕЦП вимагає особистого візиту та
коштує до 540 грн. Виключенням є АЦКС Державної фіскальної служби та
Приватбанку, які видають ЕЦП безкоштовно. Останній взагалі надає
можливість дистанційного оформлення ЕЦП для клієнтів банку, що є
неабияк зручним. Також АЦСК Мін’юсту забезпечує безкоштовне
оформлення ЕЦП для державних службовців. Строк дії сертифікатів ЕЦП
становить два роки.
А щодо BankID, то це спосіб електронної перевірки громадян за
допомогою їхніх даних в банку, де вони обслуговуються. Щоразу, коли особа
хоче скористатися електронною послугою, портал формує електронний запит
до банку, де особа є клієнтом, для отримання її персональних даних. Це може
бути ПІБ, паспорт, адреса, електронна пошта та інші дані – залежно від
порядку надання конкретної е-послуги. На підставі отриманих даних і
проводять електронну автентифікацію особи. Проте, BankID має нижчий
рівень довіри, ніж ЕЦП, та може застосовуватися не для всіх е-послуг – лише
найменш ризикових. Сьогодні найбільш поширеними є BankID від Ощадбанк
та Приватбанк.
Варто додати, що кожен громадянин повинен відстоювати своє право на
користування електронними сервісами. Бо, на жаль, інколи трапляються
ситуації, коли чиновник зловживає своїм становищем і вимагає паперової
довідки або особистого візиту, хоча послуга вже повністю доступна онлайн.
Тому громадянин має знати про свої права і вміти їх відстоювати.
За останні 2 роки Україна піднялась на 25 позицій у світовому рейтингу
е-урядування, на 18 і 23 позицій – у рейтингах відкритих даних. Тож Україна
зробила великий крок уперед на шляху цифровізації. Інтенсивне переведення
адміністративних і публічних послуг в електронний формат, їх популяризація
серед населення, розвиток навичок у держслужбовців працювати за новими
стандартами – це одні з ключових завдань, покладених на Державне
агентство з питань електронного врядування, що є ключовим драйвером усіх
цих процесів.
Однак, подальший стрімкий розвиток можливий лише за умови
застосування революційних підходів та найбільш перспективних технологій,
що передбачено проектом Концепції розвитку електронного урядування в
Україні до 2020 року. Посилаючись на оптимістичні прогнози голови
Держагентства Олександра Риженка, є впевненість, що вже скоро електронні
послуги стануть для всіх українців чимось добре знайомим і повсякденним, а
державне управління – ефективним (Електронне урядування: все, що вам
потрібно знати про Е-послуги // https://galinfo.com.ua/articles/elektronne_
uryaduvannya_vse_shcho_vam_potribno_znaty_pro_eposlugy_283692.html. –
2018. – 21.03).
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Президентські вибори без маніпуляцій, зберігання даних у
держреєстрах – без махінацій, істотне зниження рівня корупції,
об’єктивні перевірки ДФС, довіра громадян до держінститутів,
величезна економія державного та міських бюджетів, правдива
інформація про свіжість продуктів у супермаркетах і т.п. – всі ці,
здавалося б, фантастичні для України «речі» можливі найближчим
часом. За маленької умови – використання блокчейна.
Ця технологія забезпечує надійність зберігання будь-яких даних,
неможливість їхньої підробки і зміни заднім числом завдяки тому, що
інформація одночасно міститься на безлічі пов’язаних між собою і
віддалених один від одного пристроїв. Простіше кажучи, для здійснення
шахрайства потрібен доступ до всіх серверів і згода безлічі аудиторів, що
неможливо.
Восени минулого року Україна першою в світі переклала на блокчейн
торги держпідприємства «Система електронних торгів арештованим майном»
(СЕТАМ). Далі частково «випустила» у блокчейн Державний земельний
кадастр і Реєстр майнових прав. На цьому новації застопорилися, хоча
чиновники раніше обіцяли перевести на блокчейн усі держреєстри, органи
забезпечення безпеки, сфери енергетики, охорони здоров’я і т.п.
На конференції «Впровадження блокчейна у міську цифрову
інфраструктуру», що відбулася 15 березня, представники КМДА заявили,
що планують запустити цю технологію для ряду сервісів. Головним
«стимулом» для них стала вимога громадськості забезпечити прозорість і
усунути маніпуляції. Представники бізнесу на заході підкреслювали, що у
них більш ніж достатньо фахівців та ідей. Але чи є насправді попит при владі
на впровадження антикорупційних сервісів? На яких умовах держава готова
співпрацювати? Які проекти могли б бути реалізовані найближчим часом? На
ці питання Mind шукав відповіді серед учасників конференції.
Перші кроки Києва
Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій
КМДА, співкоординатор ініціативи Kyiv Smart City Юрій Назаров
розповів, що першим пілотним проектом стане перенесення на
децентралізовану платформу сервісу запису до дитячих садочків міста.
«Зараз сервіс активно працює, близько 36 000 киян записали своїх дітей у
електронну чергу. Однак не завжди вдається так, що дитина
«переміщається», скажімо, з 25-го на 29-е місце в черзі. Жителі цікавляться,
чому так відбувається, чи не маніпулюємо ми даними. Насправді, у нас є
пільговики, діти учасників АТО, яких ми зобов’язані ставити без черги», –
пояснює Юрій Назаров. За його словами, щоб забезпечити прозорість
процесу і довіру до цього сервісу, було вирішено перевести його на
блокчейн. Технологія дозволить всім бажаючим контролювати, що
відбувається з чергою.
У КМДА сподіваються, що сервіс вдасться «підключити» до нової
технології протягом двох місяців. Втім, поки не визначено необхідний обсяг
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фінансування і хто стане технічним підрядником проекту. «Все залежить від
того, яке фінансування буде. Якщо бюджетні гроші – то, звичайно, будемо
проводити відкритий тендер за стандартною процедурою. Якщо грантові
кошти – грантодавець сам визначатиме підрядника. Я буду домагатися, щоб
це були не бюджетні кошти».
Перший пілот дасть можливість протестувати особливості використання
децентралізованих технологій і надалі масштабувати досвід на інші міські
сервіси, сподіваються у КМДА. «Схожа «довірча» ситуація у нас зараз із
електронними петиціями, громадським бюджетом. Кияни хочуть бути
впевненими, що все відбувається прозоро, без маніпуляцій. Як людина, що
відповідає за ІТ, я гарантую, що втручання у систему немає. Якщо ми будемо
використовувати блокчейн – всі бажаючі зможуть переконатися, що це
насправді так».
Ідеї бізнесу
Учасники конференції запропонували чимало реалізованих проектів, які
можуть бути запущені в Україні: від проведення тендерів, оплати
комунальних послуг, управління міським господарством до виборів на
блокчейні. Наведемо кілька яскравих прикладів.
Українсько-американський мільярдер Марк Гінзбург розповів, що
Південно-Африканська республіка впроваджує репутаційний блокчейн.
Система фіксує всі адміністративні, кримінальні порушення держслужбовців.
Ці дані не можна вилучити, змінити. Надалі чиновник не може працювати у
держорганах. «Мені б дуже хотілося побачити аналог в Україні. На жаль,
сьогодні корупція і зловживання службовим становищем – бич вітчизняних
міських структур, що передається з покоління у покоління. Це вже карма.
Коли у нас викривають у провині, в кращому випадку дають можливість
звільнитися за власним бажанням. І ніщо не заважає через деякий час
влаштуватися, скажімо, в мерію іншого міста. Якби у нас впровадили
репутаційний блокчейн – він би мав ефект чистилища і зіграв би превентивну
роль. Ми б звільнилися від величезного числа несумлінних чиновників».
Ідея спікера була сприйнята з гумором.
Партнер компанії Distributed Lab Роман Сульжик:
«Якщо у нас таке введуть – Україна зупиниться. Адже антикорупціонери
порушують підвалини української держави. Вони – ворожі шпигуни, які
намагаються зруйнувати стовп, на якому стоїть вся країна».
Він запропонував ще кілька ідей.
«Нещодавно ДФС створила якусь систему, аби ловити тих, хто
ухиляється від податків. Але система управляється ув ручному режимі.
Думаю, все ухильники знають критерії системи і можуть їх обійти. Якби ці
дані по корпораціям у знеособленому вигляді виклали б у публічний доступ
на блокчейні, у бізнесу з’явилася б можливість створити сервіс зі штучним
інтелектом, який більш об’єктивно виокремлюватиме ухилення від податків.
Ці дані передавалися б інспекторам, далі результати перевірки вносилися б
до системи». За його словами, аналогічний сервіс можна було б запустити
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для закриття митних «дірок», випустивши у публічний доступ знеособлену
інформацію.
Ще приклад. «Держава могла б вибудувати із бізнесом зовсім інші
відносини, якби компанії були готові перенести свою бухгалтерію на
блокчейн. Скажімо, зараз банки щомісяця відсилають НБУ звіти, а потім
виявляється, що частина цих документів підроблені. Якщо ж фінустанова
весь свій облік стане вести на блокчейні та щодня вноситиме дані про
депозити, кредити тощо, то заднім числом нічого собі намалювати не зможе.
Крім того, банку не потрібно буде регулярно висилати звітність». На його
думку, до таких банків у регулятора буде набагато більше довіри. НБУ, в
свою чергу, зможе дати їм поблажки у вигляді нормативів або інших
послаблень.
Монетизація
Аукціон СЕТАМ, Земельний кадастр і Реєстр майнових прав зараз
безоплатно підтримує на блокчейні компанія Bitfury, повідомив Mind глава
Держагентства з питань електронного урядування Олександр Риженко.
«Надалі одна з можливих схем монетизації – transacion fee (комісія з кожної
транзакції. – Mind)», – раніше пояснював керуючий партнер ЮК «Юскутум»
Артем Афян, який займається юридичним супроводом проекту.
Представники КМДА на конференції натякали, що вибити гроші з держміськбюджетів вкрай складно. Тому пропонували бізнесу іншу схему
співпраці. Міська влада готова відкрити дані стартапам. А монетизація – за
рахунок споживачів. «Завдання міста – надати доступ до цифрової
інфраструктури, відкритих даних, до систем. Якщо у вас є ідея – подавайте
свій проект у акселератор Kyiv Smart City Hub. Місто його розгляне, і у разі
актуальності надасть платформу для запуску», – пропонує Юрій Назаров. За
його словами, акселератор довів свою ефективність. Наприклад, підтриманим
містом сервісом електронного запису на прийом до лікаря зараз вже
користується половина України.
Чи дозволять в Україні реалізувати антикорупційні проекти? IT-фахівці
розповіли на конференції, що створили сервіс для проведення місцевих
виборів на основі блокчейна. Запропонували проект владі невеликого
українського містечка. Останні на словах прийняли ідею на «ура». Однак
повідомили, що без законодавчого поля проект реалізувати поки що
неможливо.
За словами Олександра Риженко, у Верховній Раді зареєстровано два
законопроекти про криптовалюти, мета яких – ввести у законодавчу площину
основні поняття, в тому числі й блокчейн, токени, ICO. Нещодавно
документи були об’єднані у один для якнайшвидшого просування.
З огляду на «оперативність» проходження непролоббованих
законопроектів у ВР, законодавче поле в нашій країні з’явиться не раніше,
ніж за кілька років. Поки ж учасники конференції пропонували
використовувати обхідні маневри. Юрій Назаров підкреслив, що й під час
відсутності законодавчого регулювання немає проблем робити перші кроки.
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Місто готове розглядати і під свою відповідальність впроваджувати
перспективні проекти.
Владислав Радиш, global government director компанії Bitfury,
підкреслив, що блокчейн, як і будь-яка інша технологія, не вимагає
регулювання. Законодавча ж база потрібна тільки для деяких сервісів,
продуктів, які створюються на базі технології. Наприклад, щоб впровадити
перевірку підрахунку голосів на місцевих виборах, можна використовувати
найпростіший трюк: назвати сервіс системою плебісциту.
Спікери наголошували: вони сподіваються, що держава оцінить
величезні можливості технології і не стане гальмувати її впровадження.
«Блокчейн – технологія цифрової довіри. Зараз спостерігається дуже великий
дефіцит довіри між громадянином і державою. Обидві сторони мають
потребу в підвищенні його рівня».
«У Великобританії кажуть: якщо хочете вбити мікробів – не потрібно
викручуватися, просто відкрийте вікно і впустіть світло. У нас же поки
люблять, щоб було темно і сіро. Блокчейн так важливий тому, що він має на
увазі великий ступінь відкритості. Відкриті дані – це світло, яке не тільки
створить безліч нових бізнесів, а й істотно заощадить витрати державних і
міських бюджетів», – резюмує Роман Сульжик (Євгенія Підгайна Вбивця
корупції: як нові технології знищать махінації у держінституціях //
https://mind.ua/publications/20182818-vbivcya-korupciyi-yak-novi-tehnologiyiznishchat-mahinaciyi-u-derzhinstituciyah. – 2018. – 16.03).

Кріптовалютний хайп 2017 року з’явився на зростанні котирувань
біткойна. Історіями про запаморочливий зліт першої крипто валюти
рясніють сторінки інтернету. Однак криптовалюти відволікають увагу від
дійсно революційної технології блокчейн, яка їх породила. Саме блокчейн
дав додаткові гарантії безпеки, що й призвело до планомірного перетікання
капіталу в цифровий світ, скасувавши необхідність у посереднику у вигляді
фінансових установ. Ці ж гарантії безпеки можуть перевернути все
сьогоднішнє життя й скасувати необхідність будь-яких інших посередників:
від нотаріусів до виборчих комісій.
За великим рахунком блокчейн – це новий спосіб зберігання інформації.
Завдяки використанню криптографічних методів захисту дані, вміщені до
ланцюга блоків, більше ніхто й ніколи не може ані змінити, ані видалити.
Виходить таке собі вічне сховище з нескінченним доступом.
Ці переваги блокчейна забезпечуються прозорістю і множинним
копіюванням. Прозорість у тому, що вся інформація доступна всім учасникам
блокчейна. А множинне копіювання досягається шляхом розподілу даних
між усіма вузлами системи.
Таким чином, якщо зловмисник захоче провести маніпуляції з
інформацією, йому доведеться вносити правки в усіх вузлах системи
одночасно. Завдяки множинному копіюванню практичне втілення махінацій
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неможливе. А функція прозорості дасть зрозуміти всім іншим учасникам, що
мережу атакують, і дозволить вчасно блокувати шахрая.
Використання нової технології також вирішило одвічне питання між
учасниками будь-яких відносин – питання довіри. Досі роль гаранта довіри
виконували посередники, які беруть плату за свої послуги. Нам досить часто
доводиться стикатися з посередниками у вигляді банків, страхових компаній
або державних інститутів.
Але блокчейн виглядає як розподілена система, в якій можуть
перебувати тисячі або мільйони учасників, кожен з яких є рівним один перед
одним. Тому єдиного адміністратора не існує. Рішення тут ухвалюються
шляхом встановлення розподіленого консенсусу, що дозволяє взаємодіяти
один з одним без посередників.
Наведені особливості блокчейна на сьогодні роблять його
найнадійнішим з усіх способів зберігання інформації, а також дозволяють
відмовитися від централізованих систем на користь децентралізації, а
значить, забрати контроль у посередників-монополістів і передати його
громадянам.
Блокчейн в державі
Оскільки до блоків можна помістити дані будь-якого змісту, то
застосування нової технології поступово поширюється на всі сфери людської
діяльності. І державне управління тут не виняток.
Найбільш яскравим прикладом є організація голосування. Expanse
Borderless Tech ще в 2016 році в США розробила блокчейн-систему
голосування. Система передбачає створення «гаманця» для кожного
кандидата на виборах. Кожен виборець отримує лише одну цифрову монету
й нею можна проголосувати лише один раз.
При голосуванні людина відправляє свою монету до обраного гаманця, а
весь процес записується до бази даних блокчейн. Виборець має можливість
перевірити правильність зарахування його голосу. Це прекрасний приклад
організації прозорого з дотриманням демократичних норм виборчого
процесу. Цей спосіб волевиявлення широко лобіюється в США. Не
виключено, що на тлі постійних скандалів із виборами президента в
найближчому майбутньому Штати впровадять блокчейн у виборчий процес.
Тиждень тому в африканській країні Сьєрра-Леоне пройшли перші в
світі вибори президента з використанням технології блокчейн. За словами
представників швейцарського стартапу, який забезпечив волевиявлення,
використання блокчейна в процесі виборів дало можливість не лише
мінімізувати ризики втручання у вибори, а й більш оперативно оголосити
результати. Але вибори – це далеко не єдиний процес у держуправлінні, який
можна налагодити за допомогою блокчейна.
Наша країна має цілу купу проблем, які потрібно вирішити в
найближчому майбутньому. І найголовніша причина впроваджувати
блокчейн на державному рівні – це прагнення побороти корупцію. Звичайно,
щире прагнення, а не показне.
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Україна ще в квітні минулого року від імені Державного агентства з
питань електронного урядування уклала угоду з міжнародною компанією
Bitfury, яка надає широкий спектр рішень у сфері держуправління на базі
блокчейна. В першу чергу блокчейнізації піддадуться держреєстри, соціальне
забезпечення, охорона здоров’я та енергетика.
Першою ластівкою став оновлений Державний земельний кадастр. Ще в
жовтні минулого року в Мінагрополітики заявили, що відтепер вся
інформація про земельні ресурси країни перенесена до розподільного
реєстру.
Менше з тим поки влада схожа на ретрограда, який надто неохоче
рухається в бік іноваційної технології. До бюджету досі не закладають
коштів на повноцінне впровадження блокчейну до систем керування. Це й
недивно: для того, щоб відмовитися від централізованих систем і передати
контроль до рук громадян, потрібна політична воля.
Приватне лобіювання
Як уже говорилося, блокчейн в тому числі ефективний у волевиявленні.
Крім виборів, іншим способом може бути лобіювання інтересів. Але в
нашому світі тлише великі корпорації можуть дозволити собі впливати на
законодавців. Високі витрати та непрозорі механізми лобіювання не
дозволяють громадянам або їхнім спільнотам користуватися цією
можливістю. Не особливо покладаючись на чиновників, українська компанія
Aeneas пропонує по-своєму вирішити проблему відносин громадян з урядом,
зробивши послуги лобіювання доступними широким соціальним групам.
Платформа Aeneas являє собою екосистему цифрового громадянського
суспільства, яка дозволить вивести вирішення питань громадського
обговорення, аудиту, проведення тендерів або місцевого самоврядування на
якісно інший рівень.
Працює це таким чином. Власник облікового запису на платформі
проходить персональну верифікацію, після чого він може зробити запит на
проходження професійної верифікації та отримання статусу лобіста.
Верифікований лобіст може переглядати заявки користувачів на
лобіювання індивідуальних або суспільно важливих проектів. Він також
може провести аудит розміщеного запиту, встановити вартість реалізації
запиту, виходячи з ціни своїх послуг, і взяти участь у тендері виконавців.
Після участі в тендері лобісти відмічають ті заявки, за виконання яких
готові взятися. Вибір виконавця-лобіста здійснюється під час кампанії зі
збору коштів. При перерахуванні коштів користувачі вказують кращого
лобіста. Якщо за відповідною заявкою лобіста кошти успішно зібрані, то
йому перераховується зібрана сума, і він може приступати до роботи. По
суті, перед нами приватизація виконавчої влади держави шляхом її
автоматизації. І що більше буде користувачів, то життєздатніша система.
Тут перед блокчейн-технологією просто безмежні можливості.
Застосування блокчейна в держсекторі допоможе подолати економічне,
технологічне і правове відставання в найкоротші терміни та з мінімальними
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витратами. А це, своєю чергою, змінить структуру суспільства, приводячи
його до більш децентралізованих і самоврядних форм (Від біткойна до
виборів президента. Як блокчейн усуне корупцію в Україні //
https://www.slovoidilo.ua/2018/03/15/stattja/finansy/bitkojna-vyborivprezydenta.-yak-blokchejn-usune-korupcziyu-ukrayini. – 2018. – 15.03).

Юрій Косюк, голова МХП оцінив концепцію створення
загальнодержавної автоматизованої системи Відкрите довкілля.
На думку бізнесмена, українська громадськість вже давно потребує
автоматизації процесів збору інформації та запровадження електронного
урядування в сфері екології. Косюк наголосив, що це серйозний крок на
шляху до вирішення проблем охорони навколишнього середовища.
Швидке оперування даними про проблемні точки значно пришвидшить
вирішення кризових ситуацій, а головне зможе їх попередити.
Однак, Косюк зазначив, що головну роботу у цьому напрямку слід
зосередити на місцях, а точніше – в діючих ОТГ та тих, які знаходяться в
процесі об’єднання. Він також переконаний, що громади повинні мати не
лише доступ до проблематики, а і ресурси для її вирішення.
– Органам центральної влади слід залишити лише координаційну та
наглядову функції. Оскільки у вирішенні питань екології провідну роль
повинні відігравати громади – саме вони мають стати головними арбітрами в
екологічному захисті своїх територій (Косюк: У вирішенні питань екології
провідну
роль
повинні
відігравати
громади
//
https://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20180314-kosyuk-u-vyrishenni-pytan-ekologiyiprovidnu-rol-povynni-vidigravaty-gromady. – 2018. – 14.03).
Олександр Опанасенко, народний депутат:
Мова піде про так звані open data (іншими словами, відкриті дані),
які передбачають вільний доступ до інформації для будь-якої особи.
Від користувача вимагається дотримання умов атрибуції, або, в
перекладі на загальнозрозумілу мову, авторського права, тобто при
застосуванні цих інформаційних даних він повинен вказати джерело їхнього
отримання.
Концепція інформаційної відкритості з’явилася не вчора і не сьогодні.
Статистичні дані людство застосовує досить тривалий час. Так, ще 300 років
тому один пересічний англієць за власної ініціативи почав збирати відомості
про народження і смерті співгромадян, відслідковував кількість
новонароджених хлопчиків і дівчаток. Згодом він передав свої напрацювання
до офіційних установ, і на основі цих даних англійські урядовці змогли
обрахувати кількісний склад своєї армії, тобто почали формувати її не від
«балди», а керуючись грамотними розрахунками. Це такий коротенький
екскурс в історію. А тепер про сьогодення.
Величезні масиви інформації, які нагромадили офіційні урядові
структури у всьому світі (зокрема й на громадян своїх країн) поставили
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людство перед неабиякими викликами. Вони (верхи) знають про нас все, тоді
й ми маємо право так само знати все, чим живе країна. Ми повинні розуміти,
як формуються бюджети, куди і яким чином витрачаються наші податки, як
нас будуть лікувати, яку освіту зможуть отримати наші діти – цей список
практично невичерпний.
У країнах з усталеною демократією високопосадовці давно зрозуміли,
що вони змушені будуть відкрити інформацію для громадян. Процес, хоча й
не дуже швидко, проте зрушив з місця. Нині у багатьох розвинутих країнах
програми open data підтримуються на державному рівні. Це передбачає
створення необхідної законодавчої бази, що допомагає розширити напрями
відкритих даних та поліпшити умови їхнього використання для всіх членів
суспільства. Так, у Європі діють не лише національні програми розвитку
відкритих даних, а й загальноєвропейські, на які ЄС витрачає чималі кошти.
Своєю чергою open data відкривають великі можливості для розвитку
бізнесу, зокрема в ІТ-сфері, створенні нових програмних продуктів.
В Україні часів Януковича про відкритість даних не було й мови.
Правда, у 2011 році Верховна Рада прийняла Закон про доступ до публічної
інформації, проте дістатися до неї було непросто. І лише у післямайданний
період у цій сфері відбулися дійсно значні зрушення – у 2017 році Україна
піднялася на 18 позицій у рейтингу країн з open data, залишивши позаду
Італію, Португалію, Грецію, Хорватію, Польщу та ін.
Це справжній прорив, особливо, якщо брати до уваги наше
консервативне чиновництво, якому ну дуже не подобаються жодні
нововведення. Бюрократ не любить і боїться прозорості, а тут від нього
вимагають показати все, в тому числі і те, що «нажито непосильным
трудом». Це, погодьтеся, справжній розрив шаблону. Проте за справу взялися
такі люди, яким важко було протистояти: відомі журналісти-розслідувачі,
громадські активісти, авторитетні юристи, і нарешті ті, хто найкраще знає, як
треба працювати з інформацією, – представники ІТ-сфери. І вони перемогли,
зокрема уже в 2014 році в Україні запрацював перший урядовий сайт open
data.
На сьогодні у відкритому доступі є дані державного бюджету, єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців,
громадських формувань, національного законодавства та ін. У 2018 році
передбачається відкрити дані у сферах екології, земельних відносин та
охорони здоров’я, оскільки вони є дуже важливими для наших громадян, а
належної інформації у відкритому доступі поки що дуже мало. Власне, вся
інформація, на яку є суспільний запит, має бути відкритою.
Звичайно, це тільки початок, попереду нас чекає велика і копітка робота.
По-перше, ідею open data треба пропагувати у суспільстві, бо поки що
більшість людей далека від цього. Дехто взагалі не знає, що то таке, інші
хоча й чули, проте не зовсім обізнані, що з цією інформацією слід робити, не
розуміють, наскільки великий економічний ефект приносить використання
open data. Але це справа часу.
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Сьогодні ж найбільш важливою ділянкою роботи для спеціалістів є
цифрова обробка відкритих даних, які оприлюднюють державні установи.
Справа в тім, що вони подаються в незручних для роботи форматах –
переважно у вигляді текстових файлів (doc., docx., pdf. тощо). Для того аби
відкриті дані не залишилися декларацією, потрібно зробити їх такими, аби
вони піддавалися машинному (автоматичному) зчитуванню і легко
поєднувалися з будь-якими іншими категоріями open data. Чим, власне, й
займаються ІТ-компанії.
Здавалося б, за свій благородний труд ці компанії повинні мати
найбільшу підтримку від держави Україна, котра оголосила відкритість
даних як свій пріоритет. Проте не усе так добре «у датськім королівстві». Без
ложки (швидше, навіть відра) дьогтю у цій діжці меду не обійшлося.
Поділюся з читачами прикрою історією, що сталася з однією з таких
компаній, маю на увазі «Ю-Контрол».
Тобто якщо ви плануєте співробітництво з певною бізнесовою
структурою, то буквально за пару хвилин і адекватну плату можете мати
повне досьє на потенційного партнера і прийняти рішення про співпрацю або
відмовитися від неї, якщо отримані дані вас не влаштовуватимуть.
Важливість такого сервісу для підприємців важко заперечити. Та якщо ви
думаєте, що «Ю-Контрол» держава підтримує, то ви глибоко помиляєтесь.
Уже майже рік компанію кошмарить Служба безпеки України, котрій
активно не подобається її діяльність.
Спробую коротко донести читачам суть справи. Компанію звинувачують
у незаконному збуті спеціальних технічних засобів, що використовуються
для негласного отримання інформації, за попередньою змовою групи осіб, а
також у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем.
Звинувачення фейкові, бо жодних доказів «злочину» до цього часу не
знайдено, хоча слідчі дії тривають уже протягом року. Почалося це жахіття у
березні 2017. Саме тоді в офіс компанії прийшли з обшуком представники
спецслужб, які забрали всі фінансові документи, комп’ютерну техніку,
провели обшуки в помешканнях директора фірми Сергія Мільмана,
співробітників, а також ділових партнерів компанії, вилучивши готівку, що
належала цим людям. У цій ганебній операції було задіяно понад 100 (!)
співробітників СБУ.
Повторюсь – доказів нуль. Розпорядники публічної інформації
(Мін’юст, Мінекономрозвитку, Держстат, ДФС України, ДСА України,
Держспецзв’язок, Вищий господарський суд, Держагентство електронного
урядування) повідомили про відсутність несанкціонованого втручання в
держреєстри. Жодних доказів стосовно збуту спеціальної техніки для
отримання негласної інформації також немає.
На сьогодні єдине, чого вдалося добитися – це закриття справи проти
Сергія Мільмана та повернення коштів усім, у кого вони були незаконно
вилучені. Техніку до цього часу тримають під арештом, справа проти
компанії триває.
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Виникає цілком закономірне запитання: чому СБУ з такою
наполегливістю намагається знищити компанію «Ю-Контрол»? Чи не тому,
що ті зазіхнули на «святе»? Адже ні для кого не секрет, що саме торгівля
інформацією у непрозорий спосіб завжди була джерелом незаконного
збагачення для певної частини «безстрашних борців з ворогами держави». А
положення монополіста давало можливість виставляти на свої «послуги»
захмарні ціни, залежно від рівня власної аморальності.
Хто володіє інформацією – володіє світом. Цей постулат добре
усвідомлюють наші керманичі, і саме тому в Україні і досі мають місце
масові переслідування ІТ-бізнесу. Історія компанії «Ю-Контрол» – яскравий
приклад боротьби владних структур з тими, хто намагається позбавити їх
монополії на інформацію. Проте мені здається, що точка неповернення вже
пройдена. Спільними зусиллями ми подолаємо усі перепони і зможемо
зробити Україну дійсно модерною, відкритою як для своїх громадян, так і
для
цілого
світу
(Кому
заважає
відкрита
Україна?
//
https://24tv.ua/komu_zavazhaye_vidkrita_ukrayina_n937341. – 2018. – 12.03).

Галина Удовик, спеціаліст програми відкритих даних проекту
«Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах»,
організатор Open Data Challenge:
Дані стають невід’ємною частиною будь-якого бізнесу, адже це чи не
єдиний ресурс, який з часом лише примножується, а не вичерпується.
Через попит на нові джерела актуальних даних бізнес-потенціал відкритих
даних, опублікованих державою чи бізнесом у відкритому, структурованому
та придатному для машинного зчитування форматі, зростає у світі стрімкими
темпами. За результатами дослідження European Commission, ринок
відкритих даних ЄС до 2020 року збільшиться на 36 % і становитиме 75 млрд
євро.
Компанії, які будують бізнес на основі відкритих даних або ж просто
використовують їх як один з елементів своєї бізнес-моделі, мають потенціал
викликати
значний
інтерес
у
інвестора.
Для
прикладу,
за прогнозами дослідницької компанії International Data Corporation, кожен
євро, інвестований в стартап із Open Data Incubator for Europe, принесе 14
євро доходу до 2020 року.
Розвиток стартапу на основі відкритих даних великою мірою залежить
від наявності, різноманіття та якості самих даних. Якість даних продовжує
залишатись викликом як для України, так і для інших країн світу, проте
кількість доступних наборів відкритих даних в Україні щорічно
збільшується. Отже, як компанії чи стартапу використати зростаючий тренд
відкритих даних на свою користь?
Як працювати з відкритими даними
Що ж це означає, бізнес на основі відкритих даних? Відкриті дані
приносять прибуток компаніям у різний спосіб та на різних етапах ланцюга
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створення цінності – від публікації даних, до їх агрегації, аналізу та
створення продуктів та сервісів на їх основі.
Постачання даних. Коли ми говоримо про відкриті державні дані, то
публікують їх саме центральні та місцеві органи державної влади, а також
державні та комунальні підприємства. Проте відкритими даними вважаються
також і дані компаній, які вони оприлюднюють у відповідному форматі. Уже
зараз такі компанії як Uber, KLM, Syngenta, Mastercard, та багато інших
надають доступ до своїх даних для розробників у всьому світі.
Агрегація. Компанії-агрегатори збирають дані та поєднують їх між
собою, надаючи переважно інформаційні сервіси на основі агрегованих
даних з декількох джерел. Часто такий вид бізнесу називають датаброкерами, і він є найбільш популярним серед компаній, що працюють з
відкритими даними.
Аналіз. Відкриті дані часто також використовуються для того, щоб
отримати глибше розуміння та аналіз певних тенденцій чи явищ. Такий
аналіз даних може слугувати як окремим комерційним продуктом, так і
надавати конкурентної переваги іншому продукту компанії.
Створення продуктів та сервісів на основі відкритих даних
Варто розуміти, що відкриті дані можуть приносити користь та вигоду
для бізнесу не лише тоді, коли вони є центром продукту чи сервісу.
Зокрема, опитування європейських компаній, що працюють з відкритими
даними, показало, що у бізнес-моделі 38 % компаній відкриті дані грають
допоміжну роль, доповнюючи чи удосконалюючи основний продукт. Лише
12 % компаній зазначали, що використовують відкриті дані як основний
ресурс для свого продукту чи сервісу.
Як заробити на відкритих даних
Бізнес-моделі продуктів, що працюють з відкритими даними, нічим
особливо не відрізняються від класичних бізнес-моделей технологічних
стартапів. Серед тих, які найчастіше використовуються в Україні та світі:
Freemium. Бізнес-модель, при якій основний продукт чи сервіс
надається користувачу безкоштовно, а більш розширена чи покращена його
версія або додаткові функції – продаються додатково.
Це бізнес-модель відомого українського проекту OpenDataBot, сервісу
моніторингу реєстраційних даних українських компаній для захисту від
рейдерських захоплень і контролю контрагентів. Це чат-бот, який дозволяє
підписатись на 10 компаній у будь-якому із найпопулярніших месенджерів і
отримувати агреговану інформацію ці компанії із понад 18-ти державних
реєстрів. Сервіс передбачає платну підписку для тих, хто бажає моніторити
понад 10 юридичних осіб.
Cross-subsidy. Компанії, що працюють за цією бізнес-моделлю
отримують плату за свій продукт чи сервіс від однієї групи споживачів, що
дозволяє їм надавати цей продукт безкоштовно або за нижчою ціною іншій
групі споживачів.
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Із найбільш яскравих міжнародних прикладів – OpenCorporates,
найбільша база даних компаній у світі, що пропонує структуровану
інформацію про майже 140 мільйонів юридичних осіб. Сервіс є
безкоштовним для журналістів, громадських активістів та науковців, проте
оплачується компаніями, які використовують його дані в комерційних цілях.
Demand platform. В контексті відкритих даних, ця бізнес-модель
передбачає легкий та зручний доступ до великих масивів зібраних та
структурованих даних за платною підпискою.
За такою бізнес-моделлю працює, наприклад, сервіс Walnut Medical, що
пропонує детальні дані з 19 тисяч європейських та 6 тисяч американських
медичних закладів, а також аналіз, візуалізацію та консультування на основі
цих даних.
Відкриті дані – це ще дуже нове для України та світу явище, тому немає
чітких правил та вказівок як будувати бізнес, який точно стане успішним. На
практиці стартапи переважно поєднують різноманітні бізнес-моделі, а ще
частіше – експериментують, придумуючи свої власні (Чи можна заробити
на відкритих даних. І як саме // https://ain.ua/2018/03/08/startap-ta-vidkritidani-pracyuvati-ne-varto-ignoruvati. – 2018. – 08.03).

Катерина Оніліогву, керівник напряму відкритих даних, проект
«Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах»;
співавтор – Олексій Вискуб, перший заступник голови Державного
агентства з питань електронного урядування:
Органи влади мають три місяці, щоб опублікувати понад 600
типових наборів даних. Є ризики, що деякі органи опиратимуться, але у
них нічого не вийде.
Третього березня світ відзначає Міжнародний день відкритих даних.
Зараз їх за цінністю прирівнюють до нафти, але ця ефектна метафора не
надто коректна.
На відміну від дорогоцінного природного ресурсу дані невичерпні.
Держава повинна відкривати їх для підвищення прозорості та розвитку
інновацій.
Україна має один з найбільш детальних у світі нормативних документів
щодо відкриття даних – постанову Кабміну №835 «Про затвердження
положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних».
Цей акт передбачає відкриття та регулярне оновлення понад 600 наборів
даних. Це й не дивно, адже чиновники краще за інших уміють вигадувати
відмовки.
Відмовка №1. Не можна, щоб хтось заробляв на наших даних. Ми
виконуємо всю роботу, а хтось на цьому заробить?
Головна ознака відкритих даних – їх доступність для використання і
поширення, в тому числі – з комерційною метою. Деякі органи вважають, що
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саме їм належать «державні» дані, а інші не повинні отримувати комерційну
вигоду від них.
Іноді проблема навіть не в публікації даних. Головна цінність та
потенціал відкритих даних полягає у можливості створення нових бізнесмоделей та монетизації. Саме це розвиває інновації та становить цінність для
економіки.
Відкриття Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізосібпідприємців та громадських формувань дало поштовх створенню бізнессегменту з перевірки контрагентів. OpenDataBot – сервіс моніторингу
реєстраційних даних компаній та судового реєстру для захисту від
рейдерських захоплень і контролю контрагентів.
За лічені секунди користувач може отримати дані на телефон.
OpenDataBot має понад 100 тис користувачів та нагороду Open Data Business
Award за найефективніше використання відкритих даних для трансформації
бізнесу.
Відмовка №2. Ми і так відкриті. Тільки подивіться на наш сайт, там
море інформації.
Чиновники часто не розуміють, що таке відкриті дані, або плутають їх із
публікацією інформації на сайтах органів влади. Однак публічна інформація
не є відкритими даними. Відкриті дані – це первинні структуровані дані у
відкритих форматах, які дозволяють їх зручну та автоматичну обробку.
На відміну від звичної для України риторики про відкриті дані як
інструмент прозорості, для ЄС відкриті дані є інструментом економічної
вигоди та інновацій. У 2015-2016 роках через програму Open Data Incubator
for Europe було інвестовано 5,4 млн євро у 57 компаній, що створило
економічний вплив на 23,7 млн євро.
Відмовка №3. Як це без печатки? Я викладу, а ви щось зміните? Без
печатки і підпису – то не документ!
Якщо орган влади публікує дані, то за законом «Про доступ до публічної
інформації» дані можуть використовуватися «у комерційних цілях, у
поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного
продукту».
Органи влади можуть використовувати дані в діяльності, що обмежена
їхніми посадовими обов’язками, але бізнес та громадянське суспільство
можуть знайти необмежене використання і мати користь від цих даних, якщо
вони відкриті.
Орган влади відповідає за достовірність даних, але якщо стартапи
використовують ці дані в комбінації з іншими, то за це відповідають
стартапи.
Відмовка №4. Відкриті дані нікому не потрібні, у них нема жодної
цінності.
Відкриті дані – це сировина для розробки продуктів та аналітики. Коли
їх використовують, вони мають соціальну та економічну цінність. Для
громадських організацій найбільшу цінність становлять антикорупційні дані.
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Найбільшим попитом серед бізнесменів користуються ЄДР, судовий реєстр
та геодані.
Дослідження свідчать, що для ЄС відкриті дані можуть дати приріст в
економіці на 1,5 % ВВП, Великобританії – 0,4 %, країн G20 – 1,1 %. Київська
школа економіки проводить дослідження, яка економічна користь від
відкритих даних в Україні.
Щоб максимізувати таку вигоду, Державне агентство з питань
електронного урядування за підтримки проекту «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах» проводить щорічний національний
конкурс інноваційних IT-проектів та рішень на основі відкритих даних Open
Data Challenge.
У 2017 році на конкурс надійшло 170 заявок з 31 міста України. Троє
переможців конкурсу отримали інвестиції на загальну суму 1,5 млн грн. Цей
конкурс демонструє попит на відкриті дані, тому другий його цикл, що
стартує 15 лютого, підтримає більше команд з призовим фондом 2,5 млн грн.
Відмовка №5. У нас багато роботи і нема часу на відкриття даних.
Доволі часто за кордоном органи влади починають відкривати дані, щоб
скоротити час відповідей на запити про доступ до публічної інформації. Коли
державний орган оприлюднює відкриті дані, це скорочує час відповідей на
величезну кількість запитів, а користувачі можуть швидше знайти і
використати цю інформацію.
У Чикаго кількість запитів на доступ до публічної інформації
зменшилася на 50 % після запуску порталу відкритих даних.
У Нідерландах після публікації даних про освіту навантаження на
Міністерство освіти зменшилося. Відкриття даних забирає певний час, але
дозволяє його економити у довгостроковій перспективі.
Відмовка №6. Це загроза персональній безпеці.
Закон про публічну інформацію регламентує, що публічна інформація,
яка містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється тільки
знеособленим чином.
Персональні дані повинні бути знеособлені та захищені відповідно до
закону «Про захист персональних даних». Можна точно сказати, що
євангелісти відкритих даних є ще більшими євангелістами захисту
персональних даних, адже аналіз великих масивів даних може призвести до
негативних наслідків.
Відмовка №7. Хтось побачить наші помилки, тому ці дані нам
зашкодять.
Державні службовці часто бояться, що відкриття даних продемонструє
дані низької якості або ще гірше – покаже їх з помилками. Проблема якості
існує і за кордоном. Наприклад, Government Digital Services Великобританії
сприяє використанню відкритих даних самими органами влади, що
публікують ці дані.
Цей принцип називається dogfooding коли уряд «споживає» свої ж дані,
щоб виявити помилки та підвищити якість відкритої інформації. Часто
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органи влади публікують дані та заохочують громадські організації давати
зворотний зв’язок про виявлені помилки, щоб їх можна було виправити.
Страх перед помилками також призводить до того, що громадяни не
знають про успіхи та досягнення в роботі тисяч державних службовців. Як
свідчить досвід, про негатив і так всі дізнаються, не залежно від того,
відкриті дані чи ні.
Висновки
Органи влади мають три місяці, щоб опублікувати понад 600 типових
наборів даних на data.gov.ua. Є ризики, що деякі органи опиратимуться, але
тепер ми впевнені, що громадськість зможе розбити всі міфи, пов’язані з
відкритими даними.
Постанова №835 була ухвалена у 2015 році, коли сфера відкритих даних
тільки зароджувалася. Зараз громадськість має всі інструменти, щоб сприяти
відкриттю даних навіть найбільш непоступливими органами влади (Cім
типових відмовок чиновників, щоб не відкривати дані //
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/03/2/634624. – 2018. – 02.03).
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Блоги та соціальні мережі
Max Nefyodov:
Всіх зараз очевидно хвилює пожежна безпека. Так ось вам про
процесс реформи контролю. Вчора як раз відкривали разом із Oleksiy
Honcharuk навчання для «пожежних інспекторів» (працівників 25-ти
територіальних органів Державної служби надзвичайних ситуацій України):
1) Інформація про всі заплановані перевірки та їх результати має бути
доступною он-лайн. Кожна людина повинна мати можливість бачити де
безпечно, а де ні та оцінювати свої власні ризики.
Наприклад,
по
ДСНС
в
базі
38
361
перевірок https://inspections.gov.ua/regulator/planned-inspections…
Ще немає результатів перевірок онлайн, але поступово база буде
наповнюватись по ходу роботи.
2) Мета діяльності інспекції має бути не виявлення порушення та
покарання порушника, а зменшення ризику (рівня небезпеки). Це докорінна
перебудова філософії роботи органу буде супроводжуватись створенням
інструментів для самоконтролю бізнесу (чек-лісти). Формального чек-ліста по
ДСНС
ще
немає,
але
ось
тут
вже
багато
інфи,
що
перевіряють https://inspections.gov.ua/regulator/view?id=39.
Відповідальний бізнес отримає конкурентну перевагу (люди будуть
більше ходити в ті ТРЦ, де з пожежною безпекою добре).
3) Зібрана за допомогою он-лайн системи статистика дозволить
побудувати матриці ризиків та спланувати управління ними. Тобто має бути
відновлений зв’язок між «перевіряємо більше» і «безпека зростає», а уряд
може знайти тоді баланс між вартістю перевірок і суспільною безпекою (це
політичне питання). Зараз цього зв’язку немає, тому більшість людей і
ставляться
до
перевірок
із,
м’яко
кажучи,
недовірою
(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. – 30.03).
Тимофій Бадіков, громадський діяч:
Вже з квітня МОЗ анонсує приписну кампанію для пацієнтів, а це
означає повноцінний початок роботи електронної системи охорони
здоров’я eHealth. Ми багато говорили про цю систему, загострюючи увагу на
тому, що саме eHealth стане одним з дієвих інструментів, що дозволить
побороти корупцію в охороні здоров’я України, а головне – підвищити
ефективність надання медичних послуг. Натомість після двох років плідної
роботи отримуємо незрозумілу картину, яка може тільки погіршити ситуацію.
На жаль, ми всі вже звикли до того, що в океані української корупції
практично неможливо знайти бодай маленький острівець прозорості та
відкритості. Ми всі щиро сподівалися, що електронні платформи зможуть
стати основним драйвером у боротьбі з кволістю державних органів та
Блоги та соціальні мережі
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корумпованістю чиновників, та схоже, що і тут інтереси «обраних»
ставитимуть понад усе. Так, наші чиновники стали розумнішими. Вони
потроху починають засвоювати ази електронного управління. Вони вже
розуміють можливості IT-сфери, яка у розвинених країнах дає
багатомільярдні прибутки. То чому б сюди не накласти регуляції, і запускати
на цей ринок тільки тих, з ким ти домовився? Питання риторичне, і читачі
прекрасно розуміють, про що йде мова. Але повернемося до нашого МОЗ, Ehealth, українських лікарів та пацієнтів, яким завчасно хочеться поспівчувати,
якщо наші песимістичні прогнози збудуться.
Вас це стосується: проблеми МІС
Мабуть небагато знайдеться українців, які можуть сказати, що таке
медична інформаційна система (МІС). Але пацієнтам, а особливо – лікарям,
знати про це важливо. МІС – це система автоматизації документообігу для
медичних закладів, у якій об’єднані система прийняття медичних рішень,
електронні медичні картки, моніторинг стану пацієнта (з діагностичного
обладнання), фінансова та адміністративна інформація, тощо. За новими
правилами будь-який медичний заклад відтепер має взаємодіяти з
центральним компонентом eHealth через МІС. По суті, МІС є мозковим
центром лікарні, без якого в умовах автономізації медичних установ робота
закладу буде просто неможливою.
На ринку України працює багато компаній, які пропонують закладам
різні медичні системи. Серед них є і такі, що вже більше 15 років
спеціалізуються на таких послугах (для приватних лікарень). Але багато МІС
з’явилося нещодавно, з впровадженням електронної системи eHealth.
Сьогодні з українськими МІС є багато проблем. Одна з них – відсутність
універсалізації та стандартизації. Ніхто не дасть вам відповідь на питання –
якою ж має бути медична інформаційна система? Ми досі не маємо чек-листа
з вимогами до медико-інформаційних систем. А цим МОЗ мало зайнятися
якнайперше. При Координаційній раді МОЗ було створено спеціальну
комісію, що оцінювала МІС на належний рівень функціоналу. Але це мав би
бути орган, який проводить потужну роз’яснювальну роботу, чого наразі
немає.
З одного боку, запустивши медичну реформу, МОЗ ніби знімає з себе ряд
повноважень, віддаючи їх на місця, але через відсутність стратегії ми
ризикуємо зіштовхнутися з хаосом у системі надання медичних послуг. Це
може відвернути підтримку медреформи з боку громадян, на яку і так вже
вилили забагато бруду.
Серйозною проблемою є те, що запропоновані медико-інформаційні
системи по суті не є ними. Це просто системи реєстрації пацієнтів, але вони
поки що не мають жодного стосунку до вирішення суто медичних завдань. На
етапі реформування первинної ланки медичного обслуговування ці системи,
можливо, зможуть задовольнити потреби, але вони аж ніяк не зможуть
впоратися із подальшими задачами (вторинна і третинна ланки).
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Тут хочу наголосити на тому, що між реформою первинної медичної
допомоги і вторинною ланкою має пройти не більше 6 місяців. Чому так?
Тому що певний час лікарі вузької спеціалізації ще будуть миритися із
маленькими зарплатами відносно свої колег-терапевтів та педіатрів, але це
триватиме недовго. Тому реформу бажано робити одночасно на всіх ланках
медичної допомоги. Чи з’являться за ці декілька місяців повноцінні медикоінформаційні системи? З огляду на поточне становище справ, то вони
з’являться ще не скоро. Тоді виникає питання – а чи збирається МОЗ взагалі
продовжувати подальші реформи, бо за відсутності МІС робота медичного
закладу буде просто неможливою.
За правилами, встановлювати ту чи іншу МІС має головний лікар
медичного закладу. І тут виникає питання – а чи володіє лікар достатньою
компетенцією для цього? Як показує практика – ні. Вже багато випадків, коли
медичний заклад встановлював МІС, яка не відповідала його вимогам. І тут
замість підвищення ефективності ми маємо протилежний результат.
Якби МОЗ встановив чіткі правила до МІС, до і проблем можна було б
уникнути. Головному лікарю просто лишалося б порівняти функціональні
вимоги із пропонованими сервісами, що готова надати компанія.
Чому ж досі немає цього чек-листу? На мій погляд, це просто не бажання
брати на себе відповідальність. А ще – відсутність правил дає більше
можливостей керівним органам для корумпованих дій. Як відомо, у
каламутній воді досить легко ловити рибу. Лише уявімо собі МІС, який
обслуговує 100-200 тисяч пацієнтів. І тут раптом Державне підприємство
«Електронне здоров’я» висуває йому нові вимоги з метою витіснення цього
МІС з ринку. На жаль, недосконале законодавство поки що дозволяє іти на
подібні кроки, і компанія, яка надає медико-інформаційні послуги не буде
захищеною.
Про необхідність експертного залучення до розробки чек-листа для МІС
ми неодноразово говорили. Громадська рада при МОЗ зверталася з відкритим
листом до розробників програмного забезпечення, а багато експертів та
громадських діячів у своїх виступах продовжують говорити про численні
ризики, які можуть спіткати реформу охорони здоров’я. Мушу констатувати,
що ДП «Електронне здоров’я» разом з МОЗ просто не чують експертів.
Риторика заступника міністра Ковтонюка на останньому засідання
підкомітету ВР, на жаль, не залишає жодних сумнівів у тому, що гора наших
реформ знову народить мишу.
Сьогодні на сайті E-health розміщено 8 МІС, половина з них за своєю
суттю не є медичною інформаційною системою! Так званні мінімальні
вимоги до МІС не відповідають тим стандартам, які працюють у всьому світі.
Таким чином, під виглядом МІС багато з медичних закладів ризикує
отримати електронний сервіс з обмеженим функціоналом.
Монополія МОЗ на управління та інформацію
На превеликий жаль, але декларації МОЗ про обмеження власних
повноважень та децентралізацію поки що лишаються деклараціями. На
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прикладі електронної системи eHealth ми побачили протилежне. 5 лютого
Проектний офіс передав систему eHealth під управління МОЗ, для чого ще в
грудні 2017 і було створено ДП «Електронне здоров’я». Згідно проекту
Постанови «Про затвердження порядку функціонування електронної системи
охорони здоров’я» великі повноваження та важелі впливу надаються
Адміністратору центральної бази даних Державного підприємства
«Електронне здоров’я». Ми говоримо про те, що фактично держслужбовець
буде, наприклад, вирішувати, які МІС підключати чи відключати від
центральної бази даних.
Тобто ми знову прийшли до того, з чим власне намагаємося боротися.
Певне коло людей буде вирішувати долю електронної системи охорони
здоров’я – вкрай важливого елементу медичної реформи. У мене та багатьох
інших громадських діячів викликає велике занепокоєння кадрова політика,
зокрема, що стосується eHealth. Більше року тому ми пропонували створити
Координаційну раду МОЗ України з питань запровадження електронної
системи охорони здоров’я. Це мав бути незалежний орган, який міг би
органічно координувати дії медичних закладів, розробників МІС та
державного підприємства «Електронне здоров’я» з командою МОЗ. В листі
від нашої громадської організації «Платформа здоров’я» до Голови
підкомітету з контролю реалізації медичної реформи Ірини Сисоєнко ми
надали ряд обґрунтованих пропозицій змін проекту Постанови і вкотре
запропонували створення саме такого органу. Нагадаю, що наказом МОЗ від
14.02.2017 N125 така Координаційна Рада була створена, але востаннє вона
збиралася рік тому, бо досить швидко стала геть незручною для наших
можновладців. Фактично, МОЗ взяв у свої руки усю роботу над електронною
системою здоров’я, позбавивши експертів можливості втрутитися у цей
процес.
Ще одна суттєва проблема, на яку я хочу звернути увагу громадськості –
бажання МОЗ централізувати усю медичну інформацію, в тому числі і
інформацію, що стосується безпосередньо пацієнта. Якщо вже ми говоримо
про децентралізацію, то раціональною була б і децентралізації інформації.
Чому МОЗ має опікуватися інформацією, яка стосується конкретного
пацієнта?! Ми вже впевнилися в тому, що централізація повноважень та
інформації – це шлях до корупції та неефективності. Навіщо ступати на ті ж
граблі?! Чи ми сподіваємося, що громадськість все це має проковтнути?! Не
дивлячись на складність створеної системи і недосконалість законодавства,
громадські організації будуть робити все від них залежне, аби інформувати
суспільство про перебіг медичної реформи; про впровадження електронної
системи, встановлення медико-інформаційних систем в лікарнях; декларації з
лікарями, тощо.
Про український велосипед... Вже 27 років як ми його вигадуємо, в той
час як інші країни колись стикалися з такими самими проблемами як і ми.
Немає нічого особливого чи унікального у нашому способі життя чи
організації системи охорони здоров’я. Ми, як і поляки, як і французи, чи
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італійці живемо в умовах капіталізму і вільного ринку. Тож, мабуть, логічним
кроком для нас стане вивчення досвіду і запровадження його в Україні. Для
прикладу, в провідних країнах світу (і навіть в багатьох бідних країнах)
прекрасно функціонують медико-інформаційні системи. У всьому світі вони
складаються з п’яти модулів:
1. Модуль реєстрації пацієнта
2. Модуль амбулаторного менеджменту
3. Модуль, що виставляє рахунки та обробляє інформацію щодо
страхування пацієнта
4. Сервісний модуль
5. Безпековий модуль, що забезпечує контроль доступу до інформації
пацієнта
Це є базові модулі медико-інформаційної системи, які мають працювати
у кожному медичному закладі. У Великобританії, наприклад, цей
мінімальний софт закуповує для лікарень держава. А вже додаткові послуги
кожен медичний заклад докуповує самостійно.
Для забезпечення максимальної ефективності роботи МІС та усієї
електронної системи охорони здоров’я потрібно залучати якомога більше
міжнародних експертів, які могли б нам допомогти в цьому. Давайте не
будемо вигадувати велосипеда, а скористаємося рецептами, які прекрасно
працюють у світі (На заваді реформ: проблеми eHealth в Україні //
https://blogs.pravda.com.ua/authors/badikov/5aba36184fb0e. – 2018. – 27.03).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
22 березня Парламент дозволив здійснити легалізацію об’єктів
будівництва, які були зведені до квітня 2015 року без відповідного
дозволу. Закон ще має підписати Президент, і він набуде чинності
наступного дня від моменту його опублікування.
Йдеться про індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні
будинки загальною площею до 300 м2, побудовані в період від 5 серпня 1992
року до 9 квітня 2015 року, господарські (присадибні) будівлі та споруди
загальною площею до 300 м2, а також – споруди cільськогосподарського
призначення, побудовані до 12 березня 2011 року.
Таким чином, «будівельна амністія» стосується, перш за все, жителів
сільської місцевості, які через незнання або територіальну недоступність
органів держархбудконтролю не оформили одразу своє будівництво або
перебудову. Також ці законодавчі зміни торкаються малого бізнесу –
власників фермерських господарств.
Якщо земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, оформлена
належним чином, то заявникам для легалізації своїх об’єктів потрібно
здійснити три головні кроки. По-перше, отримати технічний паспорт на
об’єкт, по-друге – подати декларацію про його введення в експлуатацію.
Завершальний етап – отримання документу про право власності.
Блоги та соціальні мережі
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Суттєво спрощує процедуру легалізації самобуду той факт, що другий
крок можна здійснити онлайн. Електронна послуга з введення будівлі в
експлуатацію була впроваджена Державним агентством з питань
електронного урядування України разом із Державна архітектурно-будівельна
інспекція України і OSCE Project Co-ordinator in Ukraine у березні минулого
року. Як і решту 50 е-послуг, які наразі доступні громадянам і бізнесу, її
можна знайти на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Послуги»
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 27.03).

Дмитрий Дубилет:
Ровно год назад Украина удивлялась, как можно потратить на
неработающую систему е-декларирования то ли 30, то ли 100 млн грн.
Напомню, тогда мы предложили НАПК создать систему на платформе
iGov с бюджетом до 7 млн грн. А если бы этот бюджет был превышен, это
было бы за наш счет (напомню, iGov – неприбыльная организация).
Тогда у меня с главой НАПК Наталией Корчак был один короткий
разговор, который продолжения не получил. Вчера она ушла в отставку.
Я не знаю, какие ИТ-задачи стоят перед новым руководителем НАЗК.
Надеюсь, эту систему уже переписывать не будут.
Но я хотел бы, чтобы этот случай стал иллюстрацией для всех наших
государственных руководителей: если вам называют ценник за ИТ-проект с
шестью нулями, то, скорее всего, его можно уменьшить чуть ли не на
порядок.
А еще лучше придумайте, как отдать всѐ частному бизнесу на
прозрачных условиях, чтобы не тратить бюджетные или грантовые деньги и
не позориться (https://www.facebook.com/dubilet. – 2018. – 28.03).
Антон Припіченко, керівник електронного торгового майданчику
SmartTender.biz:
За час функціонування системи ProZorro були виявлені слабкі
місця, що потребують змін. І якщо з погляду технологій система
ефективна і злагоджена, то окремі елементи нормативно-правової бази
варто вдосконалити. Тож цього року очікуємо змін до правил проведення
електронних торгів.
У пріоритетах як корекція наявних процедур, так і запровадження нових.
Спробуємо окреслити майбутні зміни в публічних закупівлях.
З’явиться гнучка система тарифів на оскарження тендерів. У
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі планують відмовитися від
фіксованих тарифів оплати оскарження торгів в Антимонопольному комітеті.
Нині сплачується 5 тис. грн для товарів і послуг та 15 тис. грн у разі
оскарження робіт. Нова система передбачає, що сума буде залежати від
очікуваної вартості та етапу закупівлі.
Блоги та соціальні мережі
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Менший тариф у розмірі 0,3 % від бюджету закупівлі (але не менше 2000
грн) буде сплачуватися в разі оскарження самих умов тендерної документації
та/або прийнятих рішень замовника до закінчення терміну подання
пропозицій. Більша оплата в розмірі 0,6 % від бюджету закупівлі (але не
менше 3000 грн) стягується в разі подання скарги на рішення замовника, які
відбулися після подання пропозицій.
Такі умови є більш справедливими щодо малого та середнього бізнесу,
який матиме можливість оскаржувати торги з невеликими бюджетами. Також
це зменшить можливість створення фіктивних скарг для високобюджетних
закупівель. Ще одним бонусом є поява можливості здійснювати оплату в
режимі он-лайн.
Переможець електронних торгів отримає 24 години на виправлення
помилок. Наразі для того, щоби виправити помилку в наданій тендерній
документації, потрібно оформити спеціальний протокол, підписаний
тендерним комітетом. Планується надати можливість усунути недоліки в
документах протягом 24 годин шляхом звичайного прикріплення уточнених
або нових документів в електронній системі закупівель. Ця опція вже успішно
працює на тендерах закупівель товарів і послуг для забезпечення потреб
оборони. Саме на прикладі проведення закупівель для армії та інших
оборонних структур було продемонстровано як такий підхід спрощує та
пришвидшує завершення торгів. Тож логічно розповсюдити його на всі
публічні закупівлі.
Весною розпочне моніторинг Державна аудиторська служба. Тих, хто
сприймає будь-який нагляд державних органів як додаткове ускладнення,
можна зрозуміти, проте, у даному випадку мається на увазі запуск
автоматичної системи моніторингу. Міністерство економічного розвитку і
торгівлі разом із Держаудитслужбою зараз працюють над переліком
індикаторів ризику для торгів. Саме автоматичні ризик-індикатори будуть
відслідковуватися для попередження порушень процедур закупівель.
Зовсім скоро будуть запроваджені рамкові угоди для понадпорогових
закупівель. Закупівля за рамковими угодами передбачає наявність
централізованої закупівельної організації (іншими словами такого собі
генерального замовника), яка визначатиме єдині стандарти товарів і послуг, а
також коло учасників, які будуть здійснювати їх постачання для
підпорядкованих замовників. Наприклад, Секретаріат Кабміну оголошує
тендер на постачання канцелярського приладдя для всіх міністерств.
Відповідно, Секретаріат у результаті тендеру визначить одного або декількох
виконавців, у яких міністерства зможуть замовляти товари. Така схема
організації закупівель має на меті суттєво здешевити процедуру закупівлі.
Уже є відповідний наказ МЕРТ і наразі очікується його технічна реалізація.
Для менших допорогових закупівель планується запровадження
електронних каталогів. Це спосіб організації закупівель, за якого замовник
обирає товар у систематизованому списку. Розміщена в електронному
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каталозі пропозиція постачальника є публічною офертою, яка адресована
замовникам.
Така система повинна спростити процедуру здійснення державних
закупівель товарів першої необхідності. Вона швидша за звичайний тендер,
до того ж, переможець торгів визначається системою автоматично за
допомогою застосування механізму запиту цін. Інструмент електронного
каталогу має створити додаткові зручності як для замовників, так і для
постачальників товарів. Його головними перевагами є економія часу
бюджетних організацій, а також розширення доступу суб’єктів малого бізнесу
до державних закупівель.
Ці та інші зміни анонсували 21 лютого на зустрічі представників офісу
Департаменту Публічних Закупівель із замовниками. За результатами зустрічі
складається враження, що «правила гри» в державних закупівлях усе більше
адаптуються під потреби як виконавців, так і замовників. Прослідковується
прагнення диференціювати процеси під потреби малобюджетних поточних
замовлень з одного боку та значних великобюджетних з іншого. Робляться
кроки для збільшення присутності малого бізнесу в публічних закупівлях.
Вітчизняна система все більше гармонізується з вимогами ЄС. У той
самий час, приємно зазначити, що окремі законодавчі зміни витікають з
аналізу наявного досвіду роботи електронної системи ProZorro (Законодавчі
зміни для публічних закупівель // http://blog.liga.net/user/apripichenko/article/
29680.aspx. – 2018. – 16.03).

TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та
послугах:
Приємно, коли учасники наших програм не тільки демонструють
готовність до інновацій, а й уже діляться власними результатами та
здобутками.
Місто Дрогобич зі своїм міським порталом відкритих даних увійшло
до топ-3 кращих інноваційних практик прозорості в містах за
версією Transparent cities/Прозорі міста.
Цією новиною у своєму дописі поділився Haider Stanislav, член
Національної мережі тренерів з відкритих даних.
Отже, рецепт успіху від Дрогобича наступний:
Мер міста стає учасником нашої програми Open Data Leaders Network,
спеціально розробленої для представників державних органів.
Місцевий активіст проходить навчання за іншою нашою програмою
«Національна мережа тренерів з відкритих даних».
Далі, діючи спільно в інтересах громади, вони розробили та впровадили
Стратегію міста з розвитку відкритих даних на 3 роки, у вересні 2017 року
місто приєдналося до Міжнародної хартії відкритих даних, а в кінці того ж
року запустили міський портал відкритих данихwww.opendata.drohobychrada.gov.ua.
Блоги та соціальні мережі
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І це все стало можливим завдяки політичній волі та підтримці очільника
міста Тарас Кучма та знанням й ентузіазму Станіслава Гайдера, які довели,
що командна робота приносить високі результати.
Наразі на порталі опубліковано майже 50 наборів даних від 40
розпорядників і найближчим часом наборів з’явиться ще більше. На порталі
зазначені всі підрозділи та відділи Дрогобицької міської ради та комунальні
підприємства міста та їх набори даних, а також електронні сервіси: Доходи та
видатки бюджету міста, Бюджетна мапа, Відкриті фінанси міста, Комунальні
об’єкти
та
Відкрита
реклама
(https://www.facebook.com/TAPASproject/?hc_ref=ARQR17Dk2nhbzUVZQKh
MwM_zjJXpaeWekN07Go_KWPYITtlN4ubhgdlTcDGx5J2GKSc&fref=nf.
–
2018. – 14.03).

Євгеній Стельмах, адвокат:
КУпАП передбачає відповідальність за скоєння корупційних
правопорушень. Одним з найпоширеніших адміністративних корупційних
правопорушеннь, є несвоєчасне подання декларації про майновий стан
субєкта декларування, відповідальність за що передбачено статтею 172-6
КУпАП, «Порушення вимог фінансового контролю». Спробуємо ж
розібратися хто має право складати протоколи за вказане правопорушення, та
в якому порядку і ким проводиться перевірка.
Відповідно до п.1, п.п.1 п.3, п.5 «Порядку проведення контролю та
повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування» (надалі Порядок) затвердженого
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (надалі
НАЗК) 10.02.2017 № 56 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13
лютого 2017 р. за № 201/30069, цей Порядок визначає механізм проведення
НАЗК контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі –
декларація), відповідно до статей 48 та 50 Закону України «Про запобігання
корупції» (далі – Закон). Контроль та повна перевірка декларації
здійснюються за принципами верховенства права. Контроль декларацій НАЗК
здійснює відповідно до цього Порядку через працівників структурного
підрозділу його апарату, діяльність яких повязана зі здійсненням такої
функції (далі – Підрозділ), та автоматично засобами програмного
забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).
Повну перевірку декларацій відповідно до цього Порядку Національне
агентство здійснює через працівників Підрозділу.
Згідно п.2 – п.5 розділу II Порядку, НАЗК здійснює контроль щодо
своєчасності подання декларацій на підставі:
1) повідомлень, що надходять від державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також
юридичних осіб публічного права, які у встановленому Національним
Блоги та соціальні мережі
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агентством порядку відповідно до статті 49 Закону перевіряють факт подання
декларацій субєктами декларування, які в них працюють (працювали);
2) інформації, що надходить до Національного агентства від осіб, які
надають допомогу щодо запобігання і протидії корупції (викривачів),
стосовно можливого факту неподання або несвоєчасного подання декларації
субєктом декларування;
3) інформації, що оприлюднюється у засобах масової інформації, у
мережі Інтернет та вказує на можливий факт неподання або несвоєчасного
подання декларації субєктом декларування;
4) самостійного виявлення Національним агентством факту неподання
або несвоєчасного подання декларації субєктом декларування відповідно до
даних Реєстру;
5) інформації, що надходить до Національного агентства від
правоохоронних органів;
6) інформації, що надходить до Національного агентства від громадських
обєднань, їх членів або уповноважених представників.
3. У разі отримання інформації (повідомлень), передбаченої (их) у
підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу, Національне агентство перевіряє факт
неподання або несвоєчасного подання декларації субєктом декларування
шляхом пошуку даних у Реєстрі.
4. У випадку встановлення факту неподання декларації субєктом
декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово
повідомляє про це субєкта декларування, керівника державного органу,
органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого
самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому
працює субєкт декларування, та спеціально уповноважених субєктів у сфері
протидії корупції у визначеному Національним агентством порядку.
5. Якщо за результатами контролю встановлено, що субєкт декларування
несвоєчасно подав декларацію, Національне агентство направляє такому
субєкту лист з проханням надати пояснення щодо причин несвоєчасного
подання декларації. За наявності ознак адміністративного правопорушення
уповноважена особа Національного агентства складає протокол про
адміністративне правопорушення у встановленому законодавством порядку,
який за рішенням Національного агентства направляється до суду.
Тобто, з урахуванням поняття «субєкт декларування» зазначений у ч.2
ст.52 Закону України «Про запобігання корупції», даний Порядок визначає
субєктів, що наділені правом перевірки змін у майновому стані субєктів
декларування, а також порядок перевірки та дії у разі встановлення факту
неподання або несвоєчасного подання відповідних змін субєктом
декларування.
Часто правоохоронні органи, зокрема, посадові особи Національної
поліції при виявлені корупційного правопорушення посилаючись на статтю
255 КУпАП, яка дає їм право на це, складають адміністративні протоколи в
подальшому направляючи справу для розгляду в суд. Але будь-які органи
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(юридичні особи), Національної поліції України, до субєктів, які наділені
правом перевірки як декларацій так і змін у майновому стані субєктів
декларування – не відносяться. Такими повноваженнями наділені виключно
працівники структурного підрозділу апарату НАЗК, діяльність яких повязана
зі здійсненням такої функції.
Посадовці Національної поліції, вправі, виключно, у випадку
встановлення факту неподання декларації, субєктом декларування, після
отримання письмового повідомлення із НАЗК, як спеціальний
уповноважений субєкт у сфері протидії корупції, на підставі отриманих
матеріалів скласти протокол про адміністративне правопорушення.
Але усі обовязкові дії по проведенню перевірки, у тому числі після
встановлення, що субєкт декларування несвоєчасно подав декларацію, тільки
НАЗК вправі на підставі листа отримати пояснення від такої особи і
вирішувати питання щодо її притягнення до відповідальності.
Слід звернути увагу, що неправильним є застосування до зазначених
правовідносин «Порядку проведення перевірок Національним агентством з
питань запобігання корупції», затвердженим Рішенням НАЗК 11.08.2016 № 2,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за №
1230/29363
Так, як згідно даного Порядку, обєктами перевірки є державні органи,
органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, юридичні особи, у тому числі політичні партії, у випадках,
передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та «;Про
політичні партії в Україні», а завданнями визначення стану організації роботи
із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади
Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, зокрема
щодо підготовки та виконання антикорупційних програм; встановлення
можливих фактів порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» обєктами перевірок; здійснення державного контролю за
діяльністю політичних партій відповідно до вимог Закону України «Про
політичні партії в Україні».
Тобто, посадові особи правоохоронних органів здійснюючи перевірку
особи, як субєкта декларування, та складаючи протокол без відповідного
звернення (доручення) НАЗК, виходять за межі своїх повноважень, та діють
по за межами діючого законодавства (Основні моменти щодо несвоєчасного
подання е-декларації // http://blog.liga.net/user/estelmah/article/29586.aspx. –
2018. – 03.03).
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Інфографіка
Катерина Оніліогву керівник напряму відкритих даних, проект
«Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах»; Богдан
Тишкевич, Петро Боднар, аналітики Текстів:
Кабінет Міністрів розширив перелік обов’язкових до публікації
наборів даних. Органи влади мають три місяці, щоб виконати постанову.
Ми дослідили, якими є перші результати виконання постанови та які
проблеми виникають при публікації.
Україна активно відкриває дані і вже досягла певних успіхів, про що
свідчать міжнародні рейтинги. Попит на відкриті дані постійно росте, тому
уряд удосконалює законодавство, щоб стимулювати максимальну відкритість
через публікацію даних. 20 грудня 2017 року Кабмін ухвалив зміни до
Положення «Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних», затвердженого Постановою №835, а з 9 лютого 2018 року
вона вступила в дію.
Це один із основних документів політики відкритих даних в Україні, що
є фундацією принципу «open by default». Постанова вдвічі розширила перелік
обов’язкових для оприлюднення наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. Органи влади мають три місяці на публікацію
наборів даних із моменту введення в дію, і саме громадськість, яка на даний
момент є головним користувачем відкритих даних, може виконати важливу
функцію контролю виконання Постанови.
Скільки наборів уже оприлюдено?
Після першого місяця 218 із 558 (або 39 %) наборів даних, передбачених
змінами до постанови КМУ №835, опубліковані на data.gov.ua.
Хто поки є найкращими розпорядниками?
Вже після першого місяця 7 із 56 ЦОВВ впровадили зміни до постанови
повністю і оприлюднили всі передбачені набори даних. Міністерство юстиції
України та Національний банк України вже певний час є лідерами у відкритті
даних серед ЦОВВ. Про це свідчить не тільки моніторинг, але й громадська
оцінка. У вересні 2017 року на Open Data Awards Міністерство юстиції
отримало Open Data Goverment Award, а НБУ було одним із ТОП-3
номінантів.
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27 ЦОВВ виконали постанову частково, а 22 не виклали жодного набору
даних. Важливо зазначити, що певні набори публікуються та постійно
оновлюються ще з першої редакціії постанови. Також кожний ЦОВВ має
різну кількість наборів для оприлюдення, тому не всі можуть показати швидкі
результати та потребують довшого часу для публікації наборів.
Які проблеми виникають при публікації відкритих даних?
Якість відкритих даних залишається викликом для ЦОВВ. Спільною для
всіх проблемою залишається невідповідність типів до форматів даних, мала
частка наборів у машиночитаних форматах та некоректно оформлені ключові
слова. Найбільш цінними для користувачів є саме структуровані та
машиночитані дані. Тому такі проблеми ускладнюють використання даних
громадськими організаціями та бізнесом, адже вони повинні витратити багато
часу для очищення та організації цих даних.
Невідповідність форматів типам даних є однією з перших перешкод.
Дуже часто структуровані дані (наприклад, реєстри, переліки, кадастри,
довідники) публікуються в текстовому вигляді. Серед ТОП-10 розпорядників
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за кількістю опублікованих наборів даних у Мінінфраструктури та ДФС
формати всіх наборів повністю відповідають їх типу. Натомість, у Держстату
лише третина форматів відповідає типові, а у МОЗ та МЕРТу – близько
половини.

Немашиночитані формати є суттєвою перешкодою для використання.
Найбільш популярними форматами публікації відкритих даних серед
розпорядників є файли MS Exсel. Формати .xls та .xlsx зустрічаються у понад
третини наборів (34,2 %), другий за популярністю csv – 19,7 %, третій pdf –
12,9 %. Загалом, у машиночитаних форматах викладена третина наборів
даних (33,4 %). Однак велика кількість csv-файлів, розміщені на порталі, не
відповідають критеріям чистих даних і є перезбереженими таблицями Excel.
Серед розпорядників, що оприлюднили найбільше наборів даних, найбільша
частка машиночитаних форматів у ДФС та Мінюсту, відсутні – у
Міненерговугілля та Держпродспоживслужби.
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Неправильне оформлення ключових слів – найчастіше розпорядники не
розділяють ключові слова належним чином або перекопійовують у рядок
назви наборів даних. Із 217 оприлюднених наборів даних на data.gov.ua лише
27,6 % містять коректно сформульовані ключові слова. Серед ТОП-10 ЦОВВ
за кількістю оприлюднених на data.gov.ua наборів даних найбільш коректно
ключові слова оформлені у НБУ, Мін’юсту та ДФС. Ключові слова потрібні
для того, аби набори даних можна було об’єднати в тематичні групи, за якими
користувачам їх легко знайти та ідентифікувати. Саме тому як ключові слід
використовувати короткі слова, які в загальній формі описують зміст набору
даних.
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Для покращення якості виконання постанови ті ЦОВВ, що вже
відкривають або планують відкривати дані, насамперед повинні думати про
потенційних користувачів цих наборів, адже набори набагато цінніші, коли
вони якісні, доступні та машиночитані. Важливо також комунікувати з
потенційними користувачами та донести інформацію про цінний набір
даних до всіх зацікавлених осіб.
Значна частина наборів даних залишаються невикористаними з тієї
простої причини, що потенційні користувачі не знають про їхнє існування.
Розпорядник може та має докласти зусиль до поширення інформації про
оприлюднений набір даних і таким чином посприяти залученню журналістів,
аналітиків та розробників до його використання. Після публікації слід також
підтримувати зв’язок із користувачами та брати до уваги зворотний зв’язок
щодо якості наборів. Ще одна тактика, що використовується за кордоном для
покращення якості даних, − це «dog feeding», коли органи використовують
свої опубліковані набори та тестують, наскільки вони придатні до
користування.
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Попереду ще два місяці, протягом яких виконавці оновленої Постанови
№835 мають опублікувати свої дані відповідно до вимог і потреб
громадськості (Як уряд відкриває дані: перший місяць виконання
постанови
//
http://texty.org.ua/pg/article/Oximets/read/83774/Jak_urad_vidkryvaje_dani_pers
hyj_misac_vykonanna. – 2018. – 22.03).

Max Nefyodov:
Пройшла вже третя квартальна хвиля опитування Международная
Маркетинговая Группа щодо роботи ProZorro – за 1кв18. Результати
«неочікувані» – якщо багато працювати по розумному плану, то довіра до
реформи зростає, а люди бачать результати! Рівень довіри до системи серед
населення складає 79 %
Найсуттєвішими перевагами у використанні ProZorro бізнес називає такі:
участь у тендерах в режимі онлайн – 84,4 %, зменшення рівня корупції – 65,2
%, простота оформлення документів для участі в тендері – 63,2 %.
Звісно, є ще над чим працювати – Недолік №1 у використанні ProZorro
для бізнесу та держави – нелогічні критерії вибору переможця – 65,6 % і 49,9
% відповідно.

(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. – 20.03).
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Зарубіжний досвід
Власти
Тайбэя
запустили
проект
партисипаторного
бюджетирования для иммигрантов.
Информация об этом появилась на официальном портале городской
администрации. Сбор предложений, обсуждение и выбор проектов
состоялись при консультативной поддержке университета Минг Чуань.
На голосование были выдвинуты пять предложений, связанных с
работой медицинского центра, бюро занятости, проектов в сфере культуры,
досуга и образования. Все предложения были поддержаны более чем
половиной голосов участников.
Напомним, что партисипаторное бюджетирование появилось в конце
1980-х гг. и является формой демократии, предполагающей участие граждан
в решениях о выборе приоритетов расходования бюджетных средств (В
Тайбее реализовали проект партисипаторного бюджетирования для
иммигрантов // http://open.gov.ru/infopotok/5517562. – 2018. – 29.03).
В Турции будет упрошена система регистрации компаний.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым:
Если раньше лица, желающие зарегистрировать компанию, должны
были пройти несколько процедур и в том числе нотариат, то теперь эти
операции будут осуществляться в режиме «единого окна».
Премьер-министр отметил, что также станет возможна регистрация
компаний через портал «Электронное правительство».
«Если раньше при регистрации новой компании необходимо было
оплатить 1,9 тысячи турецких лир, то сегодня это сумма снизилась до 650
турецких лир» (Руфиз Хафизоглу В Турции будет упрошена система
регистрации
компаний
–
премьер-министр
Турции
//
https://www.trend.az/business/economy/2878247.html. – 2018. – 28.03).
Компания Juniper Research отдала Сингапуру звание самого
«умного» города 2017 года. По ряду показателей Сингапур опередил
Лондон, Сан-Франциско Нью-Йорк.
The Global Smart City Perfomance Index («всемирный индекс умного
города»), оценивает 20 «умных» городов по уровню использования
интернета вещей (IoT) и подключенных устройств в четырех областях:
мобильность,
здравоохранение,
общественная
безопасность
и
производительность.
Исследователи видят секрет успеха Сингапура в том, что он является
городом-государством. По их мнению, это делает его уникальным и создает
все условия для развития.
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Так, например, использование Управлением наземного транспорта
технологий, поддерживающих интернет вещей, а именно подключенного
анализа трафика, позволяет сэкономить водителям более 60 часов в год.
Муниципальные службы Сингапура используют современные
технологии для оказания медицинской поддержки пожилым гражданам. В
частности, в активно внедряется телемедицина.
В свою очередь, доступ граждан к современным технологиям и
электронным услугам, а также возможность получения всей необходимой
информации дистанционно повышает производительность и экономит время.
Лидерами в этой области, помимо Сингапура, признаны Чикаго и Лондон.
Каждый из этих городов не только имеет объемные массивы открытых
данных, но и всячески поощряет частные инновационные решения по их
использованию (Самым «умным» городом 2017 года признан Сингапур //
http://open.gov.ru/infopotok/5517545. – 2018. – 23.02).

Власти
Лондона
заказали
компании
CognitionX,
специализирующейся в области искусственного интеллекта, проведение
исследования, включающее составление списка участников рынка,
определение возможностей, предоставляемых ИИ, оценку того, как
город может привлекать и удерживать таланты, а также, что необходимо
сделать для устранения обременительных барьеров и поддержки роста
этой отрясли.
Исследователи должны сравнить потенциал развития применения ИИ в
Лондоне с другими городами мира и разработать план действий для властей
по внедрению ИИ в инфраструктуру и промышленность, а также для
развития рабочих мест и ресурсов ИИ в Лондоне.
Мэр Лондона Садик Хан «Лондон имеет огромную возможность
создать центр искусственного интеллекта мирового уровня, который
обслуживает целый ряд отраслей: от здравоохранения до финансов и права».
Как прокомментировали изданию в CognitionX, отчет будет представлен
публике до 12 июня.
С момента вступления в должность в 2016 году Хан поддержал
технический фонд, который создал 1000 рабочих мест, и запустил программу
TechInvest для стартапов, специализирующихся в области искусственного
интеллекта, отмечает издание. Ранее Хан заявлял, что хочет превратить
Лондон в «ведущий в мире умный город» (Татьяна Костылева Лондон в
июне представит результаты исследования влияния ИИ на экономику
города // http://d-russia.ru/london-v-iyune-predstavit-rezultaty-issledovaniyavliyaniya-ii-na-ekonomiku-goroda.html . – 2018. – 23.03).
Белый дом опубликовал во вторник повестку президента США на
2018 год, затрагивающую 14 межведомственных приоритетных областей
для трансформации – в список, в частности, вошли такие направления,
как модернизация IT-систем, кадровая перестройка, реорганизация
Зарубіжний досвід
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правительства, что должно привести к увеличению удовлетворенности
качеством обслуживания, прозрачности расходов на IT, госзакупки,
повысить безопасность.

В
значительной части документ повторяет цели, изложенные в предыдущих
докладах, распоряжениях и проекте бюджета Белого дома (Татьяна
Костылева IT, кадровая реформа и улучшение обслуживания граждан
вошли в число приоритетов повестки Трампа на 2018 год // http://drussia.ru/it-kadrovaya-reforma-i-uluchshenie-obsluzhivaniya-grazhdan-voshliv-chislo-prioritetov-povestki-trampa-na-2018-god.html . – 2018. – 21.03).
Вопреки заявлениям властей белорусы не могут использовать
новые ID-карты, которые будут выдаваться вместо паспортов, для
банковских платежей.
Заместитель председателя правления ОАО «Белгазпромбанк»
Александр Сотников:
«Если банки переводят клиента в Интернет, то тогда у клиента должен
появиться некий карт-ридер, который читает ID-карту и ЭЦП на ней. Тогда
банки адаптируют свои Интернет- и мобильные банкинги для такого метода
идентификации. Будет ли человек покупать карт-ридер (сколько бы он не
стоил) для ID-карты? Только для банковских услуг – сомневаюсь. Не так
часто у обычного человека появляется необходимость воспользоваться
услугами банков, тем более в тех случаях, когда нужна такая «сильная»
идентификация – мы и так уже все клиенты банков и банк нас спокойно
Зарубіжний досвід
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идентифицирует через свои ДБО и сейчас. И карт-ридер для этого не нужен.
Вот если появится развития сеть услуг, в первую очередь государственных и
не только (медицинских, образовательных, юридических и т.п.) для которых
использование ID-карты через Интернет станет регулярным – тогда,
возможно, люди и задумаются о приобретении такого карт-ридера. И тут
встает вопрос о том, что эту ЭЦП все участники большой экосистемы услуг
должны уметь «читать». Т.е. она должна стать must have».
«Государство для своих собственных нужд придумало идентификацию.
Идентификация нужна государству. Паспорт и ID-карта нужны государству.
Перевод всех госуслуг в виртуальный мир – нужны государству. При этом
государство хочет еще и «отбить» стоимость паспорта и ID-карты – человек
должен за них заплатить. Да и госулсуги придумало государство – и за них
мы тоже должны заплатить. Это, как минимум, очень странно. Налогов
государству недостаточно. В некоторых странах прошедших или проходящих
этап цифровизации взаимоотношений гражданин-государство именно
государство берет на себя бремя финансовой нагрузки по
распространеннию не только ID-карт, но и, в ряде случаев, и карт-ридеров».
Специальные ID-карты будут выдаваться в Беларуси начиная с 2019
года. Планируется, что карта заменит национальный паспорт. Для поездок за
рубеж белорусам придется оформить специальный биометрический документ
(Белорусы не смогут использовать новые ID-карты для банковских
платежем // https://digital.report/belorusyi-ne-smogut-ispolzovat-novyie-idkartyi-dlya-bankovskih-platezhey. – 2018. – 19.02).

В Кишиневе в марте состоялось заседание пресс-клуба на тему
«Свобода выражения онлайн и оффлайн. Европейские стандарты и
практика Молдовы». В качестве соорганизаторов выступили Институт
информационной политики и Центр журналистских расследований.
В рамках мероприятия состоялась презентация сборника «Первые шаги в
понимании свободы выражения мнения онлайн и офлайн», который
разработан на основе действующей судебной практики Европейского суда по
правам человека.
Алексей Марчук, директор Института информационной политики,
эксперт SecDev Foundation и ABA ROLI: «В последние годы Интернет
значительно изменил нашу жизнь во многих сферах. Аспекты свободы
выражения мнения в онлайн-среде сегодня затрагивают не только
журналистов или НПО, деятельность которых связана с этим направлением,
но и практически каждого пользователя Интернета. Сборник лучших
практических примеров в сфере свободы выражения мнения представляет
интерес для широкого круга специалистов, поскольку информация в нем
изложена без особых юридических премудростей. Он также будет полезен
для юристов и адвокатов в поисках соответствующих судебных дел и
примеров решения аналогичных жизненных ситуаций».
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Алексей Козлюк, соучредитель неправительственной организации
Human Constanta (Беларусь), правозащитник, эксперт Регионального
проекта по свободе Интернета: «Людям, которые работают с информацией,
сейчас достаточно сложно ориентироваться в международных стандартах и
следить за их развитием, а национальное законодательство чаще всего не
успевает следовать за быстрым изменением ситуации и совершенствованием
технологий. Главная ценность этого сборника состоит, пожалуй, в том, что в
нем собраны недавние кейсы, и в то же время представлена ретроспектива
того, что происходило с пониманием свободы выражения мнения. Брошюра
содержит типичные ситуации в области регулирования содержания
информационного контента, ответственности посредников за оказываемые
Интернет-услуги, права на информацию, блокирования Интернета, свободы
выражения мнения и конфиденциальности, авторского права и ряда других
направлений».
Председатель Совета прессы Молдовы, эксперт в области массмедиа Виорика Захария :»Очень радует, что появился такой сборник,
который содержит синтез полезной и актуальной информации в области
свободы выражения мнения. Для меня лично это очень полезно, и я думаю,
что исследование представляет большой интерес для молдавских
журналистов».
Участники мероприятия обсудили также актуальные вызовы свободе
Интернета, которые стоят сегодня перед молдавским обществом. Они
отметили высокие риски в отношении права на неприкосновенность частной
жизни и свободы выражения мнений онлайн, которые несут некоторые
последние инициативы, связанные с регулированием Интернета, включая
законопроекты «Big Brother» (№161) и «Мандат безопасности» (№281).
В дискуссиях приняли участие представители Центра журналистских
расследований, Центра независимой журналистики, Совета прессы Молдовы,
Freedom House – Moldova, Института информационной политики,
организации по защите персональных данных ProDataLex, Radio Europa
Liberă (RFE/RL), ряда других учреждений, а также независимые эксперты,
блоггеры и представители средств массовой информации. Более 10 тыс.
пользователей Интернета присоединились к онлайн-трансляции мероприятия
(В Молдове представили международное исследование о свободе
выражения мнения в Интернете // https://digital.report/v-moldovepredstavili-mezhdunarodnoe-issledovanie-o-svobode-vyirazheniya-mneniya-vinternete. – 2018. – 19.02).

В Беларуси создан совет по развитию цифровой экономики. Он
будет координировать деятельность по реализации государственной
политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития
информационно-коммуникационных технологий.
«Основными задачами совета являются определение целей и задач
цифровой трансформации национальной экономики; установление
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приоритетов внедрения цифровых технологий для производственных
отраслей, сфер торговли и услуг, социальной сферы с учетом последних
достижений в сфере ИКТ и развития глобального цифрового пространства;
формирование благоприятной правовой и регуляторной среды для развития
национальной цифровой экономики».
Кроме этого совет будет стимулировать к переходу на цифровые
технологии предприятия в различных сферах экономики и общественных
отношений. В ведении совета и международное сотрудничество в этой
области.
Председателем совета станет премьер-министр Андрей Кобяков,
заместителем председателя совета назначен первый заместитель премьерминистра Василий Матюшевский (В Беларуси создан совет по развитию
цифровой экономики // https://digital.report/v-belarusi-sozdan-sovet-porazvitiyu-tsifrovoy-ekonomiki. – 2018. – 19.02).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по
развитию электронного правительства и переходу на цифровое
правительство. Честно говоря, услугами электронного правительства мы
пользовались и до сих пор, а теперь вот переходим на цифровое
правительство. Некоторые ассоциации у нас, конечно, создаются. Ну,
перешли ведь недавно с аналогового телевещания на цифровое. Многим
пришлось тогда покупать новые, так называемые цифровые телевизоры или
специальные приборы-приставки к старым. Что же предстоит нам делать в
связи с переходом на цифровое правительство?
А вот делать нам на сей раз как раз-таки практически ничего не
придется, но получить от такого перехода сможем многое. Мы уже
пользуемся услугами электронного правительства, правовая база которых
сформирована рядом нормативных документов, принятых до этого с целью
внедрения в деятельности госорганов современных ИКТ технологий,
оказания услуг в электронной форме. А самым важным этапом на пути
организации е-правительства, безусловно, можно назвать указ президента
Ильхама Алиева от 23 мая 2011 года. Этот документ обеспечил не только
сведение к минимуму общение госчиновников с гражданами при оказании
госуслуг, но также прозрачность и большую доступность этих услуг. В связи
с этим был создан портал электронных услуг, началась электронизация услуг
многих госструктур.
А уже через год при президенте страны было создано Государственное
агентство по услугам населению и социальным инновациям, которому были
переданы некоторые функции, связанные с организацией и оценкой
электронных услуг. Это привело к дальнейшему ускорению электронизации
госуслуг, что нашло отражение и в отчете ООН – с 2012 года по 2017 годы
Азербайджан поднялся на 40 ступеней (с 96 до 56 места) по «Индексу
развития электронного правительства».
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В целом развитие электронного правительства диктуется рядом
факторов. Основные из них – это информационная прозрачность
деятельности госструктур, обеспечение свободы граждан при получении
информации и исключение при этом общения чиновник-гражданин, создание
полностью прозрачной атмосферы. К тому же предоставление электронных
услуг позволяет сэкономить немало бюджетных средств. Но, к сожалению,
некоторые структуры так и не смогли добиться полной электронизации своих
услуг, не проведены (или не завершены) работы по взаимной интеграции
информационных систем. Произвольно созданные информационные системы
привели к ряду проблем при их взаимной интеграции и дополнительным
бюджетным затратам.
Переход к цифровому правительству даст старт новому этапу в этой
сфере. Это видно из тех поручений, которые даны новым указом главы
государства. Так, согласно указу, функции единого регулятора и
координатора по электронному правительству передаются Государственному
агентству
по
оказанию
услуг
гражданам
и
социальным
инновациям. Основная
цель
–
дальнейшее
ускорение
процесса
электронизации реализуемых госорганами услуг, координация деятельности
разных госструктур для создания эффективных и работоспособных
электронных услуг, освобождение граждан от представления разных справок,
обеспечение с этой целью принципа «единого окна».
Работа, как видно, предстоит весьма сложная в техническом исполнении
и масштабная по объему, справиться с ней при сильной загруженности
Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным
инновациям было бы нелегко. С этой целью, видимо, при Госагентстве и
создано юридическое лицо публичного права «Центр развития электронного
правительства» (EGDC). Такому специализированному центру, безусловно,
будет легче добиться функции регулирования и координации деятельности
отдельных госорганов. И, как и следовало ожидать, портал «Электронное
правительство» также переходит с баланса Министерства транспорта, связи и
высоких технологий на баланс Госагентства.
Данный центр и должен будет выполнять функции координирующей
структуры в области формирования, ведения, интеграции и эффективного
управления государственными информационными резервами и системами.
Предусматривается
организация
обмена
информацией
между
информационными системами и резервами госорганов, организация оказания
госорганами электронных услуг посредством портала «Электронное
правительство»; развитие е-услуг, в том числе в формате государство-бизнес
(G2B – government to business), бизнес-государство (B2G – business to
government). Причем, Госагентство не только обеспечит управление и работу
портала «Электронное правительство», но и проведет необходимые меры по
его модернизации.
Но это все в будущем. А пока Госагентству поручено подготовить и
представить главе государства проект «Правил формирования, реализации,
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интеграции и архивирования государственных информационных резервов и
систем» и проект «Плана действий по переходу на цифровое правительство».
Сроки для исполнения этих заданий ограничены, но большой и эффективный
опыт Госагентства в сфере оказания услуг населению не оставляет места
сомнениям – поручения главы государства будут исполнены в срок и на
высоком уровне. А результат не так сложно предсказать – население
останется довольным такими услугами (Эльнур Мамедов Согласно указу, в
Азербайджане также создается юридическое лицо публичного права
«Центр развития электронного правительства» хам Алиев настраивает
цифровое правительство // https://haqqin.az/news/124916. – 2018. – 17.02).

Центр развития системы «Электронное правительство» и глава
компании «Openbucks» обсудили вопросы создания в качестве
эксперимента инкубатора электронной торговли в Узбекистане
(ecommerce incubator).
15 марта в Центре развития системы «Электронное правительство»
состоялась встреча с главой компании «Openbucks» Марком Рочманом.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и проблемы в сфере
развития электронной коммерции в Узбекистане.
Также были обсуждены возможные сферы сотрудничества с
Узбекистаном. Один из планируемых совместных проектов – внедрение
платформы Openbucks с интеграцией Uzcard для проведения онлайн-оплаты
на международных сайтах, а также создание в качестве эксперимента
инкубатора электронной торговли в Узбекистане (ecommerce incubator).
В конце встречи Марк Рочман выразил готовность к установлению
дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Openbucks – американская компания, специализирующая в сфере
интернет-платежей. Сервис позволяет пользователем осуществлять платежи
без использования банковских карточек.
Компания сотрудничает с крупными розничными американскими и
мировыми компаниями для приобретения подарочных карт, с последующим
использованием в качестве метода оплаты (В Узбекистане планируют
создать
инкубатор
электронной
торговли
//
https://uzreport.news/technology/v-uzbekistane-planiruyut-sozdat-inkubatorelektronnoy-torgovli. – 2018. – 16.03).
Правительство Армении частично или полностью просубсидирует
затраты, связанные с подключением к системе электронного
здравоохранения
медицинских
учреждений,
предоставляющих
бесплатные и льготные медуслуги в рамках государственного заказа.
Постановление о выделении из резервного фонда 203,1 млн. драмов на
компенсацию платежей одобрено на заседании Правительства 15 марта.
Как заявил министр здравоохранения Левон Алтунян, представляя
документ, в частности, 100 %-ое субсидирование получат поликлиники,
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амбулатории и приграничные больницы, 70 %-ое субсидирование
предлагается для всех областных и столичных медучреждений,
выполняющих госзаказы с ежемесячным оборотом до 100 млн. драмов, 50 %
– полагается столичным медучреждениям с ежемесячным оборотом свыше
100 млн. драмов.
Для этих целей, как пояснил министр, предлагается направить средства
на сумму в 49 млн. драмов, сэкономленные в 2017 году в результате
оптимизации учреждений, подведомственных Минздраву, а также 153,9 млн.
драмов, сэкономленные в ходе закупок, и в виде субсидий предоставить
медучреждениям в рамках договоров, заключенных медучреждениями с
Министерством здравоохранения (Наира Бадалян Правительство Армении
просубсидирует затраты медучреждений, связанные с подключением к
системе
электронного
здравоохранения
//
http://arminfo.info/full_news.php?id=29931&lang=2. – 2018. – 15.03).

Литва еще не готова к введению системы электронного
голосования.
Советник главы Литовской республики Миндаугас Линге отметил,
что подобная система не отвечает условиям безопасности; в то же время
большинство литовцев положительно относятся к идее голосования через
интернет
Электронное голосование не отвечает условиям безопасности
в республике. Кроме того, по его словам, в Литве растет количество
кибернетических угроз – в прошлом году было зафиксировано 54 тысячи
случаев.
По словам Линге, президент республики изложила свою позицию
на этот счет и отметила, что в этой области приоритет отдается безопасности
и надежности. Нынешний контекст обеспечения безопасности, как отметил
советник, этому не способствует – «у нас есть геополитическая ситуация,
у нас есть увеличивающееся число кибератак».
Ранее
законопроект
об электронном
голосовании
одобрило
правительство. Предполагается, что подобное нововведение позволит
увеличить явку избирателей, в том числе получится привлечь литовцев,
проживающих за рубежом.
Согласно опросу, проведенному компанией Baltijos tyrimai, около 56
процентов респондентов положительно относятся к идее проведения
выборов посредством голосования через интернет.
Как отмечали в кабмине, при подготовке законопроекта особое
внимание было уделено вопросам безопасности, конфиденциальности
и надежности. Для электронной системы голосования планируют создать
специальный механизм аудиторской проверки: наблюдатели смогут следить
за ходом голосования с помощью специальных средств мониторинга.
Электронная система голосования широко используется в некоторых
европейских государствах. К примеру, в Эстонии она применяется с 2005
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года, а граждане Франции, находящиеся за рубежом, принимают участие
в выборах через интернет с 2009 года (Грибаускайте сочла электронную
систему
голосования
небезопасной
//
https://ru.sputniknews.lt/society/20180306/5339931/gribauskajte-sochlaelektronnuyu-sistemu-golosovaniya-nebezopasnoj.html. – 2018. – 06.03).

В Гринсборо, штат Северная Каролина, создали виртуальный
бюджетный симулятор.
Balancing Act позволяет ознакомиться со структурой городских доходов
и расходов и поупражняться в их оптимизации. Пользователям предлагают
«распорядиться» всем городским бюджетом в размере $532 млн.
Среди доходов – налоги на собственность, на торговлю, сборы и
лицензии, межправительственные трансферы и другие источники. Среди
расходов -общественная безопасность, инфраструктура, городские службы и
общее администрирование.
Задача пользователя заключается в том, чтобы, изменяя каждый
параметр, привести бюджет в равновесие – расходы должны соответствовать
доходам.
Для модификации параметров предусмотрены кнопки «+» и «-», каждый
клик по которым добавляет или вычитает один процент от суммы.
Симулятор призван не только выяснить предпочтения жителей, но и
выполнить просветительские задачи – рассказать горожанам о том, откуда
поступают и куда тратятся деньги (В Северной Каролине создали
виртуальный
бюджетный
симулятор
для
жителей
//
http://open.gov.ru/infopotok/5517507. – 2018. – 06.03).
В Республике Беларусь вводится новый способ подписания
(подтверждения) документа в электронном виде – цифровая рукописная
подпись, а также расширяется перечень банковских операций, услуг и
сделок, совершаемых с использованием программно-аппаратных
средств и технологий (далее – программных средств).
Соответствующие решения содержатся в постановлении Правления
Национального банка от 19 февраля 2018 г. № 65 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 6 мая 2016 г. № 241» (далее – постановление № 65), которое
вступает в силу после официального опубликования.
В соответствии с постановлением № 65 цифровая рукописная подпись
может проставляться как удаленно с использованием специальных
программно-аппаратных средств (в том числе планшетов и дисплеев), так и
при личном присутствии клиента в отделении банка. Такой способ
подписания юридически значимых документов будет способствовать
развитию финансовых услуг, предоставляемых банками посредством
цифровых технологий, а также сокращению бумажного документооборота.
Зарубіжний досвід
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Постановлением № 65 для физических лиц предусматривается
возможность приобретения ценных бумаг с использованием программных
средств, а также заключения с их помощью договора залога ценных бумаг
при обеспечении исполнения обязательств по договорам, заключаемым
банками. Данные нормы позволят заложить основу и активизировать
дистанционную работу в области использования ценных бумаг.
Кроме того, в рамках исполнения Декрета Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 упраздняется норма, обязывающая банки
скреплять печатью копию документа в электронном виде на бумажном
носителе. При этом постановлением № 65 банку предоставляется право
проставлять печать на копии документа в электронном виде (В Беларуси
вводится цифровая рукописная подпись // http://e-gov.by/ivents/v-belarusivvoditsya-cifrovaya-rukopisnaya-podpis. – 2018. – 02.03).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Ботнев В. К. Зарубежный опыт построения электронного правительства
// Социально-политические науки. – 2018. – № 1. – С. 26–28. В статье
рассматривается опыт функционирования электронного правительств в странах
Евросоюза, а также в США, Канаде, Южной Корее и Сингапуре. Сделан общий вывод о
том, что руководства многих зарубежных стран видят огромный потенциал в развитии и
применении
информационно-коммуникационных
технологий
при
управлении
государствами. Для эффективного внедрения информационно-коммуникационных
технологий в деятельность государственных институтов и жизнь общества, правительства
разрабатывают модели государственного управления с использованием систем eGovernment, которые обязательно включают в себя распространение сетей связи на
территориях стран, увеличение скорости сети Интернет, улучшение качества
предоставляемых услуг, а также повышение доступности информации. Все эти методы
повышают уровень доверия населения к e-Government и к самим государственным
институтам, а также позволяют экономить значительные количества средств бюджетов.

Вагапова Л. Р. Электронное правительство: достижимы ли идеалы? //
Наука, образование, инновации: апробация результатов исследований.
Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции.
под общей редакцией А.И. Вострецова. – 2018. – С. 704–709. Данная статья
говорит о том, что электронное правительство только начало свое развитие в России. Оно
сопровождается специфическими проблемами, которые будут рассмотрены.

Голубкина К. В., Абрамян С. К. Электронное правительство
электронная демократия как новые явления информационного общества
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2018.
№ 1. – С. 80–82. В статье отмечается, что развитие технологий приводит

и
//
–

к
модификации существующих принципов, технологий и процедур взаимодействия власти
и общества. Технологии электронного правительства и электронной демократии призваны
решить существующие во взаимодействии государства и общества проблемы: повысить
транспарентность органов власти, развивать демократические практики, обеспечить
возможность гражданам участвовать в управлении государственными делами и т.д. В
рамках исследования предложена новая концепция исследования электронного
правительства и электронной демократии.

Гусаков П. А., Кунаховец А. В. Электронное правительство как
необходимый элемент социально-экономического развития // Управление
информационными ресурсами : материалы XIII Международной научнопрактической конференции (Минск, 9 декабря 2016 г.) / [редколлегия: А. В.
Ивановский, Б. В. Новыш]. – Минск. – С. 237–238.
Декола Е. О., Ерѐмина А. Р. Технология блокчейн – инновационный
инструмент электронной экономики и электронного правительства //
Бібліографія
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Управление информационными ресурсами : материалы XIII Международной
научно-практической конференции (Минск, 9 декабря 2016 г.) / [редколлегия:
А. В. Ивановский, Б. В. Новыш]. – Минск. – С. 333–334.

Попов В. В. Концепция и сущность «электронного правительства» //
Исследования и разработки в перспективных научных областях. Сборник
материалов III Международной научно-практической конференции. – 2018. –
С. 86–90. В статье рассматривается сущность и концепция «электронного
правительства». Рассматриваются различные термины, которые раскрывают сущность
«электронного правительства».

Пясецкая Е. Н. Факторы эффективности электронного участия граждан
во взаимодействии власти и общества // Научно-методический электронный
журнал Концепт. – 2018. – № 2. – С. 92–97. Статья посвящена проблемам развития
электронного правительства, рассмотрены перспективные решения по оптимизации
сервисов предоставления государственных услуг и открытости органов исполнительной
власти с учетом зарубежного опыта. Приводятся результаты исследования качества
участия граждан во взаимодействии власти и общества, анализируются барьеры
эффективного функционирования электронного государства.

Старовойтова Т. Ф., Коваленко Д. В. Совершенствование услуг
электронного правительства для развития малого бизнеса в Беларуси //
Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь /
Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск, 2017.
– Вып. 19: Экономические, юридические, философские и политические
науки. – С. 202–212.
Судоргин О. А. Концепция и перспективы развития электронного
правительства во Франции // Политика и общество. – 2018. – № 1. – С. 9–13.
Предметом исследования является электронное правительство Франции. В статье
рассматриваются различные инициативы (планы развития, концепции), а также
нормативные акты законодательного и подзаконного уровней, регулирующие различные
аспекты электронного (цифрового) взаимодействия граждан с органами французской
государственной и местной власти. Рассматриваются институциональные рамки
регулирования электронного правительства во Франции (департаменты, комитеты) в
сферу деятельности которых входит регулирование различных аспектов электронного
правительства. Также обрисовываются основные перспективы развития электронного
правительства во Франции. В статье используются методы конкретно-исторического,
сравнительно-правового и комплексного анализа законодательных и подзаконных
нормативных, а также программных, актов. Новизна исследования заключается в анализе
блока нормативных и программных актов государственной власти Франции в сфере
электронного правительства. Автором выделены основные перспективы развития
французского законодательства в сфере регулирования различных аспектов цифрового
взаимодействия граждан и органов государственной и местной власти. Исследуется ряд
институтов (управлений, департаментов), непосредственно оказывающих влияние на
политику в сфере электронного правительства.
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Химичук Е. В. Цифровое неравенство или неравенство в цифрах //
Политика и общество. – 2018. – № 1. – С. 44–49. В статье анализируется понятие и

сущностные характеристики цифрового неравенства как сложного, многокомпонентного
явления. Показаны причины возникновения и последствия цифрового неравенства.
Особое внимание уделяется политико-правовым последствиям рассматриваемого
феномена. Подчеркивается, что игнорирование такой проблемы как цифровое
неравенство, приведет к формированию «электронной элиты», в то время как большая
часть граждан окажется отрезанной от инфраструктуры электронного правительства и
электронной демократии. Приводятся данные различных рейтингов, в том числе рейтинг
развития электронного правительства ООН. Приводятся данные различных рейтингов, в
том числе рейтинг развития электронного правительства ООН, позволяющих оценить
место России в мировом информационном пространстве. При изучении зарубежного
опыта преодоления цифровых барьеров использовался метод сравнительного анализа.
Рейтинговые показатели изучались с помощью метода ранжирования. Новизна работы
состоит в системном подходе изучения цифрового неравенства. Данная категория
освещается в контексте причинно-следственных связей. Автор выходит за пределы
технико-экономического восприятия цифрового неравенства. В качестве итогов
исследования предлагаются правовые способы устранения цифрового неравенства в
условиях российских реалий. Отмечено, что полноценное обеспечение информационных
прав граждан становится одной из приоритетных задач государства.

Щеврук В. В., Харитонова К. Ю. Электронное правительство
Республики Беларусь // Управление информационными ресурсами :
материалы XIII Международной научно-практической конференции (Минск,
9 декабря 2016 г.) / [редколлегия: А. В. Ивановский, Б. В. Новыш]. – Минск. –
С. 103–104.
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